
Podróże
Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek
polski włoski
Muszę iść do szpitala. Devo andare in ospedale.

Prośba o zabranie do szpitala

Źle się czuję. Non mi sento bene.
 

Proszę natychmiast wezwać lekarza! Ho bisogno di un dottore subito!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej

Pomocy! Aiuto!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)

Proszę wezwać karetkę! Chiamate un'ambulanza!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza
polski włoski
Boli (mnie) tutaj. Mi fa male qui.

Wskazywanie części ciała, która nas boli

Mam tu wysypkę. Ho uno sfogo qui.
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę

Mam gorączkę. Ho la febbre.
Informowanie, że mamy gorączkę

Jestem przeziębiony/przeziębiona. Ho il raffreddore.
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni

Mam kaszel. Ho la tosse.
Informowanie, że mamy kaszel

Cały czas jestem zmęczony/zmęczona. Sono sempre stanco.
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
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Kręci mi się w głowie. Mi gira la testa.

Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy

Nie mam apetytu. Non ho fame.
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie

Nie mogę spać. Non riesco a dormire la notte.
Informowanie, że cierpimy na bezsenność

Ukąsił mnie owad. Un insetto mi ha punto.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada

To chyba przez ten upał. Credo che sia il caldo.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą

Chyba coś mi zaszkodziło. Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem

Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ . Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Informowanie, która część ciała nas boli

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

Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.

Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona

...głowa... ... testa ...
Część ciała

...brzuch... ... pancia ...
Część ciała

...ramię... ... braccio ...
Część ciała

...noga... ... gamba...
Część ciała
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...klatka piersiowa... ... petto ...

Część ciała

...serce... ... cuore ...
Część ciała

...gardło... ... gola ...
Część ciała

...oko... ... occhio ...
Część ciała

...plecy... ... schiena ...
Część ciała

...stopa... ... piede ...
Część ciała

...ręka... ... mano ...
Część ciała

...ucho... ... orecchio ...
Część ciała

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

...ząb... ... dente ...
Część ciała

Mam cukrzycę. Ho il diabete
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę

Mam astmę. Ho l'asma.
Używane, aby poinformować, że mamy astmę

Choruję na serce. Ho problemi di cuore.
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
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Jestem w ciąży. Sono incinta.

Używane, aby poinformować o ciąży

Ile razy dziennie powinienem/powinnam to
zażywać?

Quante volte al giorno devo prenderla?

Pytanie o dawkowanie lekarstwa

Czy to jest zaraźliwe? E' contagioso?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa

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

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

Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności

Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe. Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych

Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona. Non ho l'assicurazione sanitaria.
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego

Potrzebuję zwolnienie lekarskie. Mi serve un certificato di malattia.
Prośba o zwolnienie lekarskie

Czuję się trochę lepiej. Mi sento un po' meglio.
Informowanie o poprawie

Mój stan się pogorszył. Sto peggiorando.
Informowanie o pogorszeniu

Mój stan jest bez zmian. Non è cambiato nulla.
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka
polski włoski
Poproszę ___. Vorrei comprare dell'____.

Proszenie o konkretny produkt
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środki przeciwbólowe antidolorifico

Lekarstwo

penicylina penicillina
Lekarstwo

aspiryna aspirina
Lekarstwo

insulina insulina
Lekarstwo

maść unguento
Lekarstwo

tabletki nasenne sonnifero
Lekarstwo

podpaski assorbenti
Produkt medyczny

środek dezynfekujący disinfettante
Produkt medyczny

plastry cerotti
Produkt medyczny

bandaże bende
Produkt medyczny

pigułki antykoncepcyjne pillola anti-concezionale
Produkt medyczny

prezerwatywy preservativi
Inny produkt dostępny w aptece

krem przeciwsłoneczny crema solare
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia
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Jestem uczulony/uczulona na ___. Sono allergico a ____.

Informowanie o alergiach

pyłki polline
Uczulenie

sierść zwierząt pelo di animali
Uczulenie

użądlenie pszczoły/użądlenie osy punture d'ape/punture di vespa
Uczulenie

roztocze acari della polvere
Uczulenie

pleśń muffa
Uczulenie

lateks lattice
Uczulenie

penicylina penicillina
Uczulenie na lekarstwo

orzechy/orzechy ziemne noci/arachidi
Alergia pokarmowa

nasiona sezamu/pestki słonecznika sesamo/semi di girasole
Alergia pokarmowa

jaja uova
Alergia pokarmowa

owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Alergia pokarmowa
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mąka/pszenica farina/frumento

Alergia pokarmowa

mleko/laktoza/nabiał latte/lattosio/latticini
Alergia pokarmowa

gluten glutine
Alergia pokarmowa

soja soia
Alergia pokarmowa

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergia pokarmowa

grzyby funghi
Alergia pokarmowa

owoce/kiwi/kokos frutta/kiwi/cocco
Alergia pokarmowa

imbir/cynamon/kolendra zenzero/cannella/coriandolo
Alergia pokarmowa

szczypiorek/cebula/czosnek erba cipollina/cipolle/aglio
Alergia pokarmowa

alkohol alcol
Alergia pokarmowa
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