Az orvosnál 1. hangfelvételen mp3-ban is meghallgathatod az alábbiakat:

At the surgery

A rendelőben

surgery/consulting room

rendelő

I would like to make an appointment

Szeretnék egy időpontot kérni








for this afternoon
for tomorrow
for tomorrow morning
for tomorrow afternoon
for this week somewhen
for next week.

- ma délutánra
- holnapra
- holnap reggelre/délelőttre
- holnap délutánra
- erre a hétre valamikor
- a jövő hétre.

I have got an appointment for today with you.

Mára van egy időpontom Önhöz.

What are your complaints?/
What is the problem?/ What is the matter?

Mik a panaszai?
Mi a probléma?

Where does it hurt?/Where is the pain?
For how long?

Hol fáj?
Mióta?

I have got a continuous pain.

Folyamatos fájdalmam van.

constant pain/continuous pain

folyamatos fájdalom

periodic pain

időnkénti fájdalom

I have got a stabbing pain /I have got a sharp pain.

Éles fájdalmam van.

I have got a piercing pain.

Szúró fájdalmam van.

I have got a throbbing pain.

Lüktető fájdalmam van.

I have got a stinging pain.

Égető fájdalmam van.

I have got a blunt pain.

Tompa fájdalmam van.

I have got a gripping pain.

Szorító fájdalmam van.

I have got a spasm.

Görcsös fájdalmam van.

Készítette: Váczi Éva, az újrakezdők angoltanára

Az orvosnál 2. hangfelvételen mp3-ban is meghallgathatod az alábbiakat:

I have a headache.

Fáj a fejem.

I have migraine.

Migrénem van.

I have a sore throat.

Fáj a torkom.

I have earache.

Fáj a fülem.

My ears are buzzing.

Zúgnak a füleim.

I have toothache.

Fáj a fogam.

I have stomach-ache.

Fáj a gyomrom.

I have got cramps.

Görcsölök (görcseim vannak).

I have backache.

Fáj a hátam.

There is a pain in my belly.

Fáj a hasam.

I have got a pain in my limbs.

Fájnak a végtagjaim.

I feel sore all over.

Mindenem fáj.

I feel pressure here...

Nyomást érzek itt...

I feel numb here...

Zsibbadást érzek itt...
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Az orvosnál 3. hangfelvételen mp3-ban is meghallgathatod az alábbiakat:

Take off your clothes/Get undressed please.
I will examine you.

Kérem, vetkőzzön le.
Megvizsgálom.

Strip to your waist.

Vetkőzzön le derékig.

Put on your clothes.

Öltözzön fel.

Lie down, I will take your pulse./I will feel your pulse.

Feküdjön le, megmérem a pulzusát.

Take a deep breath.

Lélegezzen mélyet.

Hold your breath.

Tartsa vissza a lélegzetét.

Let me listen to your chest.

Hadd hallgassam meg a
mellkasát.

Let me listen to your lungs.

Hadd hallgassam meg a
tüdejét.

Open your mouth.
Let me see your tongue/Show me your tongue.

Nyissa ki a száját.
Hadd lássam a nyelvét.

I will have to take your temperature.
I will take your pulse.

Meg kell mérnem a lázát.
Meg fogom mérni a pulzusát.

Could you prescribe some medicine for me?

Felírna nekem gyógyszert?

I will write out a prescription for you.

Felírok önnek gyógyszert.

Are you allergic to any medicine/tablets?

Érzékeny valamilyen gyógyszerre?

I am allergic to antibiotics.

Érzékeny vagyok az
antibiotikumokra.

You will have to keep to a strict diet.
You must follow a diet.

Szigorú diétát kell tartania.
Diétáznia kell.

You should stop smoking.

Abba kell hagynia a dohányzást.
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*
Szókincsfejlesztő Online Angol Tanfolyam – hogy 42 nap múlva már beszélhess!
http://angolkurzusok.skype-on.hu/szokincsfejleszto/
Angol önéletrajz, állásinterjúra felkészítő csomag:
http://angolkurzusok.skype-on.hu/angol-oneletrajz-es-allasinterju-segitek/
Skype-os magánórára (egyéni vagy páros) itt tudsz jelentkezni:
http://angolkurzusok.skype-on.hu/angol-maganorak-skype/

Váczi Éva
az újrakezdők angoltanára
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