
Podróże
Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek
polski portugalski
Muszę iść do szpitala. Eu preciso ir ao hospital.

Prośba o zabranie do szpitala

Źle się czuję. Me sinto doente.
 

Proszę natychmiast wezwać lekarza! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej

Pomocy! Ajuda!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)

Proszę wezwać karetkę! Chame uma ambulância!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza
polski portugalski
Boli (mnie) tutaj. Dói aqui.

Wskazywanie części ciała, która nas boli

Mam tu wysypkę. Eu tenho brotoeja aqui.
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę

Mam gorączkę. Estou com febre.
Informowanie, że mamy gorączkę

Jestem przeziębiony/przeziębiona. Estou resfriado.
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni

Mam kaszel. Estou com tosse.
Informowanie, że mamy kaszel

Cały czas jestem zmęczony/zmęczona. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
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Kręci mi się w głowie. Me sinto tonto/tonta.

Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy

Nie mam apetytu. Eu não tenho apetite.
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie

Nie mogę spać. Eu não consigo dormir à noite.
Informowanie, że cierpimy na bezsenność

Ukąsił mnie owad. Um inseto me mordeu.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada

To chyba przez ten upał. Eu acho que é o calor.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą

Chyba coś mi zaszkodziło. Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem

Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ . Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Informowanie, która część ciała nas boli

Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część
ciała]_ .

Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.

Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona

...głowa... ... cabeça ...
Część ciała

...brzuch... ... estômago ...
Część ciała

...ramię... ... braço ...
Część ciała

...noga... ... perna ...
Część ciała
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...klatka piersiowa... ... peito ...

Część ciała

...serce... ... coração ...
Część ciała

...gardło... ... garganta ...
Część ciała

...oko... ... olho ...
Część ciała

...plecy... ... costas ...
Część ciała

...stopa... ... pé ...
Część ciała

...ręka... ... mão ...
Część ciała

...ucho... ... orelha ...
Część ciała

...jelita... ... intestino ...
Część ciała

...ząb... ... dente ...
Część ciała

Mam cukrzycę. Eu tenho diabetes.
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę

Mam astmę. Eu tenho asma.
Używane, aby poinformować, że mamy astmę

Choruję na serce. Eu tenho problema no coração
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
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Jestem w ciąży. Eu estou grávida.

Używane, aby poinformować o ciąży

Ile razy dziennie powinienem/powinnam to
zażywać?

Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Pytanie o dawkowanie lekarstwa

Czy to jest zaraźliwe? É contagioso?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa

Czy mogę wychodzić na
słońce/pływać/uprawiać sport/pić alkohol?

Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber
álcool?

Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności

Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych

Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona. Eu não tenho seguro saúde.
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego

Potrzebuję zwolnienie lekarskie. Eu preciso de um atestado médico.
Prośba o zwolnienie lekarskie

Czuję się trochę lepiej. Sinto-me um pouco melhor.
Informowanie o poprawie

Mój stan się pogorszył. Estou me sentindo pior.
Informowanie o pogorszeniu

Mój stan jest bez zmian. Estou como antes.
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka
polski portugalski
Poproszę ___. Eu gostaria de comprar___.

Proszenie o konkretny produkt
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środki przeciwbólowe analgésico

Lekarstwo

penicylina penicilina
Lekarstwo

aspiryna aspirina
Lekarstwo

insulina insulina
Lekarstwo

maść pomada
Lekarstwo

tabletki nasenne remédio para dormir
Lekarstwo

podpaski absorvente
Produkt medyczny

środek dezynfekujący desinfetante
Produkt medyczny

plastry band-aids
Produkt medyczny

bandaże bandagens
Produkt medyczny

pigułki antykoncepcyjne contraceptivo
Produkt medyczny

prezerwatywy preservativo
Inny produkt dostępny w aptece

krem przeciwsłoneczny protetor solar
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia
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Jestem uczulony/uczulona na ___. Eu sou alérgico a ___.

Informowanie o alergiach

pyłki pólen
Uczulenie

sierść zwierząt pelo de animais
Uczulenie

użądlenie pszczoły/użądlenie osy picada de abelha/picada de vespa
Uczulenie

roztocze poeira/ácaro
Uczulenie

pleśń mofo
Uczulenie

lateks latex
Uczulenie

penicylina penicilina
Uczulenie na lekarstwo

orzechy/orzechy ziemne nozes/amendoim
Alergia pokarmowa

nasiona sezamu/pestki słonecznika semente de gergelin/semente de girassol
Alergia pokarmowa

jaja ovos
Alergia pokarmowa

owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Alergia pokarmowa
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mąka/pszenica farinha/trigo

Alergia pokarmowa

mleko/laktoza/nabiał leite/lactose/laticínio
Alergia pokarmowa

gluten glúten
Alergia pokarmowa

soja soja
Alergia pokarmowa

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza legumes/feijão/ervilha/milho
Alergia pokarmowa

grzyby cogumelos
Alergia pokarmowa

owoce/kiwi/kokos fruta/kiwi/coco
Alergia pokarmowa

imbir/cynamon/kolendra gengibre/canela/coentro
Alergia pokarmowa

szczypiorek/cebula/czosnek cebolinha/cebola/alho
Alergia pokarmowa

alkohol álcool
Alergia pokarmowa
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