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INTRODUCERE

Această culegere de conversații vizează dezvoltarea abilităților 
lingvistice ale migranților în România, cu relevanță pentru 
comunicarea medicală. O persoană care se simte rău sau este 
bolnavă, însă nu vorbește limba română, poate întâmpina probleme 
reale de comunicare când solicită asistență medicală. Activități 
de învățare folosind aceste dialoguri pot contribui la depășirea 
barierelor lingvistice și culturale, respectiv la o mai bună înțelegere 
reciprocă între pacienții străini și echipa medicală.

Personajele acestor dialoguri sunt membrii familiei Take Care 
– mama, tata, fiica, fiul și bunica – imigranți în țara-gazdă (ex. 
România). Îi întâlnim în diferite ipostaze, de exemplu la semnarea 
unei polițe de asigurare, la medicul de familie, la dentist sau la 
farmacie. De asemenea, veți participa la conversațiile lor despre ce 
înseamnă un stil de viață sănătos și prevenția bolilor.
Culegerea este împărțită în 12 subiecte tematice, fiecare cuprinzând 
cuvinte, expresii, fraze și dialoguri specifice. La acestea se adaugă 
vocabular pentru descrierea corpului omenesc și a unor simptome 
comune.

Acest produs face parte din Ghidul Lingvistic Medical pentru 
Migranți al proiectului Take Care, realizat prin colaborarea a 8 țări 
europene (Bulgaria, Cipru, Germania, Lituania, Olanda, Portugalia, 
România și Spania). Ghidul mai include un glosar multilingv sub 
formă de evantai și postere ilustrând traseele pacienților în sistemele 
medicale din țările menționate. Evantaiul furnizează o traducere 
rapidă în/din 17 limbi a vocabularului structurat tematic, așa 
încât poate fi folosit și în relație cu dialogurile. Posterul cu traseul 
pacientului cuprinde informații despre sistemul medical din țara 
respectivă, respectiv asigurarea medicală, urgențele, medicina de 
familie, nașterea, îngrijirea vârstnicilor etc. 
Toate materialele de învățare sunt disponibile pe pagina de Internet 
a proiectului – www.takecareproject.eu – inclusiv Exercițiile 
pentru studiu individual și „Trusa de prim ajutor” lingvistic 
(pentru uzul echipei medicale în comunicarea cu pacienți migranți 
aflați în situații de urgență)

IMPORTANT: Acest material și alte produse ale proiectului Take 
Care NU urmăresc predarea-învățarea unor informații medicale și 
NU pretind acuratețe din acest punct de vedere. Toate situațiile 
descrise au ca scop ilustrarea utilizării limbii în contextul comunicării 
pe teme de interes medical.
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Tatăl Take Care merge la o companie de asigurări de sănătate pentru a semna un contract de asigurare 
pentru familia sa.

Întrebări

Aș avea nevoie de niște 
informații despre asigurările 
de sănătate.

Pentru familie. Pentru mine, 
soția mea însărcinată și copii. 
Fiica noastră are 14 ani și fiul 5.

Aici aveți informațiile 
despre planurile de sănătate 
cu acoperirea și ratele.

Bună dimineața! Cum vă 
pot fi de folos?

Individuale sau pentru 
întreaga familie?

Mulțumesc!

Care sunt plafoanele de acoperire și beneficiile?

Aș dori să semnez un contract de asigurare.

Cât este rata anuală/lunară?

Când primesc cardul de asigurat medical?

Unde este intermediarul/mediatorul/agentul meu?

agent
taxă/rată anuală
beneficii
coplată
limite/plafon de acoperire
sănătate
servicii de sănătate
asigurare medicală/de sănătate
card de asigurat/asigurare 
medicală
contract de asigurare
companie de asigurări
acoperire
număr/cod de asigurat
intermediari/mediator
taxă lunară
serviciu de îngrijiri la domiciliu
risc asumat
contribuție la plată
poliță
asigurare suplimentară

CUVINTE DIN 

GLOSAR
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Asigurarea 
medicală



Stil de viață sănătos / 
Prevenție

Bunica Take Care are idei bune privind prevenția.

Faceți controale regulate.

Făceți-vă timp să vă relaxați.

Luați-vă medicamentele la timp.

Fiți pozitivi!

Bucurați-vă de viață!

Membrii familiei Take Care fac sugestii despre cum să fie mai activi.

Familia Take Care a primit o broșură cu informații despre un stil de viață sănătos.

Hai să urcăm 
pe scări.

Hai să mergem 
la înot.

Hai să mergem 
pe jos.Hai să mergem 

la dans.

Hai să 
mergem cu 
bicicleta.

Eu prefer 
să alerg.

Mâncați sănătos! Serviți 
micul dejun și nu săriți 

mesele!

Limitați consumul de dulciuri, 
fast food și alcool.

Mâncați mai multe fructe 
și legume. Ele vă asigură 
necesarul de vitamine.

Mâncați/Consumați 
alimente nerafinate.

Beți suficientă apă. 
Este esențială pentru corpul 

dumneavoastră.

Nu fumați.activ
funcție a corpului
ciclism
dans
a bea apă
detecție timpurie
a mânca sănătos
exerciții fizice
fast food
fructe
sănătos/sănătoasă
stil de viață sănătos
alergare
prevenție
dulciuri
înot
a se relaxa
alimente nerafinate
legume
vitamine
a merge (pe jos)
cereale integrale

CUVINTE DIN 

GLOSAR
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Tatăl Take Care suferă un atac de cord și mama sună la 112.

Cred că soțul meu are un atac de cord.

Are dureri în piept, brațul stâng i-a 
amorțit și respiră din scurt.

Este conștient?

Ce simptome are?

Ambulanța e pe drum.

Da, este.

Indicații de prim ajutor

Enunțuri scurte

Atac de cord
Așezați persoana într-o 
poziție confortabilă. 
Sunați la 112.

Fractură 
Susțineți partea afectată 
pentru a preveni mișcările 
inutile până la sosirea 
medicului.

Febră
Un sugar sau un copil face 
temperatură (peste 37°C), 
are pielea fierbinte, înroșită, 
și transpiră. Îndepărtați 
îmbrăcămintea în exces 
și dați-i lichide precum 
apă sau suc. 

Accidente / Urgențe / 
Răni

Am o reacție alergică.

Am căzut pe scări și m-am lovit la cap.

Mi-am rupt piciorul / brațul.

Am nevoie de ajutor.

M-am ars la mână.

accident
reacție alergică
ambulanță
mușcătură
sângerare
tensiune
rupt/fracturat
a (mă) arde (pe mână)
durere în piept
înec (la înghițire)
conștient
urgență
camera de primiri urgențe
număr de telefon pentru urgențe
leșin
prim ajutor
fractură
infarct/atac de cord
bătaia inimii
ajutor
rănit
terapie intensivă
amorțeală
durere
puls
a gâfâi, a respira din scurt
atac cerebral
traumă
inconștient
rană

CUVINTE DIN 

GLOSAR
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La medicul 
de familie

programare
tensiune
test de sânge
simptome
amețeală
medic de familie
gripă
durere de cap
febră mare
bolnav
boală
rezultate de laborator
ciclu (menstruație)
însărcinată
rețetă
bilet de trimitere
adeverință de concediu 
medical
somnoros/somnoroasă
durere în gât
durere de stomac
a bea
a mânca
a posti
a se îngrășa
a slăbi
a dormi
analiza urinei
a voma
slăbiciune
îngrijorat(ă)

Enunțuri

Trebuie să postiți (nu mâncați 
și nu beți).

Am slăbit.

Sunt îngrijorat(ă).

Mă simt rău / slăbit(ă) / amețit(ă).

Mă simt adormit(ă). 

Nu pot dormi.

Sunt foarte stresat(ă).

Mama Take Care merge la doctor.

Urmează să vă 
iau pulsul.

Urmează să vă iau 
temperatura.

Urmează să vă iau 
tensiunea.

Urmează 
să vă fac 
o injecție.

Urmează să bandajez rana.

Vă rog să 
deschideți 
gura și să 
spuneți „aaa”.

Ce vă supără?

Aveți febră?

Aveți dureri de cap?

Aveți ciclul regulat?

Vă sugerez să faceți un test de sarcină.

Nu mă simt bine. Vomit în 
fiecare dimineață.

Nu, dar mă simt amețită.

Nu neapărat.

Nu chiar.13 13
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La spital
reacție alergică
diagnostic
digestie
doctor
unitate de primiri urgențe
spital
salon de terapie intensivă
medic internist
laborator
istoric medical
neurolog
asistent(ă) medical(ă)
analgezic
a opera
specialist
chirurg
chirurgie
terapie
a fi externat
a consimți
a vindeca
a ține regim
a examina
a durea
a se recupera
a suferi de durere
tratament
sală de așteptare
secție (clinică) de spital
vizită medicală

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Tatăl Take Care are probleme la stomac și a mers la spital pentru niște teste. 
Acum discută rezultatele cu medicul.

După operație, tatăl trebuie să stea câteva zile în spital. În timpul vizitei zilnice, medicul vorbește cu el.

Vă vom duce în salonul de terapie intensivă. 
Vă rog să nu mâncați sau să beți înainte de 
operație. Sunteți alergic la ceva?

Veți fi externat în câteva zile.

Da. Avem nevoie de consimțământul dumneavoastră. 
Vă rog să completați acest formular.

Trebuie să mă operez?

Ce altceva ar trebui 
să știu?

Sunt alergic la 
penicilină. Cât va 
trebui să stau în 
spital?

Cum vă simțiți astăzi?

Încă mai am dureri de la operație. 
Nu pot merge la toaletă.

Puteți dormi noaptea?

Încă mai aveți nevoie de timp ca să vă recuperați.

Doar dacă iau analgezice.

Când pot reîncepe să mănânc normal?

Puteți înceta regimul special odată ce 
digestia revine la normal.
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Boli (cronice)
SIDA
boala Alzheimer
artrită
astm
orbire
cancer
boală cardiovasculară
contagios
surzenie
diabet
dietă/regim
epilepsie
urinare frecventă
insuficiență cardiacă
ereditate
sistem imunitar
infecție
boli infecțioase
inflamație
osteoporoză
dureros/dureroasă
boala Parkinson
pneumonie
reumatism
tremurat
a se simți extenuat
a suferi de diabet
tumoare
ulcer

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Enunțuri

Bunica Take Care nu se simte bine și merge la doctor.

Mă simt epuizat(ă).

Am un somn dificil.

Mai suferă cineva 
de diabet în familia 
dumneavoastră?

Mă doare genunchiul.

Îmi tremură mâinile.

Sunteți adesea obosit(ă)? Consumați multe 
dulciuri?

Dormiți bine?

Doctore, nu mă simt 
bine. Am piciorul umflat 
și mă doare. Merg greu. 
Și mi-e tot timpul sete!

Da, dar trebuie să mă scol 
să merg la veceu de mai 
multe ori în timpul nopții.

Vă voi trimite la laborator să faceți 
niște teste de urină și de sânge ca 
să vedem care este problema.13 13

14 14



La dentist
anestezic
aparat dentar
punte
canin
carie
a mesteca
ciobit
curățare
coroniță
ață denară
radiografie dentară
dentist
freză
plombă
fisurat
implant
molar
apă de gură/clătirea gurii
amorțit
nerv
igienă orală
placă
canal
sensibil la rece/cald
înțepătură
tartru
dinte
coroniță
periuță de dinți
albirea dinților

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Enunțuri

Pe fiica Take Care o doare un dinte de câteva zile și merge la dentist.

Bunica Take Care are probleme cu o punte dentară.

Trebuie să scoatem nervul.

Deschideți gura, vă rog!

Închideți gura, vă rog!

Clătiți-vă gura, vă rog!

Trebuie să vă periați dinții mai bine.

Mă doare un dinte de ceva vreme și e tot mai rău. E unul din canini.

Simt că se slăbește și intră mâncare. 
Nu mai pot să mestec pe partea asta.

Cel mai mult cand mănânc.

Ce variante sunt disponibile în prezent?

O voi citi atent și revin 
la dumneavoastră.

Doare tot timpul?

Dați-mi voie să văd... 
Da, ar trebui să înlocuim 
puntea asta, e veche. 
Puteți închide gura acum.

E sensibil la rece sau cald?

Probabil este o carie. Deschide gura, te rog... Da, ai nevoie 
de o plombă! Ți se va face o anestezie și revin.

Da, foarte.

Iată o broșură informativă 
cu diferitele opțiuni.13 13
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Sarcina / Sănătatea 
copilului

pregătirea nașterii
alăptat
control
a naște
tract gastrointestinal
ginecolog
febră
asistența medicală la naștere
concediu de maternitate
pojar
moașă
grețuri matinale
oreion
pediatru
sarcină
test de sarcină
gimnastică prenatală și de 
recuperare
control medical prenatal
variolă/vărsat de vânt
a vaccina împotriva unei boli
a vomita
durere de burtică
vaccinare
vaccin

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Mama Take Care știe că este însărcinată și face o listă de întrebări pentru compania de asigurări de sănătate.

Pe fiul Take Care îl doare burtica și a vomat toată noaptea. 
Mama sa obține un bilet de trimitere și face o programare la pediatru.

Există controale preventive pentru nou născuți?
Unde pot să nasc?
Unde pot face gimnastică prenatală și de recuperare?
Unde pot face un curs prenatal?
Ce servicii pentru nașterea propriu-zisă există?
În ce constau drepturile privind concediul de maternitate?

Bună dimineața, ce pot face 
pentru cel mic?

A vomat toată noaptea și nu poate mânca nimic.

Vomită și după ce bea lichide?

Nu, poate bea puțin ceai.

Da, 38o C în dimineața asta.

Destul de mare pentru dimineață. Ar trebui să stea la pat. 
Asigurați-vă că bea destule lichide. Veți primi medicamente 
pentru a scădea febra și a liniști tractul gastrointestinal. 
Dacă nu îi e mai bine până mâine, vă rog să reveniți.

A făcut febră?
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Sănătate mentală 
și neurologică

dependent(ă)
anxios/anxioasă
apetit
tulburare cerebrală
cauză
contuzie
deprimat(ă)
depresie
tulburare alimentară
tulburare emoțională
examinare
oboseală
intoxicație
iritabilitate
prelegere
nervos/nervoasă, emoționat(ă)
sistem nervos
obsesiv
atac de panică
presiunea grupului/anturajului
psihiatru
traumă psihologică
psiholog
criză
încredere în sine
stres
simptom
a dăuna/a afecta
a determina
a se odihni

Enunțuri

Mama Take Care merge la neurolog pentru că își face griji pentru fiul ei.

Părinții Take Care merg la o prelegere despre consumul de alcool în rândul adolescenților și au întrebări 
pentru vorbitor.

Sunt foarte stresat(ă).

Am o stare de teamă/anxietate puternică.

Am adesea atacuri de panică.

Nu am poftă de mâncare.

Adesea vreau să fiu singur(ă).

Nu am energie.

Ar trebui să vă odihniți.

Nu ar trebui să vă gândiți obsesiv.

Ar trebui să aveți mai multă încredere în sine.

Ar trebui să faceți lucruri care vă plac.

Ar trebui să vedeți un specialist.

V-ați putea înscrie într-un grup de suport.

Doctore, copilul meu a facut ieri noapte o criză în timp ce dormea.

Nu. Credeți că suferă de o tulburare cerebrală?

De ce încep adolescenții să bea?

S-a mai întamplat asta vreodată?

Alcoolul este o substanță toxică. El poate afecta 
ficatul și sistemul nervos.

Adesea, ei încep să bea datorită presiunii anturajului. 
Beau pentru că și prietenii lor beau.

Haideți să facem niște teste pentru a găsi cauza crizei.

Părinții ar trebui să își susțină 
copiii și să fie atenți.

Cum afectează alcoolul o persoană?

Cum ne putem ajuta copiii?
13 13
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CUVINTE DIN 

GLOSAR



ZOUT

ZOUT

Geriatrie
orteză
braț rupt
picior rupt
ghips
bogat în calciu
constipație
deshidratare
dement
demență
amețeală
fractură
fracturat
îngrijirea persoanelor în vârstă
aparat auditiv
hipertensiune
pierderea echilibrului
lapsus
activitate fizică
fizioterapeut
centru de recuperare
a face exerciții, a (se) antrena
a preveni
camera, laboratorul de radiologie

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Bunica Take Care și-a pierdut echilibrul și a căzut în casă.

Bunica Take Care are probleme cu auzul și consultă un specialist.

Un poster cu sfaturi sănătoase pentru seniori.

Mă doare brațul foarte rău, doctore.

Vă doare des?

Nu, am căzut și m-am lovit.

Haideți să mergem la radiologie să vedem dacă 
este o fractură.

Mai târziu

Hmm, din păcate este fractură. Va trebui să purtați o orteză sau ghips.

Cât timp va trebui să port ghipsul?
Cel puțin o lună. După aceea e 
posibil să trebuiască să vedeți 
un fizioterapeut.

Vă voi examina urechile. Este posibil 
să aveți nevoie de un aparat auditiv.Nu aud bine. Nu înțeleg ce mi se spune iar 

răspunsurile mele amuză. Dau volumul prea 
tare la televizor.

Ar trebui să mâncați mai multe 
fructe și legume pentru 
a preveni constipația.

Petreceți timp în aer liber și 
consumați alimente bogate în 
calciu. Acesta vă protejează 
oasele și previne fracturile.

Ar trebui să 
beți multă apă 

pentru a preveni 
deshidratarea.

Faceți activități care vă 
antrenează mintea, precum 

cititul sau pictatul.

Reducerea sărurilor 
din alimentație ajută la 

prevenirea hipertensiunii.

Gândiți-vă să vă 
înscrieți într-un 

club local
de seniori. 
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Fizioterapie
spre spate
în/spre față
masaj
mobilitate 
mușchi
forță
a activa
a îndoi
a crește masa musculară
a (se) răni
a (se) mișca
a (se) relaxa
a elibera tensiune
a întinde
a face exerciții/a se antrena
a tensiona

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Tatăl Take Care are probleme cu spatele și consultă un fizioterapeut. Fizioterapeutul îi spune ce să facă.

Aplecați-vă spre stânga.

Întindeți-vă cu fața în jos; 
vă voi face un masaj. 

Aplecați-vă spre înainte.

Mișcați-vă încet.

Întorceți-vă.

Aplecați-vă spre dreapta.

Întindeți-vă brațele.

Vă rog să îmi spuneți 
dacă vă doare.
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La farmacie
bandaj
înainte/după masă, în timpul mesei
capsulă
medicament fără prescripție medicală
cremă 
doză zilnică
dezinfectant
pansamente
picături
farmacist
tabletă efervescentă
data expirării
homeopat
infectat
sistem imunitar
broșură/prospect
medicație
unguent
analgezic
farmacist
pastilă
ghips
rețetă
sensibil(ă) la
efecte secundare
sirop
tablete
a deveni rezistent(ă)
a supura/ulcerație
bine tolerat(ă)

CUVINTE DIN 

GLOSAR

Enunțuri

Mama Take Care simte că o ia răceala și merge la farmacie.

Tatăl Take Care are nevoie de un unguent pentru fiul său și merge la farmacie.

Acest medicament 
interferează cu alte 
medicamente?

Nu aveți nevoie de 
rețetă pentru acest 
medicament.

Vă rog să fiți 
atent(ă) la data 
expirării.

Simt că mă ia o răceală și am nevoie de ceva care să îmi sporească rezistența.

Fiul meu are un deget dureros la picior. Este infectat. Avem 
nevoie de un unguent.

Are efecte secundare?

Are 5 ani.

Vă recomand acest remediu ce nu necesită rețetă.

Este bun pentru sistemul 
dumneavoastră imunitar.

Vi-l recomand pe acesta. Este un dezinfectant.

Câți ani are fiul dumneavoastră?

Nu are efecte secundare.

Preferați dropsuri sau tablete?

Aveți aici niste bandaje mici. 
Vreți și plasturi?

Fiul dumneavoastră ar trebui 
consultat de un medic dacă 
situația nu se îmbunătățește.

Ok, sună bine, îl iau.

Ok, ce este?

Dropsuri, vă rog. Cât de des trebuie luate?

Da, le iau pe amândouă. Ce altceva putem face?

Ok, bine. Am nevoie și de niste 
pansamente.

Mulțumesc, la revedere.

Ok, mulțumesc.

Multumesc pentru ajutor!

Doza zilnică este de 20 de dropsuri 
dimineața și 20 seara. Ar trebui să le 
luați în timpul meselor.

Mențineți degetul uscat, 
așa că fără dușuri pentru 
câteva zile!
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Părți ale corpului
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gură 

palmă
mână

deget

nas

ochi
pleoapă

gene
sprânceană

ureche
obraz

bărbie
nară

gât(lej)

cap

picior

gât

cap

talie, mijloc

piept

picior

oase

vezica biliară
intestine

ficat

gleznăpicior

călcâi
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Simptome comune
Tipuri de durere

surdă 
ascuțită
junghi 
senzație de arsură 
crampe 

În principal 
cardiovasculare

durere în piept 
palpitații 
angină 
o senzație de presiune în piept 
o senzație de plutire 

Referitoare la piele

urticarie 
nodul/umflătură/cucui 
mâncărime 
cicatrice 
vânătaie 
pete 
aluniță 
umflătură 
roșeață 
arsură (solară) 
tăietură 
beșică 
înțepătură 

Simptome generale

febră 
greață 
slăbiciune 
oboseală 
amețeală 
toropeală 
transpirație 
frisoane 
scădere în greutate 
îngrășare 
sete
sângerare 
sângerare nazală 
pierderea poftei de mâncare 
umflat 

În principal 
gastrointestinale 

greață 
stare de vomă 
diaree 
constipație 
hemoroizi 

În principal 
respiratorii

tuse 
a scuipa sânge 
flegmă 
nas care curge 
durere în gât 
fără suflu 
strănut 

Referitoare 
la sistemul 
nervos și de 
ordin psihologic

migrenă 
criză (epileptică) 
paralizie  
bâlbâială 
amorțeală 
leșin 
sensibilitate la lumină 
amnezie 
anxietate/teamă
depresie 
somn dificil 
insomnie 
confuzie 
delir 
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www.umfiasi.ro

Parteneri

www.pressureline.nl

www.kutu-bg.eu

www.dialoge.com

www.ifes.es

www.flep.pt

www.synthesis-center.com

www.sih.lt
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