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Albanian    
********** For the Nurse ********** 

 

Can you understand this writing? 
A e kuptoni këtë shkrim? 

How are you? 
Si jeni? 

What do you need? 
Çfarë keni nevojë? 

 

Do you have pain? 
A keni dhimbje? 

Where is the pain? 
Ku e keni dhimbjen?

 

Do you want medicine for the pain? 
A doni ilaç për dhimbjen? 

Are you hungry? 
A jeni i/e uritur? 

Are you thirsty? 
A keni etje? 

 

Are you hot?  
A jeni nxehtë? 

Are you cold? 
A jeni ftohtë? 

Are you nauseous? 
A keni pështjellim? 

Do you need to vomit?
A keni nevojë për të 

vjellur? 
 

You will not be allowed to eat or drink for now 
Tani nuk do t’ju lejohet te hani ose pini  
Do you want medicine to sleep? 
A doni ilaç për të fjetur? 
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You are going to have an operation  
Do t’ju bëhet një operacion 
You are going to have an x-ray 
Do t’ju bëhet një grafi 
You are going to have some tests 
Do t’ju bëjmë disa analiza 
You need to take this medicine to get well 
Ju duhet të pini këtë ilaç për t’u bërë mirë 
You need to sit up straight to eat and drink 
Duhet te rrini ndenjur për të ngrënë dhe pirë 
We need to turn you over to stop bed sores 
Na duhet t’ju sjellim në pozicion tjetër për të 
ndaluar dhimbjet e shkaktuara nga shtrati 
Press this button if you need help 
Shtypni këtë buton nëse keni nevojë për 
ndihmë 
Please don’t touch this equipment 
Ju lutemi mos e prekni këtë paisje 
Have you passed urine?  
A keni urinuar? 
Have you used your bowels?   
A keni dalur jashtë (kryer jashtëqitjen)? 



© Australian Nurse Diary           ‘Just point to communicate’ 

  
 

 

 
I will come back 
Do të kthehem 

I will tell the doctor 
Do t’i tregoj doktorit 

I will get the doctor  
Do të thërras 
doktorin 

The doctor is coming 
Doktori është duke 
ardhur 

Do you want me to call your family? 
A doni që t’ju thërras familjen tuaj? 
I will get an interpreter to speak with you   
Do të marr një përkthyes/e për të folur me ju 

 

********** For the Patient ********** 
I am hot 

Jam i/e nxehtë 
I am cold 

Jam ftohtë 
I am thirsty 
Kam etje 

I am not thirsty 
Nuk kam etje 

I am hungry 
Kam uri 

I am not hungry 
Nuk kam uri 

I am in pain 
Kam dhëmbje 

I have very bad pain 
Kam dhëmbje shumë të fortë

I am not in pain 
Nuk kam dhëmbje 

I have nausea 
Kam pështjellim 

I feel better 
Ndihem më mirë 

I feel worse 
Ndihem më keq 
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I feel the same 
Ndihem njësoj 

I am wet 
Jam lagur 

 

I want to go to the toilet 
Dua të shkoj në tualet 
 

I need to pass urine 
Kam nevojë të urinoj 
 

I need to use my bowels 
Kam nevojë të dal jashtë (kryej jashtëqitjen) 
 

I want to sit out of bed 
Dua të rri jashtë krevatit 
 

I do not want to get out of bed 
Nuk dua të çohem nga krevati 
 

I want to go back to bed 
Dua të shkoj në krevat 
I want the doctor 
Dua doktorin 
I want to speak to my family 
Dua të flas me familjen time 
I want an interpreter 
Dua një përkthyes/e 

 


