English

Greek

I am your nurse. My name is…

Eίμαι η νοσοκόμα σας. Με λένε …

Do you read?

Χρειάζεστε κάτι ;

Can you hear/hearing aid?

Ακούτε; / Φοράτε ακουστικό ;

Can you see/glasses/contacts?

Βλέπετε ; / Φοράτε γυαλιά / Φοράτε φακούς
επαφής ;

Do you wear dentures?

Φοράτε τεχνητή οδοντοστοιχία ;

Do you have pain? Point to pain.

Πονάτε ; Δείξτε που πονάτε ;

This is your medicine for
pain/fever/nausea/infection.

Αυτό είναι το φάρμακό σας για τον πόνο/τον
πυρετό/τη ναυτία/τη μόλυνση.

Are you thirsty? Hungry? Cold?
Nauseated?

Διψάτε ; Πεινάτε ; Κρυώνετε ; Έχετε
ναυτία;

Yes:

Ναι

No:

Όχι

Are you better now?

Είστε καλύτερα τώρα ;

Is it hard to breathe?

Δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε ;

It is time to get suctioned.

Είναι ώρα για την αναρρόφηση.

Do you need to urinate? Please save
some of your urine in a cup, for a
sample.

Θέλετε να ουρήσετε ; Παρακαλώ φυλάξτε
λίγα από τα ούρα σας στο κυπελάκι, για
δείγμα.

Do you need to have a bowel
movement (BM)/gas?

Θέλετε να αφοδεύσετε / να αεριστείτε ;

Would you like to bathe?

Θέλετε να κάνετε μπάνιο ;

Take deep breaths. Cough.

Πάρτε βαθιές ανάσες. Βήξτε.

You need to get out of bed.

Πρέπει να σηκωθείτε από το κρεββάτι.

It is the time to change your position.

Είναι ώρα να αλλάξετε στάση.

Yes:

Ναι

No:

Όχι

I am going to take blood.

Θα σας πάρω αίμα.

I need to start an IV.

Πρέπει να κάνω ενδοφλέβια πυελόρηση.

Push this call light if you need help.

Πατήστε αυτό το κουμπί εάν χρειάζεστε
βοήθεια.

I have to change this dressing.

Πρέπει να αλλάξω το νυχτικό.

You have to go to x-ray.

Πρέπει να πάτε για ακτινογραφίες.

Have you had food or fluid?

Φάγατε ή ήπιατε κάτι ;

It is the time to go for your surgery.

Είναι ώρα να πάτε στο χειρουργείο.

Are you feeling sad?

Είσαστε στεναχωρημένος/-η ;

Yes:

Ναι

No:

Όχι

Did you sleep well last night?

Κοιμηθήκατε καλά χτες το βράδυ ;

Do you feel safe here?

Αισθάνεστε ασφαλής εδώ ;

Yes:

Ναι

No:

Όχι

