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SŁOWNICTWO OGÓLNE
badanie - examination (egzaminejszn)
bandaż - bandage (bandydż)
chirurg- surgeon (se:rdżn)
chirurgia - surgery (se:rdżery)
chirurgiczna przychodnia - surgery
(se:rdżery)
choroba - disease (dyziz) illness
ciało - body (body)
gips - plaster (plaster)
kał - stool (stul)
krew- blood (blad)
krwi badanie - blood examination (blad
egzaminejszn)
lek - drug (drag), medicine (medsn)
lekarz - doctor (doktor)
mocz - urine (jurin)
moczu badanie - urine examination (jurin
egzaminejszn)
opatrunek - dressing (dresing)
operacja - operation (operejszn)
pielęgniark - nurse (ne:rs)
pigułka - pill (pil)
przychodnia - outpatient clinic
(ałtpejszent klinik)
ropa - pus (pas) discharge (dyscza:dż)
szpital - hospital (hospital)
tabletka - tablet (tablet)
zastrzyk - injection (indżekszn)

CHOROBY
alergia - alergy (alerdży)
anemia - anaemia (enimia)
astma-asthma (astma)
biegunka- diarrhoea (dajarija) open bowel
cukrzyca - diabetes (dajabitis)
gruźlica - tuberculosis (tubekuloziz)
grypa -flu (flu)
kamica - lithiasis (lithjasis)
kiła - syphilis (syfilis)
krwawienie - bleeding (bliding)
nadciśnienie- hypertension (hajpertenszn)
nowotwór - neoplasm (neoplazm)
odra - morbilli (morbili)
przepuklina - hernia (he:rnia)
rak - cancer (kanser)
rzeżączka -clap (klap)
zapalenie - inflamation (inflemejszn)
złamanie - fracture (frakczer)
żółtaczka - jaundice (dżandis)
żylak- varix (variks)

OBJAWY
ból- pain (pejn)
ból ciągły- continuous pain (contynius pejn)
ból kłujący- stabbing pain (stabing pejn)
ból nagły- sudden pain (sadn pejn)
ból opasujący- girdle pain (ge:rdl pejn)
ból ostry- sharp pain (szarp pejn)
ból palący-burning pain (be:ning pejn)
ból piekący-burning pain (buning pejn)
ból promieniujący- radiating pain (radiejting pejn)
ból przeszywający- dating pain (darting pejn)
ból pulsujący- pulsating pain (pulsejting pejn)
ból tępy- dull pain (dul pejn)
duszność- dyspnoea (dyspnia)
gorączka-fever (fiwer)
kaszel- cough (kof)
krwawienie-beeding (bliding)
nudności- nausea (nuzija)
obrzęk-oedema (idima) swelling (słeling)
osłabienie-weakness (łiknes)
rozwolnienie-open bowels (ołpen bałels)
senność-somnolence (somnolens)
wymioty krwawe-bloody vomiting (blady
womiting)
wymioty- vomiting (womiting)
zaparcia-constipation (konstipejszn)
zawroty głowy- vertigo (wertigo)

REGION CIAŁA CZĘŚĆ CIAŁA CHOROBA,OBJAWY
głowa - head (hed)
szyja - neck (nek)

czoło - forehead (forhed)
dziąsła - gums (gams)
gardło - throat (frołt) -zapalenie gardła- pharyngitis (faryndżajtis)

-bolące gardło - sore throat (so:r frołt)
język - toungue (tang)
krtań - larynx (larynks) -zapalenie krtani - pharyngitis (faryndżajtis)
migdałki - tonsils (tonsils) -zapalenie migdałków
mózg - brain (brejn)
mózgowe opony -meninges(menindżes) -zapalenie opon mózgowych - meningitis (menindżajtis)
nos - nose (nołz) -katar- rhinitis (rinitis)

-wydzielina z nosa - runnig nose (raning nołz)
oko - eye (aj) -ciało obce w oku -foreign body in the eye (foryn body in wi aj)

-wzrok - sight (sajt)
-krótki wzrok - short sight (szort sajt)
-zaburzenia wzroku - sight disturbance (sajt  dis te:rbens)
-nieostry / zamglony obraz - blur picture (ble:r  pykczer)

ucho -ear (ijer) -zapalenie ucha - otitis (otajtis)
usta – mouth (małf)
warga - lip (lip)
ząb/zęby - tooth / teeth (tuf / tif) -ból zęba- toothache (tuf ejk)

klatka piersiowa-
chest (czest)

tchawica - trachea (trachea)

oskrzela - brochi (bronkaj) -zapalenie oskrzeli - brochitis (bronkajtis)
płuca - lungs (langs) -zapalenie płuc - pneumonia (niumonia)

-pylica - pneumoconiosis (pneumokonioziz)
-rak płuc - lung cancer (lang kanser)
-duszność - dyspnoea (dyspnia)
-kaszel - cough (kof)
-kaszel suchy - dry cough (dżraj kof)
-kaszel wilgotny - moist cough (mojst kof)
-kaszel z odksztuszaniem- productive cough (prodaktiv kof)
-ból w klatce piersiowe j - pain in chest (pejn in czest)
-plwocina sputum (spjutem)
-krwawa plwocina - bloody sputum (blady spjutem)



-ropna plwocina - purulent sputum (pjurulent spjutem)
opłucna - pleura (plera) -zapalenie opłucnej -pleurisy (pluerisy)
serce - heart (ha:rt) -zawał serca -infarct (infa:rkt)

-atak serca - heart attack (ha:rt atak)
-kołatanie / palpitacja - palpitation (palpitejszn)
-ból serca - precordial pain (priko:rdial pejn)

przełyk - oesophagus (iisofages)
pierś - breast (brest) -rak piersi - breast cancer (brest kancer)
żebro - rib (ryb) -złamanie żebra - rib fracture (rib frakczer)

brzuch-abdomen
(abdomen)

żołądek- stomack (stomak) -zapalenie żołądka - gastritis (gastrajtis)
-wrzód żołądka - gastric ulcer (gastrik alser)
-ból żołądka - stomach ache (stomak ejk)

wątroba- liver (lywer) -ból - hepatalgia (hepataldży)
pęcherzyk żółciowy - gallbladder (go:l blader) -zapalenie p. żółciowego - cholecystitis (holesystajtis)

-kamień p.żółciowego - gallbladder calculus (gol:blader kelkjules)
-wycięcie p.żółciowego - cholecystectomy (holesystektomy)

trzustka-pancreas (pankries)
wyrostek robaczkowy - appendix (apendiks) zapalenie w. rob .- appendicitis (apendisajtis)
jelito cienkie - small intestine (smol intestin)
jelito grube - large intestine (la:rdż intenstin)
nerki-kidneys (kidnys)
pęcherz moczowy -  bladder (blader) zapalenie p. moczowego- cystiis (systajtis)
jajnik - ovary (owery)
macica - uterus (juterus) wycięcie macicy i jajników- hysterectomy (histerektomy)

kończyny-limbs (limbs) złamanie- fracture (frakcze)
zwichnięcie - luxation (laksejszn)
skręcenie - sprain (sprejn)

ramię- shoulder (szołlder)
ręka (jako cała kończyna) - arm (a:rm)
łokieć - elbow (elboł)
nadgarstek - wrist (ryst)
dłoń/ręka - hand (hand)
palec u ręk i- finger (fynger)
noga - leg (leg)
biodro - hip (hyp)
udo - thigh (thaj)
kolano - knee (nii)
kostka - ankle (ankl)
stopa/stopy - foot/feet (fut / fiit)
palec u stopy - toe (toł)
mięsień - muscle (masl)
kość - bone (bołn)
staw - joint (dżojnt)

ROZMOWA Z LEKARZEM:
LEKARZ PACJENT

od kiedy?- since when (syns łen)
jak długo?- how long (jak długo)
kiedy po raz ostatni? - when for the last time (łen fo we last tajm?)

-od 1,2... dni- since 1,2... days (syns łan,tu... dejz)
-1,2...godziny temu-1,2...hours ago (łan, tu... ałez ego)
-1,2... dni temu-1,2 days ago (łan, tu... dejz ego)

gdzie pana/panią boli?- where do you feel the pain (łe du ju fil we pejn)
jaki ból?- what kind of pain (łot kajnd of pejn)
jakie leki pan/pani bierze?- what drugs do you take(łot drags du ju tejk)
ile tabletek?- how many pills (hał meny pils)
gdzie?- where (łer)
oddychać głęboko- breath deeply (brif diiply)
oddychać normalnie- breath normal (brif no:rmal)
jakie choroby pan/pani ma?- what diseases do you have (łot dyzizis do
ju hew)
kiedy była operacja?- when was the operation (łen łoz we operejszn)
czy pan/pani pije?- do you drink (du ju drink)
co pan/pani jadł? - what did you eat
(łot did ju it)
co pan/pani pił? - what did you
drink (łot did ju dżłynk)

ile?- how much (hał macz)

mało- a little (a litl)
sporo- a lot (a lot)
często- often (ofn) -rzadko- seldom (seldm)
-1,2... butelkę- 1,2... bottle (botl) -na tydzień- per week (per łik)
-1,2... piwo- 1,2... beer (bije) -na dzień- per day (per dej)

czy pan/pani pali? - do you smoke (du ju smołk?)
ile? - how much (hał macz)

paczkę na dzień- one pack per day (łan pak per dej)




