
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Turkki
Minun tarvitsee päästä sairaalaan Hastaneye gitmem lazım.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Hastayım.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Derhal doktoru görmem gerekiyor!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Yardım!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Bir ambulans çağırın!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Turkki
Tähän sattuu. Burası acıyor.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Buramda bir kızarıklık var.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Ateşim var.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Soğuk algınlığım var.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Öksürüğüm var.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Her zaman yorgunum.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Başım dönüyor.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. Hiç iştahım yok.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. Gece uyuyamıyorum.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Beni bir böcek ısırdı.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Sanırım sıcaktan oldu.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Sanırım bozuk bişey yedim.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... kafa ...
Ruumiinosa

...Vatsa... ... karın ...
Ruumiinosa

...Käte... ... kol ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... bacak ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... göğüs ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... kalp ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... boğaz ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... göz ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... sırt ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... ayak ...
Ruumiinosa

...Käte... ... el ...
Ruumiinosa

...Korva... ... kulak ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... bağırsaklar ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... diş ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Bende şeker hastalığı var.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Bende nefes darlığı var.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Bende kalp hastalığı var.
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Hamileyim.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? O bulaşıcı mı?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

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

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Sigorta belgelerim burada.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. Sağlık sigortam yok.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Rapora ihtiyacım var.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Şimdi daha iyiyim.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. O kötüleşti.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Eskisiyle aynı.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Turkki
Haluaisin ostaa ___. Biraz __ almak istiyorum.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä ağrıkesiciler
Lääke

penisiliiniä penisilin
Lääke
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aspiriinia aspirin

Lääke

insuliinia insülin
Lääke

salvaa merhem
Lääke

unilääkkeitä uyku hapları
Lääke

terveyssiteitä hijyenik pedler
Terveystuote

desinfiointiainetta dezenfektan
Terveystuote

laastareita bant yardımı
Terveystuote

ideaalisidettä bandajlar
Terveystuote

e-pillereitä doğum kontrol hapları
Terveystuote

kondomeita prezervatifler
Muu tuote

aurinkovoidetta güneşten koruma
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Turkki
Olen allerginen ___. __e alerjim var.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle polen

Allergia

eläimille hayvan saçı
Eläinallergia

ampiaisenpistolle arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
Hyönteisallergia

pölypunkeille toz zerreleri
Allergia

homeelle küf
Allergia

lateksille kauçuk ham maddesi
Allergia

penisiliinille penisilin
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille ceviz/fıstık
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
Ruoka-allergia

kananmunalle yumurta
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle un/buğday
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille süt/laktoz/süt ürünü
Ruoka-allergia
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gluteenille glüten

Ruoka-allergia

soijalle soya
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Ruoka-allergia

sienille mantar
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle meyva/kivi/hindistan cevizi
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille zencefil/tarçın/kişniş
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille frenksoğanı/soğan/sarımsak
Ruoka-allergia

alkoholille alkol
Ruoka-allergia
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