
Medicinski priročnik

スロベニア語



Pojasnilo zdravniku
Ker ne razumem japonskih medicinskih izrazov,

bi želel s pomočjo priročnika pojasniti svoje
bolezenske težave.



Datum Leto Mesec Dan

Osebni podatki

Ime

Ime in priimek

Priimek

Državljanstvo

Naslov

Kontaktna oseba v nujem primeru

Ime

Naslov

Telefon



Kazalo

Pacientova kartoteka

Alergije

Telesno počutje

Glava
Oči

Ušesa
Nos
Usta
Grlo
Vrat

Srčnožilni sistem/dihala
Prebavila

Sečila
Živčno-mišični sistem

Ginekologija

Bolezni dihal
Bolezni prebavnih organov

Bolezni srca in ožilja
Ostale bolezni

Deli telesa

Bolezni

Kdaj in kako jemati zdravila



Pacientova kartoteka

bolezni srca

povišan krvni tlak

nizek krvni tlak

bolezni jeter

bolezni ledvic

tuberkuloza

bolečine v sklepih

bolečine v križu

čir na želodcu/dvanajsterniku

slabokrvnost

izpuščaji

alergije na zdravila

astma

brez alergij

Imam vročino

Med spanjem se znojim

Trpim za nespečnostjo

Počutim se utrujeno

Trese me mrzlica

Pomotoma sem nekaj popil

Alergije

Telesno počutje



Boli me glava

Bolečina v glavi je topa

Bolečina v glavi je utripajoča

Glavobol občutim kot stiskanje 
okrog glave

Bolečina v glavi je ostra

Boli me glava na eni strani

Imam težko glavo

Imam vrtoglavico

Problemi z vidom

Imam težave z ostrino vida

Dvojno vidim

Pred očmi se mi pojavljajo črne 
pike

Ob daljšem naprezanju me 
začnejo boleti oči

Očesne težave

V temi vidim svetle pike

Moje oči so močno občutljive na 
svetlobo

Oči se mi solzijo

Imam srbeče oči

Oči

Glava



Ušesa

Nos

Usta

Grlo

Ušesa me bolijo

Iz ušes se mi izloča tekočina

Zvoni mi v ušesih

Imam težave s sluhom

Krvavim iz nosu

Smrkam

Pogosto kiham

Imam zamašen nos

Moje zaznavanje vonja se je 
spremenilo

Imam zobobol

Imam bolečine  v ustih

Imam suha usta

Moje zaznavanje okusa se je 
spremenilo

Boli me grlo

Težko požiram

Požiranje je boleče

Sem brez glasu

Imam hripav glas



Vrat mi je otekel

Vrat

V predelu vratu občutim bolečine

Ne morem premikati vratu

Imam občutek oteženega dihanja V prsih čutim bolečine

Srčnožilni sistem/dihala

Piska mi v pljučih

V pljučih mi hrope

Nenehno sem brez sape

Kašljam

Izkašljujem gnojen izpljunek

Izkašljujem gnojen izpljunek 
pomešan s krvjo

Izkašljujem kri

Občasno izgubim zavest

Ko sem telesno aktiven

Tudi med počivanjem

Boli me v predelu srca

Bolečine v prsih je ostra

Bolečina v prsih je stiskajoča

Boli me  v predelu prstnice



Prebavila

Nimam apetita

Peče me zgaga

Imam nenehen občutek sitosti

Slabo mi je

Želodec me boli

Bljuvam črno obarvano kri

Imam drisko

Na blatu opažam kri

Blato je črne barve

Blato je svetle barve
Imam težave z zaprtjem

Sečila

Pogosto uriniram

Nenehno čutim potrebo po 
uriniranju

Med uriniranjem čutim bolečino

V urinu opažam gnoj

Imam težave pri uriniranju

V mojem urinu je kri

Ne morem kontrolirati mehurja

Srce mi neredno bije Čutim bolečine v ramenih



Imam krče

Del telesa se nehotno trese

Imam težave s spominom

Imam težave z govorjenjem

Živčno-mišični sistem

Ne morem premikati dela telesa

Noseča sem

Boleča menstruacijaNeredne krvavitve

Močne krvavitve v času menstruacije

Moji čuti se zdijo otopeli

Težko hodim

Del telesa je omrtvičen

Neredna menstruacija

Ginekologija

Nimam menstruacije

Doživel sem epileptični napad



Deli telesa

Uho

Brada

Vrat

Rama

Nadlaht

Komolec

Podlaht

Zapestje

Roka

Noga

Čelo

Obrv

Oko

Nos

Usta

Prsi

Žlička

Trebuh

Stegno

Koleno

Golenica

Gleženj



Hrbet

Pas

Zadnjica

Tilnik

Meča



Bolezni

Bolezni dihal

prehlad astma

angina

bronhitis

pljučnica

pljučni rak

tuberkuloza

ostale pljučne bolezni

vnetje želočne sluznice

vnetje slepiča

čir na želodcu

čir na dvanajsterniku

rak želodca

rak debelega črevesja

rak požiralnika

vnetje tankega črevesja

ostale bolezni prebavnega trakta

Bolezni prebavnih organov



visok krvi tlak

angina pektoris

bolezni srčnih zaklopk

srčna kap

ostale srčno-žilne bolezni

Bolezni srca in ožilja

epilepsija spolne bolezni

Ostale bolezni

zlom kosti

nalezljive bolezni

psihične težave

povišana raven maščobe v krvi

bolezni vezivnega tkiva

gonoreja

sifilis

AIDS

garje



Kdaj in kako jemati zdravila

Trikrat / dvakrat / enkrat dnevno

Zjutraj, popoldne, zvečer / Zjutraj, zvečer / Zvečer ali zjutraj

Zdravila za 
peroralno uporabo

Ko imate povišano temperaturo

Ob bolečinah

Ko ste zaprti

V primeru srbenja

Ko kašljate

Ob nespečnosti

Ko imate epileptični napad

Ko imate drisko

Zdravila za 
zunanjo uporabo

Tableto poližite v ustih 

Grgrajte

Aplicirajte

Aplicirajte v usta

Prilepite si

Uporabite obvezo



Uporabite klistir

Kapljice si kanite v oči

Vstavite si v zadnjik

Vstavite si  v nožnico



V primeru dodatnih vprašanj pokličite 029 244 3811

Svetovalni center za tujce

Mednarodno združenje prefekture Ibaraki

Prizidek  h kulturnemu domu prefekture Ibaraki


