12. évfolyam – március HEALTH, DISEASES
I
symptom
feel bad
feel under the weather
feel/be sick, feel/be ill
illness / sickness
be in pain
have a cold
chill
faint
lose consciousness
pale
unable to swallow
have a (bad) headache
have a splitting headache
have a stomachache
have a sore throat
have a toothache
have a diarrhoea
sweat
feel nauseous
vomit
tremble
shiver
shiver with cold
cough

have a bad cough
have a running/runny nose
have a stuffy nose
sneeze
bleed (bled, bled)
have a (high) temperature
have a fever
have a pain in one’s …
have a pain in one’s back
have a pain in one’s ears
sg. hurts
my leg hurts
itch
itchy red spots

tünet
rosszul van
rosszul érzi magát
rosszul van, beteg
betegség, rosszullét
fájdalmai vannak
meg van fázva
megfázás
elájul
elveszti az eszméletét
sápadt
nem tud nyelni
(nagyon) fáj a feje
hasogatóan fáj a feje
fáj a gyomra
fáj a torka
fáj a foga
hasmenése van
izzad
émelyeg, hányingere van
hány
remeg
reszket
rázza a hideg
köhög
II
erősen köhög
folyik az orra
el van dugulva az orra
tüsszent, tüsszög
vérzik
(magas) láza van
lázas
fáj a …-ja
fáj a háta
fáj a füle
fáj vmi
fáj a lábam
viszket
viszkető piros kiütések

suffer from sg.
put on weight
lose weight
double vision
painful
injury
be injured
(serious) wound
wounded
hurt one’s arm
sprain one’s ankle/knee
twist one’s ankle/knee
break one’s leg
burn one’s finger
cut one’s finger
stand the pain
curable diseases
incurable diseases
infectious illness
be allergic to sg.
hay-fever
pneumonia
bronchitis
tonsillitis
indigestion

food poisoning
chicken pox
scarlet fever
plague
cancer
heart attack
stroke
sunstroke
measles
flu
examine
take one’s blood pressure
make a blood test
listen to one’s heart/lungs

be in a bad condition

rossz állapotban van

feel one’s pulse

feel/be dizzy
have a seizure
feel weak
high blood pressure
be hard of hearing
insomnia
lose sight
weak pulse rate
come out in rashes
swollen tonsils

szédül
görcsrohama van
gyengének érzi magát
magas vérnyomás
rosszul hall
álmatlanság, alvászavar
elveszti a látását
gyenge pulzus
kiütéses lesz
duzzadt mandulák

get an injection
X-ray
put sy. on the sick list
write out a prescription
keep fit
watch one’s weight
avoid stress
have a balanced diet
stay in bed
recover

III
szenved vmitől
meghízik
lefogy
kettőslátás
fájdalmas
sérülés
megsérül
(súlyos) seb, sebesülés
sebesült, sérült
meg-/felsérti a karját
kificamítja a bokáját/térdét
kibicsaklik a bokája/térde
eltöri a lábát
megégeti az ujját
elvágja az ujját
bírja a fájdalmat
gyógyítható betegségek
gyógyírhatatlan betegségek
fertőző betegség
allergiás vmire
szénanátha
tüdőgyulladás
légcsőhurut
mandulagyulladás
gyomorrontás, emésztési
zavar
IV
ételmérgezés
bárányhimlő
skarlát
pestis
rák
szívroham, infarktus
agyvérzés
napszúrás
kanyaró
influenza
megvizsgál
megméri vki vérnyomását
vérvizsgálatot csinál
meghallgatja vki
szívét/tüdejét
kitapintja/megméri vki
pulzusát
injekciót kap
röntgen
betegállományba vesz
receptet ír fel
fitten tartja magát
vigyáz a súlyára
kerüli a stresszt
kiegyensúlyozott étrendet tart
ágyban marad
meggyógyul

