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Lekcja 176

Stan pani podopiecznej jest bardzo ciężki –
Der Zustand Ihrer zu Betreuenden ist sehr schwer
s

Pani… miała zawał – Frau … hatte einen Herzinfarkt
s

Potrzebna będzie operacja – Eine Operation wird nötig sein
s

Proszę zadzwonić do rodziny pani … aby szybko przyjechali,
potrzebna jest zgoda na operację – Bitte rufen Sie die Familie
von Frau … an, damit sie schnell kommen, eine Einwilligung auf die
Operation ist nötig
s

Operacja przebiegła pomyślnie – Die Operation war erfolgreich
s

Niestety operacja niewiele zmieniła, stan Pana matki jest nadal ciężki –
Leider hat die Operation nicht viel verändert, der Zustand Ihrer
Mutter ist immer noch schwer
s

Robimy wszystko co w naszej mocy –
Wie machen alles was in unserer Macht ist
s

Pani ojcu wszczepiono rozrusznik serca –
Ihrem Vater wurde ein Herzschrittmacher implantiert
s

Ze względu na zaawansowane zakażenie musieliśmy
usunąć Pani matce nerkę –Wegen einer fortgeschrittenen
Infektion mussten wir die Niere Ihrer Mutter
entfernen
s

Pani matka ma zakrzepicę Ihre Mutter hat Thrombose

Agencja Pracy

s

Usunęliśmy zakrzep, który się utworzył –
Wir haben das Gerinnsel entfernt,
das sich gebildet hatte

Wymowa niemiecka

Lekcja 176
Stan pani podopiecznej jest bardzo ciężki –
Der Cusztand Irer cu Betrojenden ist zer szfer
Pani… miała zawał – Frał … hate ajnen Hercinfarkt
Potrzebna będzie operacja –
Ajne Operacjon wird nytig zajn
Proszę zadzwonić do rodziny pani … aby szybko przyjechali, potrzebna
jest zgoda na operację – Bite rufen Zi di Familie … an, damit zi sznel
komen, ajne Ajnwiligung ałf di Operacjon ist nytig
Operacja przebiegła pomyślnie –
Di Operacjon war erfolgrajch
Niestety operacja niewiele zmieniła, stan Pana matki jest nadal ciężki
– Lajder hat di Operacjon nicht fil ferendert, der Cusztand Irer Muter ist
immer noch szfer
Robimy wszystko co w naszej mocy –
Wir machen ales was in unzerer macht ist
Pani ojcu wszczepiono rozrusznik serca –
Irem Fater wurde ajn Hercszritmacher implantirt
Ze względu na zaawansowane zakażenie musieliśmy usunąć Pani matce
nerkę – Wyjgen ajner fortgeszritenen Infekcjon musten wir di Nire Irer
Muter entfernen
Pani matka ma zakrzepicę – Ire Muter hat Tromboze
Usunęliśmy zakrzep, który się utworzył –
Wir haben das Grinsel entfernt, das zich gebildet hate

