
Pot să indic „da” şi „nu”. 
Puneţi-mi întrebări la care 
să pot răspunde cu da sau 
nu.

Sunt inteligent,  aşa că 
puteţi vorbi direct cu 
mine. Pot înţelege  ceea ce 
spuneţi.

Lăsaţi-mă să vă explic 
cum comunic eu. 

Mă doare rău, vă rog 
ajutaţi-mă !

Mi-e foarte sete, aş dori să 
beau ceva !

Mi-e foarte foame, aş dori 
să mănânc !

Nu mă simt comfortabil 
şi aş dori să-mi schimbaţi 
poziţia în pat.

Am nevoie să merg la 
toaletă imediat !

Îmi vine să vomit ! Vă rog, 
ajutaţi-mă !

Nu-mi place mâncarea 
acesta. Aţi putea să-mi 
aduceţi altceva?

Mi-e foarte frig. Puteţi să 
mă ajutaţi ?

Mi-e foarte cald. Puteţi să 
faceţi mai răcoare aici ?

 

Trebuie neapărat să întreb 
ceva ! 

Vă rog, aduceţi o asistentă  
aici ! 
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Spun « da » uitându-mă în 
sus 

şi « nu » uitându-mă în 
jos.

Întrebaţi-o pe îngrijitoarea  
mea acest lucru. Ea ştie 
răspunsul. 

Vreau să ştiu mai multe 
despre  ce este în 
neregulă cu mine.

Am nevoie de îngrijitoarea 
mea cât mai repede 
posibil. 

Lăsaţi-mă să vă arăt cum 
îmi folosesc tabla de 
comunicare.

Vă rog, explicaţi-mi 
rezultatele testelor !

Vă mulţumesc foarte mult 
pentru tot ce faceţi pentru 
mine!

Vorbiţi  direct cu mine ! 
Pot să  vă înţeleg, deşi 
mi-e foarte greu să 
vorbesc. 

Vă rog,  sunaţi-o pe 
îngrijitoarea mea, Jill,  la 
telefonul…… !

Vă rog, spuneţi-mi când 
vine doctorul !

Vă rog, spuneţi-mi când 
voi putea pleca acasă.

Aş dori să ştiu mai multe 
despre medicamentele 
prescrise şi eventualele 
efecte secundare. 
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