
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Englanti
Minun tarvitsee päästä sairaalaan I need to go to the hospital.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. I feel sick.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! I need to see a doctor immediately!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Help!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Call an ambulance!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Englanti
Tähän sattuu. It hurts here.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. I have a rash here.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. I have a fever.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. I have a cold.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. I have a cough.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. I am tired all the time.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. I feel dizzy.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. I don't have any appetite.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. I can't sleep at night.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. An insect bit me.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. I think it's the heat.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. I think that I have eaten something bad.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. My _[body part]_ hurts.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. I can't move my _[body part]_.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... head ...
Ruumiinosa

...Vatsa... ... stomach ...
Ruumiinosa

...Käte... ... arm ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... leg ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... chest ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... heart ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... throat ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... eye ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... back ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... foot ...
Ruumiinosa

...Käte... ... hand ...
Ruumiinosa

...Korva... ... ear ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... bowels ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... tooth ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. I have diabetes.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. I have asthma.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. I have a heart condition.
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. I'm pregnant.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? How many times a day should I take this?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? Is it contagious?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

Saanko olla auringossa / mennä uimaan /
urheilla / juoda alkoholia?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Here are my insurance documents.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. I don't have health insurance.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. I need a sick note.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. I feel a bit better.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. It has gotten worse.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. It's the same as before.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Englanti
Haluaisin ostaa ___. I would like to buy some___.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä painkillers
Lääke

penisiliiniä penicillin
Lääke
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aspiriinia aspirin

Lääke

insuliinia insulin
Lääke

salvaa ointment
Lääke

unilääkkeitä sleeping pills
Lääke

terveyssiteitä sanitary pads
Terveystuote

desinfiointiainetta disinfectant
Terveystuote

laastareita band aids
Terveystuote

ideaalisidettä bandages
Terveystuote

e-pillereitä birth control pills
Terveystuote

kondomeita condoms
Muu tuote

aurinkovoidetta sun protection
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Englanti
Olen allerginen ___. I'm allergic to ___.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle pollen

Allergia

eläimille animal hair
Eläinallergia

ampiaisenpistolle bee stings/wasp stings
Hyönteisallergia

pölypunkeille dust mites
Allergia

homeelle mold
Allergia

lateksille latex
Allergia

penisiliinille penicillin
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille nuts/peanuts
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille sesame seeds/sunflower seeds
Ruoka-allergia

kananmunalle egg
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille seafood/fish/shellfish/shrimps
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle flour/wheat
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille milk/lactose/dairy
Ruoka-allergia
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gluteenille gluten

Ruoka-allergia

soijalle soy
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille leguminous plants/beans/peas/corn
Ruoka-allergia

sienille mushrooms
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle fruit/kiwi/coconut
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille ginger/cinnamon/coriander
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille chives/onions/garlic
Ruoka-allergia

alkoholille alcohol
Ruoka-allergia
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