
GREEK 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 Ναι. ��ι. ∆εν �έρω. ∆εν καταλα�αίνω.

2 Πώς λέγεστε; Μπ�ρείτε να γράψετε τ� �ν�µά σας στα Αγγλικά;

3 Γράψτε τη διεύθυνσή σας.

4 Π�σων �ρ�νών είστε;

5 Μπ�ρείτε να µ�υ δώσετε τ� �ν�µα και τ� τηλέ)ων� ή τη διεύθυνση κάπ�ι�υ γνωστ�ύ σας, για να έλθ�υµε
σ’ επα)ή µα,ί τ�υ αν �ρειαστεί;

6 Θα σας ε�ετάσει σύντ�µα 1ένας γιατρ�ς. 2µία ν�σ�κ�µα.

7 Εί�ατε κάπ�ι� δυστύ�ηµα; Π�τε; (δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι� και τ� ρ�λ�ι)

8 1άσατε τις αισθήσεις σας;

9 Π�τε αρρωστήσατε; (δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι� και τ� ρ�λ�ι)

10 Π�νάτε π�υθενά; ∆εί�τε µε π�υ. Π�τε άρ�ισε � π�ν�ς; (δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι� και τ� ρ�λ�ι).

11 Π�ι� είναι τ� επίπεδ� τ�υ π�ν�υ σας; 1 (καθ�λ�υ π�ν�ς) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (�ρ�νι�ς π�ν�ς)

12 < π�ν�ς είναι συνε�ής; Ή κατά διαστήµατα;

13 Εί�ατε αιµ�ρραγία; ∆εί�τε µε π�υ.

14 Έ�ετε �ή�α; �ταν �ή�ετε, )τύνετε τίπ�τα;
Τί �ρώµα; άσπρ�; κιτριν�πράσιν�; κ�κκιν�; κα)έ;

15 Έ�ετε πρ��λήµατα αναπν�ής;

16 Κάνατε εµετ�; Έ�ετε κάνει εµετ� µε αίµα;

17 Έ�ετε διάρρ�ια;

18 Έ�ετε δυσκ�ιλι�τητα;

19 Έ�ετε απ��άλει µαύρα κ�πρανα;

20 Είναι πρησµέν�ι �ι αστράγαλ�ί σας;

21 Έ�ετε �άσει �άρ�ς;

22 Έ�ετε πρ��ληµα 1�ρασης; 2ακ�ής; 3κατάπ�σης; 4�αδίσµατ�ς;

23 Έ�ετε εγ�ειριστεί; ∆εί�τε µε π�υ.

24 Π�τε άρ�ισε η τελευταία σας γυναικ�λ�γική περί�δ�ς; (δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι�)
Είστε έγκυ�ς; Π�σ� µηνών είστε έγκυ�ς;
Θα µπ�ρ�ύσατε να είστε πιθανά έγκυ�ς; Μ�υ επιτρέπετε να σας κάνω ένα τεστ εγκυµ�σύνης;

25 Καπνί,ετε; Π�σα τσιγάρα την ηµέρα;

26 Έ�ετε 1δια�ήτη; 2επιληψία; 3άσθµα;

27 Εί�ατε π�τέ σας 1πρ��λήµατα µε την καρδιά σας; 2στηθάγ�η; 3υψηλή πίεση;
4καρδιακή πρ�σ��λή; 5εγκε)αλικ�; 6περάσει ίκτερ�; 7ηπατίτιδα;

28 Έ�ετε αλλεργία σε κάπ�ι� )άρµακ�; Πενικιλλίνη; Ασπιρίνη; Άλλ� )άρµακ�;

29 Παίρνετε )άρµακα αυτ� τ� διάστηµα; Τα έ�ετε µα,ί σας;
Παίρνετε κανένα άλλ� )άρµακ� ή κάνετε κάπ�ια )υσική θεραπεία;

30 Π�σες ταµπλέτες έ�ετε πάρει;

31 Έ�ετε εµ��λιαστεί πρ�σ)ατα εναντί�ν τ�υ τέταν�υ;
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32 Έ�ετε επισκε)τεί �ώρα εκτ�ς τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ πρ�σ)ατα; Π�ιά; Π�τε;

33 Είµαι: 1ν�σ�κ�µα. 2γιατρ�ς. 3υπέυθυν�ς πρώτων ��ηθειών. 4�δηγ�ς ασθεν�)�ρ�υ.
5κ�ινωνική λειτ�υργ�ς.

34 Μπ�ρώ να σας ε�ετάσω; Σας πειρά,ει αν ε�εταστείτε απ� 1έναν άντρα; 2µία γυναίκα;

35 Συγγνώµη, αυτ� ίσως π�νέσει.

36 Πρέπει να σας πάρω την πίεση.

37 Πρέπει να ακ�ύσω τ� στήθ�ς σας.

38 Πρέπει να ε�ετάσω τη καρδιά σας.

39 Πρέπει να σας κάνω εσωτερική γυναικ�λ�γική ε�έταση.

40 Πρέπει να σας κάνω ένεση.

41 Πρέπει να σας �άλω αυτ�ν τ�ν σωλήνα.

42 Πρέπει να σας πάρω αίµα.

43 Πρέπει να σας �γάλω ακτιν�γρα)ία.

44 Πρέπει να σας κάνω µερικά ράµµατα.
Πρέπει να πατε στ� γιατρ� σας για να σας �γαλει τα ράµµατα αυτή την ηµέρα
(δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι� και τ� ρ�λ�ι).

45 Έ�ετε σπασµέν�/ραγισµέν�: 1π�δι. 2αστράγαλ�. 3�ρα�ί�να (µπράτσ�). 4καρπ�. 5ώµ�.

46 Πρέπει να σας �άλ�υν γύψ� στ�: 1π�δι. 2αστράγαλ�. 3�ρα�ί�να (µπράτσ�). 4καρπ�.

47 Πρέπει να τ� )�ράτε αυτ� (δεί�τε τ�) µέ�ρι αυτή την ηµερ�µηνία (δεί�τε µε τ� ηµερ�λ�γι�).

48 Παρακαλώ, �υρήστε σε αυτ� τ� δ��εί�.

49 Να µη )άτε, �ύτε να πιείτε τίπ�τα.

50 Μπ�ρείτε να σηκωθείτε.

51 1ρειά,εται να µείνετε στ� ν�σ�κ�µεί�.
Παρακαλώ περιµένετε έως �τ�υ �ρεθεί ένα διαθέσιµ� κρε�άτι στ� θάλαµ�.

52 �λα θα πάνε καλά. Μην στεν��ωριέστε.

53 Να σας καλέσω ένα τα�ί;

54 Αν τ� �ρειά,εστε, �ρησιµ�π�ιήστε τ�.

55 Παρακαλώ περιµένετε. Παρακαλώ ελάτε απ� δω. Μπ�ρείτε να πηγαίνετε.

56 Σας παρακαλώ να επιστρέψετε αν τα πρ��λήµατά σας συνε�ίσ�υν.

57 Λ�ιπ�ν επαναλαµ�άνω...

Ερωτήσεις των ασθενών

58 Π�σ� θα περιµένω; έως και 1 ώρα έως και 2 ώρες έως και 3 ώρες έως και 4 ώρες

59 Μπ�ρεί κάπ�ι�ς να καλέσει τ’ �ν�µά µ�υ;

60 Π�υ είναι τ� τηλέ)ων�, πρέπει να καλέσω την �ικ�γένειά µ�υ/τ�υς )ίλ�υς µ�υ.

61 Παρακαλώ µπ�ρείς να µ�υ καλέσεις ένα τα�ί για να µε πάει σπίτι;

62 Θα είµαι εντά�ει;
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