
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Espanja
Minun tarvitsee päästä sairaalaan Necesito ir al hospital.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Me siento mal.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! ¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! ¡Ayuda!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! ¡Llamen a una ambulancia!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Espanja
Tähän sattuu. Me duele aquí.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Tengo un sarpullido aquí.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Tengo fiebre.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Tengo un resfriado.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Tengo tos.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Me siento cansado todo el tiempo.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Estoy mareado/a.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. No tengo apetito.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. No puedo dormir por las noches.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Un insecto me picó.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Creo que es el calor.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Creo que comí algo en mal estado.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... cabeza ...
Ruumiinosa

...Vatsa... .. estómago ...
Ruumiinosa

...Käte... ... brazo ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... pierna ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... pecho ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... corazón ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... garganta ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... ojo ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... espalda ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... pie ...
Ruumiinosa

...Käte... ... mano ...
Ruumiinosa

...Korva... ... oreja ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... intestinos ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... diente ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Tengo diabetes.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Tengo asma.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Tengo una condición cardíaca delicada.
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Estoy embarazada.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? ¿Cuántas veces al día debo tomar esto?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? ¿Es contagioso?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

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

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber
alcohol?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Aquí están los documentos de mi seguro.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. No tengo seguro médico.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Me siento un poco mejor.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. Ha empeorado.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Está igual que antes.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Espanja
Haluaisin ostaa ___. Me gustaría comprar unos/unas ___.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä analgésicos
Lääke

penisiliiniä penicilina
Lääke
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aspiriinia aspirina

Lääke

insuliinia insulina
Lääke

salvaa ungüento
Lääke

unilääkkeitä pastillas para dormir
Lääke

terveyssiteitä toallas sanitarias
Terveystuote

desinfiointiainetta Desinfectante
Terveystuote

laastareita bandas adhesivas
Terveystuote

ideaalisidettä vendas
Terveystuote

e-pillereitä pastillas anticonceptivas
Terveystuote

kondomeita condones
Muu tuote

aurinkovoidetta protección solar
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Espanja
Olen allerginen ___. Soy alérgico a ___.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle polen

Allergia

eläimille pelo de animal
Eläinallergia

ampiaisenpistolle picadura de abeja/avispa
Hyönteisallergia

pölypunkeille ácaros de polvo
Allergia

homeelle moho
Allergia

lateksille latex
Allergia

penisiliinille penicilina
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille nueces/cacahuates
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Ruoka-allergia

kananmunalle huevo
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarón
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle harina/trigo
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille leche/lactosa/productos lácteos
Ruoka-allergia
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gluteenille gluten

Ruoka-allergia

soijalle soya
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Ruoka-allergia

sienille hongos
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle fruta/kiwi/coco
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille gengibre/canela/cilantro
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille cebollín/cebolla/ajo
Ruoka-allergia

alkoholille alcohol
Ruoka-allergia
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