
AT THE DOCTOR’S 

office, surgery    - gabinet 

what’s the trouble?  - co ci dolega? 

sore throat   - ból gardła 

runny nose   - katar 

chest    -klatka piersiowa 

to hurt    - boleć 

to look feverish   -wyglądać na rozgorączkowanego 

to take one’s temperaturę - zmierzyć komuś temperature 

to breathe deeply  - oddychać głęboko 

to cough   - kaszleć 

flu    - grypa 

there is a lot of it about  - wszystko na to wskazuje 

to prescribe   - przepisać (na receptę) 

antibiotic   - antybiotyk 

teaspoonful   -łyżeczka (czegoś) 

medicine   - lekarstwo 

take care of one’s health -zadbać o czyjeś zdrowie 

a couple of days  -parę dni 

prescription   -recepta 

the chemist’s   - apteka 

what’s the matter  - co się dzieje? 

Pain    -ból 

indigestion tablets  -tabletki na niestrawnośc 

food poisoning   - zatrucie pokarmowe 

to lie down   - położyć się 

appendicitis   - zapalenie wyrostka robaczkkowego 

to be scared out of one’s with - być przerażonym  

to calm down   - uspokoić się 

the sooner…the better… -im wcześniej tym lepiej 

to call    -wezwać 

an ambulance   -karetka pogotowia 

something is troubling you -coś cię martwi 

to suffer from   - cierpieć na 

palpitation   - kołatanie serca 

depressed   - w depresji 

please undress to the waist - proszę rozebrać się do pasa 

to examine   - badać  

to be run dow   -być wyczerpanym 

heart condition   -choroba serca 

rest    -odpoczynek 

to overdo things  - przemęczać się 

to do exercises   - uprawiać ćwiczenia 

tranquilizer   - środek uspokajający 



to fall ill with    - zachorować na 

to pick up some sort of infection -podłapać infekcję 

to catch a cold    - przeziębić się 

to call for a doctor   - wezwać lekarza 

to register    -zarejestrować się 

to wait in the infirmary   -czekać w izbie chorych 

to examine a patient   - badać pacjenta 

to cure     -leczyć 

to get a doctor’s leave   -przejść na L-4 

to dose     - dawkować leki 

to inject    - dać zastrzyk 

to apply first aid   -udzielić pierwszej pomocy 

to vaccinate    -szczepić 

examination    -badanie 

blood test    -badanie krwi 

urine test    -badanie moczu 

treatment    -leczenie 

therapy     -terapia 

symptom    -objaw 

bleeding    -krwawienie 

chills     -dreszcze 

nausea     -nudności 

cramp     -skurcz 

ailment     -dolegliwości 

bite     -ugryzienie 

Sting     -ukąszenie 

Rash     -wysypka 

Insomnia    -bezsenność 

Asthma     -astma 

Cancer     -nowotwór 

Jaundice    -żółtaczka 

scarlet fever    -szkarlatyna 

sunstroke    -porażenie słoneczne 

tuberculosis    -gruźlica 

intern     -internista 

cardiologist    -kardiolog 

gynaecologist    -ginekolog 

laryngologist    -laryngolog 

psychiatrist    -psychiatra 

nurse     -pielęgniarka 

on prescription only   - tylko na receptę 

aspirin     -aspiryna 

bandage    -bandaż 

contraceptives    -środki antykoncepcyjne 

cotton wool    -wata 



disinfectant    -środek odkażający 

eyedrops    -krople do oczu 

first aid kit    -apteczka pierwszej pomocy 

gauze     -gaza 

iodine     - jodyna 

needle     -igła 

ointment    -maść 

pill     -pigułka 

plaster     -gips 

elastoplast     - plaster 

sanitary pads    -podpaski 

sleeping pills    -tabletki nasenne 

sling     -temblak 

dressing    -opatrunek 

syringe     -strzykawka 

my gums are sore   - bolą mnie dziąsła 

open your mouth   - otwórz usta 

at the bottom    - z tyłu 

to extract a tooth   -wyrwać ząb 

abscess     -ropa (pod zębem) 

analgesic injection   - zastrzyk uśmierzający ból 

tartar     -kamień nazębny 

denture    -proteza 

dentist’s chair    -fotel dentystyczny 

to drill     - wiercić 

fatbuilding    -budujący tłuszcz 

balanced    -zrównoważona 

varied     -urozmaicona 

coronary disease   - choroba wieńcowa 

bronchial troubles   - kłopoty z oskrzelami 

 

 

 

 

 


