
Pýtajte sa ma, prosím, len 
otázky, na ktoré môžem 
odpovedať „áno“ a „nie“.

Nezabúdajte, prosím, že som 
inteligentný. Môžete na mňa 
rozprávať priamo, rozumiem 
tomu, čo hovoríte.

Dovoľte mi vysvetliť, ako 
komunikujem.

Mám veľké bolesti, pomôžte 
mi nejako, prosím.

Prosím si piť, som veľmi 
smädný / smädná.

Prosím si jesť, som veľmi 
hladný / hladná.

Neleží sa mi dobre, pomôžte 
mi zmeniť polohu, prosím.

Potrebujem ísť okamžite 
na toaletu a potrebujem 
pomôcť.

Veľmi ma bolí brucho / 
žalúdok.

Neviem si poradiť s týmto 
jedlom, mohli by ste mi 
priniesť niečo iné?

Je mi  chladno. Môžete mi s 
tým pomôcť?

Je mi veľmi teplo, môžete tu 
trochu vyvetrať?

 

Potrebujem sa niečo spýtať. Zavolajte mi sem, prosím, 
sestričku.
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Keď sa pozriem hore, 
znamená to „áno, 

keď sa pozriem dole, 
znamená to „nie“.

Spýtajte sa to niekoho 
otázku niekoho z 
rodiny, bude Vám vedieť 
odpovedať.

Chcem vedieť viac o tom, čo 
mi je.

Chcem vidieť niekoho z 
rodiny čím skôr.

Ukážem Vám, ako používam 
svoju komunikačnú tabuľku.

Prosím Vás, vysvetlite mi 
výsledky tých testov. 

Ďakujem Vám za všetko, čo 
pre mňa robíte.

Môžete na mňa hovoriť 
priamo, rozumiem Vám, 
ale je pre mňa veľmi ťažké 
hovoriť.

Zavolajte, prosím, mojej 
žene /mužovi, dcére / synovi 
na tel.č. ....

Dajte mi, prosím, vedieť, 
keď príde doktor.

Povedzte mi, prosím, kedy 
budem môcť ísť domov.

Rád / rada by som vedela 
viac o mojich liekoch a 
ich možných vedľajších 
účinkoch.
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