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What happened?

Що сталося?
[szczo stalosia]

Co się stało?
[цо шє стало]

Что случилось?
[szto slucilos]

What diseases do you have?

На що ви хворієте?
[na szczo chworijete]

Na co chorujesz?
[На со хоруєш]

Какие у вас болезни?
[kakije u was baliezni]

What medicine do you need?

Які ліки вам потрібні?
[jaki liky wam potribni]

Jakiego leku potrzebujesz?
[якєго леку потшебуєш]

Какие лекарства вам нужны?
[kakije liekarstwa wam nużny]

What medicine do you have with
you?

Які ліки ви маєте при собі?
[jaki liky wy majete pry sobi]

Jakie lekarstwo masz przy sobie?
[якє лекарство маш пши собє]

Какие лекарства у вас с собой?
[kakije liekarstwa u was s saboj]

Are kids healthy/ sick?

Чи діти здорові/хворі?
[czy dity zdorowi/chwori]

Czy dzieci są zdrowe / chore?
[чи джєчі со здрове/хоре]

Ваши дети здоровы/больны?
[waszy dieti zdorowy/bolny]

What vaccines have you got? / Do
you have a vaccine passport?

Які у вас вакцини? / Чи є у вас
паспорт вакцини?
[jaki u was wakcyny/czy je u was
pasport wakcyny]

Jakie masz szczepionki? / Czy masz
paszport szczepionkowy?
[якє маш шчепьонкі/чи маш
пашпорт шчепьонкови]

Какие у вас вакцины/у вас есть
паспорт вакцинации?
[kakije u was wakcyny/u was jest
pasport wakcynacyi]

Do you need to go to the hospital
immediately?

Чи потрібно негайно їхати в
лікарню?
[czy potribno nehajno ichaty w
likarniu]

Czy musisz natychmiast udać się do
szpitala?
[чи мушіш натихмяст удачь шє до
шпітала]

Вам нужно сейчас в больницу?
[wam nużno siejczas w bolnicu]

Do you feel you need to talk to a
psychologist?

Чи відчуваєте, що потребуєте
розмови з психологом?
[czy widczjuwajete szczo potrebujete rozmowy z psycholohom]

Czujesz, że potrzebujesz rozmowy z
psychologiem?
[чуєш, же потшебуєш розмови з
психологєм]

Считаете ли вы, что вам нужно
поговорить с психологом?
[szczitajetie li wy, szto wam nużno
pagawarit s psichologom]

Do you have allergies?

Чи маєте алергію?
[czy majete alerhiju]

Czy masz alergię i uczulenia?
[чи маш алергіє і учуленя]

У вас есть аллергия?
[u was jest alergija]

Do you have a medical card with
you?

Чи маєте з собою медичну карту?
[czy majete z soboju medycznu
kartu]

Czy masz przy sobie kartę medyczną?
[чи маш пши собє карте медичноу]

У вас есть с собой медицинская
карта?
[u was jest s soboj miedicynskaja
karta]

If you feel unwell, please report it
to me.

Якщо ви погано почуваєтеся,
повідомте мене про це.
[jakszczo wy pohano poczjuwajentsia, powidomte mene pro ce]

W razie złego samopoczucia, zgłoś
to mi.
[в ражє злего самопочучя зґлошь
то мі]

Если вы чувствуете себя плохо,
пожалуйста, сообщите об этом
мне.
[jesli wy czustwujetie siebia plocho,
soobszczitie ob etom mnie]

Try to calm down.

Намагайтеся заспокоЇтися.
[namahajtesia zaspokoitysia]

Staraj się uspokoić.
[старай шє успокоічь]

Постарайтесь успокоиться.
[postarajties uspokoitca]

Do you know anyone here who
needs medical attention?

Чи ви тут когось знаєте, хто
потребує медичної допомоги?
[czy wy tut kohos znajete, chto potrebuje medycznoi dopomohy]

Znasz tu kogoś, kto potrzebuje
pomocy medycznej?
[знаш ту коґошь кто потшебує
помоци медичней]

Вы знаете кого-нибудь, кто
нуждается в медицинской
помощи?
[wy znajetie kawo-nibut, kto nużdajetca w miedicynskoj pomoszci]

Do you need constant medical care?

Чи потребуєте постійної медичної
опіки?
[czy portebujete postijnoi medycznoi opiky]

Potrzebujesz stałej opieki medycznej?
[потшебуєш сталей опєкі
медичней]

Вам необходима постоянная
медицинская помощь?
[wam nieobchodima miedicynskaja
pomoszcz]

Do you want to see a doctor?

Чи ви хочете звернутися до
лікаря?
[czy wy choczete zwernutysia do
likaria]

Chcesz skontaktować się z lekarzem?
[хцеш сконтактовачь шє з
лекажем]

Вы хотите обратиться к врачу?
[wy chatitie abratitca k wraczu]

Give me your papers, we'll translate
them for the doctor.

Дайте мені ваші документи, ми
перекладемо їх для лікаря.
[dajte meni wasi dokumenty, my
pereklademo ich dla likaria]

Daj mi twoje dokumenty, przetłumaczymy je dla lekarza.
[дай мі твоє документи,
пшетлумачими є дла лекажа]

Дайте мне ваши документы, мы
переведем их для доктора.
[dajtie mnie waszy dakumienty, my
pieriewiediom ich dla doktora]

Do you want me to come to the
hospital with you?

Чи ви хочете, щоб я поїхав до
лікарні з вами?
[czy wy choczete, szczob ja poichaw
do likarni z wamy]

Chcesz bym pojechał z Tobą do
szpitala?
[хцеш бум поєхау з тобоу до
шпітала]

Вы хотите, чтобы я поехал с вами в
больницу?
[wy chotitie, sztoby ja pajechal s
wami w bolnicu]

Do you speak…?

Чи ти розмовляєш…?
[czy ty rozmowliajesz]

Czy mówisz…? [чи мувіш]

Ты говоришь по ...?
[ty gawarisz pa]
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Can you write that down for me?

Ви можете записати це для мене?
[wy możete zapysaty ce dla mene]

Czy możesz mi to zapisać?
[чи можеш мі то запісачь]

Вы не могли бы записать это для
меня?
[wy nie magli by zapisat eta dlia
mienia]

I don’t understand.

Я не розумію.
[ja ne rozumiju]

Nie rozumiem.
[нє розум’єм]

Я не понимаю.
[ja nie panimaju]

I will be back soon.

Я скоро повернусь.
[ja skoro powernus]

Niedługo wrócę.
[нєдлуґо вруце]

Я скоро вернусь.
[ja skora wiernus]

Apply twice a day.

Застосовувати двічі на день.
[zastosowuwaty dwici na den]

Smarować dwa razy dziennie.
[смаровачь два рази джєннє]

Мазать два раза в день.
[mazat dwa raza w den]

Don’t touch it.

Не торкайтеся.
[ne torkajtesia]

Nie dotykaj.
[нє дотикай]

Не трогай.
[nie trogaj]

Be careful.

Будь обережний/a.
[bud obereżnyj/obereżna]

Ostrożnie.
[острожнє]

Осторожно.
[astorożno]
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I need to go to the hospital.

Мені треба в лікарню.
[menі trеba w likаrniu]

Muszę iść do szpitala.
[муше ішчь до шпітала]

Mне нужно в больницу.
[mnie nużno w bolnicu]

I need an ambulance.

Мені потрібна швидка допомога.
[meni potribna szwydka dopomoha]

Potrzebuję karetki. [потшебує
кареткі]

Мне нужна скорая. [mnie nużna
skoraja]

Where can I fill this prescription?

Де я можу купити ліки за цим
рецептом?
[de ja możu kupyty liky za cym
receptom]

Gdzie mogę zrealizować tę receptę?
[ґджє моґе зреалізовачь те
рецепте]

Где я могу купить лекарства по
этому рецепту? [gdie ja magu kupit
liekarstwa pa etamu rieceptu]

When do I have to come back?

Коли я маю повернутися?
[koly ja maju powernutysia]

Kiedy mam wrócić? [кєди мам
вручічь]

Когда мне нужно вернуться? [kagda mnie nużna wiernutca]

Do I have to be admitted to the
hospital?

Чи потрібно мене госпіталізувати?
[czy potribno mene hospitalizuwaty]

Czy muszę iść do szpitala? [чи муше
ішчь до шпітала]

Меня нужно госпитализировать?
[mienia nużna gospitalizirowat]

I have asthma.

У мене астма.
[u mene astma]

Mam astmę. [мам астме]

У меня астма. [u mienia astma]

I have chronic bronchitis.

У мене хронічний бронхіт. [u mene
chroniczny bronchit]

Mam chroniczne zapalenie oskrzeli.
[мам хронічне запаленє оскшелі]

У меня хронический бронхит. [u
mienia chroniczieskij bronchit]

I have heart failure.

У мене серцева недостатність. [u
mene sercewa nedostatnist’]

Mam problemy z sercem. [мам
проблеми з серцем]

У меня сердечная
недостаточность. [u mienia sierdiećnaja niedostatoćnost]

I had a myocardial infarction.

У мене був інфаркт міокарда. [u
mene buw infarkt miokarda]

Jestem po zawale. [єстем по завале]

У меня был инфаркт миокарда. [u
mienia byl infarkt miokarda]

I have epilepsy.

У мене епілепсія. [u mene epilepsia]

Choruję na padaczkę. [хорує на
падачке]

У меня эпилепсия. [u mienia
epiliepsia]

I have cancer.

У мене рак. [u mene rak]

Mam raka. [мам рака]

У меня рак. [u mienia rak]

I have tuberculosis.

У мене туберкульоз. [u mene
tuberkuloz]

Choruję na gruźlicę. [хорує на
грузьліце]

У меня туберкулёз. [u mienia
tubierkuloz]

I have diabetes.

У мене цукровий діабет. [u mene
cukrowy diabet]

Jestem cukrzykiem. [єстем
цукшикєм]

У меня сахарный диабет. [u mienia
sacharnyj diabiet]

I have HIV.

У мене ВІЛ. [u mene WIL]

Jestem nosicielem wirusa HIV. [єстем У меня ВИЧ. [u mienia WIĆ]
ношічєлем віруса ХІВ]

I have leukemia.

У мене лейкемія. [u mene lejkemia]

Choruję na białaczkę. [хорує на
бяачке]

У меня лейкемия. [u mienia liejkiemija]

I have sickle cell disease.

У мене серповидноклітинна
анемія. [u mene serpowydnoklitynna anemija]

Mam anemię sierpowatą. [мам
анеміє шєрповатоу]

У меня серповидноклеточная
анемия. [u mienia sierpowidnoklietocznaja anemija]
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I have thalassaemia.

У мене таласемія. [u mene talasemija]

Mam talasemię. [мам таласеміє]

У меня талассемия. [u mienia
talassiemija]

I have chronic depression.

У мене хронічна депресія. [u mene
chronićna depresija]

Cierpię na chroniczną depresję.
[чєрпьє на хронічноу депрес’є]

У меня хроническая депрессия. [u
mienia chroniczeskaja diepriessija]

I have schizophrenia.

У мене шизофренія. [u mene
szyzofrenija]

Mam schizofrenię. [мам
схізофреніе]

У меня шизофрения. [u mienia
szyzofrienija]

I have bipolar disorder.

У мене біполярний розлад. [u
mene bipolarnyj rozlad]

Mam chorobę dwubiegunową. [мам
хоробе двубєгуново]

У меня биполярное расстройство.
[u mienia bipoliarnoje rastrojstwo]

This is my medication.

Це мої ліки. [ce moi liky]

To mój lek. [то муй лек]

Это мои лекарства. [eta moi liekarstwa]

I take this medication every day.

Я приймаю ці ліки щодня. [ja pryjmaju tsi liky szczodnia]

Biorę ten lek codziennie. [бьоре тен
лек цоджєннє.]

Я принимаю эти лекарства
ежедневно. [ja prinimaju eti liekarstwa jeżedniewna]

I have been taking this medication
for years.

Я приймаю цей препарат протягом
багатьох років. [ja pryjmaju cej preparat protiahom bahatioch rokiw]

Biorę ten lek od lat. [бьоре тен лек
од лат]

Я принимаю этот препарат уже
много лет. [ja prinimaju etat prieparat uże mnoga liet]

I need more of this medication.

Мені потрібно більше цього
препарату. [meni potribno bilsze
tsioho preparatu]

Potrzebuję więcej tego leku.
[потшебує вєнцей теґо леку]

Мне нужно больше этого
лекарства. [mnie nużna bolsze
etawa liekarstwa]

I have been injured.

Я був поранений. [ja buw poranenyj]

Jestem ranny(a). [єстем ранну/а]

Меня ранили. [mienia ranili]

Somebody hit me.

Хтось мене вдарив. [chtos mene
wdaryw]

Ktoś mnie uderzył. [ктошь мнє
удежиу]

Кто-то меня ударил. [kto-ta mienia
udaril]

I have been stabbed/ cut with a
knife.

Мене закололи/порізали ножем.
[mene zakololy/porizaly nożem]

Ktoś zaatakował mnie nożem.
[ктошь заатаковау мнє ножем]

Меня ударили ножом. [mienia
udarili nażom]

I have been hit by a car.

Мене збила машина. [mene zbyla
maszyna]

Zostałem(łam) uderzony(a) przez
samochód. [зостаем/зостауам
удежони/а пшез самохуд]

Меня сбила машина. [mienia sbila
maszyna]

I have been stung by an insect.

Мене вжалила комаха. [mene
wżalyla komacha]

Coś mnie użądliło. [цошь мнє
ужаліуо]

Меня ужалило насекомое. [mienia
użalilo nasiekomoje]

I have been bitten.

Мене вкусили. [mene wkusyly]

Zostałem(łam) pogryziony(a).
[зостаем/зостауам поґризьони/а]

Меня укусили. [mienia ukusili]

I fell from a height.

Я впав з висоти. [ja wpaw z wysoty]

Spadłem(łam) z wysokości.
[спадуем/Спадуам з високошьчі]

Я упал(а) с высоты. [ja upal(a) s
wysoty]

I fell down.

Я впав/ла. [ja wpaw/wpala]

Spadłem(łam). [спадуем/Спадуам]

Я упал(а). [ja upal(a)]

It hurts here.

Болить тут. [bolyt tut]

Tu mnie boli. [ту мнє болі]

Тут болит. [tut bolit]

The pain started here and goes to
here.

Біль почався тут і йде сюди. [bil
poczawsia tut i jde ciudy]

Ból zaczął się tu i ciągnie się aż
dotąd. [бул зачоу шє ту і чоунгнє
шє аж дотонд]

Начало болеть здесь и отдает
сюда. [naczalo bolet zdies i otdajet
siuda]

The pain is there all the time.

Болить тут увесь час. [bolyt tut
uwes czas]

Cały czas mnie tam boli. [цауи час
мнє там болі]

Все время болит тут. [wsio wriemia
bolit tut]

The pain comes and goes.

Біль приходить і минає. [bil prychodyt i mynaje]

Ból nawraca. [бул навраца]

То болит то нет. [to bolit, to niet]

It hurts when I touch it.

Мені боляче, коли я торкаюся тут.
[meni boliacze, koly ja torkajusia tut]

Boli, gdy dotykam. [болі, гди
дотикам]

Больно, когда прикасаюсь здесь.
[bolno, kogda prikasajus zdies]

It gets worse when I stand up.

Стає гірше, коли я встаю. [staje
hirsze, koly ja wstaju]

Robi się gorzej, gdy wstaję. [робі шє
ґожей, гди встає]

Чувствую себя хуже, когда встаю.
[czustwuju siebia chuże, kogda
wstaju]

It gets worse when I lie down.

Стає гірше, коли я лежу. [staje
hirsze, koly ja leżu]

Robi się gorzej, gdy leżę. [робі шє
ґожей, гди леже]

Чувствую себя хуже, когда лежу.
[czustwuju siebia chuże, kogda lieżu]

It is a sharp pain.

Це гострий біль. [ce hostryj bil]

To ostry ból. [то остри бул]

Это острая боль. [eta ostraja bol]

It is a dull pain.

Це тупий біль. [ce tupyj bil]

To tępy ból. [то темпи бул]

Это тупая боль. [eta tupaja bol]

The pain started suddenly.

Біль почався раптово. [bil poczawsia raptowo]

Ból zaczął się nagle. [бул зачоу шє
нагле]

Внезапно начало болеть. [wniezapno naczalo bolet]
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The pain started gradually.

Біль почався поступово. [bil poczawsia postupowo]

Ból narastał stopniowo. [бул
нарастау стопньово]

Начинало болеть постепенно.
[naczinalo bolet postiepienno]

I have had this pain before.

Раніше я відчував/ла цей біль.
[ranisze ja widczuwaw/widczuwala
cej bil]

Już mnie tak kiedyś bolało. [юж мнє
так кєдишь то болауо]

Раньше болело так же. [ransze
bolielo tak że]

I have never had this pain before.

У мене ніколи раніше не було
такого болю. [u mene nikoly ranisze
ne bulo takogo boliu]

Nigdy mnie tak nie bolało. [ніґди
мнє так нє болауо]

Никогда так не болело. [nikogda
tak nie bolielo]

I am bleeding.

Я стікаю кров’ю. [ja stikaju krow’iu]

Krwawię. [крвавє]

У меня кровотечение. [u mienia
krowotieczienije]

There is blood in my urine.

У моїй сечі є кров. [u moij seczi je
krow]

Mam krew w moczu. [мам крев в
мочу]

У меня моча с кровью. [u mienia
mocza s krowju]

There is blood in my faeces.

У моїх фекаліях кров. [u moich
fekalijach krow]

Mam krew w stolcu. [мам крев в
столцу]

В моих фекалиях кровь. [w moich
fiekalijach krow]

There is blood in my vomit.

У моїй блювоті кров. [u moij
bliuwoti krow]

Wymiotuję z krwią. [вимьотує з
крвьоу]

В моей рвоте кровь. [w mojej
rwotie krow]

I am coughing up blood.

Я кашляю кров'ю. [ja kaszliaju
krow’ju]

Kaszlę z krwią. [кашле з крвьоу]

Я кашляю с кровью. [ja kaszlaju s
krowju]

I am bleeding from my anus.

У мене кров з ануса. [U mene krow
z anusa]

Krwawię z odbytu. [крвавє з одбиту]

У меня из ануса течет кровь. [u
mienia iz anusa tieciet krow]

I have a nosebleed.

У мене кровотеча з носа. [u mene
krowotecza z nosa]

Leci mi krew z nosa. [лечі мі крев з
носа]

У меня из носа идет кровь. [u mienia iz nosa idiet krow]

I am bleeding between my periods.

У мене кровотеча між місячними.
[u mene krowotecza miż misiacznymy]

Krwawię między miesiączkami.
[крвавє мєндзи мєшьончкамі]

У меня кровотечение между
месячными. [u mienia krowotiecienije mieżdu miesiaćnymi]

My period’s finished, but I am bleeding again.

Мої місячні закінчилися, але я
знову кровоточу. [moji misiaczni
zakinczylysia, ale ja znowy krowotoczu]

Już nie miesiączkuję, ale znów
pojawiło się krwawienie. [юж нє
мєшьончкує, але знув появіуо шє
крвавєнє]

Мои месячные закончились, но
у меня снова идет кровь. [moi
miesiaćnyje zakoncilis, no u mienia
snowa idiet krow]

I feel ill.

Я погано себе почуваю. [ja pohano
sebe poczuwaju.]

Słabo się czuję. [суабо шє чує]

Я плохо себя чувствую. [ja plocha
siebia czuwstwuju]

I have a fever.

У мене гарячка. [u mene gariaczka]

Mam gorączkę. [мам ґорончке]

У меня горячка. [u mienia goriaćka]

I feel cold.

Мені холодно. [meni holodno]

Zimno mi. [жімно мі]

Мне холодно. [mnie cholodno]

I have been shaking.

Я тремтів/ла. [ja tremtiw/tremtila]

Mam drgawki. [мам дрґавкі]

Я дрожу. [ja drożu]

I had a cold sweat.

У мене був холодний піт. [u mene
buw cholodnyj pit]

Mam zimne poty. [мам жімне поти]

У меня холодный пот. [u mienia
cholodnyj pot]

I fainted.

Я знепритомнів. [ja zneprytomniw]

Zemdlałem (łam). [земдлауем/
земдлауам]

Я потерял сознание. [ja potierial
soznanije]

I feel dizzy.

У мене паморочиться голова. [u
mene pamoroczytsia holowa]

Kręci mi się w głowie. [кренчі мі шє
в ґловє]

У меня кружится голова. [u mienia
krużyca golowa]

I had a seizure.

У мене був припадок. [u mene buw
prypadok]

Mam atak. [мам атак]

У меня приступ. [u mienia pristup]

I was unconscious.

Я був/ла без свідомості. [ja buw/
bula bez swidomosti]

Straciłem(łam) przytomność. [страчіуем/страчіуам
пшитомношьчь]

Я потерял(а) сознание. [ja potierial(a) soznanije]

I have difficulty breathing.

Мені важко дихати. [meni ważko
dychaty]

Nie mogę oddychać. [ніє моґе
оддихачь]

Мне трудно дышать. [mnie trudno
dyszat]

I have wheezing.

У мене хрипи. [u mene chrypy]

Mam świszczący oddech. [мам
шьвішчонци оддех]

У меня хрипы. [u menia chripy]

I have a cough.

У мене кашель. [u mene kaszel]

Mam kaszel. [мам кашел]

У меня кашель. [u mienia kaszel]

I am coughing up sputum.

Я відкашлюю мокротиння. [ja
widkaszliuju mokrotynnia]

Mam mokry kaszel. [мам мокри
кашел]

У меня мокрый кашель. [u mienia
mokryj kaszel]

My heart beats fast.

Моє серце б’ється швидко. [moje
serce b’jetsia szwydko]

Mam przyspieszone tętno. [мам
пшиспєшоне тентно]

У меня быстрое сердцебиение. [u
mienia bystroje s’iercebijenije]
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My heart beats irregularly.

Моє серце б'ється нерегулярно.
[moje serce b’jetsia nereguliarno]

Mam nieregularne tętno. [мам
нєрегуларне тентно]

У меня нерегулярное
сердцебиение[u mienia nierieguliarnoje siercebijenije]

I have chest pain.

У мене болі в грудях. [u mene boli
w hrudiach]

Boli mnie w klatce piersiowej. [болі
мнє в клатце пєршчьовей]

У меня боли в груди. [u mienia boli
w grudi]

I have a stomach ache.

У мене болить живіт. [u mene bolyt
żywit]

Boli mnie żołądek. [болі мнє
жолондек]

У меня болит живот. [u mienia bolit
żiwot]

I feel sick.

Мене нудить. [mene nudyt]

Niedobrze mi. [нєдобже мі]

Меня тошнит. [mienia tasznit]

I have been sick.

Я був хворий/а. [ja buw chworyj]

Wymiotowałem(łam).
[вимьотовауем/Вимьотовауам]

Меня стошнило. [mienia stasznila]

I have diarrhea.

У мене діарея. [u mene diareja]

Mam biegunkę. [мам бєгунке]

У меня диарея. [u mienia diarieja]

I have constipation.

У мене запор. [u mene zapor]

Mam zaparcia. [мам запарчя]

У меня запор. [u mienia zapor]

I vomit up all food and drinks.

Я блюю всю їжу та напої. [ja bljuju
wsiu jiżu ta napoji]

Zwracam wszystko, co zjem i wypiję.
[зврацам вшистко, со з’єм]

Меня рвет от еды и напитков. [mienia rwiet ot jedy i napitkow]

I urinate every hour.

Я мочусь щогодини. [ja moczus
szczohodyny]

Oddaję mocz co godzinę. [оддає
моч цо ґоджіне]

Я мочусь каждый час. [ja moczus
każdyj czas]

I have pain when urinating.

У мене біль при сечовипусканні. [u
mene bil pry seczowypuskanni]

Odczuwam ból przy oddawaniu moczu. [одчувам бул пши оддаваню
мочу]

Мне больно мочиться. [mnie bolno
moczitca]

My urine smells bad.

Моя сеча погано пахне. [moja secza
pohano pachne]

Mój mocz ma brzydki zapach. [муй
моч ма бжидкі запах]

Моя моча плохо пахнет. [moja
mocza plocho pachniet]

I can´t urinate.

Я не можу помочитися. [ja ne możu
pomoczytysia]

Nie mogę oddać moczu. [нє моге
оддачь мочу]

Я не могу помочиться. [ja nie mogu
pomoczitca]

I have colic pain in my side.

У мене больові кольки в боці. [u
mene boliowi kolky w botsi]

Mam kolkę. [мам колке]

У меня колет в боку. [u mienia koliet
w boku]

I might be pregnant.

Я можу бути вагітна. [ja możu buty
wahitna]

Być może jestem w ciąży. [бичь
може єстем в чонжи]

Возможно, я беременна. [wozmożno, ja bieriemienna]

I am pregnant and I am bleeding.

Я вагітна і кровоточу. [ja wahitna i
krowotoczu]

Jestem w ciąży i krwawię. [єстем в
чонжи і крвавє]

Я беременна и у меня
кровотечение. [ja bieriemienna i u
mienia krowotiecienie]

I am in labour.

В мене пологи. [w mene polohy]

Rodzę. [родзе]

Я рожаю. [ja rożaju]

I have a discharge from my vagina.

У мене виділення з піхви. [u mene
wydilennia z pichwy]

Zauważyłam wydzielinę z pochwy.
[зауважиуам виджєліне з похви]

У меня выделения из вагины. [u
mienia wydielienija s waginy]

I have a discharge from my urethra.

У мене є виділення з уретри. [u
mene je wydilennia z uretry]

Zauważyłam wydzielinę z cewki
moczowej. [зауважиуам виджєліне
з цевкі мочовей]

У меня выделения из уретры. [u
mienia wydielienija s urietry]

I have been raped.

Мене згвалтували. [mene zhwaltuwaly]

Zostałam zgwałcona. [зостауам
зґвауцона]

Меня изнасиловали. [mienia
iznasilowali]

My ... feels numb.

Мій… ціпеніє. [mij … tsipenije]

Mam zesztywniały…. [мам
зештивняуи]

Мой\моя\мои … немеет(ют). [moj/
moja/moi … niemiejet(jut)]

My .. is tingling.

Мене поколює … [mene pokoliuje…]

Czuję mrowienie w… [чує мровєнє
в …]

Мой\моя\моё . . покалывает. [moj/
moja/moi …pokalywajet]

My .. is weak.

Мій .. слабкий. [mij … slabkyj]

Mój… jest słaby. [муй … єст суаби]

Мой\моя\мое… слабый(ая\ое)
[moj/moja/moje … slabyj/aja/oje]

My .. is paralysed.

Мій .. паралізований. [mij … paralizowanyj]

Mam paraliż… [мам параліж …]

Мой\моя\мои … парализован(а\ы)
[moj/moja/moi … paralizowan(a/y)]

I cannot speak.

Я не можу говорити. [ja ne możu
howoryty]

Nie mogę mówić. [нє моґе мувічь]

Я не могу говорить. [ja nie mogu
goworit]

I cannot see.

Я не бачу. [ja ne baću]

Nic nie widzę. [ніц нє відзе]

Я ничего не вижу. [ja nicziewo nie
wiżu]

I have a headache.

В мене головний біль. [w mene
holownyj bil]

Boli mnie głowa. [болі мнє глова]

У меня болит голова. [u mienia bolit
golowa]
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I cannot flex my neck.

Я не можу згинати шию. [ja ne
możu zhynaty szyju]

Nie mogę zgiąć karku. [нє моґе
зґьончь карку]

Не могу согнуть шею. [nie mogu
sognut szeju]

I feel frightened.

Я відчуваю страх. [ja widczuwaju
strach]

Czuję strach. [чує страх]

Мне страшно. [mnie straszna]

I feel depressed.

Я в депресії. [ja w depresiji]

Czuję się przygnębiony(a). [чує шє
пшиґнембьону/а]

Я в депрессии. [ja w diepriessii]

I feel sad.

Мені сумно. [meni sumno]

Smutno mi. [смутно мі]

Мне грустно. [mnie grusna]

I think about suicide.

Я думаю про самогубство. [ja
dumaju pro samohubstwo]

Mam na myśli samobójcze. [мам на
мишлі самобуйче]

Я думаю о самоубийстве. [ja dumaju o samoubijstwie]

syringe

шприц [szpryc]

strzykawka [стшикавка]

шприц [szpric]

needle

голка [holka]

igła [іґла]

игла\иголка [igla/igolka]

band-aid

пластир [plastyr]

plaster [пластер]

пластырь [plastyr]

syrup

сироп [syrop]

syrop [сироп]

сироп [sirop]

eye drops

очні краплі [oczni krapli]

krople do oczu [кропле до очу]

капли для глаз [kapli dla glaz]

nose drops

краплі для носа [krapli dlia nosa.]

krople do nosa [кропле до носа]

капли для носа [kapli dla nosa]

allergy

алергія [alerhija]

alergia [алерґія]

аллергия [alliergija]

I’m allergic to…

У мене алергія на … [u mene
alerhija na …]

Mam alergię na… [мам алергіє на
…]

У меня аллергия на… [u mienia
alliergija na …]

bandage

бандаж [bandaż]

opatrunek [опатрунек]

бандаж/бинт [bandaż/bint]

change bandages

Змінити пов'язки [zminyty pow’jazky.]

Zmienić opatrunek [змєніч
опатрунек]

Сменить бинты/бандаж [smienit
binty/bandaż]

sanitary pad

прокладка [prokladka]

podpaska [подпаска]

прокладка [prokladka]

glasses

окуляри [okuliary]

okulary [окулари]

очки [oćki]

contact lenses

контактні лінзи [kontaktni linzy]

soczewki kontaktowe [сочевкі
контактове]

контактные линзы [kontaktnyje
linzy]

My glasses are broken.

Мої окуляри розбиті. [moji okuliary
rozbyti.]

Moje okulary się stłukły. [моє
окулари шє ст’укли]

Мои очки сломаны. [moi oćki
slomany]

broken

зламаний [zlamanyj]

złamany [зламани]

сломан(а\о) [sloman(a/o)]

twisted

підвернений [pidwernenyj]

zwichnięty [звіхнєнти]

подвернутый (ая\ое) [podwiornutyj
(aja/oje]

swollen

набряклий [nabriaklyj]

spuchnięty [спухнєнти]

опухший(ая\ое) [opuchsij (aja/eje)]

painful

болючий [boliuczyj]

bolesny [болесни]

болезненный(ая\ое) [boliezniennnyj (aja/oje)]

swallow

ковтати [kowtaty]

łykać [уикачь]

глотать [glotat]

press

давити [dawyty]

przycisnąć [пшичіснончь]

давить [dawit]

apply

застосовувати [zastosuwaty]

smarować [смаровачь]

мазать [mazat]

surgeon

хірург [hirurh]

chirurg [хірурґ]

xирург [chirurg]
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blood count

клінічний аналіз крові [кlinićnyj
analiz krowi]

morfologia [морфолоґія]

клинический анализ крови [кlinicieskij analiz krowi]

X-ray

рентгенівський знімок [rentheniwskyj znimok]

prześwietlenie [пшешьвєтленє]

рентген [rientgien]

nurse

медсестра [medsestra]

pielęgniarka [пєленґнярка]

медсестра [miedsiestra]

pharmacy

аптека [apteka]

apteka [аптека]

аптека [aptieka]

vein

вена [wena]

żyła [жиуа]

вена [wiena]

artery

артерія [arterija]

tętnica [тентніца]

артерия [arterija]

varicose veins

варикознi вени [warykozni weny]

żylaki [жилакі]

варикозные вены [warikoznyje
wieny]

I have a rash.

У мене висип. [u mene wysyp.]

Mam wysypkę. [мам висипке]

У меня сыпь. [u mienia syp]

surgery

операція [operacija]

operacja [операц’я]

oперация [apieratsija]

BODY PARTS / ЧАСТИНИ ТІЛА / CZĘŚCI CIAŁA / ЧАСТИ ТЕЛА

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

head

голова [holowa]

głowa [ґлова]

голова [galowa]

eye

око [oko]

oko [око]

глаз [glaz]

ear

вухо [wucho]

ucho [ухо]

ухо [ucho]

mouth

рот [rot]

usta [уста]

рот [rot]

face

обличчя [oblyczczia]

twarz [тваж]

лицо [lico]

neck

шия [szyja]

szyja [шия]

шея [szeja]

shoulder

плече [plecze]

bark [барк]

плечо [pliećo]

elbow

лікоть [likot]

łokieć [уокєчь]

локоть [lokot]

hip

стегно [stehno]

biodro [бьодро]

бедро [biedro]

knee

коліно [kolino]

kolano [колано]

колено [kalieno]

ankle

щиколотка [szczykolotka]

kostka [костка]

кость [kost]

foot

стопа [stopa]

stopa [стопа]

ступня [stupnia]

arm

рука [ruka]

ramię [рамьє]

рука [ruka]

leg

нога [noha]

noga [ноґа]

нога [naga]

hand

долоня [dolonia]

ręka [ренка]

ладонь [ladon]
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finger

палець [palec]

palec [палец]

палец [palec]

toe

палець ноги [palec nohy]

palec u nogi [палец у ногі]

палец ноги [palec nogi]

chest

грудна клітка [hrudna klitka]

klatka piersiowa [клатка пєрщьова]

грудная клетка [grudnaja klietka]

belly

живіт [żywit]

brzuch [бжух]

живот [żywot]

heart

серце [serce]

serce [серце]

сердце [s’ierce]

lung

легеня [lehenia]

płuco [п’уцо]

легкое [liohkoje]

stomach

шлунок [szlunok]

żołądek [жолондек]

желудок [żeludok]

gallbladder

жовчний міхур [żowcznyj michur]

woreczek żółciowy [воречек
жучьови]

желчный пузырь [żolćnyj puzyr]

kidney

нирки [nyrky]

nerka [нерка]

почка [poczka]

bowel

кишечник [kyszećnyk]

jelito [єліто]

кишечник [kiszećnik]

anus

анус [anus]

odbyt [одбит]

анус [anus]

uterus

матка [matka]

macica [мачіца]

матка [matka]

ovary

яєчник [jajećnyk]

jajnik [яйнік]

яичник [jaicznik]

vagina

піхва [pichwa]

pochwa [похва]

вагина [wagina]

testes

яєчки [jajećky]

jądra [яндра]

яички [jaićki]

penis

пеніс [penis]

penis [пеніс]

пенис [pienis]

COMMUNICATION / КОМУНІКАЦІЯ / KOMUNIKACJA / КОММУНИКАЦИЯ

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

Hello

Привіт [prywit]

Cześć [чешчь]

Привет [priwiet]

Good morning

Доброго ранку [dobroho ranku]

Dzień dobry [джєнь добри]

Доброе утро [dobroje utro]

Good evening

Добрий вечір [dobryj wecir]

Dobry wieczór [добри вєчур]

Добрый вечер [dobryj wiecier]

Goodbye

До побачення [do pobaczenia]

Do widzenia [до відзеня]

До свидания [da swidańja]

Sorry

Вибачте [wybaćte]

Przepraszam [пшепрашам]

Простите [prastitie]

Please

Будь ласка [bud laska]

Proszę [проше]

Пожалуйста [pażalusta]

Thank you / thanks

Дякую [diakuju]

Dziękuję / dzięki [джєнькує/
джєнькі]

Спасибо [spasiba]

You're welcome.

Будь ласка [bud laska]

Nie ma za co. [нє ма за цо]

Пожалуйста [pażalusta]
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My name is...

Мене звати… [mene zwaty]

Nazywam się… [називам шє]

Меня зовут… [mienia zawut]

What is your name?

Як вас звати? [jak was zwaty]

Jak się nazywasz? [як шє називаш]

Как вас зовут? [kak was zawut]

I’m from...

Я з … [ja z]

Jestem z… [єстем з]

Я из… [ja iz]

Family

Сім'я [sim’ja]

Rodzina [роджіна]

Семья [s’iem’ja]

This is my husband.

Це мій чоловік. [ce mij czolowik]

To jest mój mąż. [то єст муй моуж]

Это мой муж. [eta moj muż]

My wife

Моя дружина [moja drużyna]

Moja żona [моя жона]

Это моя жена. [eta maja żena]

My children

Мої діти [moji dity]

Moje dzieci [моє джєчі]

Мои дети [mai dieti]

My daughter

Моя дочка [moja doćka]

Moja córka [моя цурка]

Моя дочь [maja doć]

My son

Мій син [mij syn]

Mój syn [муй син]

Мой сын [moj syn]

My baby

Моя дитина [moja dytyna]

Moje dziecko [моє джєцко]

Мой ребёнок [moj riebionok]

This is my brother.

Це мій брат. [ce mij brat]

To jest mój brat. [то єст муй брат]

Это мой брат. [eta moj brat]

This is my sister.

Це моя сестра. [ce moja sestra]

To jest moja siostra. [то єст моя
шьостра]

Это моя сестра. [eta maja s’iestra]

This is my father.

Це мій батько. [ce mij batko]

To jest mój ojciec. [то єст муй ойчєц]

Это мой отец. [eta moj otiec]

This is my mother.

Це моя мама. [ce moja mama]

To jest moja matka. [то єст моя
матка]

Это моя мама. [eta maja mama]

I’m hungry

Я голодний. [ja holodnyj]

Jestem głodny/a/e. [єстем ґлодни]

Я голоден. [ja goladien]

(My child) is hungry.

(Моя дитина) голодна. [(moja dytyna) holodna]

(Moje dziecko) jest głodne. [(моє
джєцко) єст ґлодне]

(Мой ребенок) хочет есть. [(moj
riebionak) chociet jest]

I’m thirsty.

Я хочу пити. [ja choczy pyty]

Jestem spragniony/a/e. [єстем
спраґньони/а/е]

Я хочу пить. [ja chaczu pit]

Water

вода [woda]

woda [вода]

вода [wada]

Do you have...

Ти маєш… [ty majesz]

Czy masz… [чи маш]

У тебя есть…? [u tiebia jest]

Where is..?

Де є...? [de je]

Gdzie jest…? [ґджє єст]

Где находится…? [gdie nachoditca]

Where is the toilet? / Where is the
bathroom?

Де туалет? / Де ванна кімната? [de
tualet / de wanna kimnata]

Gdzie jest toaleta? / Gdzie jest
łazienka? [ґджє єст тоалета / ґджє
єст лазєнка]

Где туалет? Где ванная? [gdie tualiet
/ gdie wannaja]

I need to take a shower.

Мені потрібно прийняти душ.
[meni potribno pryjniaty dusz]

Muszę wziąć prysznic. [муше
взьончь пшишніц]

Мне нужно принять душ. [mnie
nużna priniat dusz]

Where can I take a shower?

Де я можу прийняти душ? [de ja
możu pryjniaty dusz]

Gdzie mogę wziąć prysznic? [ґджє
моґе взьончь пшишніц]

Где я могу принять душ? [gdie ja
magu priniat dusz]

Towel

рушник [rusznyk]

ręcznik [ренчнік]

полотенце [palatience]
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diaper / nappy

пелюшка [peliuszka]

рielucha [пєлуха]

памперс [pampiers]

I need to make a phone call.

Мені потрібно зателефонувати.
[meni potribno zatelefonuwaty]

Muszę zadzwonić. [муше
задзвонічь]

Мне нужно позвонить. [mnie nużna
pazwanit]

to pray

молитися [molytysia]

Modlić się [модлічь шє]

молиться [malitca]

Where can I pray?

Де я можу молитися? [de ja możu
molytysia]

Gdzie mogę się pomodlić? [ґджє
моґе шє помодлічь]

Где я могу помолиться? [gdie ja
magu pamalitca]

Where can I buy … ?

Де я можу купити …? [de ja możu
kupyty]

Gdzie mogę kupić …? [ґджє моґе
купічь]

Гдe я могу купить…? [gdie ja magu
kupit]

Where can I find … ?

Де я можу знайти … ? [de ja możu
znajty]

Gdzie mogę znaleźć …? [ґджє моґе
зналежчь]

Где я могу найти…? [gdie ja magu
najti]

What time is it?

Котра година? [kotra hodyna]

Która godzina? [ктура годжіна]

Который час? [katoryj czas]

to sleep

cпати [spaty]

Spać [спачь]

спать [spat]

I / We need to sleep.

Мені/ Нам потрібно поспати. [meni
/ nam potribno pospaty]

Muszę / Musimy się przespać. [муше
/ мушіми шє пшеспачь]

Мне / Нам нужно поспать. [mnie /
nam nużno pospat]

Where is the subway/underground?

Де метро? [de metro]

Gdzie jest metro? [ґджє єст метро]

Где находится метро? [gdie nahoditca mietro]

I don’t have any money.

Я не маю грошей. [ja ne maju
hroszej]

Nie mam pieniędzy. [нє мам
пєнєндзи]

У меня нет денег. [u mienia niet
dienieg]

Do you speak…?

Чи ти розмовляєш…? [czy ty rozmowliajesz]

Czy mówisz…? [чи мувіш]

Ты говоришь по ...? [ty gawarisz pa]

Do you speak English?

Ви розмовляєте англійською? [wy
rozmowliajete]

Czy mówisz po angielsku? [чи мувіш
по ангєльску]

Ты говоришь по-английски? [ty
gawarisz pa-anglijski]

I don't speak (English) very well.

Я не дуже добре розмовляю
(англійською). [ja ne duże dobre
rozmowliaju (anhlijskoju)]

Nie mówię zbyt dobrze (po angielsku). [нє мувьє збит добже]

Я не очень хорошо говорю (по-английски). [ja nie ocień haraszo
gawariu (pa-anglijski)]

Can you write that down for me?

Ви можете записати це для мене?
[wy możete zapysaty ce dla mene]

Czy możesz mi to zapisać? [чи
можеш мі то запісачь]

Вы не могли бы записать это для
меня? [wy nie magli by zapisat eta
dlia mienia]

I don’t understand.

Я не розумію. [ja ne rozumiju]

Nie rozumiem. [нє розум’єм]

Я не понимаю. [ja nie panimaju]

Help! / Please help me!

Допоможіть! / Будь ласка,
допоможи мені! [dopomożit / bud
laska dopomoży meni]

Pomoc! / Proszę pomóż mi! [помоц /
проше помуж мі]

Помогите! / Пожалуйста, помогите
мне! [pamagitie / pażalusta pamagitie mnie]

I don’t know.

Не знаю. [ne znaju]

Nie wiem. [нє вьєм]

Я не знаю. [ja nie znaju]

What happened?

Що сталося? [szczo stalosia]

Co się stało? [цо шє стало]

Что случилось? [szto slucilos]

I am cold/ freezing.

Мені холодно. [meni cholodno]

Jest mi zimno/marznie. [єст мі
жімно / марзнє]

Мне холодно. [mnie choladna]

I’m happy.

Я щасливий/а. [ja szczaslywyj/a]

Jestem szczęśliwy. [єстем щенсліви]

Я счастлив. [ja szczasliw]

I’m scared.

Я наляканий/а. [ja naliakanyj/a]

Boję się. [боє шє]

Я напуган. [ja napugan]

I’m sad.

Я сумний. [ja sumnyj]

Jestem smutny. [єстем смутни]

Мне грустно. [mnie grusna]
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I like you.

Ти мені подобаєшся. [ty meni
podobajeszsia]

Lubię cię. [луб’є чє]

Ты мне нравишься. [ty mnie nrawiszs’ia]

I would like an appointment.

Я хотів би призначити зустріч. [ja
chotiw by pryznaczyty zustrić]

Chciałbym umówić się na spotkanie.
[хчяубим умувічь шє на спотканє]

Я хотел бы назначить встречу. [ja
chotiel by naznacit wstrieczu]

Where is room number …?

Де знаходиться кімната …? [de
znachodytsia kimnata]

Gdzie jest pokój numer …? [ґджє єст
покуй нумер]

Где находится комната … ? [gdie
nachoditca komnata]

Where is the registration centre?

Де знаходиться реєстраційний
центр? [de znachodytsia centr]

Gdzie jest centrum rejestracji? [ґджє
єст центрум реєстрас’ї]

Где находится регистрационный
центр? [gdie nachoditca centr]

You have to wait.

Треба почекати. [treba poczekaty]

Musisz poczekać. [мушіш почекачь]

Нужно подождать. [nużna padażdat]

How long do we have to wait here?

Скільки нам тут чекати? [skilky nam
tut czekaty]

Jak długo musimy tu czekać? [як
длуґо мушіми ти чекачь]

Сколько мне нужно подождать?
[skolka mnie nużna żdat]

FREQUENCY & TIME / ЧАСТОТА & ЧАС / CZĘSTOTLIWOŚĆ & CZAS /
ЧАСТОТА & ВРЕМЯ

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

one day

один день [odyn den]

jeden dzień [єден джєнь]

один день [adin dień]

one hour

одна година [odna hodyna]

jedna godzina [єдна ґоджіна]

один час [adin czas]

one month

один місяць [odyn misiac]

jeden miesiąc [єден мєшьонц]

один месяц [adin miesjac]

very soon

дуже скоро [duże skoro]

wkrótce [вкрутце]

очень скоро [ocień skora]

tomorrow

завтра [zawtra]

jutro [ютро]

завтра [zawtra]

the day after tomorrow

післязавтра [pisliazawtra]

pojutrze [поютше]

послезавтра [posliezawtra]

next week

наступного тижня [nastupnoho
tyżnia]

w następnym tygodniu [в
настемпним тиґодню]

на следующей неделе [na sliedujuszciej niedielie]

NUMBERS 1-10 / ЧИСЛІВНИКИ 1-10 / LICZEBNIKI 1-10 / ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 1-10

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

One

один [odyn]

jeden [єден]

один [adin]

Two

два [dwa]

dwa [два]

два [dwa]

Three

три [try]

trzy [тши]

три [tri]

Four

чотири [czotyry]

сztery [чтери]

четыре [cietyrie]

Five

п'ять [p’jat]

pięć [пєньчь]

пять [piat]

Six

шість [szist]

sześć [шешчь]

шесть [szest]

Seven

сім [sim]

siedem [шєдем]

семь [siem]
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Eight

вісім [wisim]

osiem [ошєм]

восемь [wosem]

Nine

дев'ять [dew’jat]

dziewięć [джєвєнчь]

девять [diewiat]

Ten

десять [desiat]

dziesięć [джєшєнчь]

десять [dies’iat]

DAYS OF THE WEEK / ДНІ ТИЖНЯ / DNI TYGODNIA / ДНИ НЕДЕЛИ

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

Monday

понеділок [ponedilok]

poniedziałek [понєджяуек]

понедельник [paniedielnik]

Tuesday

вівторок [wiwtorok]

wtorek [вторек]

вторник [wtornik]

Wednesday

середа [sereda]

środa [шьрода]

среда [srieda]

Thursday

четвер [czetwer]

czwartek [чвартек]

четверг [cietwierg]

Friday

п'ятниця [p’jatnytsia]

piątek [пьонтек]

пятница [piatnica]

Saturday

субота [subota]

sobota [собота]

суббота [subota]

Sunday

неділя [nedilia]

niedziela [нєджєла]

воскресенье [waskriesieńje]

MONTHS / МІСЯЦІ / MIESIĄCE / МЕСЯЦЫ

ENGLISH

UKRAINIAN

POLISH

RUSSIAN

January

січень [siczeń]

styczeń [стичень]

январь [janwar]

February

лютий [luty]

luty [лути]

февраль [fiewral]

March

березень [berezeń]

marzec [мажец]

март [mart]

April

квітень [kwiteń]

kwiecień [квєчєнь]

апрель [apriel]

May

травень [traweń]

maj [май]

май [maj]

June

червень [czerweń]

czerwiec [червєц]

июнь [ijuń]

July

липень [lypeń]

lipiec [ліпєц]

июль [ijul]

August

серпень [serpeń]

sierpień [шєрпень]

август [awgust]

September

вересень [wereseń]

wrzesień [вжешєнь]

сентябрь [s’ientiabr]

October

жовтень [żowteń]

październik [пажьдєрнік]

октябрь [oktiabr]

November

листопад [lystopad]

listopad [лістопад]

ноябрь [nojabr]

December

грудень [hrudeń]

grudzień [ґруджєнь]

декабрь [diekabr]
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