
Potrafię zasygnalizować “tak” 
oraz “nie”. Proszę zadawaj mi 
pytania tak, bym mógł/mogła 
odpowiedzieć “tak”-”nie”.

Proszę pamiętaj, że jestem 
inteligentny/na i możesz 
rozmawiać bezpośrednio ze 
mną. Rozumiem, co mówisz.

Pozwól, że wytłumaczę 
Tobie w jaki sposób się 
komunikuję.

Czuję dosyć duży ból; 
proszę pomóż mi.

Bardzo chce mi się pić, 
chciałbym/ chciałabym się 
napić.

Jestem bardzo głodny/na, 
chciałabym/chciałbym coś 
zjeść.

Jest mi bardzo 
niewygodnie, potrzebuję 
zmienić pozycję.

Pilnie potrzebuję pomocy 
przy wykonaniu toalety.

Jest mi niedobrze. Proszę 
pomóż mi.

Nie smakuje mi to 
jedzenie. Czy mogę prosić 
o zmianę?

Jest mi bardzo zimno. Czy 
możesz mi pomóc?

Jest mi bardzo gorąco. 
Czy możesz pomóc mi 
ochłodzić to miejsce?

 

Mam bardzo ważne 
pytanie.

Proszę zawołaj 
pielęgniarkę.
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Określam “tak” patrząc w 
górę, a “nie” patrząc w dół.

Proszę zadaj to pytanie 
mojemu opiekunowi. On/a 
zna odpowiedź.

Chcę wiedzieć więcej na 
temat moich dolegliwości.

Chcę spotkać się z moim 
opiekunem kiedy tylko 
będzie to możliwe.

Pozwól, że pokażę Tobie 
jak korzystam z moich 
pomocy komunikacyjnych.

Proszę wytłumacz mi 
wyniki moich badań.

Bardzo Tobie/Wam 
dziękuję za wszystko, co 
dla mnie robisz/robicie.

Proszę rozmawiaj 
bezpośrednio ze mną. 
Rozumiem Ciebie pomimo, 
że trudno jest mi mówić.

Proszę zadzwoń  mojej 
opiekunki,

Proszę powiedz mi kiedy 
przyjdzie doktor.

Proszę powiedz mi kiedy 
będę mógł/mogła pójść 
do domu.

Chcę wiedzieć więcej 
na temat moich leków 
oraz możliwych skutków 
ubocznych po ich zażyciu. 

Bedside Messages
Polish (A4)

Symbol Bedside Messages created by Widgit Software and donated to 
the Patient Provider Network. www.patientprovidercommunication.org 

Content developed by the Central Coast Children’s Foundation, based on research by Dr. Bronwyn Hemsley. 

Widgit Symbols © Widgit Software 2002-2012      www.widgit-health.com
Turn 
over


