
Мога да отговарям с ДА и 
НЕ.
Моля, задавайте ми ДА/НЕ 
въпроси.

Моля, разберете, че съм 
интелигентен/а и може да 
говорите директно на мен. 
Разбирам това, което казвате.

Нека Ви обясня как 
общувам.

Чувствам силна болка.
Моля, помогнете ми.

Много съм жаден/а.
Искам нещо за пиене.

Много съм гладен/на.
Искам нещо за ядене.

Много ми е неудобно 
и трябва да ми бъде 
сменена позицията в 
леглото.

Спешно ми трябва помощ 
за тоалетна.

Повръща ми се. Моля, 
помогнете ми.

Не мога да ям тази 
храна. Може ли да бъде 
сменена?

Много ми е студено.
Бихте ли ми помогнали.

Много ми е горещо.
Може ли да се охлади 
стаята?

 

Имам важен въпрос. Моля, помогнете ми да 
извикам сестра.
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Казвам ДА, като гледам 
нагоре.

Казвам НЕ, като гледам 
надолу.

Моля, попитайте 
придружителя ми. Той/тя 
знае отговора.

Искам да разбера повече 
за това какво ми е. 

Искам да видя 
придружителя си възможно 
най-бързо.

Нека Ви покажа как 
използвам средството си за 
комуникация.

Моля, обяснете ми 
резултатите от тези 
изследвания.

Много благодаря за 
всичко, което правите за 
мен.

Моля, говорете директно на 
мен.
Аз разбирам, въпреки че ми 
е трудно да говоря.

Моля, обадете се на моя 
придружител на тел. ……

Моля, кажете ми кога ще 
дойде лекарят.

Моля, кажете ми кога ще 
мога да си отида вкъщи.

Искам да знам повече 
за лекарствата ми и за 
страничните им ефекти.
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