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Greek            
********** For the Paramedic ********** 

 

Can you understand this writing? Μπορείτε να 
το διαβάσετε και να το καταλάβετε αυτό; 

How are you? 
Πώς είστε; 

What do you need? 
Τι χρειάζεστε; 

Do you have pain? 
Πονάτε; 

Where is the pain? 
Πού πονάτε; 

Do you want medicine for the pain? 
Θέλετε φάρμακο για τον πόνο; 

Are you taking any medicines currently? 
Παίρνετε κάποια φάρμακα επί του παρόντος; 

Can you tell me (or show) what medications, you 
are taking? Μπορείτε να μου πείτε (ή να με 
δείξετε) τι φάρμακα παίρνετε; 

Are you allergic to any medicines? 
Είστε αλλεργικός/ή σε κάποια φάρμακα; 
Are you hot?  
Ζεσταίνεστε; 

Are you cold? 
Κρυώνετε; 

Are you nauseous? 
Έχετε ναυτία; 

Do you need to vomit? 
Θα κάνετε εμετό; 

You will not be allowed to eat or drink for now 
Δεν επιτρέπετε να φάτε/να πιείτε για την ώρα 
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Do you have (1) chest pain (2) tightness  
(3)  discomfort (4) heaviness? 
Έχετε (1) πόνο στο στήθος (2) σφίξιμο  
(3) δυσφορία (4) βαρυθυμία; 

Do you have breathing difficulties? 
Έχετε δυσκολία στην αναπνοή; 

Are you able to walk? 
Μπορείτε να περπατήσετε; 
You need to go to hospital 

Χρειάζεται να πάτε στο νοσοκομείο 
You need to take this medicine to help you  
Πρέπει να πάρετε αυτό το φάρμακο για να σας 
βοηθήσει 
I need to place a needle in your arm / hand to 
give you some medicine                   Πρέπει να 
τοποθετήσω μια βελόνα στο μπράτσο / χέρι σας 
για να σας δώσω μερικό φάρμακο 

You need some tests at the hospital 
Χρειάζεσαι μερικές εξετάσεις στο νοσοκομείο 

Is the medicine we gave you easing the pain? 
Το φάρμακο που σας δώσαμε αναπαύει τον 
πόνο; 

Please don’t touch this equipment 
Παρακαλώ μην αγγίζετε αυτά τα μηχανήματα 
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Have you passed urine? Έχετε ουρήσει; 
Have you used your bowels?  Έχετε ενεργηθεί; 
I will come back                         Θα επιστρέψω 
I will tell the doctor when we get to hospital 
Θα ενημερώσω τον γιατρό όταν φτάσουμε στο 
νοσοκομείο 

Do you live in Australia or are you visiting? 
Ζείτε στην Αυστραλία ή είστε επισκέπτης; 

Do you want me to call your family? 
Θέλετε να τηλεφωνήσω ή να φωνάξω την 
οικογένειά σας; 

I will get an interpreter to speak with you 
Θα φωνάξω διερμηνέα για να σας μιλήσω 
Do you have a pension / healthcare card? 

Έχετε κάρτα σύνταξης / υγειονομικής 
περίθαλψης; 

Can we / you make an appointment to see your 
doctor?       Μπορούμε / μπορείς να κλείσεις 
ραντεβού με τον γιατρό σου; 

 

******* For the Patient / Casualty ****** 
 

 

I am hot     
Ζεσταίνομαι 

I am cold      
Κρυώνω 
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I am thirsty        
Διψάω 

I am not thirsty  
Δεν διψάω 

I am hungry 
Πεινάω 

I am not hungry 
Δεν πεινάω 

I am in pain 
Πονάω 

I have very bad pain 
Πονάω πολύ 

I am not in pain 
Δεν πονάω 

I have nausea 
Έχω ναυτία 

I feel better 
Αισθάνομαι καλύτερα 

I feel worse 
Αισθάνομαι χειρότερα 

I feel the same 
Αισθάνομαι το ίδιο 

I am wet 
Είμαι βρεγμένος/η 

I want to go to the toilet 
Θέλω να πάω στην τουαλέτα 
I need to pass urine           
Θέλω να ουρήσω 
I need to use my bowels 
Θέλω να ενεργηθώ 
I want the doctor 
Θέλω το γιατρό 
I want to speak to my family 
Θέλω να μιλήσω με την οικογένειά μου 
I want an interpreter 
Θέλω διερμηνέα 
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