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Je dois prendre votre pouls.
Я повинен прийняти ваш пульс.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Я повинен прийняти ваше кров'яний тиск.

je dois prendre votre température.
Я повинен прийняти вашу температуру.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Я повинен взяти частоту дихання.

Je dois vous faire une prise de sang.
Я повинен зробити вам аналіз крові.

Je dois vous poser une perfusion.
Я повинен задати вам один настій.

Je dois refaire votre pansement.
Я повинен повторити свій соус.

Je dois vous faire une piqûre.
Я повинен дати вам укол.

Je viens faire votre toilette.
Я приходжу в свій туалет.

Vous ne devez pas boire.
Ви не повинні пити.

Vous ne devez pas manger.
Ви не повинні їсти.

Vous ne devez pas fumer.
Ви не повинні палити.

Vous ne devez pas vous lever.
Вам не потрібно вставати.



Je vous donne des médicaments.
Я даю вам ліки.

Je vous donne des antalgiques.
Я даю вам знеболюючі.

Vous allez avoir :
Ви будете мати:

une radio радіо

une échographie ультразвук

un scanner сканер

un plâtre гіпсовий

un pansement туалетний

C’est la sonnette pour nous appeler.
Це дзвін зателефонувати нам.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Це кнопка, щоб включити або вимкнути світло.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Це команда, щоб підняти або опустити ліжко
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Це частина, яка дозволяє нам сказати, що ви відчуваєте або хочете.

Ми тут, щоб допомогти вам, будь ласка, зателефонуйте нам.

Я хочу, щоб поїсти. Я хочу випити.
Je veux manger. Je veux boire.

Я хочу, щоб помочитися. Я хочу какати.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

Це боляче. Я боюся.
J’ai mal. J’ai peur.

Я жарко. Я замерз.
J’ai chaud. J’ai froid.

У мене нудота. Я рвав.

J’ai des nausées. J’ai vomi.

Я відчуваю запаморочення.
J’ai des vertiges.

Я хотів би змінити (я помочився).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Я хочу бути переселені в ліжку
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Я хочу інформацію.
Je voudrais des informations.


