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Fragen Sie nach, wenn Sie 
etwas nicht verstehen

Ямар нэг зүйл ойлгохгүй  
байвал асууж лавлаарай

Sie sprechen kein Deutsch? Dann kommen Sie bitte 
mit einer Begleitperson, die übersetzen kann

Та германаар ярьдаггүй бол орчуулж  
өгч чадах хүнтэй хамт ирээрэй

Bringen Sie Ihre e-card mit

И-картаа авчраарай

Bringen Sie einen 
Identitätsnachweis mit

Зурагтай бичиг  
баримт авчраарай

Bringen Sie
ihre Befunde und 

Medikamentenliste mit

Эрүүл мэндийн шинжилгээний 
хариунууд, хэрэглэдэг бүх 

эмийнхээ жагсаалтыг авчраарай

Halten Sie 
Ihre Termine ein

Авсан цагтаа  
хоцролгүй ирээрэй
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Melden Sie sich an

Ирээд бүртгүүлнэ

Sagen Sie, was 
Ihnen fehlt

Танд ямар асуудал 
байгаагаа бидэнд хэлээрэй

Wer zuerst Hilfe braucht, 
bekommt zuerst Hilfe

Хамгийн яаралтай тусламж 
хэрэгтэй хүнд эхэлж үйлчилнэ

Patient*innen Information
Өвчтөнд өгөх мэдээлэл

Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. 
Танд туслахад ,бидэнд тусална уу

In der Ambulanz/Ordination
Амбулаторийн эмнэлэгт
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Kein Fotografieren

Зураг бүү аваарай

Kein Lärm

Бүү чанга ярьж  
чимээ гаргаарай

Nur eine Begleitperson 
pro Patientin/Patient

Нэг өвчтөнтэй  
хамт нэг л хүн байна

Keine geruchsintensiven 
Speisen mitbringen

Хурц үнэртэй хоол  
бүү авчраарай

Rauchverbot in 
den Ambulanzen

Амбулаторийн тасгуудад 
тамхи татахыг хориглоно

Haben Sie Geduld, 
es gibt Wartezeiten

Хүлээх шаардлага гарвал 
тэвчээртэй хүлээгээрэй

Kein Alkohol

Согтууруулах 
ундааг хориглоно
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Frauen und Männer sind gleichwertig; es gibt 
keinen Anspruch nur von einer Frau oder einem 

Mann behandelt und beraten zu werden

Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд нь тэгш эрхтэй,  
адил тул та зөвхөн эрэгтэй эсвэл эмэгтэй  

хүнээр үйлчлүүлж эмчилгээ, зөвлөгөө авна  
гэж хүсэлт гаргах боломжгүй юм

Ärztin/Arzt entscheidet, ob 
Patientin/Patient während der Behandlung 

eine Begleitperson im Raum haben darf

Эмчилгээний үед өвчтөнтэй хамт явж буй хүн  
нь өрөөнд орж болох эсэхийг зөвхөн эмч шийднэ
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