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Често срещани симптоми 

ВЪВЕДЕНИЕ

Това Учебно помагало цели да подпомогне хората да придобият 
нови езикови умения, свързани със здравни проблеми. Когато 
човек се чувства болен или страда от някакво заболяване, 
посещава лекар, за да получи съответното медицинско лечение. 
Но ако не говори български език, може да се сблъска със 
сериозни проблеми при комуникацията си с лекаря или друг 
медицински персонал. Помагалото ще помогне на хората 
да преодолеят езиковите и културни бариери и ще подобри 
взаимното разбирателство между пациенти и здравни лица.
Главните „действащи лица” в Помагалото са членовете на 
семейството на Take Care – майката, бащата, дъщерята, синът и 
бабата. Ще ги видите в различни ситуации, например как сключват 
здравна застраховка, на посещение при лекаря или зъболекаря, 
как купуват лекарства в аптеката и т.н. Ще вземете участие в 
техните дискусии как човек да води здравословен начин на живот 
и ще чуете някои добри съвети относно превенцията на здравето. 
Помагалото е разделено на 12 теми, всяка една от които включва 
основни думи, фрази и диалози. В допълнение е включено 
описание на частите на човешкото тяло, както и някои често 
срещани симптоми.
Учебното помагало е част от основния продукт на проекта 
Take Care – Здравното Езиково Ръководство за Имигранти – 
разработено от партньори от 8 европейски държави (България, 
Кипър, Германия, Литва, Холандия, Португалия, Румъния и 
Испания). Здравното Езиково Ръководство включва също 
„Езиково Ветрило” и „Здравна Карта”. Езиковото ветрило 
съдържа думите от всяка една тема, преведени на 17 езика и 
може да бъде използвано паралелно с Езиковото помагало. 
Здравната карта предоставя информация за здравната система 
на държавата, включително спешност, здравно осигуряване, личен 
лекар, раждане, грижи за възрастни хора и т.н.  
Всички учебни материали, заедно с Упражнения за самообучение 
и Базов езиков наръчник за спешни случаи, подпомагащ 
здравните лица да комуникират с имигранти в спешни ситуации, 
са достъпни на уебсайта на Take Care: www.takecareproject.eu

ВАЖНО: Моля имайте предвид, че Учебното помагало, както и 
останалите продукти по Take Care, НЯМАТ за цел да преподават 
медицина и НЕ ПРЕТЕНДИРАТ за точност по отношение на каквито 
и да било заболявания и предложения за лечение. Всички описани 
медицински ситуации имат за цел единствено да илюстрират 
употребата на езика в контекста на определени здравни проблеми. 
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Бащата отива в застрахователна компания, за да сключи застрахователен договор за семейството си. 

Фрази

Необходима ми е 
информация за здравна 
застраховка.

Семейна. За мен, 
бременната ми жена и 
нашите деца – дъщеря ни е 
на 14 г., а синът ни - на 5 г.

Ето информация за нашите 
застрахователни планове със 
съответното покритие и такси. 

Добро утро. Какво мога 
да направя за вас?

Индивидуална 
или семейна?

Благодаря.

Какви са нивото на покритие и покритите рискове?

Бих искал да сключа застрахователен договор.

Какви са годишните/месечни такси?

Кога ще си получа здравната застрахователна карта?

Кой е моят посредник/агент?

агент
годишна такса 
покрити рискове
доплащане 
ниво на покритие 
здраве
здравни заведения
здравна застраховка
здравна застрахователна карта
застрахователен договор
застрахователна компания
застрахователно покритие
застрахователен номер
посредник/посредници 
месечна такса 
домашни грижи 
собствен риск 
вноска 
полица
допълнителна застраховка

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА
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Застраховка 



Здравословен начин на 
живот/Превенция

Бабата има някои добри идеи, свързани с превенцията.

Правете си редовни профилактични прегледи.

Отделете време за почивка.

Взимайте си лекарствата навреме.

Бъдете позитивни!

Наслаждавайте се на живота!

Семейството на Take Care дава предложения за водене на активен начин на живот.

Семейството на Take Care разглежда информационна брошура за здравословния начин на живот.

Да използваме 
стълбите.

Да плуваме.
Да ходим.

Да танцуваме.

Да караме 
колело. Предпочитам 

да тичаме. 

Хранете се здравословно! 
Хранете се  на закуска и не 

пропускайте хранения!

Ограничете сладките неща, 
нездравословната храна и алкохола.

Приемайте повече 
плодове и зеленчуци. 

Те ви дават необходимите 
витамини.

Яжте/използвайте 
необработена храна.

Пийте достатъчно вода. 
Тя е от жизнено значение 

за тялото.

Не пушете.активен
телесна функция
каране на колело
танци
пия вода
ранно откриване
храня се здравословно
упражнения
нездравословна храна
плодове
здравословно
здравословен начин на живот
тичане
превенция
сладки неща
плуване
почивам си 
необработена храна
зеленчуци
витамини
ходя
пълнозърнест 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА
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Бащата получава инфаркт и майката се обажда на 112.

Мисля, че мъжът ми получава инфаркт.

Има болки в гърдите, изтръпване 
в лявата ръка и задух.

В съзнание ли е?

Какви са симптомите?

Линейката е на път.

Да.

Съвети за първа помощ

Кратки фрази

Инфаркт
Поставете човека 
в удобна позиция. 
Обадете се на 112.

Счупване
Обездвижете мястото 
на травмата, за да 
предотвратите 
нежелателно движение 
докато пристигне 
лекарят.

Температура
Когато бебе или дете има 
повишена температура 
(над 37°C), горещо е, 
почервеняло и се поти, 
премахнете излишните 
дрехи и му давайте 
достатъчно течности 
като вода или сок. Дайте 
му предписаната доза 
парацетамол. 

Злополуки/Спешност/ 
Травми

Направих алергична реакция.

Паднах по стълбите и си ударих главата.

Счупих си крака/ръката.

Имам нужда от помощ.

Изгорих си ръката.

злополука
алергична реакция
линейка
ухапване
кървене
кръвно налягане
счупен 
изгарям си (ръката)
болки в гърдите 
задавяне
в съзнание
спешно/спешност
спешно отделение
телефон за спешни случаи 
припадане 
първа помощ
счупване 
инфаркт 
сърдечна дейност 
помощ
ранен 
интензивно лечение 
изтръпване
болка
пулс
задух
инсулт 
травма 
в безсъзнание
рана 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА
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При личния лекар
запазен час 
кръвно налягане 
кръвни изследвания 
оплаквания 
замаяно
личен лекар
грип 
главоболие 
висока температура 
болен  
болест 
лабораторни резултати 
цикъл (менструация)
бременна 
рецепта 
направление 
болничен лист 
сънливо 
възпалено гърло 
болки в стомаха 
пия
ям 
постя 
качвам килограми 
губя тегло
спя 
изследване на урина 
повръщане 
отпаднало
обезпокоен 

Фрази

Не трябва да ядете и пиете нищо.

Загубила съм тегло.

Обезпокоена съм.

Лошо/отпаднало/замаяно ми е.

Постоянно ми се спи.

Не мога да спя.

Подложена съм на голям стрес.

Майката отива на лекар.

Ще ви измеря 
пулса.

Ще ви измеря 
температурата.

Ще ви измеря кръвното 
налягане.

Ще ви 
поставя 
инжекция.

Ще превържа раната.

Моля отворете 
уста и кажете 
„ааа”.

Какви са ви оплакванията?

Имате ли температура?

Имате ли главоболие?

Редовен ли ви е цикълът?

Предлагам да си направите тест за бременност.

Не се чувствам добре. 
Всяка сутрин повръщам.

Не, нямам. Но ми е замаяно.

Всъщност не.

Не точно.13 13

14 14

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА



В болницата
алергична реакция 
диагноза
храносмилане 
доктор
спешно отделение
болница 
отделение за интензивно лечение 
специалист вътрешни болести 
лаборатория 
анамнеза 
невролог 
медицинска сестра 
болкоуспокояващи
извършвам операция 
специалист 
хирург
операция 
лечение 
изписвам (от болница)
съгласявам се 
 лекувам 
пазя диета 
преглеждам 
наранявам 
възстановявам се 
страдам от болки 
лечение 
чакалня 
болнично отделение
визитация 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Бащата има проблеми със стомаха и отива в болница, за да си направи изследвания. 
Обсъжда резултатите с лекаря.

След операцията бащата трябва да остане няколко дни в болницата. 
По време на дневната визитация лекарят разговаря с него.

Ще трябва да останете в отделение за 
интензивно лечение. Моля не яжте и не 
пийте нищо преди операцията. Имате ли 
някакви алергии?

Ще ви изпишат след няколко дни.

Да. Трябва да си дадете съгласието. 
Моля попълнете този формуляр.

Трябва ли ми операция?

Има ли нещо, което 
трябва да знам?

Алергичен съм 
към пеницилин. 
Колко време ще 
трябва да остана 
в болница?

Как се чувствате днес?

Все още ме боли от операцията. 
Не мога да ходя до тоалетната.

Спите ли нощем?

Трябва ви още време да се възстановите.

Само с болкоуспокояващи.

Кога ще мога да започна да се храня нормално отново?

Можете да прекратите специалния 
хранителен режим, когато 
храносмилането ви се нормализира. 
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(Хронични) 
заболявания

СПИН
болест на Алцхаймер
артрит
астма 
слепота 
 рак 
сърдечносъдови заболявания 
заразно 
глухота 
диабет 
диета 
епилепсия 
често уриниране 
сърдечна недостатъчност 
наследствена обремененост 
имунна система 
инфекция 
инфекциозни болести 
възпаление 
остеопороза 
болезнено 
болест на Паркинсон 
пневмония 
ревматизъм 
треперене 
чувствам се изтощен 
страдам от диабет 
тумор 
язва 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Фрази

Бабата не се чувства добре и отива при лекаря.

Чувствам се изтощен.

Имам проблеми със съня.

Някой 
от семейството 

ви страда ли 
от диабет?

Боли ме коляното.

Ръцете ми треперят.

Често ли се чувствате уморен? Ядете ли много 
сладки неща?

Добре ли спите?

Не се чувствам добре, 
докторе. Кракът ми е 
подут и ме боли. Имам 
проблеми с ходенето. 
И постоянно съм жадна.

Да, но ставам 
до тоалетната по 
няколко пъти на нощ.

Ще ви изпратя в лабораторията, 
за да ви направят изследвания на 
урината и кръвта и ще видим къде 
е проблема. 13 13
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При зъболекаря
упойка 
брекети/шини
мост 
кучешки зъб
кариес 
дъвча 
отчупен 
почистване 
коронка 
конец за зъби 
панорамна снимка 
зъболекар 
зъболекарска машинка 
пломба
пукнат 
имплант 
кътник 
изплакване на устата 
изтръпнал 
нерв 
устна хигиена 
плака 
зъбен канал 
чувствителен на студено/топло 
убождане 
зъбен камък 
зъб 
коронка 
четка за зъби
избелване на зъбите 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Фрази

Дъщерята от няколко дена има болки в зъба и отива на зъболекар.

Бабата има проблеми с един мост на зъб. 

Трябва да извадим нерва. 

Отворете си устата, моля!

Затворете си устата, моля!

Изплакнете си устата, моля!

Трябва да си миете зъбите по-добре.

От известно време ме боли зъб и се влошава. Един от кучешките ми зъби е.

Усещам, че мостът ми се е разхлабил 
и влиза храна. Вече не мога да дъвча 
на тази страна.

Основно когато ям.

Какви възможности има в днешно време?

Ще я прочета внимателно и 
ще се свържа с вас отново.

Болката постоянна ли е?

Дайте да погледна… 
Да, трябва да подменим 
моста, стар е. Вече 
можете да си затворите 
устата. 

Чувствителна ли сте към 
студено или топло?

Вероятно е кариес. Отворете си устата, моля… Да, имате 
нужда от пломба! Ще ви сложа упойка и ще се върна. 

Да, много.

Ето една информационна 
брошура с различни варианти.13 13
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Бременност и детско 
здраве

подготовка за раждане 
кърмене 
преглед 
раждам 
стомашно-чревен тракт  
гинеколог 
температура 
майчински грижи 
отпуск по майчинство 
дребна шарка 
акушерка 
сутрешно гадене 
заушка 
педиатър 
бременност 
тест за бременност 
предродилни и 
възстановителни упражнения 
предродилен медицински 
преглед 
едра шарка 
ваксинирам срещу болест 
повръщам 
коремна болка 
ваксинация 
ваксина 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Майката е научила, че е бременна и прави списък с въпроси към застрахователната си компания.

Синът има болки в корема и повръща цяла нощ. 
Майката взима направление и запазва час при педиатър. 

Има ли превантивни прегледи за бебета?
Къде мога да раждам?
Къде мога да правя предродилни и възстановителни 
упражнения?
Къде мога да ходя на предродилни уроци?
Какви акушерски услуги са налични?
Какви са ми правата, свързани с отпуск 
по майчинство?
Какви са ни правата, свързани с отпуск 
по бащинство?

Добро утро. Какво мога да 
направя за този млад мъж?

Повръща цяла нощ и не може да яде нищо.

Повръща ли също и след 
прием на течности?

Не, може да пие по малко чай.

Да, тази сутрин беше 38o C.

Това е доста висока сутрешна температура. Трябва да 
си остане в леглото. Погрижете се да пие достатъчно 
течности. Ще ви изпиша лекарства за понижаване на 
температурата и стабилизиране на стомашно-чревния 
тракт. Ако до утре не се е подобрил, елате отново.  

Има ли температура?
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Душевно и неврологично 
здраве

пристрастен 
разтревожен 
апетит 
мозъчно разстройство 
причина 
сътресение 
депресиран 
депресия 
хранително разстройство 
емоционално разстройство 
преглед
умора
упойващ
раздразнителност
лекция
нервен 
нервна система 
обсесивен/вманиачен 
пристъп на паника 
натиск от страна на връстници
психиатър 
психологическа травма 
психолог
гърч 
самоуверен 
стрес
симптом 
увреждам 
определям 
почивам си 

Фрази

Майката отива при невролог, защото е притеснена за сина си.

Родителите отиват на лекция за употребата на алкохол сред тийнейджърите. 
Задават въпроси на лектора.

Подложен съм на голям стрес.

Много съм разтревожен.

Често имам пристъпи на паника.

Нямам апетит.

Често искам да бъда сам.

Нямам никаква енергия.

Трябва да си почивате.

Не трябва да се вманиачавате.

Трябва да сте по-самоуверен.

Трябва да правите неща, на които 
се наслаждавате.

Трябва да отидете при специалист.

Можете да се включите в помощна група.

Докторе, синът ми получи гърч докато спеше снощи.

Не, не е. Мислите ли, че има мозъчно заболяване?

Защо тийнейджърите започват да пият?

Това случвало ли се е и преди?

Алкохолът е токсично вещество, което може 
да увреди черния дроб и нервната система.

Често започват да пият заради натиск от страна 
на връстници. Пият, защото и приятелите им пият. 

Нека направим някои изследвания, за да определим 
причината за гърча.

Родителите трябва да оказват 
подкрепа и да са бдителни.

Какво влияние оказва алкохолът върху човек?

Как бихме могли да 
помогнем на децата си?
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ZOUT

ZOUT

Гериатрия
шина 
счупена ръка 
счупен крак 
гипс 
богат на калций 
запек 
обезводняване 
забравящ
деменция 
замаяност 
счупване 
счупен
здравни грижи за възрастните 
слухов апарат 
хипертония 
загуба на баланс
загуба на паметта 
физическа активност 
физиотерапевт 
рехабилитационен център 
упражнявам се 
предотвратявам 
рентгенов кабинет 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Бабата загубила равновесие и паднала вкъщи. 

Бабата има проблем със слуха и посещава специалист.

Плакат със здравословни съвети за възрастни.

Имам силни болки в ръката, докторе.

Често ли изпитвате подобна болка?

Не, паднах и се ударих.

Да отидем в рентгеновия кабинет и да видим дали 
има счупване. 

По-късно...

Хм, за съжаление има счупване. Трябва да носите шина или гипс. 

Колко време трябва да нося гипса? Най-малко един месец. Може 
да се наложи да ходите на 
физиотерапевт след това. 

Ще ви прегледам ушите. Може 
би ви трябва слухов апарат. 

Имам проблеми със слуха. Чувам грешно 
какво казват хората и давам смешни 
отговори. Увеличавам звука на телевизора 
прекалено много. 

Трябва да ядете повече 
пресни плодове и зеленчуци, 

за да избегнете запек.

Прекарвайте повече време на 
открито и яжте храна, богата 

на калций. Това предпазва 
костите ви и предотвратява 

счупвания.

Трябва да пиете  
много вода, 

за да избегнете 
обезводняване.

Занимавайте се с 
дейности, с които да 

упражнявате ума си, като 
четене или рисуване.

Намаляването на солта 
в хранителния ви режим 

ще ви помогне да 
избегнете хипертония.

Помислете да се 
присъедините 

към местна група 
от възрастни 

граждани.
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Физиотерапия
назад 
напред 
масаж 
подвижност
мускули 
сила 
активирам 
навеждам се 
трупам мускули 
наранявам 
движа (се)
почивам си 
отпускам напрежението 
разтягам (се)
правя упражнения 
напрягам (се)

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Бащата има проблеми с гърба и посещава физиотерапевт. Физиотерапевтът му казва какво да прави.

Наведете се наляво.

Легнете по корем. 
Ще ви направя масаж.

Наведете се напред.

Движете се бавно.

Обърнете се.

Наведете се надясно.

Протегнете си ръцете.

Моля, кажете дали 
боли.  
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В аптеката
превръзка/бинт 
преди/след/по време на ядене
капсула 
лекарства без рецепта 
крем 
дневна доза 
дезинфектант 
превързочни материали 
капки 
аптекар 
разтворими таблетки 
срок на годност 
хомеопатия 
инфектиран 
имунна система 
листовка (за употреба на 
лекарство)
лечение
мехлем 
болкоуспокояващи 
фармацевт 
хапче 
лейкопласт 
рецепта 
чувствителен към 
странични ефекти 
сироп 
таблетки 
ставам резистентен към 
загноявам/възпалявам (се)
добра поносимост 

ДУМИ ОТ 

РЕЧНИКА

Фрази

Майката мисли, че настива и отива в аптеката.

Бащата трябва да вземе мехлем за сина си и отива в аптеката.

Това ще повлияе 
ли на други 
лекарства?

Не ви трябва 
рецепта за това 
лекарство.

Моля, обърнете 
внимание на 
срока на годност.

Мисля, че настивам и ми трябва нещо да си подсиля имунитета.

Синът ми има възпален пръст на крака. Инфектиран е. 
Трябва ни мехлем.

Има ли странични ефекти?

На 5 години е.

Бих ви препоръчала това лекарство. То е лекарство без рецепта.

Хомеопатично е и е добро за имунната 
ви система.

Бих ви препоръчала този. Дезинфектант е.

На колко години е синът ви?

Не, няма странични ефекти.

Капки или таблетки предпочитате?

Ето ви малки превръзки. 
Трябва ли ви и лейкопласт?

Синът ви трябва да 
отиде на лекар, ако 
не се подобри.

Ок, звучи добре, ще го взема.

Ок, какво представлява?

Капки, моля. Колко често трябва да го взимам?

Да, ще взема и двете. Можем ли да направим 
нещо друго?

Ок, добре. Трябват ми също и 
превързочни материали.

Благодаря, довиждане. 

Ок, благодаря.

Благодаря за помощта ви!

Дневната доза е 20 капки сутрин 
и 20 вечер. Трябва да го взимате 
по време на хранене. 

Дръжте пръста сух. Така 
че синът ви да не се къпе 
следващите няколко дни.
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Части на тялото
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уста

длан
ръка

пръст

нос

око
клепач 

мигли
вежда

ухо
буза 

брадичка
ноздра

гърло

глава

ходило

врат

глава

кръст

гърди 

крак

кости

жлъчен мехур
черва

черен дроб

глезенходило

пета

коляно

пръстнокът 

крак

чело

ръка 

седалище

бедро

рамо

гръб

стомах

пикочен 
мехур 

мозък

сърце

бъбрек

бели дробове

кожа

венци

устна
зъби

език

лакът

ръка



Често срещани симптоми
Видове болка

тъпа 
остра 
пронизваща 
изгаряща 
спазми

Съдечносъдови 
симптоми

болка в гърдите 
сърцебиене 
ангина 
усещане за тежест в гърдите 
замаяност 

Кожни симптоми

обрив 
бучка 
сърбеж 
белег 
синина 
петна 
бенка 
оток 
зачервяване 
изгаряне
порязване 
пришка 
парене 

Общи симптоми

температура 
гадене 
отпадналост 
умора 
замаяност 
сънливост 
потене 
втрисане 
загуба на тегло 
качване на тегло 
жажда 
кървене 
кървящ нос 
загуба на апетит 
отекъл 

Гастро-
ентерологични 
симптоми

гадене 
повръщане 
диария 
запек 
хемороиди 

Дихателни 
симптоми 

кашлица 
кашлям кръв 
храчки 
хрема 
възпалено гърло 
задух
кихане 

Симптоми, 
свързани с 
нервната система 
Психични 
симптоми

мигрена 
гърч  
парализа 
увреден говор 
вкочаняване/изтръпване 
припадък 
чувствителност към светлина 
амнезия 
безпокойство/тревога  
депресия 
проблеми със съня 
безсъние 
объркване 
делириум 13
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