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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι «Διάλογοι περί υγείας» έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην 
απόκτηση νέων γλωσσικών δεξιοτήτων για θέματα υγείας στην Κύπρο. 
Όταν οι άνθρωποι δε νιώθουν καλά ή πάσχουν από κάποια ασθένεια 
επισκέπτονται το γιατρό για να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη. 
Αν όμως δε μιλούν Ελληνικά μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
στην επικοινωνία τους με το γιατρό ή το προσωπικό υγειονομικής 
περίθαλψης. Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει να ξεπεραστούν γλωσσικά και 
πολιτισμικά εμπόδια και θα ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ 
ασθενών και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης. 
Οι κύριοι χαρακτήρες του βιβλίου είναι τα μέλη της οικογένειας Take 
Care – η μητέρα, ο πατέρας, η κόρη, ο γιός και η γιαγιά. Θα τους 
δείτε να αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα υγείας. Για παράδειγμα να 
υπογράφουν συμβόλαιο για ασφάλεια υγείας, να πηγαίνουν στο γιατρό, 
να επισκέπτονται τον οδοντίατρο ή να αγοράζουν φάρμακα από το 
φαρμακείο. Θα συμμετέχετε στις συζητήσεις τους για έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής και θα ακούσετε μερικές χρήσιμες συμβουλές πρόληψης.   
Το βιβλίο χωρίζεται σε 12 θεματικές ενότητες και καθεμία περιλαμβάνει 
λέξεις κλειδιά, φράσεις και διαλόγους. Επιπλέον, κατονομάζονται τα 
μέρη του ανθρωπίνου σώματος και κάποια συνήθη συμπτώματα.
Οι «Διάλογοι περί υγείας» είναι ένα από τα κύρια προϊόντα του 
έργου Take Care – ο Οδηγός Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης για 
Μετανάστες – δημιουργήθηκε από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, 
Κύπρο, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία 
και Ισπανία). Περιλαμβάνει επίσης ένα Λεξικό και μια αφίσα με 
Υγειονομικές Δομές. Το Λεξικό περιέχει λέξεις από κάθε θεματική 
ενότητα μεταφρασμένες σε 17 γλώσσες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
παράλληλα με το βιβλίο «Διάλογοι περί υγείας». Οι Δομές 
Υγειονομικής Περίθαλψης παρέχουν πληροφορίες για το σύστημα 
περίθαλψης της χώρας όσον αφορά επείγοντα περιστατικά, ασφάλεια 
ζωής, παθολόγο, τοκετό, περίθαλψη ηλικιωμένων κ.λ.π.  
Ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό, μαζί με Ασκήσεις για αυτόνομη 
μελέτη και το Γλωσσικό Κουτί Πρώτων Βοηθειών για διευκόλυνση της 
επικοινωνίας του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης με μετανάστες 
σε επείγοντα περιστατικά, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου: 
www.takecareproject.eu

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βιβλίο «Διάλογοι περί υγείας» και τα άλλα προϊόντα του 
έργου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ στόχο να διδάξουν ιατρική και ΔΕΝ ισχυρίζονται 
ότι είναι σωστά ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν για ιατρικά 
θέματα και θεραπείες. Ο μοναδικός σκοπός των καταστάσεων που 
περιγράφονται στο βιβλίο είναι να παρουσιάσουν τη χρήση της γλώσσας 
σε συγκεκριμένα θέματα υγείας.
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Η Οικογένεια 
Take Care

Πατέρας

Μητέρα

Γιαγιά

Κόρη

Γιός



Ο πατέρας πηγαίνει σε μια Ασφαλιστική Εταιρεία για να υπογράψει ένα συμβόλαιο για την οικογένειά του.

Φράσεις

Χρειάζομαι πληροφορίες 
για ασφάλεια υγείας.

Οικογενειακή. Για μένα, την 
έγκυο σύζυγό μου και τα 
παιδιά μας – την κόρη μας 14 
ετών και το γιό μας  5. Ορίστε εδώ υπάρχουν πληροφορίες 

για τα σχέδιά μας στον τομέα της 
υγείας με τις ασφαλιστικές καλύψεις 
και τα ασφάλιστρα.

Καλημέρα. Τι μπορώ να 
κάνω για σας;

Ατομική ή 
οικογενειακή;

Ευχαριστώ.

Ποια είναι τα ασφαλιστικά όρια και τα ωφελήματα;

Θα ήθελα να υπογράψω ένα συμβόλαιο ασφάλισης.

Πόσο είναι τα ετήσια/μηνιαία ασφάλιστρα;

Πότε θα πάρω την κάρτα υγείας μου;

Ποιος είναι ο διαμεσολαβητής/μεσολαβητής πράκτορας;

πράκτορας  
ετήσια ασφάλιστρα
ωφελήματα
κοινή συνεισφορά
όρια κάλυψης
υγεία
εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης
ασφάλεια υγείας
κάρτα ασφάλισης υγείας
ασφαλιστικό συμβόλαιο
ασφαλιστική εταιρεία
ασφαλιστική κάλυψη
αριθμός ασφάλισης
διαμεσολαβητής/μεσολαβητής
μηνιαία τέλη
κατ’ οίκον νοσηλεία
με προσωπική ευθύνη
συνεισφορά
πολιτική
συμπληρωματική ασφάλιση

λεξι
λόγι

ο
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Ασφάλεια



Υγιεινός τρόπος ζωής / 
Πρόληψη

Η γιαγιά έχει κάποιες καλές ιδέες για την πρόληψη.

Να κάνετε τακτικά εξετάσεις.

Να βρίσκετε χρόνο για χαλάρωση.

Να παίρνετε τα φάρμακά σας στην ώρα σας.

Να είστε θετικοί!

Να χαίρεστε τη ζωή!

Η οικογένεια Take Care προτείνει τρόπους για το πώς να είναι περισσότερο δραστήριοι.

Η οικογένεια Take Care έλαβε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για έναν υγιεινότερο τρόπο διαβίωσης.

Ας πάμε από 
τις σκάλες.

Πάμε για 
κολύμπι.

Ας περπατήσουμε.

Πάμε για χορό.

Πάμε για 
ποδήλατο. Προτιμώ το 

τζόκινγκ.

Τρώτε υγιεινά! 
Τρώτε πρωινό και μην 

παρακάμπτετε γεύματα!

Περιορίστε τα γλυκά, το γρήγορο 
φαγητό και το αλκοόλ.

Σας παρέχουν τις 
απαραίτητες βιταμίνες.

Τρώτε/χρησιμοποιήστε 
ανεπεξέργαστες τροφές.

Πίνετε αρκετό νερό. 
Είναι απαραίτητο για το 

σώμα μας.

Μην καπνίζετε.δραστήριος
λειτουργία του σώματος
ποδηλασία
χορός
πίνω νερό
έγκαιρη ανίχνευση
υγιεινή διατροφή
ασκήσεις
γρήγορο φαγητό
φρούτα
υγιής
υγιεινός τρόπος ζωής
τζόκινγκ 
πρόληψη
γλυκά
κολύμπι
χαλαρώνω
ανεπεξέργαστο φαγητό
λαχανικά
βιταμίνες
περπάτημα
ολικής αλέσεως

λεξι
λόγι

ο
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Ο πατέρας παθαίνει έμφραγμα και η μητέρα καλεί το 112.

Νομίζω ότι ο άντρας μου έπαθε έμφραγμα.

 Έχει πόνο στο στήθος, μούδιασμα στο 
αριστερό του χέρι και είναι λαχανιασμένος.

Έχει τις αισθήσεις του;

Τι συμπτώματα έχει;

 Έρχεται ασθενοφόρο.

Ναι τις έχει.

Χρήσιμες συμβουλές πρώτων βοηθειών

Σύντομες φράσεις

Έμφραγμα
Ξαπλώστε τον ασθενή σε 
μια βολική θέση. Καλέστε 
το 112.

Σπασμένο 
κόκαλο
Ακινητοποιείστε το 
σπασμένο μέλος για να 
εμποδίσετε αχρείαστες 
κινήσεις μέχρι να φτάσει 
ο γιατρός.

Πυρετός
Ένα μωρό ή παιδί έχει 
υψηλό πυρετό. Αφαιρέστε 
τα περιττά ρούχα και δώστε 
του υγρά όπως νερό ή χυμό.

Ατυχήματα / Επείγοντα / 
Τραύματα

Έχω αλλεργική αντίδραση.  

Έπεσα από τις σκάλες και χτύπησα το κεφάλι μου.

Έσπασα το πόδι μου / το χέρι μου.

Χρειάζομαι βοήθεια.

Έκαψα το χέρι μου.

ατύχημα
αλλεργική αντίδραση
ασθενοφόρο
τσίμπημα
αιμορραγία
πίεση αίματος
σπασμένο
καίω (το χέρι μου)
πόνος στο στήθος
πνίξιμο
έχει τις αισθήσεις του
επείγοντα
αίθουσα επειγόντων περιστατικών
αριθμός έκτακτη ανάγκης
λιποθυμία
πρώτες βοήθειες
κάταγμα
έμφραγμα
χτυποκάρδι
βοήθεια
τραυματίας
μονάδα εντατικής θεραπείας
μούδιασμα
πόνος
παλμός
λαχανιασμένος
εγκεφαλικό
τραύμα
αναίσθητος
πληγή

λεξι
λόγι

ο
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Επίσκεψη στον 
παθολόγο

ραντεβού
πίεση αίματος
αιματολογική εξέταση
ενοχλήσεις
ζαλισμένος
παθολόγος
γρίπη
πονοκέφαλος
υψηλός πυρετός
άρρωστος
αρρώστια
εργαστηριακά αποτελέσματα
περίοδος/ εμμηνόρροια
εγκυμοσύνη
ιατρική συνταγή
παραπεμπτικό
βεβαίωση αναρρωτικής άδειας
νυσταγμένος
πονόλαιμος
στομαχόπονος
πίνω
τρώω
μένω νηστικός
παίρνω βάρος
χάνω βάρος
κοιμάμαι
εξέταση ούρων
εμετός
αδυναμία
ανησυχία

Φράσεις

Πρέπει να μείνετε νηστικοί (μη φάτε 
και μην πιείτε τίποτα).

Έχασα βάρος.

Ανησυχώ.

Αισθάνομαι άρρωστος/ 
αδύναμος/ζαλισμένος.

Συνέχεια νυστάζω.

Έχω αϋπνίες.

Έχω πολύ στρες.

Η μητέρα επισκέπτεται το γιατρό.

Θα μετρήσω το 
σφυγμό σας.

Θα πάρω τη 
θερμοκρασία σας.

Θα πάρω την πίεσή σας.

Θα σας 
κάνω μία 
ένεση.

Θα σας δέσω την πληγή.

Ανοίξτε το στόμα 
σας παρακαλώ 
και πείτε «αα».

Τι έχετε;

Έχετε πυρετό;

Έχετε πονοκέφαλο;

Η περίοδός σας είναι κανονική;

Θα συνιστούσα να κάνετε ένα τεστ εγκυμοσύνης.

Δε νιώθω πολύ καλά. 
Κάνω εμετό κάθε πρωί.

Όχι. Αλλά ζαλίζομαι.

 Όχι.

Όχι.13 13
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λεξι
λόγι

ο



Στο νοσοκομείο
αλλεργική αντίδραση
διάγνωση
χώνεψη
γιατρός
τμήμα επειγόντων περιστατικών
νοσοκομείο
μονάδα εντατικής θεραπείας
(εσωτερικός) παθολόγος
εργαστήριο/χημείο
ιατρικό ιστορικό
νευρολόγος
νοσοκόμα
παυσίπονο
κάνω εγχείριση
ειδικός
χειρούργος  
χειρουργείο
θεραπεία
να πάρει εξιτήριο 
δίνω συγκατάθεση
θεραπεύω
κάνω δίαιτα
εξετάζω
χτυπώ
αναρρώνω
υποφέρω από τον πόνο
θεραπεία
αίθουσα αναμονής
πτέρυγα νοσοκομείου
επίσκεψη ιατρών/νοσοκόμων στους 
θαλάμους ασθενών

λεξι
λόγι

ο

Ο πατέρας έχει προβλήματα με το στομάχι του και πήγε στο νοσοκομείο για μερικές εξετάσεις. 
Συζητά τα αποτελέσματα με το γιατρό.

Μετά το χειρουργείο, ο πατέρας πρέπει να μείνει λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Κατά την επίσκεψη στους 
θαλάμους ο γιατρός μιλά μαζί του. 

Θα σας πάμε στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας. Παρακαλώ μη φάτε και μην 
πιείτε τίποτα πριν το χειρουργείο. Έχετε 
κάποια αλλεργία;

Θα πάρετε εξιτήριο σε λίγες μέρες.

Ναι. Θα χρειαστεί η συγκατάθεσή σας. 
Παρακαλώ συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.

Χρειάζεται να κάνω εγχείριση;

Υπάρχει κάτι άλλο που 
πρέπει να ξέρω;

Είμαι αλλεργικός 
στην πενικιλίνη. 
Πόσο θα πρέπει 
να μείνω στο 
νοσοκομείο;

Πώς νιώθετε σήμερα;

Πονάω ακόμα από το χειρουργείο. 
Δεν μπορώ να πάω τουαλέτα.

Κοιμάστε τα βράδια;

Χρειάζεστε κι άλλο χρόνο για να αναρρώσετε.

Μόνο με παυσίπονα.

Πότε μπορώ να αρχίσω να τρώω και πάλι κανονικά.

Μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονική 
σας διατροφή μόλις αποκατασταθεί η 
πεπτικής σας λειτουργία. 
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Χρόνιες 
Ασθένειες

Aids
Αλτσχάιμερ
αρθρίτιδα
άσθμα
τύφλωση
καρκίνος
καρδιαγγειακή νόσο
μεταδοτικό
κώφωση
διαβήτης
δίαιτα
επιληψία
πολυουρία
καρδιακή ανεπάρκεια
κληρονομικότητα
ανοσοποιητικό σύστημα
λοίμωξη
λοιμώδες νόσημα
φλεγμονή
οστεοπόρωση
επίπονο
πάρκινσον
πνευμονία
ρευματισμοί
κλονισμός
εξαντλημένος
υποφέρω από διαβήτη
όγκος
έλκος

λεξι
λόγι

ο

Φράσεις

Η γιαγιά δε νιώθει καλά και πηγαίνει στο γιατρό.

Νιώθω εξαντλημένος.

Έχω δυσκολίες στον ύπνο μου.

Υποφέρει κάποιος 
στην οικογένειά 

σας από διαβήτη;

Πονά το γόνατό μου.

Τρέμουν τα χέρια μου.

Νιώθετε συχνά κουρασμένος; Τρώτε πολλά 
γλυκά;

Κοιμάστε καλά;

Δε νιώθω καλά. Το πόδι 
μου είναι πρησμένο και 
πονά. Έχω πρόβλημα στο 
περπάτημα.
Και διαρκώς διψάω.

Ναι, αλλά σηκώνομαι για 
τουαλέτα αρκετές φορές 
κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

Θα σας στείλω για εξετάσεις ούρων 
και αίματος για να δούμε ποιο είναι 
το πρόβλημα.
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Στον οδοντίατρο
αναισθητικό
σιδεράκια
γέφυρα
κυνόδοντας
κουφάλα
μασάω
σπασμένο
καθαρισμός
κορόνα
οδοντικό νήμα
ακτινογραφία δοντιού
οδοντίατρος
τροχός
σφράγισμα
ραγισμένο
εμφύτευμα
τραπεζίτης
στοματικό διάλυμα
μουδιασμένος
νεύρο
στοματική υγιεινή
πλάκα
ρίζα
ευαισθησία στο κρύο/ζεστό
τσίμπημα
πέτρα
δόντι
θήκη δοντιού
οδοντόβουρτσα
λεύκανση δοντιών

λεξι
λόγι

ο

Φράσεις

Η κόρη έχει πονόδοντο εδώ και μερικές μέρες και πάει να δει το γιατρό.

Η γιαγιά έχει προβλήματα με τη γέφυρα.

Πρέπει να αφαιρέσετε το νεύρο.

Ανοίξτε το στόμα σας παρακαλώ!

Κλείστε το στόμα σας παρακαλώ!

Ξεπλύνετε το στόμα σας παρακαλώ!

Πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια καλύτερα.

Έχω πονόδοντο εδώ και κάποιες μέρες και χειροτερεύει. Είναι ένας από τους κυνόδοντες.

Αισθάνομαι τη γέφυρα χαλαρή και το 
φαγητό μπαίνει μέσα. Δε μπορώ να 
μασήσω πια από αυτή την πλευρά.

Κυρίως όταν τρώω.

Τι επιλογές έχουμε;

Θα το διαβάσω προσεκτικά και 
θα σας πω.

Πονά συνέχεια;

Αφήστε με να δω… Ναι, θα 
πρέπει να αντικαταστήσουμε 
αυτή τη γέφυρα, είναι παλιά. 
Μπορείτε να κλείσετε το 
στόμα σας τώρα.

Είναι ευαίσθητο στο κρύο 
ή τη ζέστη;

Πολύ πιθανόν να υπάρχει τρύπα στο δόντι. Ανοίξτε το στόμα σας 
παρακαλώ…. Ναι χρειάζεστε σφράγισμα! Θα κάνουμε αναισθησία. 

Ναι, πολύ.

Ορίστε ένα φυλλάδιο με 
σχετικές πληροφορίες. 13 13
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Εγκυμοσύνη και παιδική 
υγεία

προετοιμασία για τον τοκετό
θηλασμός
τσεκ απ
γεννώ
γαστρεντερικός σωλήνας
γυναικολόγος
πυρετός
μητρική φροντίδα
άδεια μητρότητας
ιλαρά
μαία
πρωινή αδιαθεσία
μαγουλάδες
παιδίατρος
εγκυμοσύνη
τεστ εγκυμοσύνης
γυμναστική πριν και μετά τον 
τοκετό
προγεννητικός έλεγχος
ευλογιά
εμβολιάζομαι
κάνω εμετό
πόνος στην κοιλιά
εμβολιασμός
εμβόλιο

λεξι
λόγι

ο

Η μητέρα ξέρει ότι είναι έγκυος και κάνει μία λίστα με ερωτήσεις προς την ασφαλιστική της εταιρεία.

Ο γιός έχει πόνο στην κοιλιά και κάνει εμετούς όλη τη νύχτα. Η μητέρα παίρνει παραπεμπτικό και κλείνει 
ραντεβού με τον παιδίατρο.

Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για μωρά;
Που μπορώ να γεννήσω;
Που μπορώ να κάνω γυμναστική πριν από τον τοκετό 
και μετά;
Που μπορώ να κάνω μαθήματα ανώδυνου τοκετού;
Που μπορώ να αναζητήσω μαία;
Τι ισχύει σχετικά με την άδεια μητρότητας;
Τι ισχύει για τη γονική άδεια; 

Καλημέρα σας, τι μπορώ να 
κάνω για το νεαρό μας;

Έκανε εμετούς όλη νύχτα και δεν μπορεί να φάει τίποτα.

Κάνει εμετό και όταν πίνει 
υγρά;

Όχι, μπορεί να πιεί λίγο τσάι.

Ναι, το πρωί είχε 38o C.

Είναι αρκετά υψηλός για πρωί. Πρέπει να μείνει στο 
κρεβάτι. Βεβαιωθείτε ότι πίνει αρκετά υγρά. Θα πάρετε 
φάρμακα για να ρίξετε τον πυρετό και να σταθεροποιήσετε 
το γαστρεντερικό σύστημα. Αν δεν βελτιωθεί μέχρι αύριο 
ελάτε πάλι σας παρακαλώ. 

Έχει πυρετό;
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Ψυχική και Νευρολογική 
Υγεία

εθισμένος
ανήσυχος
όρεξη
εγκεφαλική διαταραχή 
αιτία
διάσειση
μελαγχολικός
μελαγχολία
διατροφική διαταραχή
συναισθηματική διαταραχή
εξέταση
κούραση
υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ναρκωτικών
ευερεθιστότητα
ομιλία/λόγος 
νευρικός
νευρικό σύστημα
εμμονή
κρίση πανικού
πίεση συνομηλίκων
ψυχίατρος
ψυχολογικό τραύμα
ψυχολόγος
κρίση
αυτοπεποίθηση
άγχος
σύμπτωμα
καταστρέφω
καθορίζω
ξεκουράζω

Φράσεις

Η μητέρα επισκέπτεται ένα νευρολόγο γιατί ανησυχεί για το γιό της.

Οι γονείς πηγαίνουν σε μία διάλεξη για την κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους. 
Κάνουν κάποιες ερωτήσεις στον ομιλητή. 

Έχω πολύ άγχος.

Είμαι πολύ ανήσυχος.

Έχω συχνά κρίσεις πανικού.

Δεν έχω όρεξη.

Θέλω συχνά να μένω μόνος.

Δεν έχω ενέργεια.

Χρειάζεστε ξεκούραση.

Δεν πρέπει να έχετε εμμονές.

Πρέπει να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Πρέπει να κάνετε πράγματα που σας 
αρέσουν.

Πρέπει να δείτε έναν ειδικό.

Θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε μια ομάδα 
στήριξης.

Γιατρέ μου, το παιδί μου είχε μία κρίση ενώ κοιμόταν χθες το βράδυ.

Όχι δεν έχει. Πιστεύετε ότι έχει κάποια εγκεφαλική διαταραχή; 

Γιατί οι έφηβοι ξεκινούν το ποτό;

Αυτό έχει ξανασυμβεί;

Το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία που μπορεί 
να βλάψει το συκώτι και το νευρικό σύστημα.

Συχνά ξεκινούν να πίνουν λόγω της πίεσης των 
συνομηλίκων. Πίνουν επειδή πίνουν και οι φίλοι τους.

Ας κάνουμε κάποια τεστ για να προσδιορίσουμε 
την αιτία.

Οι γονείς πρέπει να είναι 
υποστηρικτικοί και σε επαγρύπνηση.  

Πώς επιδρά σε κάποιον το αλκοόλ;

Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά μας;
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ZOUT

ZOUT

Τρίτη ηλικία και Υγεία
βοήθημα στήριξης 
σπασμένο χέρι
σπασμένο πόδι
γύψος
πλούσιο σε ασβέστιο
δυσκοιλιότητα
αφυδάτωση
χάνω την πνευματική ικανότητα
άνοια
ζαλάδα
κάταγμα
κάταγμα
υγειονομική περίθαλψη 
ηλικιωμένων
βοηθήματα ακοής
υπέρταση
απώλεια ισορροπίας
κενά μνήμης
φυσική άσκηση
φυσιοθεραπευτής
κέντρο αποκατάστασης
ασκούμαι
προλαμβάνω
ακτινολογικό εργαστήριο 

λεξι
λόγι

ο

Η γιαγιά έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο σπίτι.

Η γιαγιά έχει προβλήματα ακοής και επισκέπτεται έναν ειδικό.

Μια αφίσα με συμβουλές υγείας για ηλικιωμένους.

Πονά πολύ το χέρι μου γιατρέ.

Αισθάνεστε συχνά αυτόν τον πόνο;

Όχι, έπεσα και χτύπησα το χέρι μου.

Ας περάσουμε στο ακτινολογικό για να δούμε αν έχει 
σπάσει.

Λίγο αργότερα

Χμ, δυστυχώς είναι σπασμένο. Θα πρέπει να βάλουμε ένα στήριγμα ή γύψο.

Για πόσο καιρό θα πρέπει να 
φορώ το γύψο; Για ένα μήνα τουλάχιστον. Ίσως 

θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα 
φυσιοθεραπευτή μετά.

Θα εξετάσω τα αυτιά σας. Ίσως 
χρειάζεστε ακουστικό βοήθημα.

Έχω πρόβλημα με την ακοή μου. Δεν 
ακούω τι μου λένε οι άλλοι και δίνω αστείες 
απαντήσεις. Ανοίγω τη φωνή της τηλεόρασης 
πολύ δυνατά. 

Πρέπει να τρώτε περισσότερα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

για να αποφύγετε τη 
δυσκοιλιότητα.

Να περνάτε χρόνο έξω από 
το σπίτι και να τρώτε φαγητά 
πλούσια σε ασβέστιο. Έτσι θα 
προστατευτούν τα κόκαλά σας 
και θα αποφύγετε σπασίματα.

Πρέπει να πίνετε 
αρκετό νερό για 

να αποφύγετε την 
αφυδάτωση.

Ασχοληθείτε με 
δραστηριότητες που εξασκούν 

το μυαλό σας όπως το 
διάβασμα ή η ζωγραφική.

Η μείωση του αλατιού στο 
φαγητό σας προλαμβάνει 

την υπέρταση.

Γίνετε μέλος 
ενός τοπικού 
συλλόγου για 
ηλικιωμένους. 13 13
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Φυσιοθεραπεία
μπρούμυτα
ανάσκελα
μασάζ
κινητικότητα
μύες
δύναμη
ενεργοποιώ
λυγίζω
χτίσιμο μυϊκής μάζας
χτυπώ/πονώ
κινώ
χαλαρώνω
ανακουφίζω από την ένταση
τεντώνω
ασκούμαι
σφίγγω

λεξι
λόγι

ο

Ο πατέρας έχει προβλήματα με τη μέση του και επισκέπτεται έναν φυσιοθεραπευτή. 
Ο φυσιοθεραπευτής του δίνει οδηγίες.

Γυρίστε στα αριστερά.

Ξαπλώστε μπρούμυτα. 
Θα σας κάνω μασάζ.

Γυρίστε ανάσκελα.

Κινηθείτε αργά.

Γυρίστε. 

Γυρίστε στα δεξιά.

Τεντώστε τα χέρια σας.

Παρακαλώ πείτε μου 
αν πονά.
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Στο Φαρμακείο
επίδεσμος
πριν/μετά/μαζί με το φαγητό
κάψουλες
φάρμακα χωρίς συνταγογράφηση
κρέμα
ημερήσια δόση
απολυμαντικό
επίδεσμος
σταγόνες
φαρμακοποιός
αναβράζοντα δισκία
ημερομηνία λήξης
ομοιοπαθητική
μολυσμένο
ανοσοποιητικό σύστημα
φύλλο οδηγιών (για φάρμακα)
φαρμακευτική αγωγή
αλοιφή
παυσίπονο
φαρμακοποιός
χάπι
γύψος
συνταγή
ευαισθησία σε
παρενέργειες
σιρόπι
δισκία
δημιουργία αντίστασης
πληγή με πύον  
ανεκτικότητα

λεξι
λόγι

ο

Φράσεις

Η μητέρα νιώθει ότι θα κρυολογήσει και πηγαίνει στο φαρμακείο.

Ο πατέρας χρειάζεται μια αλοιφή για το γιό του και πηγαίνει στο φαρμακείο.

Αυτό αλληλεπιδρά 
με άλλα φάρμακα;

Δε χρειάζεστε 
συνταγή για αυτό 
το φάρμακο.

Παρακαλώ, 
προσέξτε την 
ημερομηνία λήξης.

Νομίζω ότι θα κρυολογήσω και χρειάζομαι κάτι να ενισχύσω τον οργανισμό μου.

Ο γιός μου έχει μια πληγή στο πόδι. Είναι μολυσμένη. 
Χρειαζόμαστε μια αλοιφή.

Έχει παρενέργειες;

Είναι 5 χρονών.

Θα σας συνιστούσα αυτό το φάρμακο. Χορηγείτε χωρίς συνταγή.

Είναι ομοιοπαθητικό και καλό για το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Θα σας συνιστούσα αυτή. Είναι απολυμαντική.

Πόσο χρονών είναι ο γιός σας;

Δεν έχει.

Προτιμάτε σταγόνες ή ταμπλέτες;

Ορίστε μερικοί μικροί επίδεσμοι. 
Χρειάζεστε και τσιρότο;

Ο γιός σας θα πρέπει 
να δει ένα γιατρό αν 
δεν καλυτερέψει.

Εντάξει, ακούγεται καλό, θα το πάρω.

Εντάξει, τι είναι;

Σταγόνες παρακαλώ. Πόσο συχνά 
πρέπει να τις παίρνω; 

Ναι, θα πάρω και από τα δύο. Υπάρχει κάτι άλλο 
που θα μπορούσαμε να κάνουμε;

Εντάξει, ωραία. Θα χρειαστώ και 
μερικούς επιδέσμους επίσης. 

Ευχαριστώ, αντίο.

Εντάξει, ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας!

Η καθημερινή δοσολογία είναι 20 σταγόνες 
το πρωί και 20 σταγόνες το βράδυ. Θα 
πρέπει να τις παίρνετε μεταξύ των γευμάτων.

Κρατείστε το πόδι στεγνό. 
Μην κάνετε ντους για τις 
επόμενες μέρες!
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Μέρη του Σώματος
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στόμα

παλάμη
χέρι

δάχτυλο

μύτη

μάτι
βλέφαρο

βλεφαρίδες
φρύδι

αυτί
μάγουλοπιγούνι

ρουθούνι
λαιμός

κεφάλι

λαιμός

κεφάλι

μέση

στήθος

πόδι

κόκαλα

χοληδόχος κύστη
έντερα

συκώτι

αστράγαλος

φτέρνα

γόνατο

δάχτυλονύχι

πόδι

μέτωπο

χέρι

οπίσθια

γοφός

ώμος

πλάτη

στομάχι

ουροδόχος 
κύστη

εγκέφαλος

καρδιά

νεφρά

πνεύμονες

δέρμα

ούλα

χείλη
δόντι

γλώσσα

αγκώνας



Συνήθη συμπτώματα
Είδη πόνου

ήπιος
οξύς
σα μαχαιριά
σα κάψιμο
κράμπες 

Kαρδιαγγειακό 
σύστημα

πόνος στο στήθος 
αίσθημα παλμών 
κυνάγχη 
αίσθημα βάρους στο στήθος 
ζάλη 

Σχετικά με το δέρμα

εξάνθημα 
όγκος 
φαγούρα 
σημάδι 
μελανιά
σημάδια 
ελιά 
πρήξιμο
κοκκινίλα 
ηλιακό έγκαυμα 
κόψιμο 
φουσκάλα 
τσίμπημα  

Γενικά Συμπτώματα

πυρετός 
ναυτία 
αδυναμία 
κούραση 
ζαλάδα 
υπνηλία 
ιδρώτες 
ρίγη 
απώλεια βάρους 
παίρνω κιλά 
δίψα 
αιμορραγία 
μύτη που αιμορραγεί 
απώλεια όρεξης
πρησμένο 

Γαστρεντερικό 
σύστημα

ναυτία 
εμετός 
διάρροια 
δυσκοιλιότητα 
αιμορροΐδες 

Aναπνευστικό 
σύστημα 

βήχας
βήχω αίμα 
φλέματα 
καταρροή 
πονόλαιμος 
λαχάνιασμα 
φτέρνισμα 

Συμπτώματα 
σχετικά με το 
Νευρικό Σύστημα / 
Ψυχολογικά 

ημικρανία 
κρίση 
παράλυση 
συγκεχυμένη ομιλία 
μούδιασμα 
λιποθυμία 
ευαισθησία στο φως 
αμνησία 
άγχος 
κατάθλιψη 
προβλήματα στον ύπνο 
αϋπνία 
σύγχυση 
παραλήρημα 
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www.pressureline.nl

www.kutu-bg.eu

www.dialoge.com

www.ifes.es
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Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 
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