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Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
Дякуємо за подання, щоб зробити свій адміністративний запис і створити свій файл:

Votre pièce d'identité ou votre passeport

Ваш ідентифікаційний папір або паспорт

Votre carte Européenne de santé

Ваша Європейська медична картка

Votre carte d'assurance privé

Ваша особиста картка страхування

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

Витрати на Ваш візит до ОР будуть коштувати на Ваш рахунок

2. Votre attente Ваше чекання

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

Тим часом, будь ласка, не їжте, не п'юте і не курите.

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

Після того, як ваша рекорд буде створена, перейдіть на червоні крісла на передній панелі 
медсестер, вони вас зателефонують, як тільки прийде черга.

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 

Якщо біль підвищується, зверніться до медсестри, яка може надати Вам анальгетик



3. Votre prise en charge avec l'IAO Ваша підтримка з медсестрою

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

Ви будете сидіти в тихій кімнаті, де ви поясните медсестрі причину вашого 
візиту.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

Ваша сім'я не зможе прийти з тобою до сфери догляду, їм доведеться чекати в 
залі.

Після того як задаються запитання домашньої медсестри, вона заведе вас в 
зону догляду, щоб зачекати лікаря.

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

Щоб полегшити обстеження лікаря, медсестра може попросити вас одягнути в 
блузку з лікарні.

Медсестра попросить вас одягти браслет із зазначенням вашого імені та 
вашого імені, зберігати всю вашу тривалість перебування в приміщенні швидкої 
допомоги або в лікарні.



4. La consultation médicale Медична консультація

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
Після аналізу крові, щоб отримати результат, потрібно близько 1:30 годин.

Залежно від вашого стану здоров'я лікар час від часу запитає про догляд, 
наприклад, про аналіз крові, аналізи, наприклад, на радіо або сканер, або може 
попросити Вас тримати вас.

Якщо лікар запитує сканування, сканування буде здійснюватися в день (або 
вночі), але іноді в цьому ж день багато сканування буде зроблено, а очікування 
може тривати кілька годин.

Ми просимо вас не їсти і не пити, доки лікар не дав вам дозволу, іноді прошу 
залишитися порожньою у вашому животі.

Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas 
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit),  mais 
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer 
quelques heures.

Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de 
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en 
observation pour surveiller votre état de santé.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

Медичний студент прийде, щоб вивчити вас і попросити вас більше питань, щоб 
продовжити ваш іспит.


