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a spank on the back   plácnutí po zádech 
abortion  potrat; umělé přerušení těhotenství 
ante-natal classes  kurz pro nastávající rodiče 
ante-natal clinic  předporodní klinika, poradna 
be born prematurely  předčasně se narodit 
birth canal  cesta plodu při porodu 
Caesarean birth  porod císařským řezem 
Caesarean delivery  porod císařským řezem 
childbirth   porod 
clay  jíl, hlína 
conception  početí, zplození dítěte 
confinement  porod, slehnutí; pobyt doma (zvláště na lůžku) 
contractions   stahy, kontrakce 
craving for st  neodolatelná chuť na něco 
crucial time   kritické, rozhodující období 
epidural  anestetikum používané zejm. při porodu 
expelled from the womb head first  vytlačený z dělohy hlavou napřed 
face serious health problems  čelit vážným zdravotním problémům 
first-time mothers   prvorodičky 
foetus (GB), fetus (US)  plod, zárodek 
forceps delivery  porod kleštěmi  
give birth to  porodit 
go into labour  dostat porodní bolesti 
have a baby  mít dítě 
home birth  porod doma 
induced birth  uměle vyvolaný porod 
irregular   nepravidelný 
labour (pains)  porodní bolesti 
maternity clothing  mateřské oblečení (oblečení pro těhotné) 
maternity ward  porodnické oddělení  
menstrual period   menstruace, menstruační perioda 
midwife  porodní bába, porodní asistentka 
miscarriage  samovolný potrat  
morning sickness  ranní nevolnost 
most physicians now approve of ...  většina lékařů nyní schvaluje ... 
natural childbirth  přirozený porod 
nutrients   živiny 
obstetrician  porodník 
pickles  nakládané okurky, zelenina 
postnatal depression  poporodní deprese 
pregnancy  těhotenství, gravidita 
premature baby  nedonošené dítě 
premature birth  předčasný porod 
series of contractions   řada stahů 
she's expecting (a baby)  je těhotná, čeká dítě 
she's pregnant  je těhotná 
symptoms subside   příznaky odeznívají 
the infant's brain  dětský mozek 
this condition is often related to a lack of iron  tento stav často souvisí s nedostatkem železa 
trimester   čtvrtletí, období tří měsíců 
unusual substances   neobvyklé látky 
uterus   děloha 
ward  nemocniční oddělení; nemocniční pokoj 
weight-gain  přírůstek na váze 
When are you (is it) due?  Kdy to čekáte? (Kdy se má narodit?) 
 


