
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Unkari
Minun tarvitsee päästä sairaalaan A kórházba kell mennem.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Segítség!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Hívják a mentőket!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Unkari
Tähän sattuu. Itt fáj.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Itt van egy kiütés.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Lázas vagyok.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Meg vagyok fázva.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Köhögök.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Állandóan fáradt vagyok.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Szédülök

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. Nincs étvágyam.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. Nem tudok éjszaka aludni.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Egy rovar megcsípett.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Szerintem a hőség lehet az oka.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Szerintem ehettem valami rosszat.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ...fej...
Ruumiinosa

...Vatsa... ...has...
Ruumiinosa

...Käte... ...kar...
Ruumiinosa

...Jalka... ...láb...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ...mellkas...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ...szív...

Ruumiinosa

...Kurkku... ...torok....
Ruumiinosa

...Silmä... ...szem...
Ruumiinosa

...Selkä... ....hát...
Ruumiinosa

...Jalka... ....lábfej...
Ruumiinosa

...Käte... ...kézfej...
Ruumiinosa

...Korva... ....fül...
Ruumiinosa

...Sisukse... ...belek...
Ruumiinosa

...Hampaa... ...fog...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Cukorbeteg vagyok.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Asztmás vagyok.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Szívbeteg vagyok.
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Terhes vagyok.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? Napi hányszor kell beszednem?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? Fertőző?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. Nincs egészségbiztosításom.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Valamivel jobban érzem magam.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Unkari
Haluaisin ostaa ___. Szeretnék venni ____.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä fájdalomcsillapító
Lääke
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penisiliiniä Penicillin

Lääke

aspiriinia Aspirin
Lääke

insuliinia Inzulin
Lääke

salvaa Kenőcs
Lääke

unilääkkeitä Altató
Lääke

terveyssiteitä Egészségügyi betét
Terveystuote

desinfiointiainetta Fertőtlenítő
Terveystuote

laastareita Ragtapasz
Terveystuote

ideaalisidettä Kötszerek
Terveystuote

e-pillereitä Fogamzásgátló tabletta
Terveystuote

kondomeita Óvszer
Muu tuote

aurinkovoidetta Naptej
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Unkari
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Olen allerginen ___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Kertominen allergioistasi

siitepölylle Pollen
Allergia

eläimille Állati szőr
Eläinallergia

ampiaisenpistolle Méhcsípés /darázscsípés
Hyönteisallergia

pölypunkeille Poratkák
Allergia

homeelle Penész
Allergia

lateksille Laktóz
Allergia

penisiliinille Penicillin
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille Dió / mogyoró
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille Szezámmag / napraforgómag
Ruoka-allergia

kananmunalle Tojás
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle liszt / búza
Ruoka-allergia
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maidolle / laktoosille / maitotuotteille Tej / laktóz / tejtermékek

Ruoka-allergia

gluteenille Glutén
Ruoka-allergia

soijalle Szója
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Ruoka-allergia

sienille Gomba
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille Gyömbér/fahéj/koriander
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille Snidling/hagyma/fokhagyma
Ruoka-allergia

alkoholille Alkohol
Ruoka-allergia
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