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Je dois prendre votre pouls.
Tôi phải đi xung của bạn.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Tôi phải đưa huyết áp của bạn.

je dois prendre votre température.
Tôi phải lấy nhiệt độ của bạn.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Tôi phải mất nhịp thở của bạn.

Je dois vous faire une prise de sang.
Tôi phải làm cho bạn một xét nghiệm máu.

Je dois vous poser une perfusion.
Tôi có hỏi bạn một truyền.

Je dois refaire votre pansement.
Tôi phải làm lại thay đồ của bạn.

Je dois vous faire une piqûre.
Tôi phải cung cấp cho bạn một tiêm.

Je viens faire votre toilette.
Tôi đến nhà vệ sinh của bạn.

Vous ne devez pas boire.
Bạn không nên uống.

Vous ne devez pas manger.
Bạn không nên ăn.

Vous ne devez pas fumer.
Bạn không nên hút thuốc.

Vous ne devez pas vous lever.
Bạn không cần phải thức dậy.



Je vous donne des médicaments.
Tôi cung cấp cho bạn thuốc.

Je vous donne des antalgiques.
Tôi cung cấp cho bạn thuốc giảm đau.

Vous allez avoir :
Bạn sẽ có:

une radio radio

une échographie siêu âm

un scanner một máy quét

un plâtre một thạch cao

un pansement một thay đồ

C’est la sonnette pour nous appeler.
Đó là chuông để gọi cho chúng tôi.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Đây là các nút để bật hoặc tắt đèn.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Đây là lệnh để tăng hoặc giảm giường
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Đây là một mảnh cho phép bạn cho chúng tôi biết những gì bạn cảm thấy hay muốn.

Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn, xin vui lòng gọi cho chúng tôi.

Tôi muốn ăn. Tôi muốn uống.
Je veux manger. Je veux boire.

Tôi muốn đi tiểu. Tôi muốn đi vệ sinh.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

Nó đau. Tôi sợ hãi.
J’ai mal. J’ai peur.

Tôi nóng. Tôi lạnh.
J’ai chaud. J’ai froid.

Tôi có buồn nôn. Tôi nôn mửa.

J’ai des nausées. J’ai vomi.

Tôi cảm thấy choáng váng.
J’ai des vertiges.

Tôi muốn được thay đổi (tôi đi tiểu).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Tôi muốn được tái định cư trên giường
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Tôi muốn thông tin.
Je voudrais des informations.


