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Колко дълго ще 
чакам?

Мога ли да 
получа помощ за 
попълването на 
формулярите?

Моля, говорете 
по-бавно. Моля, повторете. 

Може ли да 
Ви покажа как 

общувам?

Използвам 
това табло за 

комуникация, за да 
говоря. 

Има ли някъде тихо 
място, където мога 

да чакам?

Бих искал/а 
придружителят ми 
да остане с мен.

Бих искал/а 
преводач. 

Може ли да 
Ви покажа 

комуникационния 
ми паспорт?

Моля, гледайте 
към мен, когато ми 

говорите.
Къде е тоалетната?

Моля, помогнете ми 
да отворя вратата.

Моля, не се 
втренчвайте в мен.

Мога ли да видя 
медицинските си 

документи и резултати 
от изследвания?

Може ли да 
разговарям с 

началника Ви?

Разбирате ли ме? Моля, дайте ми 
лист и химикалка.

Може ли чаша 
вода? Нито да, нито не.

Общи въпроси
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Моля, говорете 
директно на мен. 

Разбирам Ви.

Моля, попитайте 
придружителя ми. 

Тя/той знае.
Имам въпрос, който 

искам да задам.

Бих искал/а да 
знам повече за това 

какво не е 
наред с мен.

Обяснете ми за 
лекарствата ми и 
страничните им 

ефекти.

От какво може да се 
получава това?

Мога ли да направя 
нещо, за бъда по-

здрав/а?

Кога ще започна да 
се чувствам по-

добре?

Ще бъда ли здрав/а 
отново? Как се 

справям?

Какво мога да 
направя, за да не се 

случва отново?

За да съм сигурен/а, 
че разбирам, моля 

да повторите 
инструкциите.

Мога ли да се 
свържа с Вас чрез 

имейл?

Как мога да получа 
резултатите от 

изследванията си?

Откъде мога да 
взема лекарството 

си?
Колко ще струва? Как мога да запиша 

друг час?

Въпроси към доктора

Разбирате ли ме? Моля, дайте ми 
лист и химикалка.

Може ли чаша 
вода? Нито да, нито не.


