
Ја умем да покажем «ДА» 
и «НЕ». Молим Вас да ми 
поставите питање тако да могу 
да одговорим са ДА или НЕ.

Молим Вас да разумете да сам ја 
интелигентна особа и да можете 
да ми се директнo oбраћате. Ја 
разумем шта ви говорите.

Допустите ми да Вам 
објасним начин на који ја 
комуницирам.

Осећам бол, молим Вас да 
ми помогнете.

Јако сам жедан/жедна и 
желим нешто да попијем.

Јако сам гладан/гладна и 
желим нешто да поједем. 

Мени је веома неудобно 
и треба да ми се промени 
положај у овом кревету.

Потребна ми је помоћ око 
одласка у тоалет одмах.

Мени је мука. Молим Вас 
да ми помогнете.

Ја имам проблема са овом 
врстом хране. Молим Вас 
да ми је замените.

Мени је јако хладно. Да ли 
можете да ми помогнете?

Мени је јако вруће. Да ли 
можете да расхладите ову 
просторију?

 

Ја морам да питам нешто 
јако важно.

Молим Вас да ми довете 
медицинску сестру.
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Ја кажем  „ДА“ погледом 
на горе. и „НЕ“ погледом на доле.

Молим Вас да поставите 
то питање мом пратиоцу. 
Они знају одговор.

Ја желим да знам више о 
томе шта се мени дешава.

Ја желим да видим мог 
пратиоца што пре.

Молим Вас, дозволите 
ми да Вам покажем како 
користим своју таблу за 
комуницирање.

Молим Вас да ми покажете 
резултате тестирања.

Пуно Вам хвала за све што 
чините за мене.

Молим Вас да ми се 
обраћате директно. Ја Вас 
разумем, иако ми је тешко 
да говорим.

Молим Вас да позовоте 
телефоном мог пратиоца 
на број ....

Молим Вас да ми кажете 
када долази доктор.

Молим Вас да ми кажете 
када ћу моћи да идем 
кући.

Желим да знам више о 
мојим лековима и неким 
нежељеним појавама које 
могу да изазову.
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