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Polish                     
********** For the Nurse ********** 

 

Can you understand this writing? 
Czy rozumiesz co tu jest napisane? 

 

How are you? 
Jak się masz? 

What do you need? 
Czego ci potrzeba? 

  

Do you have pain? 
Czy masz bóle? 

Where is the pain? 
Gdzie cię boli? 

 

Do you want medicine for the pain? 
Czy chcesz tabletkę przeciwbólową? 
 

Are you hungry? 
Czy jesteś głodny? 

Are you thirsty? 
Czy chce ci się pić? 

  

Are you hot?  
Czy jest ci gorąco? 

Are you cold? 
Czy jest ci zimno? 

  

Are you nauseous? 
Czy masz mdłości? 

Do you need to vomit?
Czy chce ci się 
wymiotować? 

  

You will not be allowed to eat or drink for now 
Nie wolno ci teraz jeść ani pić 
 

Do you want medicine to sleep? 
Czy chcesz tabletkę na sen? 



© Hand Picked Books            ‘Just point to communicate’ 

Thanks to Beata Wasiak NAATI       www.nursediary.com.au 2

 

You are going to have an operation  
Będziesz mieć operację 
 

You are going to have an x-ray 
Będziesz mieć prześwietlenie 
 

You are going to have some tests 
Będziesz mieć badania 
 

You need to take this medicine to get well 
Musisz wziąć to lekarstwo, żeby wyzdrowieć 
 

You need to sit up straight to eat and drink 
Musisz prosto usiąść, żeby zjeść i wypić 
 

We need to turn you over to stop bed sores 
Musimy cię przewrócić, żeby zapobiec 
odleżynom 
 

Press this button if you need help 
Naciśnij ten guzik, żeby wezwać pomoc 
 

Please don’t touch this equipment 
Proszę nie dotykać tego urządzenia 
 

Have you passed urine?  
Czy oddałeś mocz? 
 

Have you used your bowels?   
Czy oddałeś stolec? 
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I will come back 
Wróce później 

I will tell the doctor 
Powiem lekarzowi 

  

I will get the doctor  
Zawołam lekarza 

The doctor is coming 
Lekarz zaraz przyjdzie 

  

Do you want me to call your family? 
Czy mam zadzwonić do twojej rodziny? 
 

I will get an interpreter to speak with you   
Sprowadzę tłumacza, żeby z tobą porozmawiać

 

********** For the Patient ********** 
 

I am hot 
Jest mi gorąco 

I am cold 
Jest mi zimno 

  

I am thirsty 
Chce mi się pić 

I am not thirsty 
Nie chce mi się pić 

  

I am hungry 
Jestem głodny 

I am not hungry 
Nie jestem głodny 

  

I am in pain 
Boli mnie 

I have very bad pain 
Bardzo mnie boli 

  

I am not in pain 
Nic mnie nie boli 

I have nausea 
Mam mdłości 

  

I feel better 
Czuję się lepiej 

I feel worse 
Czuję się gorzej 
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I feel the same 
Czuję się tak samo 

I am wet 
Jestem mokry 

  

I want to go to the toilet 
Chcę iść do ubikacji 
 

I need to pass urine 
Muszę oddać mocz 
 

I need to use my bowels 
Muszę oddać stolec 
 

I want to sit out of bed 
Chcę wstać z łóżka i posiedzieć 
 

I do not want to get out of bed 
Nie chcę wstawać 
 

I want to go back to bed 
Chcę wrócić do łóżka 
 

I want the doctor 
Chcę lekarza 
 

I want to speak to my family 
Chcę porozmawiać z moją rodziną 
 

I want an interpreter 
Chcę tłumacza 

 


