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1. Accueil
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Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
ในการสร ้างรายการผู ้ดูแลระบบและสร ้างไฟล์ขอขอบคุณทีนํ าเสนอ:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
ื เดินทางของคุณ
เอกสารประจําตัวประชาชนหรือหนังสอ
Votre carte Européenne de santé
บัตรสุขภาพยุโรปของคุณ
Votre carte d'assurance privé
บัตรประกันสว่ นบุคคลของคุณ
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
ค่าใชจ่้ ายในการเข ้าชม ER จะเป็ นค่าใชจ่้ ายของคุณ

2. Votre attente

รอคุณอยู่

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
ี ดงทีด ้านหน ้าของพยาบาลทีพวกเขาจะโทรหาคุณทันทีทมาถึ
เมือบันทึกของคุณถูกสร ้างขึนไปบนเก ้าอีสแ
ี
ง
ของคุณมา
En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
ในเวลานีอย่ากินดืมหรือสูบบุหรี

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
ถ ้าความเจ็ บปวดเพิมขึนให ้ติดต่อพยาบาลทีสามารถให ้ยาแก ้ปวดได ้

3. Votre prise en charge avec l'IAO

การสน ับสนุนของคุณก ับพยาบาล

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de
votre venue.
ึ ณจะอธิบายให ้พยาบาลทราบถึงเหตุผลทีคุณไปเยือน
คุณจะนังอยูใ่ นห ้องทีเงียบสงบซงคุ
L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.
ื
ื
พยาบาลจะขอให ้คุณสวมสร ้อยข ้อมือเพือระบุชอและช
อของคุ
ณให ้อยูใ่ นห ้องฉุกเฉินหรือใน
โรงพยาบาล
Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
ื
เพือความสะดวกในการตรวจร่างกายของแพทย์พยาบาลอาจขอให ้คุณแต่งกายด ้วยเสอของ
โรงพยาบาล
Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.
เมือมีคําถามถามพยาบาลทีบ ้านเธอจะพาคุณไปยังพืนทีดูแลเพือรอให ้แพทย์
Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
ครอบครัวของคุณจะไม่สามารถมากับคุณในพืนทีการดูแลได ้พวกเขาจะต ้องรอในห ้องโถง

4. La consultation médicale

การให้คําปรึกษาทางการแพทย์

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
นักเรียนทางการแพทย์จะมาตรวจสอบคุณและถามคําถามเพิมเติมเพือทําการตรวจสอบต่อ
Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en
observation pour surveiller votre état de santé.
่ การตรวจเลือดการ
ขึนอยูก
่ บ
ั สถานะสุขภาพของคุณแพทย์บางครังจะขอความชว่ ยเหลือเชน
่ วิทยุหรือสแกนเนอร์หรืออาจขอให ้คุณรักษา
ตรวจสอบเชน
Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
้
หลังจากการตรวจเลือดใชเวลาประมาณ
1:30 น. เพือให ้ได ้ผลลัพธ์
Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit), mais
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer
quelques heures.
หากแพทย์ขอสแกนคุณจะได ้รับการสแกนในวัน (หรือคืน) แต่บางครังมีการสแกนจํานวนมากใน
้
ั
วันเดียวกันและการรอคอยอาจใชเวลาไม่
กช
ี วโมง
Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.
เราขอให ้คุณไม่กน
ิ หรือดืมจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให ้คุณอนุญาตบางครังก็ขอให ้ว่างเปล่าใน
กระเพาะอาหารของคุณ

