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Kiek laiko aš 
turėsiu laukti?

Gal galite man 
padėti užpildyti šias 

formas?
Kalbėkite lėčiau. Prašyčiau pakartoti, 

ką sakėte.

Gal galėčiau jums 
paaiškinti, kaip aš 

bendrauju?

Bendraudamas 
aš naudoju šį 
komunikacijos 

prietaisą. 

Gal čia yra rami 
vieta, kur aš 

galėčiau palaukti?

Aš norėčiau, kad 
mano palydovas 

atsisėstų.

Man reikia vertėjo.
Gal galėčiau jums 

parodyti savo 
komunikacijos pasą?

Prašyčiau, kai 
kalbate žiūrėti į 

mane. 
Kur yra tualetas?

Padėkite man 
atidaryti duris.

Prašyčiau į mane 
taip nežiūrėti.

Gal galėčiau susipažinti 
su medicininiais įrašais ir 
savo tyrimų rezultatais?

Gal galiu pasikalbėti 
su jūsų vadovu?

Ar jūs suprantate?
Prašyčiau paduoti 
man popieriaus ir 

rašiklį.

Gal galėtumėte 
paduoti stiklinę 

vandens?
Nei taip, nei ne.

Pagrindiniai klausimai
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Aš suprantu, ką jūs 
sakote. Galite su 
manimi kalbėti.

Paklauskite mano 
palydovo. Jis / ji žino 

atsakymą.
Aš norėčiau 
paklausti.

Aš norėčiau daugiau 
sužinoti apie tai, kas 

man yra.

Papasakokite apie 
man skirtus vaistus ir 

jų šalutinį poveikį.
Dėl kokių priežasčių 

tai nutiko? 
Ką aš galėčiau 

padaryti, kad mano 
savijauta pagerėtų?

Kada mano savijauta 
pagerės?

Ar aš pasveiksiu? 
Kokia mano būklė?

Ką man daryti, 
kad tai vėl 

nepasikartotų?

Norėdami įsitikinti, ar 
aš supratau teisingai, 

pakartokite instrukcijas.

Ar galiu su 
jumis susisiekti 

elektroniniu paštu?

Kokiu būdu galėčiau 
gauti savo tyrimų 

rezultatus? 

Kur aš galiu įsigyti 
man reikalingus 

vaistus? 
Kiek jie kainuoja?

Kada galėtumėte 
paskirti kitą 

apsilankymą?

Klausimai gydytojui

Ar jūs suprantate?
Prašyčiau paduoti 
man popieriaus ir 

rašiklį.

Gal galėtumėte 
paduoti stiklinę 

vandens?
Nei taip, nei ne.


