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ailment  lehčí onemocnění; zdravotní potíž, problém 
bad chest  katar průdušek 
be on medication (US)  užívat léky 
be sick (GB)  zvracet, být špatně od žaludku 
blister  puchýř 
blow one's nose  vysmrkat se 
bone  kost 
break wind  pustit větry; upšouknout si 
burp  říhat, krkat; říhnutí 
canker sore (US)  vřídek u pusy, v puse, aft 
cold sore  opar 
cut oneself shaving  říznout se při holení 
cuts  pořezání 
diabetes  cukrovka 
dislocation  vymknutí, vykloubení, luxace 
dysentery  úplavice, dyzentérie 
earache  bolest ucha 
encephalitis  encefalitida, zánět mozku 
fart  prdnout, prdět; prd 
flea  blecha 
fractures and breaks  fraktury a zlomeniny 
gas  plyn 
get plenty of rest  pořádně si odpočinout 
grazes  škrábnutí, odřeniny, oděrky 
hangover  kocovina 
Has she been to the doctor?  Byla už u doktora? 
have / get something in one's eye  mít něco v oku 
have one's adenoids taken out  nechat si odstranit nosní mandle 
have the tonsils taken out  nechat si odstranit krční mandle 
Have you been running a fever?  Máte horečku? 
hay fever  senná rýma 
He's got a temperature.  Má teplotu. 
I'm sick. (GB)  Není mi dobře (od žaludku). 
in a cast (US)  v sádře 
in plaster   v sádře 
infestation  zamoření (např. hmyzem) 
influenza  chřipka 
injection  injekce 
inoculation  očkování 
jab(s) (coll)  píchanec, injekce 
lice, sg. louse  vši, veš 
loss of appetite  ztráta chuti k jídlu  
Lyme disease   lymská borelióza 
malaria  malárie 
migraine  migréna 
minor throat infection  menší krční infekce 
mouth ulcer  aft, vřídek v ústech 
nausea  nevolnost, nauzea 
nervous breakdown  nervové zhroucení, kolaps 
nit  hnida 
parasite  parazit 
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peel  loupat se 
physiotherapy  fyzikální léčba, fyzioterapie 
preventive medicine  preventivní medicína 
psychosomatic  psychosomatický 
pull a muscle  natáhnout si sval 
rabies  vzteklina 
rash  vyrážka 
routine illnesses  běžná onemocnění 
sciatica  ischias, zánět sedacího nervu 
scrapes, grazes and cuts  odřeniny, škrábance a řezné rány  
sick leave  zdravotní dovolená, nepřítomnost v zaměstnání 

(ze zdravotních důvodů) 
sickness  nemoc, choroba, zvracení 
slipped disc  vyhozená ploténka 
smallpox  neštovice 
snakebite  hadí uštknutí 
sneeze  kýchat, kýchnout; kýchnutí 
something goes down the wrong way  něco zaskočí do nesprávné trubice 
sore throat  škrábání, bolení v krku; chrapot; zánět hrtanu 
sprain   vymknutí, výron, naražení, vyvrknutí, 

podvrknutí; vymknout si ... 
squeeze a pimple  vymáčknout uher, pupínek 
stay in bed   zůstat v posteli 
stress-related disease  onemocnění související se stresem 
swallow a bone  spolknout kost 
transmitted by ticks  přenášené klíšťaty 
twist (an ankle)  vymknout, podvrtnout, vyvrtnout si (kotník) 
typhus  skvrnitý tyfus 
upset stomach  zkažený žaludek, žaludeční nevolnost 
vaccination  očkování, vakcinace 
vomiting  zvracení, dávení, vrhnutí 
What seems to be the problem?  Copak vám chybí? 
wind  plyny, větry (ve střevech) 
yellow fever  žlutá zimnice 
You'll be back in shape in no time.  Zanedlouho budete zase v pořádku. 
zoonosis  onemocnění přenosné ze zvířat na člověka 
 


