
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Saksa
Minun tarvitsee päästä sairaalaan Ich muss in ein Krankhaus.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Mir ist übel.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Hilfe!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Ruf einen Krankenwagen!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Saksa
Tähän sattuu. Es tut hier weh.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Ich habe hier einen Ausschlag.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Ich habe Fieber.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Ich habe eine Erkältung.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Ich habe Husten.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Ich bin ständig müde.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Mir ist schwindelig.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. Ich habe gar keinen Appetit.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. Ich kann nachts nicht schlafen.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Ein Insekt hat mich gestochen.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Ich glaube, es is die Hitze.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... Kopf ...
Ruumiinosa

...Vatsa... ... Magen ...
Ruumiinosa

...Käte... ... Arm ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... Bein ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... Brust ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... Herz ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... Hals ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... Auge ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... Rücken ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... Fuß ...
Ruumiinosa

...Käte... ... Hand ...
Ruumiinosa

...Korva... ... Ohr ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... Gedärme ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... Zahn ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Ich habe Diabetes.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Ich habe Asthma.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Ich habe ein Herzleiden
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Ich bin schwanger.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? Ist das ansteckend?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. Ich habe keine Krankenversicherung.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Ich brauche eine Krankschreibung.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Ich fühle mich etwas besser.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. Es ist schlimmer geworden.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Es ist unverändert.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Saksa
Haluaisin ostaa ___. Ich möchte___kaufen.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä Schmerztabletten
Lääke

penisiliiniä Penizillin
Lääke
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aspiriinia Aspirin

Lääke

insuliinia Insulin
Lääke

salvaa Salbe
Lääke

unilääkkeitä Schlaftabletten
Lääke

terveyssiteitä Damenbinde
Terveystuote

desinfiointiainetta Desinfektionsmittel
Terveystuote

laastareita Pflaster
Terveystuote

ideaalisidettä Bandagen
Terveystuote

e-pillereitä Antibabypille
Terveystuote

kondomeita Kondome
Muu tuote

aurinkovoidetta Sonnenschutz
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Saksa
Olen allerginen ___. Ich bin allergisch gegen___.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle Pollen

Allergia

eläimille Tierhaar
Eläinallergia

ampiaisenpistolle Bienenstiche/Wespenstiche
Hyönteisallergia

pölypunkeille Hausstaubmilben
Allergia

homeelle Schimmel
Allergia

lateksille Latex
Allergia

penisiliinille Penizillin
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille Nüsse/Erdnüsse
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Ruoka-allergia

kananmunalle Ei
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle Mehl/Weizen
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille Milch/Laktose//Molkeprodukte
Ruoka-allergia

Sivu 6 22.05.2023



Matkustaminen
Terveys
gluteenille Gluten

Ruoka-allergia

soijalle Soja
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Ruoka-allergia

sienille Pilze
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille Ingwer/Zimt/Koriander
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Ruoka-allergia

alkoholille Alkohol
Ruoka-allergia
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