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Greek          
********** For the Nurse ********** 

 

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 φάρµακα για τον πόνο; 
 

Are you hungry? 
Πεινάτε; 

Are you thirsty? 
∆ιψάτε; 

  

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 
∆εν επιτρέπετε να φάτε/να πιείτε για την ώρα 
 

Do you want medicine to sleep? 
Θέλετε φάρµακο για να κοιµηθείτε; 
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You are going to have an operation  
Θα κάνετε εγχείριση 
 

You are going to have an x-ray 
Θα βγάλετε ακτίνες 
 

You are going to have some tests 
Θα σας κάνουµε µερικές εξετάσεις 
 

You need to take this medicine to get well 
Πρέπει να πάρετε αυτό το φάρµακο για να γίνετε 
καλύτερα 
 

You need to sit up straight to eat and drink 
Πρέπει να καθίσετε όρθια για να φάτε και να πιείτε 
 

We need to turn you over to stop bed sores 
Πρέπει να σας γυρίσουµε για να µην 
δηµιουργηθούν εξελκώσεις (πληγές) 
 

Press this button if you need help 
Πατήστε αυτό το κουµπί εάν χρειάζεστε βοήθεια 
 

Please don’t touch this equipment 
Παρακαλώ µην αγγίζετε αυτά τα µηχανήµατα 
 

Have you passed urine?  
Έχετε κατουρήσει; 
 

Have you used your bowels?   
Έχετε ενεργηθεί; 
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I will come back 
Θα επιστρέψω 

I will tell the doctor 
Θα το πω στο γιατρό 

I will get the doctor  
Θα φωνάξω το γιατρό 

The doctor is coming 
Ο γιατρός έρχεται 

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 

 

********** For the Patient ********** 
 

I am hot 
Ζεσταίνοµαι 

I am cold 
Κρυώνω 

  

I am thirsty 
∆ιψάω 

I am not thirsty 
∆ε διψάω 

  

I am hungry 
Πεινάω 

I am not hungry 
∆εν πεινάω 

  

I am in pain 
Πονάω 

I have very bad pain 
Πονάω πολύ 

  

I am not in pain 
∆εν πονάω 

I have nausea 
Έχω ναυτία 

  

I feel better 
Αισθάνοµαι καλύτερα 

I feel worse 
Αισθάνοµαι χειρότερα 
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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 κατουρήσω 
 

I need to use my bowels 
Θέλω να ενεργηθώ 
 

I want to sit out of bed 
Θέλω να καθίσω έξω από το κρεβάτι 
 

I do not want to get out of bed 
∆ε θέλω να βγω από το κρεβάτι 
 

I want to go back to bed 
Θέλω να γυρίσω στο κρεβάτι 
 

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 

 


