
Мовний базовий аварійний комплект

Заповняти (пацієнтами):

Будь ласка, напишіть тут своє ім’я. 

Будь ласка, напишіть тут вашу 
адресу. 

Будь ласка, напишіть ваш вік тут. 

Будь ласка, напишіть тут ім’я і 
номер телефону людини, 
з якою ми можемо зв’язатися. 

Запитання медичних фахівців на які пацієнти повинні відповісти з ‘да’ чи ‘ні’:
1. вас болить що-небудь?

2. ви відчуваєти гострую біль?

3. У вас постійна біль?

4. ви втратили свідомість?

5. ви важко дихаєти?

6. У вас кровотеча?

7. вас болить голова?

8. вас болить живіт?

9. ви страждаєти діарей?

10. У вас запор?

11. ви блювали?

12. ви страждали коли-небудь гіпертоніей?

13. ви були коли-небудь оперіровани?

14. У вас були проблеми з серцем?

15. ви страждаєте діабетуом?

16. ви страждаєте епілепсіей?

17. ви страждаєте астмом?

18. ви приймаєте ліки ?

19. У вас алергія на якийсь лік?

20. ви прийняли вже будь-які ліки?

21. ви вагітна?
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Пояснення (медичних кадрів):

1. Я огляну / обстежу вас.

2. Я візьму / виміряю вам кров’яний тиск.

3. Я заслухаю ваші груди.

4. Я зроблю тест на серце.

5. Я зроблю вам укол.

6. Я випишу вам рецепт.

7. Я відправлю вас зробити аналіз крові.

8. Я відправлю вас зробити аналіз сечі.

9. Я відправлю вас зробити рентген.

10. ви повинні залишитися в лікарні.

Повчання (медичних кадрів):

1. відкрийте рот і скажіть ‘aaa’.

2. Роздягнітись від пояса вверх.

3. Роздягнітись від пояса вниз / нижче пояса.

4. Ляжте на ліжко.

5. Зробіть глибокий вдих і затримайти дихання на деякий час.

6. Дихайти нормально.

7. Не їжте нічого.

8. Не пийти нічого.
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