
Cestování
Zdraví

Zdraví - Pohotovost
česky arabsky
Potřebuji do nemocnice. أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى.

Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Je mi špatně. أشعر بأنني مريض
 

Musím okamžitě navštívit lékaře! أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة!
Žádost o okamžitou lékařskou péči

Pomoc! ساعدوني!
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc

Zavolejte sanitku! اطلب سيارة إسعاف
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora
česky arabsky
Bolí to tady. إنه يؤلم هنا.

Slouží k ukázání, kde to bolí

Vyrážku mám tady. لدي حكة هنا.
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku

Mám horečku. لدي حمى
Slouží k informování, že máte horečku

Jsem nachlazený. مصاب بنزلة برد.
Slouží k informování, že jste nachlazení

Mám kašel. أنا مصاب بالسعال. 
Slouží k informování, že máte kašel

Stránka 1 22.05.2023



Cestování
Zdraví
Jsem pořád unavený. أنا متعب طوال الوقت.

Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení

Točí se mi hlava. أشعر بالدوار
Slouží k informování, že pociťujete závratě

Nemám chuť k jídlu. ليست لدي أية شهية.
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst

Nemůžu v noci spát. ال يمكنني النوم في الليل.
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát

Kousl mě nějaký hmyz. عضتني حشرة
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem

Myslím, že je to horkem. أعتقد أنها الحرارة.
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko

Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného. أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا. 
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli

Bolí mě _ [část těla] _. [جزء من الجسم]_يؤلمني.
Slouží k informování, která část těla bolí

Nemůžu pohnout _[částí těla]_. ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم].
Slouží k informování, která část těla je znehybněná

... hlava ... ...الرأس...
Část těla

... žaludek ... ... المعدة...
Část těla
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... paže ... ...اليد...

Část těla

... noha ... ...الساق...
Část těla

... hruď ... ...الصدر...
Část těla

... srdce ... ...القلب...
Část těla

... hrdlo ... ...الحلق...
Část těla

... oko ... ... عين...
Část těla

... záda ... ...الظهر...
Část těla

... chodidlo ... ...قدم...
Část těla

... ruka ... ...يد...
Část těla

... ucho ... ...أذن...
Část těla

... vnitřnosti ... ...األمعاء...
Část těla
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... zub ... ...األسنان...

Část těla

Mám cukrovku. أعاني من السكري.
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky

Mám astma. أعاني من الربو.
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu

Mám problémy se srdcem. لدي مرض في القلب.
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem

Jsem těhotná. أنا حامل.
Slouží k informování ohledně těhotenství

Kolikrát denně bych měl(a) brát? كم من المرات علي تناول هذا؟
Slouží k informování ohledně dávkování léku

Je to nakažlivé هل هو معد؟
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka

Můžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít
alkohol?

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Otázka ohledně toho, zda můžete pokračovat v určitých aktivitách i přes danou nemoc

Zde jsou mé pojistné dokumenty. ها هي وثائق الضمان الخاصة بي.
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty

Nemám zdravotní pojištění. ليس لدي ضمان صحي.
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění

Potřebuji napsat nemocenskou. أحتاج مالحظة مرضية
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní

Stránka 4 22.05.2023



Cestování
Zdraví
Cítím se trochu lépe. أشعر بشيء من التحسن

Slouží k informování, že se váš stav zlepšil

Zhoršilo se to. لقد ساء األمر أكثر.
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil

Je to stejné jako předtím. الوضع ما زال على حاله.
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna
česky arabsky
Chtěl(a) bych si koupit___. أرغب في شراء بعض_____.

Otázka ohledně koupi určitého produktu

léky proti bolesti مسكنات األلم
Lék

penicilín بنسلين
Lék

aspirin أسبرين
Lék

inzulín إنسولين
Lék

mast مرهم
Lék

prášky na spaní حبوب تنويم
Lék
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vložky فوط صحية

Lék

dezinfekční prostředek مطهر
Lékařský produkt

náplasti ضمادات
Lékařský produkt

obvazy ضمادات
Lékařský produkt

antikoncepční pilulky حبوب منع الحمل
Lékařský produkt

kondomy واقي ذكري
Ostatní produkty

ochrana před sluncem كريم حماية من الشمس
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie
česky arabsky
Jsem alergický na ___. لدي حساسية من____.

Slouží k informování o vašich alergiích

pyl غبار الطلع
Alergie

zvířecí chlupy شعر الحيوانات
Alergie na zvířata
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včelí / vosí štípnutí لسعة النحل أو الدبابير

Alergie na hmyz

roztoči عث الغبار
Alergie

plíseň العفن
Alergie

latex المطاط
Alergie

penicilín البنسلين
Alergie na léky

oříšky/arašídy الجوز/الفستق
Alergie na jídlo

sezamová / slunečnicová semínka بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Alergie na jídlo

vejce البيض
Alergie na jídlo

mořské plody/ryby/mořské plody/krevety طعام البحر/السمك/المحار/القريدس
Alergie na jídlo

mouka/pšenice الطحين/القمح
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky حليب/الكتوز/األلبان
Alergie na jídlo
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lepek الجلوتين

Alergie na jídlo

sója الصويا
Alergie na jídlo

luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Alergie na jídlo

houby الفطر
Alergie na jídlo

ovoce/kiwi/kokos الفاكهة/الكيوي/جوز الهند
Alergie na jídlo

zázvor/skořice/koriandr الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة
Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek الثوم المعمر/ البص/اللثوم 
Alergie na jídlo

alkohol الكحول
Alergie na jídlo
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