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1 Ph"i. Không ph"i. Không biöt. Tôi không hi†u.

2 B#n tên gì? B#n có th† viöt tên b#n ra gi$y không?

3 Xin b#n vui lòng viöt ˛Øa ch≠ c÷a b#n.

4 B#n bao nhiêu tuºi?

5 B#n có th† cho chúng tôi tên và s∫ ˛i¢n tho#i ho_c ˛Øa ch≠ c÷a mæt ngfi∂i nào ˛† chúng tôi tiöp xúc không?

6 B#n sï ˛›øc 1bác sÆ. 2y tá khám ngay.

7 B#n ˛ã có bØ mæt tai n#n gì không? Khi nào? (ch≠ ngày gi∂ trên LØch và ˇªng hª)

8 B#n có bØ b$t t≠nh (ng$t ˛i) không?

9 B#n bØ ∫m khi nào? (ch≠ ngày gi∂ trên LØch và ˇªng hª)

10 B#n có bØ ˛au ˛µn gì không? Xin ch≠ chΩ ˛au. B[t ˛'u ˛au t⁄ lúc nào? (ch≠ ngày gi∂ trên LØch và ˇªng hª)

11 B#n ˛ang ˛au ∑ mŸc ˛æ nào? 1 (không ˛au) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (˛au kinh niên)

12 B#n có bØ ˛au liên tÿc không? Hay là khi ˛au khi không?

13 B#n có bØ ch"y máu gì không? Xin ch≠ chΩ cháy máu.

14 B#n có bØ ho hen gì không? Khi ho b#n có kh#c ra cái gì không?
Màu gì? tr[ng? lÿc ng" vàng? ˛≥? nâu?

15 B#n có th$y khó th∑ không?

16 B#n có bØ nôn m¤a không? B#n có bØ nôn ra máu không?

17 B#n có bØ ≠a ch"y gì không?

18 B#n có bØ táo bón không?

19 B#n có ph"i ˛_t ∫ng ˛i ngoài không?

20 B#n có bØ sfing m[t cá chân không?

21 B#n có bØ sút cân không?

22 B#n có bØ khó kh@n gì khi b#n 1nhìn? 2nghe? 3nu∫t thŸc @n? 4˛i ˛Ÿng?

23 B#n có khi nào bØ gi"i ph<u (mº) không? Xin ch≠ chΩ bØ gi"i ph<u (mº).

24 Kı kinh nguy¢t l'n chót c÷a b#n b[t ˛'u lúc nào? (ch≠ ngày gi∂ trên LØch)
B#n ˛ang có thai ph"i không? B#n có thai ˛fiπc bao lâu rªi?
B#n có kh" n@ng thÿ thai không? Chúng tôi có th† khám thai chŸ?

25 B#n có hút thu∫c không? MΩi ngày b#n hút bao nhiêu ˛iöu thu∫c?

26 B#n có 1m[c b¢nh ˛ái ˛fi∂ng 2˛æng kinh 3hen suy°n không?

27 B#n có bao gi∂ th$y 1khó chØu trong tim không? 2bØ viêm h¥ng không? 3bØ cao huyöt áp không?
4bØ ˛au tim không? 5bØ ˛æt quy. không? 6bØ b¢nh vàng da không? 7bØ viêm gan không?

28 B#n có chŸng dØ Ÿng ˛∫i vµi thu∫c men không? Pê-ni-xi-lin? A-xø-pi-rin? ThŸ thu∫c nào khác?

29 Hi¢n b#n có ph"i dùng thu∫c gì không? B#n có ˛em thu∫c ˛ó theo không?
B#n có dùng dfiπc ph/m hay các thu∫c chö t#o t⁄ th"o mæc nào khác không?

30 B#n ˛ã u∫ng bao nhiêu thu∫c rªi?

31 B#n có chích ng⁄a u∫n ván theo lØch ˛Ønh kı không?
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32 G'n ˛ây b#n có ˛ön qu∫c gia nào bên ngoài Anh Qu∫c không? ˇó là nfiµc nào? Khi nào?

33 Tôi là mæt: 1y tá 2bác sÆ. 3ngfi∂i sø c$p cŸu. 4ngfi∂i phÿ giúp công vi¢c y tö. 5lao ˛æng xã hæi.

34 Tôi có th† khám b¢nh cho b#n không? B#n có ng#i nöu mæt 1nam 2n‹ bác sÆ khám cho b#n không?

35 Xin lΩi, vi¢c này có th† làm b#n ˛au.

36 Tôi c'n ˛o huyöt áp c÷a b#n.

37 Tôi c'n nghe nhØp tim c÷a b#n.

38 Tôi c'n ki†m tra tim c÷a b#n.

39 Tôi c'n khám bên trong cø th† b#n.

40 Tôi c'n tiêm thu∫c cho b#n.

41 Tôi c'n ˛út ∫ng này vào.

42 Tôi c'n trích ít máu c÷a b#n ˛ü th¤.

43 Tôi c'n chiöu ˛i¢n/chÿp "nh b\ng tia X.

44 Tôi c'n khâu l#i mæt vài chΩ.
Vào ngày này b#n c'n ˛ön bác sÆ ˛† tháo ch≠ (ch≠ ngày gi∂ trên LØch và ˇªng hª).

45 B#n bØ: 1g<y chân. 2tr>t m[t cá. 3gãy tay. 4tr>t cº tay. 5gãy xfiøng vai.

46 B#n c'n b@ng bæt: 1chân. 2m[t cá chân. 3tay. 4cº tay.

47 B#n c'n gi‹/˛eo cái này (ch≠ vào) cho tµi ngày tháng này (ch≠ ngày gi∂ trên LØch).

48 Xin b#n vui lòng ti†u vào trong cái bình/l¥ này.

49 Xin ˛⁄ng @n hay u∫ng gì c".

50 Bây gi∂ b#n có th† ngªi d>y.

51 B#n c'n ph"i nh>p vi¢n.
Xin vui lòng ch∂ cho ˛ön khi có gifi∂ng tr∫ng.

52 M¥i vi¢c sï t∫t ˛ñp. Xin b#n ˛⁄ng lo.

53 ˇ† tôi g¥i taxi cho b#n nhé?

54 B#n hãy s¤ dÿng cái này nöu b#n c'n ˛fiπc giúp ˛∏.

55 B#n vui lòng chø nhé. Vui lòng ˛i theo hfiµng này. B#n có th† vü nhà ˛fiπc rªi.

56 Xin hãy quay l#i ˛ây nöu b#n th$y xu$t hi¢n thêm nh‹ng tri¢u chŸng khác.

57 Hãy ˛† tôi l>p l#i ˛iüu $y cho anh nghe...

B¢nh nhân h≥i
58 Tôi sï ph"i ˛πi bao lâu? kho"ng mæt tiöng kho"ng hai tiöng kho"ng ba tiöng kho"ng b∫n tiöng

59 Sï có ngfi∂i g¥i tên tôi chŸ?

60 ˇi¢n tho#i ∑ ˛âu v>y? Tôi c'n g¥i cho gia ˛ình, b#n tôi.

61 B#n có th† vui lòng g¥i taxi ch∑ tôi vü không?

62 Tôi sï không sao chŸ?
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