
Cestování
Zdraví

Zdraví - Pohotovost
česky italsky
Potřebuji do nemocnice. Devo andare in ospedale.

Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Je mi špatně. Non mi sento bene.
 

Musím okamžitě navštívit lékaře! Ho bisogno di un dottore subito!
Žádost o okamžitou lékařskou péči

Pomoc! Aiuto!
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc

Zavolejte sanitku! Chiamate un'ambulanza!
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora
česky italsky
Bolí to tady. Mi fa male qui.

Slouží k ukázání, kde to bolí

Vyrážku mám tady. Ho uno sfogo qui.
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku

Mám horečku. Ho la febbre.
Slouží k informování, že máte horečku

Jsem nachlazený. Ho il raffreddore.
Slouží k informování, že jste nachlazení

Mám kašel. Ho la tosse.
Slouží k informování, že máte kašel

Jsem pořád unavený. Sono sempre stanco.
Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení
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Točí se mi hlava. Mi gira la testa.

Slouží k informování, že pociťujete závratě

Nemám chuť k jídlu. Non ho fame.
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst

Nemůžu v noci spát. Non riesco a dormire la notte.
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát

Kousl mě nějaký hmyz. Un insetto mi ha punto.
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem

Myslím, že je to horkem. Credo che sia il caldo.
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko

Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného. Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli

Bolí mě _ [část těla] _. Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Slouží k informování, která část těla bolí

Nemůžu pohnout _[částí těla]_. Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Slouží k informování, která část těla je znehybněná

... hlava ... ... testa ...
Část těla

... žaludek ... ... pancia ...
Část těla

... paže ... ... braccio ...
Část těla

... noha ... ... gamba...
Část těla

... hruď ... ... petto ...
Část těla

Stránka 2 22.05.2023



Cestování
Zdraví
... srdce ... ... cuore ...

Část těla

... hrdlo ... ... gola ...
Část těla

... oko ... ... occhio ...
Část těla

... záda ... ... schiena ...
Část těla

... chodidlo ... ... piede ...
Část těla

... ruka ... ... mano ...
Část těla

... ucho ... ... orecchio ...
Část těla

... vnitřnosti ... ... intestino ...
Část těla

... zub ... ... dente ...
Část těla

Mám cukrovku. Ho il diabete
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky

Mám astma. Ho l'asma.
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu

Mám problémy se srdcem. Ho problemi di cuore.
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem

Jsem těhotná. Sono incinta.
Slouží k informování ohledně těhotenství
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Kolikrát denně bych měl(a) brát? Quante volte al giorno devo prenderla?

Slouží k informování ohledně dávkování léku

Je to nakažlivé E' contagioso?
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka

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

Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere
alcolici?

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

Zde jsou mé pojistné dokumenty. Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty

Nemám zdravotní pojištění. Non ho l'assicurazione sanitaria.
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění

Potřebuji napsat nemocenskou. Mi serve un certificato di malattia.
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní

Cítím se trochu lépe. Mi sento un po' meglio.
Slouží k informování, že se váš stav zlepšil

Zhoršilo se to. Sto peggiorando.
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil

Je to stejné jako předtím. Non è cambiato nulla.
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna
česky italsky
Chtěl(a) bych si koupit___. Vorrei comprare dell'____.

Otázka ohledně koupi určitého produktu

léky proti bolesti antidolorifico
Lék

penicilín penicillina
Lék
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aspirin aspirina

Lék

inzulín insulina
Lék

mast unguento
Lék

prášky na spaní sonnifero
Lék

vložky assorbenti
Lék

dezinfekční prostředek disinfettante
Lékařský produkt

náplasti cerotti
Lékařský produkt

obvazy bende
Lékařský produkt

antikoncepční pilulky pillola anti-concezionale
Lékařský produkt

kondomy preservativi
Ostatní produkty

ochrana před sluncem crema solare
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie
česky italsky
Jsem alergický na ___. Sono allergico a ____.

Slouží k informování o vašich alergiích
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pyl polline

Alergie

zvířecí chlupy pelo di animali
Alergie na zvířata

včelí / vosí štípnutí punture d'ape/punture di vespa
Alergie na hmyz

roztoči acari della polvere
Alergie

plíseň muffa
Alergie

latex lattice
Alergie

penicilín penicillina
Alergie na léky

oříšky/arašídy noci/arachidi
Alergie na jídlo

sezamová / slunečnicová semínka sesamo/semi di girasole
Alergie na jídlo

vejce uova
Alergie na jídlo

mořské plody/ryby/mořské plody/krevety frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Alergie na jídlo

mouka/pšenice farina/frumento
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky latte/lattosio/latticini
Alergie na jídlo
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lepek glutine

Alergie na jídlo

sója soia
Alergie na jídlo

luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergie na jídlo

houby funghi
Alergie na jídlo

ovoce/kiwi/kokos frutta/kiwi/cocco
Alergie na jídlo

zázvor/skořice/koriandr zenzero/cannella/coriandolo
Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek erba cipollina/cipolle/aglio
Alergie na jídlo

alkohol alcol
Alergie na jídlo
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