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How to talk about health problems 
 

Helpful phrases and vocabulary Užitečné fráze 

How are you feeling? Jak se cítíte? 

Are you feeling any better?  Cítíte se trochu lépe? 

Do you need a doctor?  Potřebujete lékaře? 

I think you should see a doctor. Myslím, že byste měl navštívit lékaře.  

Do you know where can I find a 

pharmacy/ chemist´s here?  

Nevíte, kde bych tu našel lékárnu?  

Do you feel any pain? Cítíte bolest? 

What are your symptoms? Jaké máte příznaky? 

My daughter is ill.  Moje dcera je nemocná. 

I´ve cut myself, have you got any 

plasters? 

Řízl jsem se, nemáte nějaké náplasti? 

I'd like to see a doctor. Rád bych navštívil lékaře. 

Do you have travel medical insurance? Máte cestovní pojištění? 

Please, take a seat. Prosím, posaďte se.  

Do you know any doctors who speak 

English? 

Znáte nějaké lékaře, kteří hovoří anglicky? 

I think you should see a specialist.  Myslím, že byste měl navštívit specialistu. 

I think we should call the ambulance.  Myslím, že bychom měli zavolat sanitku. 
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Symptoms/ problems Příznaky/potíže 
a sore throat  bolest v krku 

really bad hay fever opravdu silná senná rýma 

a splitting headache třeštící bolest hlavy 

a terrible hangover strašná kocovina 

dreadful sunburn ošklivé spálení od slunce 

a runny (streaming) nose rýma 

indigestion pálení žáhy 

stomachache  bolest břicha 

I feel dizzy. Cítím se divně, motá se mi hlava. 

I think my arm is broken. Myslím, že mám zlomenou ruku.  

I feel sick.  Je mi špatně.  

I think I need a painkiller, my head is 

killing me.  

Myslím, že budu potřebovat lék proti 

bolesti, strašně mě bolí hlava.  

My back hurts. Bolí mě záda. 

I´ve got flu. Mám chřipku. 

I am not feeling well.  Necítím se dobře. 

I am going to be sick.  Budu zvracet. 

Vomiting zvracení 

I've got a rash. Mám vyrážku. 

I am suffering from diarrhea. Mám průjem.  

I have a cough. Mám kašel. 

toothache bolest zubů 

I feel nauseous. Je mi špatně. 

To eat something raw/ bad Sníst něco syrového/ špatného 

 


