I work as a medical carer
Activities in the medical and social sector
Pracuję jako opiekun medyczny
Czynności w branży medyczno-społecznej

KEY TERMS- WAŻNE POJĘCIA
accident wypadek
accommodation zakwaterowanie
accompany towarzyszyć
advice rada
advise doradzać
anaesthetic injection zastrzyk
przeciwbólowy
anti-rheumatic antyreumatyczny
appease uśmierzyć
appetite apetyt
as prescribed zgodnie z zaleceniami
lekarza
assistance asysta
assistant asystent/pomocnik
aware of responsibilities świadomy
obowiązków
bedsheet prześcieradło
belong to należeć do
bleed krwawić
blind niewidomy
body weight waga ciała
boring nudny
care evaluation ocena medyczna
care opieka
care planning planowanie procesu
opiekuńczego
caregiver opiekun/ opiekunka bez
wykształcenia medycznego
carer opiekun
cheerful radosny
clean czyścić
clinical kliniczny
colon cleansing lewatywa
compassion współczucie
conduct gymnastics prowadzić gimnastykę
consult konsultować
contribution poświęcenie, wkład
cooperation współpraca
crutches kule
cup holder uchwyt na kubek
day care opieka dzienna
deaf niesłyszący
deaf-mute głuchoniemy
demanding wymagający
depending zależny
dexterity zręczność

diagnosis diagnoza
die umierać
digestive problems kłopoty trawienne
disabled osoba niepełnosprawna ruchowo
disinfection dezynfekcja
dress ubrać się
dressing opatrunek
drugs lekarstwa
dutiful sumienny
duty obowiązek
elbow crutch kula łokciowa
elderly care home dom starców
electric tricycle elektryczny wózek
trójkołowy
emergency nagły wypadek
empathy empatia
engaged zaangażowany
establish contacts nawiązywać kontakty
exhausted wykończony
exhausting wyczerpujący
experience doświadczenie
extent of disability stopień
niepełnosprawności
feed karmić
feel dizzy mieć zawroty głowy
feel obliged to czuć się zobowiązanym do
first aid pierwsza pomoc
flexible elastyczny, łatwo się
przystosowujący
gymnastics gimnastyka
handicapped osoba niepełnosprawna
intelektualnie
hardworking pracowity
have a nap zdrzemnąć się
health insurance ubezpieczenie zdrowotne
helpful pomocny
hired zatrudniony
home care opieka domowa
honest szczery, uczciwy
hungry głodny
impolite nieuprzejmy
improve polepszyć, poprawić
in the future w przyszłości
inborn disability wada wrodzona
inexperienced niedoświadczony
trust zaufanie
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inhalation inhalacja
internship praktyki
interview przeprowadzać wywiad
irresponsible nieodpowiedzialny
isolation izolacja
lead patients’ files prowadzić
dokumentację pacjentów
look after opiekować się
mattress materac
measure mierzyć
medical stuff personel medyczny
multiple sclerosis stwardnienie rozsiane
nappy pielucha
need potrzebować
nursing home dome opieki społecznej
observe obserwować
opennness otwartość
paralysed sparaliżowany
participate uczestniczyć
patience cierpliwość
perform wykonywać
personal hygiene higiena osobista
practice trenować, ćwiczyć
prepare meals przygotowywać posiłki
prevent zapobiegać
procedures procedury
public health service publiczna opieka
zdrowotna
recommendations rekomendacje
rehabilitation rehabilitacja
reliable odpowiedzialny
responsible for odpowiedzialny za
rub nacierać, wcierać
sacrifice poświęcenie
safety strap pasek bezpieczeństwa
salary wynagrodzenie
satisfaction satysfakcja

senior carer opiekun osób starszych
service usługa
social care opieka społeczna
social worker pracownik socjalny
solve rozwiązać
spend time with spędzać czas z
stressful stresujący
stretch rozciągać
supervise nadzorować
suport wspierać, wsparcie
surgery operacja
take care of zajmować się, opiekować się
tap, ostukać, opukać (palcami)
therapy terapia
thermal rozgrzewający
thirsty spragniony
tidy sprzątać
tired zmęczony
tiring męczący
to be overweight mieć nadwagę
tweezers pęseta
type in wpisywać (na komputerze)
undress rozebrać się
vacation urlop
vacuum odkurzać
walker chodzik
walking stick laska
weak słaby
wheelchair wózek inwalidzki
yawn ziewać
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