
Angličtina pro zdravotní personál B1+

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Tělo 1 Části těla Viditelné části těla (head, elbow, neck, calf,…)

Hlava (eye, lip, hair, chin,…)

Pohybový aparát (bone, cartilage, dense, firm,…)

2 Tělěsný systém Oběhový systém (blood, deliver, flow, heart,…)

Dýchací soustava (air, breathing, gas, vocal folds,..)

Zažívací systém (bile, swallow, fat, gland...)

Pohlavní systém (discharge, expel, reproduce, maintain,…)

Vylučovací systém (bladder, cure, urin, kidney,…)

3 Tělesný systém 2 Nervový systém (brain, cover, fast, nourich,…)

Endokrynní systém 1 (decrease, islet, pressure, insomnia,…)

Endokrynní systém 2 (appetite, grow, influence, perception,…)

4 Opakování Pacientovy osobní údaje (age, height, weight, treatment,…)

2. Zdravotní problémy 1 Problémy a poruchy 1 Pokyny pacientovi (get undressed, roll up, stand up, sit down,…)

Dýchací problémy (cough, wheeze, severiry, sharp,…)

Srdeční problémy (heart attack, thumping, swell, wear off,…)

Zažívací problémy (flatulence, diarrhea, hunger, nausea,…)

2 Problémy a poruchy 2 Ušní, nosní, krční (deafness, anosmia, runny nose, crusting,…)

Močopohlavní systém (scalding, irregular, sample, disorder,…)

3 Problémy a poruchy 3 Problémy s pohybovým aparátem (bruise, thrust, straighten, tilt,…)

Neurologické problémy (blidness, dizziness, tension, blackout,…)

4 Opakování Psychické příznaky (delusions, feeling, hopelessness, nightmare,…)

3. Nemocnice 1 Buňka Buňka (division, smooth, daughter, remarkable,…)

Nemocnice a testy (heal, investigate, endoscopy, undergo,…)

2 Léky Léky (relieve, antiviral, suppres, demand,…)

3 Operace U dokrora (appointment, advice, condition, wound,…)

Operace (gown, incision, stab, prep,…)

4 Opakování

4. U doktora 1 Jak se cítíš? U dokrora v ordinaci (mend, flare up, bother, resolve,…)

2 Zranění Stav pacienta (sluggish, alert, settled, leaking,…)

Stav kůže (chafed, dessicated, moist, graze,…)

3 Komunikace Užitečná slovesa (apply, bore, repair, shave,…)

4 Komunikace a revize Užitečná slovíčka (common, inflammatory, avoid, estimate,…)

Angličtina pro zdravotní personál B1+ je vhodný pro studenty na jazykové úrovni B1-B2. Kurz se věnuje slovní zásobě týkající se části těla, ale 

také pokynům při lékařské prohlídce. Student se všechny slovíčka naučí využívat v praxi. Kurz je vhodný především pro lidi, kteří pracují v 

nemocnici a potřebují komunikovat s pacientem. Kurz je členěn do 4 kapitol, které jsou rozděleny do 16 podlekcí. 

První kapitola je zaměřena na slovní 

zásobu týkající se částí lidského těla, 

tělesných orgánů apod. Slovíčka jsou 

procvičována v různých slovních 

spojeních a textech.

Druhá kapitola obsahuje několik 

poslechových cvičení. Kapitola je 

doplněna dalšími slovíčky, která jsou 

procvičována na různých typech cvičení.

V této kapitole se student naučí 

komunikovat s pacientem. Získá slovní 

zásobu a fráze, které se používají při 

lékařské prohlídce či v nemocnici.

Poslední kapitola se soustředí na 

vyšetření pacienta a komunikace s ním. 

Student se naučí fráze spojená s 

vyšetřením, získá slovní zásobu a naučí se 

slovíčka využívat v celých větách.


