
CAREER PATHS : MEDICAL  

 

  Unit 1: Hospital Departments   
1 Hospital departments oddziały szpitalne 

2 pathology patologia 

3 cardiology kardiologia 

4 pediatrics pediatria 

5 pharmacy apteka 

6 radiology radiologia 

7 surgery chirurgia 

8 obstetrics położnictwo 

9 orthopedics ortopedia 

10 dermatology dermatologia 

11 emergency oddział nagłych wypadków, izba przyjęć 

 

  Unit 2: Hospital staff   

1 staff personel, kadra 

2 anesthesiologist anestezjolog 

3 cardiologist kardiolog 

4 lab technician technik laborant 

5 pediatrician pediatra 

6 pharmacist aptekarz 

7 radiologist radiolog 

8 general practitioner lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny 

9 surgeon chirurg 

10 obstetrician położnik, akuszer 

11 nurse pielęgniarka 

 

  Unit 3: Hospital equipment   

1 equipment sprzęt 

2 wheelchair wózek inwalidzki 

3 bedpan basen (dla chorego) 

4 oxygen tank butla tlenowa 

5 latex gloves rękawice lateksowe 

6 pressure mattress materac ciśnieniowy 

7 gown szlafrok 



8 gauze gaza 

9 syringe strzykawka 

10 biohazard waste container pojemnik na odpady biologiczne 

11 sharps container pojemnik na ostre przedmioty 

 

  Unit 5: Parts of the body part 1   

1 finger  palec 

2 hand dłoń, ręka (do nadgarstka) 

3 wrist nadgarstek 

4 elbow łokieć 

5 arm ręka (ramię) 

6 shoulder bark, ramię 

7 toe palec (u nogi) 

8 foot stopa 

9 feet stopy 

10 ankle kostka (u nogi) 

11 knee kolano 

12 leg noga 

13 hip biodro 

 

  Unit 6: Parts of the body part 2   

1 torso tors, tułów 

2 chest klatka piersiowa 

3 back plecy 

4 waist pas, talia 

5 abdomen jama brzuszna, brzuch 

6 groin krocze, pachwina 

7 neck szyja 

8 shoulder blade łopatka 

9 rib cage klatka piersiowa 

 

 

 

 

 

 

 



 Unit 7: Respiratory system 

1 respiratory system układ oddechowy 

2 lung płuco 

3 bronchial tubes oskrzela 

4 alveoli pęcherzyki 

5 inhale zrobić wdech 

6 exhale wydychać, robić wydech 

7 breathe oddychać 

8 oxygen tlen 

9 emphysema rozdema płuc, emfizema 

10 asthma astma 

 

  Unit 8: Circulatory system    

1 circulatory system układ krążenia 

2 heart serce 

3 artery tętnica 

4 aorta aorta 

5 vein żyła 

6 vena cava żyła główna 

7 pulmonary płucny 

8 capillary naczyni włosowate; włosowaty 

9 atrium przedsionek serca 

10 valve zastawka 

 

  Unit 9: Digestive system   

1 digestive system  układ pokarmowy 

2 esophagus przełyk 

3 stomach żołądek, brzuch 

4 small intestine jelito cienkie 

5 large intestine jelito grube 

6 colon okrężnica 

7 appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego 

8 ulcer wrzód 

9 colonoscopy kolonoskopia 

 

 



  Unit 10: First aid    

1 first aid pierwsza pomoc 

2 assess oceniać, oszacować 

3 CPR resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

4 rescue breathing oddychanie sztuczne 

5 pulse puls, tętno 

6 shock szok 

7 burn poparzyć się, oparzyć się 

8 bandage bandaż 

9 pressure nacisk, ucisk; ciśnienie 

10 wound rana 

11 laceration rana szarpana; poszarpanie, rozdarcie 

 

  Unit 11, 12   

1 hypertension nadciśnienie  

2 diagnosis rozpoznanie, diagnoza  

3 messy skomplikowany, trudny 

4 heart rate tętno 

5 blood pressure  ciśnienie krwi 

6 acute lung disease ostra choroba płuc 

7 saline solution sól fizjologiczna  

8 fish oil tran, rybi olej 

9 three drops trzy krople  

10 dosage  dawka 

11 medication lek 

12 antibiotic antybiotyk 

13 blood sugar level poziom cukru we krwi 

 

  Unit 13   

1 topical miejscowe (znieczulenie) 

2 subcutaneous podskórny (zastrzyk) 

3 sublingual  podjęzykowy  

4 intravenous  dożylny  

5 administer zaaplikować (lek) 

6 antibiotics  antybiotyk 

7 injection  zastrzyk 

8 chew rzuć 

9 medication leczenie 

10 dosage dawkowanie, dawka 

 



  Unit 14   

1 twice a day  dwa razy dziennie 

2 take a bedtime  zażywać przed snem  

3 take after meals przyjmować po posiłkach  

4 notify powiadomić, zasygnalizować  

5 exchange  wymiana  

6 require potrzebować 

7 preferably najchętniej, najlepiej  

8 frequently często  

9 immediately  natychmiast 

10 condition dolegliwość, choroba (przewlekła) 

11 every other day co drugi dzień 

12 on call w  pogotowiu, pod telefonem 

 


