SŁOWNICZEK JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Lekcja 175

POBYT SENIORA W SZPITALU Seniorenaufenthalt im Krankenhaus
s

Pani … musi zostać w szpitalu na obserwacji –
Frau … muss zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben
s

Dam Panu skierowanie do szpitala Ich werde Ihnen eine Krankenhauseinweisung geben
s

Proszę usiąść na wózek przewieziemy pana/panią na
oddział - Bitte setzen Sie sich in den Rollstuhl, wir werden
sie auf die Station bringen
s

To będzie Pana łóżko – Das wird Ihr Bett sein
s

Proszę podać mi rękę, muszę założyć wenflon –
Bitte reichen Sie mir Ihre Hand, ich muss einen
Wenenkatheter anlegen
s

Musimy pani pobrać krew do badań –
Wir müssen Ihr Blut zur Untersuchung abnehmen
s

Zabieramy pana … na badania –
Wir nehmen Herrn … auf eine Untersuchung
s

Badania wykazały, że… –
Die Untersuchungen haben ergeben, dass …
s

Agencja Pracy

Proszę się uspokoić wszystko będzie dobrze –
Bitte beruhigen Sie sich, alles wird gut sein
s

Za chwilę przyjdzie lekarz dyżurny –
Gleich wird der Notarzt kommen

Wymowa niemiecka

Lekcja 175
POBYT SENIORA W SZPITALU – Seniorenałfenthalt im Krankenhałs
s

Pani … musi zostać w szpitalu na obserwacji –
Frał … mus cur Beobachtung im Krankenhałs blajben
s

Dam Panu skierowanie do szpitala Ich werde Inen ajne Krankenhałsajnwajzung gyjben
s

Proszę usiąść na wózek przewieziemy pana/panią na oddział –
Bite zecen Zi zich in dyjn Rolsztul, wir werden zi ałf di Sztacjon bringen
s

To będzie Pana łóżko – Das wird Ir Bet zajn
s

Proszę podać mi rękę, muszę założyć wenflon –
Bite rajchen Zi mir Ire hand, ich mus ajnen Wyjnenkateter anlyjgen
s

Musimy pani pobrać krew do badań –
Wir mysen Ir Blut cur Unterzuchung abnyjmen
s

Zabieramy pana … na badania Wir nyjmen Hern … ałf ajne Unterzuchung
Badania wykazały, że… - Di Unterzuchungen haben ergyjben, das …
s

Proszę się uspokoić wszystko będzie dobrze –
Bite beruigen Zi zich, ales wird gut zajn
s

Za chwilę przyjdzie lekarz dyżurny – Glajch wird der Notarct komen

