
ROMANIAN 49 LIMBA ROMÂNĂ
1 Da. Nu. Nu ştiu. Nu în�eleg.

2 Cum vă numi�i? Şti�i să vă ortografia�i numele în englezeşte?

3 Nota�i, vă rog, adresa dvs.

4 Ce vârstă ave�i?

5 Ne pute�i da numele şi numărul de telefon sau adresa vreunei persoane cu care să putem intra în legătură?

6 Ve�i fi consultat în curând de 1un medic. 2o asistentă medicală.

7 A�i suferit un accident? Când? (arăta�i pe calendar şi pe ceas)

8 V-a�i pierdut cunoştin�a?

9 Când v-a�i îmbolnăvit? (arăta�i pe calendar şi pe ceas)

10 Ave�i dureri? Arăta�i unde vă doare. Când s-au declanşat durerile? (arăta�i pe calendar şi pe ceas)

11 Ce nivel de durere sim�i�i? 1 (nu simt durere) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (durere cronică)

12 Ave�i dureri tot timpul? Sau numai din când în când?

13 Ave�i sângerări? Arăta�i unde.

14 Tuşi�i? Expectora�i?
Ce culoare are expectora�ia? albă? galben-verzuie? roşie? maronie?

15 Respira�i cu greutate?

16 A�i vomitat? A�i vomitat sânge?

17 Ave�i diaree?

18 Sunte�i constipat?

19 A�i avut scaune de culoare neagră?

20 Vi se umflă gleznele?

21 A�i pierdut în greutate?

22 Ave�i tulburări de 1vedere? 2auz? 3la înghi�ire? 4la mers?

23 A�i suportat vreodată o interven�ie chirurgicală? Arăta�i unde.

24 Care a fost prima zi a ultimei menstrua�ii? (arăta�i pe calendar)
Sunte�i însărcinată? În ce lună de sarcină sunte�i?
E posibil să fi�i însărcinată? Putem să vă facem un test de sarcină?

25 Sunte�i fumător? Câte �igări fuma�i pe zi?

26 Suferi�i de 1diabet zaharat? 2epilepsie? 3astm?

27 A�i avut vreodată 1probleme cardiace? 2angină? 3tensiune arterială mare?
4infarct? 5accident vascular? 6icter? 7hepatită?

28 Sunte�i alergic la vreun medicament? Penicilină? Aspirină? Alt medicament?

29 Lua�i vreun medicament în momentul de fa�ă? Îl ave�i la dvs.?
Lua�i curent altă medica�ie sau remedii naturale?

30 Câte tablete a�i luat?

31 Sunte�i la zi cu vaccinările antitetanos?
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32 A�i fost recent în vreo �ară din afara Marii Britanii? În ce �ară? Când?

33 Sunt: 1asistent medical. 2medic. 3personal de prim-ajutor. 4personal medical auxiliar. 5lucrător social.

34 Îmi permite�i să vă consult? Vă deranjează dacă vă consultă 1un bărbat? 2o femeie?

35 Scuze, s-ar putea să vă doară.

36 Trebuie să vă iau tensiunea arterială.

37 Trebuie să vă ascult la plămâni.

38 Trebuie să vă verific inima.

39 Trebuie să vă fac un examen intern.

40 Trebuie să vă fac o injec�ie.

41 Trebuie să vă introduc acest tub.

42 Trebuie să vă iau o probă de sânge.

43 Trebuie să vă trimit la o radiografie.

44 Trebuie să vă pun nişte copci.
Trebuie să merge�i la medicul dvs. pentru a vă scoate copcile în ziua aceasta (arăta�i pe calendar şi pe ceas).

45 Ave�i o ruptură/fractură de: 1picior. 2gleznă. 3bra�. 4articula�ia mâinii. 5umăr.

46 Trebuie să vi se pună gips la: 1picior. 2gleznă. 3bra�. 4articula�ia mâinii.

47 Trebuie să �ine�i aceasta (arăta�i) până la această dată (arăta�i pe calendar).

48 Vă rog să urina�i în acest vas.

49 Nu mânca�i şi nu be�i nimic.

50 Acum pute�i să vă ridica�i.

51 Trebuie să rămâne�i în spital.
Vă rog să aştepta�i până se eliberează un pat în pavilion.

52 Se va rezolva totul. Nu vă face�i griji.

53 Să vă chem un taxi?

54 Folosi�i aceasta dacă ave�i nevoie de ajutor.

55 Vă rog să aştepta�i. Vă rog să veni�i pe aici. Pute�i pleca acasă.

56 Vă rog să reveni�i dacă mai ave�i probleme.

57 Da�i-mi voie să vă mai spun o dată...

Întrebări de la pacient,i

58 Cât timp trebuie să aştept? până la 1 oră până la 2 ore până la 3 ore până la 4 ore

59 Mă va chema cineva după nume?

60 Unde este telefonul? Trebuie să-mi sun familia/prietenul.

61 Vă rog, pute�i să-mi chema�i un taxi pentru a merge acasă?

62 Mă voi face bine?
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