
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska franska
Jag måste fara till sjukhuset. Je dois me rendre à l'hôpital.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Je me sens malade.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Je dois voir un médecin immédiatement !
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Au secours !
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Appelez une ambulance !
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska franska
Det gör ont här. J'ai mal là.

Visa var det gör ont

Det kliar här. J'ai des rougeurs ici.
Visa var det kliar

Jag har feber. J'ai de la fièvre.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. J'ai un rhume.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Je tousse.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Je suis constamment fatigué(e).
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. J'ai la tête qui tourne.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Je n'ai pas d'appétit.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Je ne dors pas la nuit.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. J'ai été mordu(e) par un insecte.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... tête ...
Kroppsdel

... magen ... ... estomac ...
Kroppsdel

... armen ... ... bras ...
Kroppsdel

... benet ... ... jambe ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... poitrine ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... cœur ...

Kroppsdel

... halsen ... ... gorge ...
Kroppsdel

... ögat ... ... œil ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... dos ...
Kroppsdel

... foten ... ... pied ...
Kroppsdel

... handen ... ... main ...
Kroppsdel

... örat ... ... oreille ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... intestins ...
Kroppsdel

... en tand ... ... dent ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Je suis diabétique.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Je fais de l'asthme.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. J'ai un problème cardiaque.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Je suis enceinte.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Combien de fois par jour dois-je en prendre ?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Est-ce contagieux ?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka
alkohol?

Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire
de l'alcool ?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Voici mes papiers d'assurance.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Je n'ai pas d'assurance maladie.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. J'ai besoin d'un certificat médical.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Je me sens un peu mieux.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. C'est pire.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Il n'y a pas de changement.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska franska
Jag skulle vilja köpa ___. Je voudrais acheter du/de la ___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter anti-douleurs
Medicin

penicillin pénicilline
Medicin
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aspirin aspirine

Medicin

insulin insuline
Medicin

salva pommade
Medicin

sömnpiller somnifères
Medicin

dambindor serviettes hygiéniques
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel désinfectant
Medicinsk produkt

plåster pansements
Medicinsk produkt

bandage bandages
Medicinsk produkt

P-piller pilules contraceptives
Medicinsk produkt

kondomer préservatifs
Annan produkt

solskydd crème solaire
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska franska
Jag är allergisk mot/för ___. Je suis allergique au/à la ___.

Informera om dina allergier
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pollen pollen

Allergi

djurhår poils d'animaux
Djurallergi

bistick/getingstick piqûres de guêpes ou d'abeilles
Insektsallergi

kvalster acariens
Allergi

mögel moisissure
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin pénicilline
Medicinallergi

nötter/jordnötter noix/cacahuètes
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön graines de sésame / graines de tournesol
Födoämnesallergi

ägg œufs
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
Födoämnesallergi

mjöl/vete farine/blé
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter lait/lactose/produits laitiers
Födoämnesallergi
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gluten gluten

Födoämnesallergi

soja soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
Födoämnesallergi

svamp champignons
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt fruits/kiwis/noix de coco
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander gingembre/cannelle/coriandre
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök ciboulette/oignons/ail
Födoämnesallergi

alkohol alcool
Födoämnesallergi
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