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Modul 5 
Zdraví 

 

Prezentace modulu 

 

V tomto modulu najdete různé rozhovory, které se týkají zdraví. Hlavní postava 

pan Balanda je nejdříve v ordinaci doktora, který ho vyšetřuje. V další scénce 

volají s manželkou pohotovost pro zraněného, ve třetím rozhovoru hovoří pan 

Balanda s lékárníkem v lékárně. Dále mluví o svém zdravotním stavu se svou 

kamarádkou. V poslední scénce vystupuje pan Balanda jako pacient v nemocnici 

a hovoří se zdravotní sestrou. Gramatická část je zaměřena na modální slovesa. 

V sekci o ČR je podána informace o zdravotním pojištění v zemi. 

Obsah modulu 

Názvy rozhovorů Způsob komunikace Cíl 

  U doktora Rozhovor  Výslovnost skupiny 

souhlásek 

Volání pohotovosti Rozhovor/telefonický 

rozhovor 

Slovní zásoba 

V lékárně Rozhovor Žádost o informaci a 

podávání informace  

Jak se cítíte? Rozhovor Modální slovesa 

V nemocnici Rozhovor Opakování větných struktur 

V České republice  Informační text Informace o zdravotním 

pojištění  
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Lekce 1 

U doktora 

 

Rozhovor 1 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 05.1) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Pan Balanda je na vyšetření v 
ordinaci praktického lékaře, protože má 
bolesti v zádech.   
Osoby: pan Balanda (pacient); praktický 
lékař 
Místo: v ordinaci  

 
 
       
Doktor: Dobré ráno. 

Pan Balanda:  Dobré ráno. 

Doktor: Jak se cítíte? Jaký máte problém? 

Pan Balanda: Bolí mě záda.  

Doktor: Jak dlouho máte bolesti? 

Pan Balanda: Asi dva dny, od té doby, kdy jsem stěhoval stůl kvůli světlu.  

Doktor: Jak vás to bolí? 

Pan Balanda: Je to intenzivní a trvalá bolest. Chvíli to nebolí a pak se to zase vrátí 

ještě intenzivněji. 

Doktor: Kde vás to přesně bolí? 

Pan Balanda: Tady u ledvin, v pravé části. 

Doktor: Postavte se. Podívejme se. Nemáte žádné modřiny a Vaše záda 

nejsou oteklá ani červená. 

http://www.l-pack.eu/
http://www.l-pack.eu/
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Pan Balanda: Ano, zdá se, že moje záda jsou zvenku v pořádku, ale uvnitř mě to 

dost bolí. 

Doktor: Pošlu vás na rentgen, abychom mohli zkontrolovat, zda nemáte něco 

zlomeného, nebo se jedná jen o dočasnou bolest. Byl jste tento rok 

na rentgenu?  

Pan Balanda: Ne, ne. 

Doktor: Ptám se, protože obvykle můžete jít na rentgen jen třikrát za rok.  

Pan Balanda: Kdy mám přijít na rentgen?  

Doktor: Pozítří v 8.30, musíte tam jít s prázdným žaludkem. 

Pan Balanda: Děkuji, dnes jsem nešel do práce, protože mě hodně bolely* záda, a 

tak jsem zůstal v posteli.  

Doktor: Dám vám nemocenskou od dnešního dne do příští středy, kdy si 

přijdete s výsledky rentgenu.  

Pan Balanda: Děkuji. 

Doktor: A také Vám předepíšu ibuprofen. Užívejte ho jednou za osm hodin 

po tři dny. 

Pan Balanda: Děkuji. 

Doktor: A přineste mi ty rentgenové snímky příští týden ve středu. 

Pan Balanda: Ano, ve středu. 

Doktor: Takže příští týden ve středu. 

Pan Balanda: Na shledanou. 

Doktor: Na shledanou. 

 

* (záda) bolely –hovorový tvar 
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Kontrola porozumění 16 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Pana Balandu bolí hlava.             

b. Pan Balanda má bolesti asi dva týdny.                 

c. Pana Balandu bolí u ledvin vpravo.                                    

d. Doktor posílá pana Balandu na rentgen.                              

e. Pan Balanda půjde na rentgen zítra v 8:30.           

f. Pan Balanda má užívat lék tři dny jednou za osm hodin.      

 

Kontrola porozumění 2 6 

Označte, která věta je pravdivá. 

1. Pan Balanda má bolesti  

a. od rána.                                                                                       

b. od té doby, kdy stěhoval stůl kvůli světlu.  

c. od té doby, kdy pomáhal stěhovat přítele.  

2.  Pan Balanda  

a. má mnoho modřin.  

b. má oteklá záda.  

c. nemá žádné modřiny a záda nejsou oteklá ani červená.   

  

3. Pacienti mohou jít na rentgen    

a. obvykle jen třikrát za rok.  

b. jednou za rok.  

c. každý měsíc.   

4. Pan Balanda má 

       a.   tupou bolest v hlavě.  
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       b.    intenzivní a trvalou bolest v zádech.  

c.     intenzivní bolest v krku.   

5. Doktor předepíše  

a. ibuprofen.   

b. acylpyrin.  

c. antibiotika.  

6. Pan Balanda má přinést rentgenové snímky  

a. příští týden ve čtvrtek.  

b. příští týden ve středu.  

c. tento týden ve středu.   

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte do textu chybějící slova. 

 

1. Bolí mě h _______________ a také záda.  

2. Jak dlouho máte b______________________ ? 

3. Pošlu vás na r____________________.  

4.  Dám vám n____________________ od dnešního dne.   

5. Užívejte i __________________ jednou za osm hodin po tři dny.  

 

Konverzační cvičení 1    

 

Odpovězte na otázky lékaře. 

 

Jak se cítíte? ___________________________________________________________ 

Co vás bolí? ____________________________________________________________ 
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Jak dlouho vás to bolí? ____________________________________________________ 

Kdy vás to začalo bolet? ___________________________________________________ 

Máte zdravotní pojištění? __________________________________________________ 

 

Výslovnost (Poslouchejte audio na  www.l-pack.eu –  modul 5 – výslovnost.) 

V češtině existují skupiny souhlásek, které se cizincům obtížně vyslovují, např. Strč prst 

skrz krk.  

 

Procvičte si výslovnost slov z rozhovoru. 

boles t  bol í  mě  

modřina  otek lá  záda  

s prázdným ža ludkem   př i jde te  s  výs ledky  

zkontrolova t   do př íš t í  s t ředy  

předepíšu   př ines te  snímky  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.l-pack.eu/
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Lekce 2 

 

Volání pohotovosti 

 

Rozhovor 2 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 05.2) 

 

 

Rozhovor 
 
 
Situace:  Manželé Balandovi nacházejí  
v jazykové škole muže v bezvědomí. 
Snaží se poskytnout mu první pomoc a 
volají na pohotovost.  
Osoby: manželé Balandovi 
Místo: v jazykové škole 

 

Pan Balanda:  Ó, můj Bože! Co se stalo? Jste v pořádku? 

(Muž leží na zemi a neodpovídá). 

Paní Balandová:  Nevím, je na podlaze a nemůže se postavit. 

Pan Balanda:  Jak je tady dlouho? 

Paní Balandová: Nejsem si jistá. Asi pět minut. 

Pan Balanda: Musíme zavolat sanitku. Prosím, můžeš zavolat pohotovost? 

Paní Balandová: Samozřejmě. Máš mobil? Já ho nemám, bohužel. Zapomněla jsem 

ho doma.  

Pan Balanda:  Ano, já ho mám tady, můžeš ho použít. 

Paní Balandová: Znáš číslo tísňového volání?  

Pan Balanda:  Ano, je to číslo 112. 

http://www.l-pack.eu/
http://www.l-pack.eu/
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Paní Balandová: Dobře, zavoláme. 

Paní Balandová: Dobrý večer, nutně potřebujeme sanitku. Ano, moje jméno? Moje 

jméno je Eva Balandová. Jsem teď v jazykové škole na Zámecké 

ulici, číslo 21 v Praze 6. Prosím, nějaký člověk potřebuje pomoc, je 

na podlaze a nemůže se hýbat. Kdy přijedete? Tak do 5 minut. 

Děkuji. Na shledanou. 

Pan Balanda: Co říkali? 

Paní Balandová:  Sanitka dorazí za 5 minut. Co můžeme mezitím dělat? 

Pan Balanda:  Nevím, měl jsem jeden kurz první pomoci, ale nic si nepamatuji. 

Budu se mu snažit nějak pomoct. 

Pan Balanda: Promiňte, slyšíte mě? Ne, neslyší. 

Paní Balandová: Konečně! Už jede sanitka.  

Pan Balanda:  Tady, jsme tady! 

Paní Balandová: Konečně přijeli. Postarají se o něho. 
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Kontrola porozumění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a.     Člověk sedí na zemi a nemůže se postavit.          

b.      Paní Balandová nemá svůj mobil.               

c.      Pan Balanda volá na pohotovost.           

d.      Sanitka přijede do pěti minut.                            

e.      Sanitka má velké zpoždění.          

f.       Pan Balanda umí dát první pomoc.           

 

Slovní zásoba 2 

Doplňte do textu slova z nabídky. 

 

pomoci  –  sanitku  –  pohotovost  –   hlava – hýbat  – kurz první pomoci 

 

1. Bolí mě hlava a také záda.  

2. Můžeš zavolat _________________? 

3. Dobrý den, nutně potřebujeme _________________.  

4. Prosím, nějaký člověk potřebuje pomoc, je na podlaze a nemůže se   

_________________.  

5. Budu se mu snažit nějak  __________________. ¨ 

6. Pamatuji se, že jsem měla jeden __________________________. 
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Konverzační cvičení 2    

 

Reagujte. 

 

Co se stalo? ____________________________________________________________ 

Jak dlouho tady leží?______________________________________________________ 

Co budeme dělat?________________________________________________________ 

Jaké číslo má pohotovost?_________________________________________________ 

Kdy přijede sanitka? ______________________________________________________ 
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Lekce 3 
 

V lékárně 

Rozhovor 3 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 05.3) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Pan Balanda kupuje v 
lékárně náplast, dezinfeční sprej a 
oční kapky.  Informuje se také na lék 
proti bolesti v krku pro syna.  
Osoby: pan Balanda; lékárník  
Místo: v lékárně  

 
 

Pan Balanda:  Dobré ráno. 

Lékárník:  Dobré ráno. Kdo je na řadě?  

Pan Balanda:  Tato paní přišla přede mnou. 

Lékárník: Dobrý den, prosím? 

Pan Balanda: Potřebuji náplast a jeden dezinfekční sprej. 

Lékárník: A jakou náplast chcete? Chcete větší nebo menší balení? V tom 

menším je 10 náplastí. 

Pan Balanda:  To by stačilo. Tak menší balení, prosím. 

Lékárník: Potřebujete ještě něco jiného? 

Pan Balanda:  Prosím? Můžete to ještě zopakovat, prosím? 

Lékárník: Chtěl byste ještě něco jiného? 

Pan Balanda:  No ano, nějaké prášky na bolest v krku.  

Lékárník: Chcete nějaké bonbony nebo tablety na bolest v krku? 

Pan Balanda:  Raději bonbony, prosím, můj syn je má rád. 

Lékárník: Kolik je let vašemu synovi? 

http://www.l-pack.eu/
http://www.l-pack.eu/
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Pan Balanda:  Je mu osm let. 

Lékárník: Tak to vám dám balení pro děti do 12 let.  

Pan Balanda:  Dobře, děkuji. 

Lékárník: Je třeba, aby to užíval jednou za osm hodin. 

Pan Balanda:  Rozumím. Potřebuji také oční kapky, mám podrážděné oči. Trávím 

dlouhý čas před počítačem.  

Lékárník: Prosím, tady jsou oční kapky. Potřebujete ještě něco jiného? 

Pan Balanda:  Ne, děkuji. Kolik to stojí? 

Lékárník: Celkem to stojí 170 korun, prosím. 

Pan Balanda:  Ale já nemám drobné. Mohu platit tisícikorunou?  

Lékárník: Ano, samozřejmě, můžete. 

Lékárník: Prosím, tady jsou peníze zpět. 

Pan Balanda:  Děkuji. Na shledanou. 

Lékárník: Na shledanou. 
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Kontrola porozumění 4   

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Pan Balanda potřebuje    

a. náplast a dezinfekční sprey.  

b. nějaká antibiotika.   

c. prášky na bolest hlavy.  

2. Prášky na bolest v krku potřebuje pro  

a. manželku.  

b. syna.  

c. dceru.  

3. Pan Balanda kupuje také    

a. oční kapky pro sebe.   

b. vitamíny pro syna.  

c. oční kapky pro manželku.  

 

Konverzační cvičení 3    

Najděte v textu jednu žádost o opakování a jeden příklad podání instrukce: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 
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Lekce 4 
 

 

Jak se cítíte? 

Rozhovor 4 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 05.4) 

 

 

Rozhovor 
 
Situace:  Jana mluví s Vladimírem o jeho 
zdravotním stavu. Vladimír se necítí 
dobře a má asi chřipku. Bude muset jet 
na pohotovost a Jana ho doprovodí. 
Osoby: Jana; Vladimír Balanda 
Místo: na ulici  

 

Jana:  Ahoj, Vladimíre, jak se dnes máš? Cítíš se lépe? 

Vladimír:  Ahoj, Jano, ne, vůbec se necítím lépe. Už dva týdny mě hrozně bolí 

hlava. Nemůžu spát a mám noční můry. 

Jana:  Byls u doktora? 

Vladimír:  Ne, nebyl, protože jsem si nemyslel, že mě to bude tak bolet. Byl 

jsem v lékárně a koupil jsem si léky proti bolesti.  

Jana: Jsem si jistá, že tě bolí i v krku, pořád chodíš s mokrými vlasy. A máš 

také oteklé oči?  

Vladimír: Ano, jsou oteklé. Mám unavené oči a především mě bolí zadní část 

hlavy, ramena a v krku. Nesnáším bolest. Sotva stojím na nohou a 

ztrácím rovnováhu. 

Jana:  Nemůžeš takhle chodit. Doprovodím tě na pohotovost. Musí to být 

něco vážnějšího než obyčejná bolest hlavy.  

Vladimír:  Dobrá, zavoláme si taxi, já už nemohu jít. 

  

http://www.l-pack.eu/
http://www.l-pack.eu/
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Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Vladimír se necítí dobře.    

b. Už týden ho bolí hlava.   

c. Včera byl u doktora.    

d. Koupil si léky proti bolesti.   

e. Zůstal doma a léčí se v posteli.   

f. Vladimír a Jana jedou na pohotovost.   

 

Konverzační cvičení 4    

 

Odpovězte podle skutečnosti. Odpovědi ano/ne můžete doplnit. 

  

Už se cítíš dobře?  _________________________________________________ 

Proč jsi nebyl u doktora? __________________________________________________ 

Koupil sis něco v lékárně? _________________________________________________ 

Jaké máš léky?   _________________________________________________ 

Kdy pojedeme na pohotovost? ______________________________________________ 
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Lekce 5 
 

V nemocnici 

 

Rozhovor 5 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na www.l-
pack.eu – Modul 05.5) 

 

 

Rozhovor 
 
Situace: Zdravotní sestra kontroluje stav 
pana Balandy, který leží v nemocnici po 
operaci. Hovoří s ním, měří mu teplotu a 
tlak a radí mu, co má dělat. 
Osoby: pan Balanda; zdravotní sestra 
Místo: v pokoji, v nemocnici 

 

Zdravotní sestra:  Dobré ráno, pane Balando. 

Pan Balanda:  Dobré ráno. 

Zdravotní sestra: Jak se máte? Jak jste strávil noc? 

Pan Balanda:  Jak víte, včera mně operoval doktor Zelený slepé střevo a já jsem 

celou minulou noc zvracel. 

Zdravotní sestra: To je po operaci normální. Teď vám změřím teplotu.  

Pan Balanda:  Asi mám horečku. 

Zdravotní sestra: Aha, máte 37.5º. To není zrovna moc. Ale dám vám nějaký prášek 

na snížení teploty. 

Pan Balanda:  Děkuji. 

Zdravotní sestra:  Není zač. A teď změřím krevní tlak, ano? 

Zdravotní sestra: Máte perfektní krevní tlak. 

Pan Balanda:  Můžu se na něco zeptat? 

Zdravotní sestra:      Ovšemže můžete. 

Pan Balanda:  Jak dlouho mám zůstat v posteli? 

http://www.l-pack.eu/
http://www.l-pack.eu/
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Zdravotní sestra: Myslím, že brzo můžete vstát a jít se na chvíli projít. 

Pan Balanda:  Výborně! 

Zdravotní sestra: Ale teď se musíte uvolnit a odpočinout si. Zítra vám bude líp. 

Pan Balanda:  Děkuji. 

Zdravotní sestra: Nechám na nočním stolku tyto prášky, které vám doporučil váš lékař. 

Pan Balanda:  Kdy je mám užívat? 

Zdravotní sestra: Po obědě. Odpoledne vás zase navštívím a zjistím, jak se cítíte. 

Když budete něco potřebovat, stiskněte červené tlačítko na zdi.  

Pan Balanda:  Jaké tlačítko? Nic nevidím. 

Zdravotní sestra: Tohle tlačítko, vidíte? 

Pan Balanda:  Aha, už ho vidím. 

Zdravotní sestra: Teď se snažte něco sníst a běžte na chvíli spát. 

Pan Balanda:  Ano, děkuji. 

Zdravotní sestra: Na shledanou. 

Pan Balanda:  Na shledanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                    Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  

 

Modul 8                                                                                                                                                                             Strana 18 

 

Rozhovor 

Doplňte rozhovor. 

Zdravotní sestra: Dobrý den, pane Balando. 

Vy:         _____________________________________________________ 

Zdravotní sestra: Jak se dnes cítíte? Vypadáte už dobře. 

Vy:        ______________________________________________________ 

Zdravotní sestra: Změřím vám raději teplotu. 

Vy:        ______________________________________________________ 

Zdravotní sestra: No, vidím, že máte 38 stupňů. To je dost vysoká teplota.  

Vy:        ______________________________________________________ 

Zdravotní sestra: Bohužel, ne, musíte zůstat v posteli. Dám vám nějaký prášek na snížení 

teploty. A zavolám doktora Černého, on se na vás podívá.  

Vy:     _______________________________________________________ 

Zdravotní sestra: Prášek budete brát třikrát denně. Já vždy přijdu.  

Vy:        ______________________________________________________ 
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GRAMATIKA 

 
Modální slovesa 

 
Mezi nejfrekventovanější modální slovesa patří: 
 
MUSET, CHTÍT, MOCI, MÍT (něco udělat) 
 
MUSET vyjadřuje především nutnost a povinnost:          
např. Musím jít k lékaři. Musíte brát tyto léky každý den večer. Musím držet dietu? 
 
 
CHTÍT vyjadřuje především přání a záměr: 
např. Chci jít dnes na vyšetření. Chcete tuto sádru? Chceme jít na pohotovost.  
 
 
MOCI vyjadřuje především možnost, dovolení a schopnost: 
např. V lékárně si můžeme koupit běžné léky. Můžete tady počkat na doktora. To si 
mohu/můžu koupit sám.  
 
 
MÍT v modálním významu se užívá v situaci, kdy je třeba něco udělat: 
např. Zítra mám jít na vyšetření. Kdy mám přijít na kontrolu, pane doktore? Máme jíst 
zdravě. 
 
Časování 
 

1.  musím                                                                                                 chci mohu/můžu* mám 

2. musíš chceš můžeš máš  

3. musí    chce může má 

     

1. musíme chceme můžeme máme 

2. musíte chcete můžete máte 

3. musejí/musí chtějí mohou/můžou* mají 

 
Za modálními slovesy většinou následuje infinitiv, např. musím/chci/mám/mohu jít 
k lékaři. 
 
*Tvary můžu a můžou jsou hovorové. 
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Gramatické cvičení 1 

Doplňte ve větách modální slovesa, užívejte i zápor. 

 

1. Dnes musím jít do lékárny a vyzvednout si léky. 

2. Zítra __________ jít na rentgen. Mám celý den volno. 

3. Má ordinační hodiny jen dopoledne, proto   _____________ jít do práce. 

4.   _____________ vám nějak pomoci? 

5.  ____________ zavolat doktora, prosím?   

6.  Večer  i ráno ___________ užívat léky.  

 

Gramatické cvičení 2 

Užijte následující slovesa ve větách s chtít, muset, mít, moci. 

Jít k lékaři, koupit léky, jít na rentgen, užívat léky, zavolat pohotovost, ležet v posteli, držet 

dietu, změřit teplotu  
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 

Kdo je veřejně zdravotně pojištěn, má právo: 
 
 a) na výběr zdravotní pojišťovny – jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvnímu 
dni kalendářního čtvrtletí; 
 
 b) na výběr lékaře a zdravotnického zařízení, s výjimkou závodní zdravotní služby, 
kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit 
jednou za tři měsíce; 
 
 c) na výběr dopravní zdravotní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné 
zdravotní pojišťovně; 
 
 d) na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu 
a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění; 
 
 e) na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, 
jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního 
pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; 
 
 f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním; 
 g) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku; zdravotnické zařízení je 
povinno tento doklad pojištěnci na jeho žádost vydat; 
 
 h) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a o zaplacení doplatku 
za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely zařízením lékárenské péče; zařízení lékárenské péče je povinno tento doklad 
pojištěnci na jeho žádost vydat; 
 
 i) na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky 
za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely zdravotní pojišťovnou ve lhůtě stanovené zákonem. 
 

Zdroj: http://www.mzcr.cz/prevence/czech/czech.html 
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Kontrola porozumění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. Účastník veřejného zdravotního pojištění má 

kdykoli právo na výběr pojišťovny.      

b. Účastník veřejného zdravotního pojištění má 

kdykoli právo na výběr lékaře.      

c. Účastník veřejného zdravotního pojištění má právo 

na potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé 

úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro 

zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního 

pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem.                   

d. Účastník veřejného zdravotního pojištění nemá 

právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní 

péče hrazené zdravotním pojištěním.      

e. Účastník veřejného zdravotního pojištění nemá 

právo na vystavení dokladu o zaplacení 

regulačního poplatku.      

f. Účastník veřejného zdravotního pojištění má právo 

na na uhrazení částky přesahující limit 

pro regulační poplatky.     
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Kontrola porozumění 7 

Vyhledejte v textu následující informace. 

1. Kdy můžete navštívit ambulanci ve středu bez objednání? 

2. Jsou ordinační hodiny v sobotu? 

3. Chcete se objednat na středu, můžete volat v pondělí ve 13:00 hodin? 

4. Můžete se objednat osobně? 

5. Můžete jít na odběr krve? 

 

Informace o provozu ambulance: 

Ordinační doba

 

  bez objednání pro objednané 

Pondělí 7.30 - 10.00 10.00 - 13.00 

Úterý 7.30 - 10.00 10.00 - 13.00 

Středa 12.00 - 14.00 14.00 - 18.00 

Čtvrtek 7.30 - 10.00 10.00 - 13.00 

Pátek 7.30 - 10.00 10.00 - 13.00 

 Objednání:  

 

na telefonním čísle 593 616 153 (volejte prosím pokud možno po 10 hodině, ve středu po 15 hodině), nebo osobně.   

Odběry

 

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7.00-8.30  
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Zdravotní péče je soubor opatření ve směru zdravotnický personál  - pacient . Jedná se jak o 

pouhá ošetření, tak o ambulantní léčbu v bydlišti pacienta, nebo v nemocničním zařízení. V České 

republice je obecně péče na velmi vysoké úrovni. Přednemocniční neodkladná péče je 

poskytována při stavech, které: 

 bezprostředně ohrožují život postiženého, 
 způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, 
 mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
 působí náhlé utrpení a bolest, 
 působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí. 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou neodkladnou péči. 

Tísňová linka ZZS má v Česku číslo 155. Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení 

mimořádné události a vyžádání pomoci složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o 

službu, kterou je zajišťována ochrana základních lidských práv – ochrana života a zdraví, přijatelné 

životní prostředí a ochrana majetku. 

Tísňové volání funguje: 

 nepřetržitě, 
 pro všechny obyvatele, 
 téměř na celém území státu (v závislosti na pokrytí signálem mobilní sítě), 
 bezplatně, 
 ve všech telefonních sítích, 
 ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí. 

 

 

 

 

 

osoba, která je 

nemocná nebo 

zraněná a je 

lékařsky 

ošetřovaná nebo 

toto lékařské 

ošetření 

potřebuje 

léčba, kdy pacient 

dochází do 

zdravotnického 

zařízení  a tam je 

léčen 

bezplatná volba čísel, 

která jsou uvedena v 

telefonních 

seznamech. K těmto 

číslům je garantován 

bezplatný a 

nepřetržitý přístup z 

pevných telefonních 

linek, mobilních 

telefonů a veřejných 

telefonních automatů 

i bez použití mincí či 

karet 

             zaměstnanci ve zdravotnictví                                                                      

             zaměstnanci ve zdravotnictví 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravotnick%C3%BD_person%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=O%C5%A1et%C5%99en%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambulantn%C3%AD_l%C3%A9%C4%8Dba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacient
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Utrpen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADs%C5%88ov%C3%A1_linka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
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SLOVNÍ ZÁSOBA 

1. tělo, prohlédnout tělo  

2. záda, záda bolí 

3. citit se, cítit se dobře   

4. bolet, bolí mě hlava   

5. zdravý, zdravý člověk  

6. nemocný, nemocný pacient  

7. ordinace, návštívit ordinaci 

8. horečka, mít horečku 

9. zdravotní sestra, pozdravit zdavotní sestru  

10. rentgen, jít na rentgen  

11. operace, jít na operaci 

12. nemocnice, být v nemocnici 

13. vyšetřovat, vyřetřovat pacienta 

14. vyšetření, vyšetření krve 

15. předepsat/předepisovat, předepsat léky 

16. recept, napsat recept  

17. lék, lék proti bolesti 

18. užívat,  užívat léky 

19. pojišťovna, zdravotní pojišťovna  

ONLINE SLOVNÍKY 

www.slovnik.cz/ 

www.online-slovnik.cz/ 

www.slovnik.seznam.cz/ 

www.slovniky.centrum.cz/ 

 

http://www.slovnik.cz/
http://www.online-slovnik.cz/
http://www.slovnik.seznam.cz/
http://www.slovniky.centrum.cz/
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ZDROJE ILUSTRACÍ A OBRÁZKŮ: 
 
http://www.exchangeusa.sk/pictures/mix/doctor.jpg  
http://i.pravda.sk/08/093/skcl/P3826063d_2.jpg 
http://isearch.avg.com/images?s=sidenav&i=42&tp=tb&q=telefonov%u00e1n%u00ed&lng=cs&pagenum=4&
snd=pg 

http://tvoje.noviny.sk/uploads/tx_media_files/thumbs/800x448/lieky_230148.jpg 
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=zdrav%C3%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=646&u
m=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=x6VpUNWNKOSB4gSIr4DIAg 
http://www.google.cz/imgres?q=l%C3%A9k%C3%A1rna&start=120&num=10&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=
646&addh=36&tbm=isch&tbnid=Kd1zTtDsdqTM:&imgrefurl=http://www.pratibhaplus.com/Articles.aspx%3FA
rticlesID%3D196&docid=WARnu6XzBv-
dsM&imgurl=http://www.pratibhaplus.com/App_UpLoad/Pharma%252520pic.jpg&w=377&h=310&ei=ZaZpU
PqHEcbN4QSVzIGwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=785&vpy=63&dur=2174&hovh=204&hovw=248&tx=125&ty=
106&sig=104302993777496418779&page=7&tbnh=145&tbnw=172&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:120,i:164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i.pravda.sk/08/093/skcl/P3826063d_2.jpg
http://isearch.avg.com/images?s=sidenav&i=42&tp=tb&q=telefonov%u00e1n%u00ed&lng=cs&pagenum=4&snd=pg
http://isearch.avg.com/images?s=sidenav&i=42&tp=tb&q=telefonov%u00e1n%u00ed&lng=cs&pagenum=4&snd=pg
http://tvoje.noviny.sk/uploads/tx_media_files/thumbs/800x448/lieky_230148.jpg
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=zdrav%C3%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=646&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=x6VpUNWNKOSB4gSIr4DIAg
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=zdrav%C3%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=646&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=x6VpUNWNKOSB4gSIr4DIAg
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Klíče ke cvičením 
 
Lekce 1 
 
Kontrola porozumění 1 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

         a.    Pana Balandu bolí hlava.                 

         b.    Pan Balanda má bolesti asi dva týdny.                     x  

c.    Pana Balandu bolí u ledvin vpravo.                                        x     

d.    Doktor posílá pana Balandu na rentgen.                                   x    

e.    Pan Balanda půjde na rentgen zítra v 8:30.                x  

f.     Pan Balanda má užívat lék tři dny jednou za osm hodin.              x    

 

Kontrola porozumění 2 

Označte, která věta je pravdivá. 

1. Pan Balanda má bolesti  

a. od rána.                                                                                                      

b. od té doby, kdy stěhoval stůl kvůli světlu.  

c. od té doby, kdy pomáhal stěhovat přítele.  

 

2. Pan Balanda  

a. má mnoho modřin.  

b. má oteklá záda.  

c. nemá žádné modřiny a záda nejsou oteklá ani červená.   x  

3. Pacienti mohou jít na rentgen    

a. obvykle jen třikrát za rok.  x  

b. jednou za rok.  

c. každý měsíc.   

4. Pan Balanda má 
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       a.    tupou bolest v hlavě.  

       b.    intenzivní a trvalou bolest v zádech.  x  

c.    intenzivní bolest v krku.   

5. Doktor předepíše  

a.  ibuprofen.            x  

b.  acylpyrin.           

c.  antibiotika.           

6. Pan Balanda má přinést rentgenové snímky  

a.    příští týden ve čtvrtek.  

b.    příští týden ve středu.  x  

c.    tento týden ve středu.   

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte do textu chybějící slova. 

 

1. Bolí mě hlava a také záda.  

2. Jak dlouho máte bolesti? 

3. Pošlu vás na rentgen.  

4. Dám vám nemocenskou od dnešního dne.   

5. Užívejte ibuprofen jednou za osm hodin po tři dny.  

 

Lekce 2 
 
Kontrola porozumění 3  

 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a.      Člověk sedí na zemi a nemůže se postavit.            
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b.      Paní Balandová nemá svůj mobil.               x   

c.      Pan Balanda volá na pohotovost.           x  

d.      Sanitka přijede do pěti minut.                              x    

e.      Sanitka má velké zpoždění.           x  

f.       Pan Balanda umí dát první pomoc.            x  

 

Slovní zásoba 2  

Doplňte do textu slova z nabídky. 

 

pomoci  –  sanitku  –  pohotovost  –   hlava – hýbat – kurz první pomoci 

 

1. Bolí mě hlava a také záda.  

2. Můžeš zavolat pohotovost? 

3. Dobrý den, nutně potřebujeme sanitku.  

4. Prosím, nějaký člověk potřebuje pomoc, je na podlaze a nemůže se hýbat.  

5. Budu se mu snažit nějak pomoci.  

6. Pamatuji se, že jsem měla jeden kurz první pomoci. 

 

 

Lekce 3 
 
Kontrola porozumění 4   

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

 

1. Pan Balanda potřebuje    

      a.   náplast a dezinfekční sprey.  x  

      b.   nějaká antibiotika.   

      c.   prášky na bolest hlavy.  

2. Prášky na bolest v krku potřebuje pro  

a.   manželku.  

b.   syna.  x  
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c.   dceru.  

3. Pan Balanda kupuje také    

a. oční kapky pro sebe.  x  

b. vitamíny pro syna.  

c. oční kapky pro manželku.  

 

Konverzační cvičení 3    

Najděte v textu jednu žádost o opakování a jeden příklad podání instrukce: 

1. Prosím? Můžete to ještě zopakovat? 

2. Je třeba, aby to užíval jednou za osm hodin.  

 

Lekce  4 
 
Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. Vladimír se necítí dobře.    

b. Už týden ho bolí hlava.   x 

c. Včera byl u doktora.   x  

d. Koupil si léky proti bolesti.  x   

e. Zůstal doma a léčí se v posteli.   x  

f. Vladimír a Jana jedou na pohotovost.  x    

 

Lekce 5 
 

Rozhovor 

Doplňte rozhovor. 

Zdravotní sestra: Dobrý den, pane Balando. 

Vy:              Dobrý den.  
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Zdravotní sestra: Jak se dnes cítíte? Vypadáte už dobře. 

Vy:             Necítím se dobře. Mám asi horečku. 

Zdravotní sestra:        Změřím vám raději teplotu.  

Vy:             Děkuji. 

Zdravotní sestra:  No, vidím, že máte 38 stupňů. To je dost vysoká teplota.  

Vy:            Můžu se projít? 

Zdravotní sestra: Bohužel, ne, musíte zůstat v posteli. Dám vám nějaký prášek na snížení  

              teploty. A zavolám doktora Černého, on se na vás podívá.  

Vy:         Děkuji. 

Zdravotní sestra:      Prášek budete brát třikrát denně. Já vždy přijdu.  

Vy:                         Ano, děkuji. 

Gramatické cvičení 1 

Doplňte ve větách modální slovesa, užívejte i zápor. 

 

1. Dnes musím jít do lékárny a vyzvednout si léky. 

2. Zítra musím/mám jít na rentgen. 

3. Má ordinační hodiny jen dopoledne, proto nemohu/nemůžu jít do práce. 

4. Mohu/můžu/mám vám nějak pomoci? 

5. Mám zavolat doktora, prosím?   

6. Večer i ráno musím/mám užívat léky.  
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

Kontrola porozumění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. Účastník veřejného zdravotního pojištění má kdykoli právo 

na výběr pojišťovny.       

b. Účastník veřejného zdravotního pojištění má kdykoli právo 

na výběr lékaře.      x   

c. Účastník veřejného zdravotního pojištění má právo na 

potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, 

jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské 

účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané 

v souladu s tímto zákonem.                   x     

d. Účastník veřejného zdravotního pojištění nemá právo 

podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče 

hrazené zdravotním pojištěním.                x   

e. Účastník veřejného zdravotního pojištění nemá právo 

na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku.                x   

f. Účastník veřejného zdravotního pojištění má právo na 

na uhrazení částky přesahující limit pro regulační 

poplatky.    x               

 

Kontrola porozumění 7 

Vyhledejte v textu následující informace. 

1. Kdy můžete navštívit ambulanci ve středu bez objednání?  12.00 - 14.00    

2. Jsou ordinační hodiny v sobotu? ne 

3. Chcete se objednat na středu, můžete volat v pondělí ve 13:00 hodin? ano 

4. Můžete se objednat osobně?  ano    

5. Můžete jít na odběr krve? ano 

 


