
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska japanska
Jag måste fara till sjukhuset. 病院に連れて行ってください

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. 気持ちが悪い
 

Jag måste till en doktor med en gång! 今すぐ医者に診てもらいたい！
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! 助けて！
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! 救急車を呼んで！
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska japanska
Det gör ont här. ここが痛いです

Visa var det gör ont

Det kliar här. ここに発疹があります
Visa var det kliar

Jag har feber. 熱があります
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. 風邪を引きました
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. 咳が出ます
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. いつも疲れています
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. めまいがします

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. 食欲がありません
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. お腹がすいていません
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. 虫に刺されました
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. 暑さが原因だと思います
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. 何か変なものを食べたと思います
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. 私の_[body part]_ が痛い
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. _[body part]_を動かすことができない
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ...頭...
Kroppsdel

... magen ... ...お腹...
Kroppsdel

... armen ... ...腕...
Kroppsdel

... benet ... ...脚...
Kroppsdel

... bröstet ... ...胸...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ...心臓...

Kroppsdel

... halsen ... ...喉...
Kroppsdel

... ögat ... ... 目 ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... 背 ...
Kroppsdel

... foten ... ...　足　...
Kroppsdel

... handen ... ...手...
Kroppsdel

... örat ... ...耳...
Kroppsdel

... tarmen ... ...便通...
Kroppsdel

... en tand ... ...歯...
Kroppsdel

Jag har diabetes. 私は糖尿病です
Informera om din diabetes

Jag har astma. 私は喘息持ちです
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. 私は心臓病です
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. 私は妊娠しています
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? 一日に何回飲めばいいですか?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? 伝染性はありますか?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

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

私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことが
できますか?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. これが私の保険書類です
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. 私は保険に入っていません
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. 病気の診断書が必要です
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. 少し気分が良くなりました
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. 状態が悪化しました
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. 前と同じ状態です
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska japanska
Jag skulle vilja köpa ___. ___を買いたいです

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter 痛み止め薬
Medicin

penicillin ぺニシリン
Medicin
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aspirin アスピリン

Medicin

insulin インシュリン
Medicin

salva 軟膏
Medicin

sömnpiller 睡眠薬
Medicin

dambindor 生理用ナプキン
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel 殺菌剤
Medicinsk produkt

plåster バンドエイド
Medicinsk produkt

bandage 包帯
Medicinsk produkt

P-piller 経口避妊薬
Medicinsk produkt

kondomer コンドーム
Annan produkt

solskydd 日焼け止め
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska japanska
Jag är allergisk mot/för ___. 私は___にアレルギーがあります

Informera om dina allergier
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pollen 花粉

Allergi

djurhår 動物の毛
Djurallergi

bistick/getingstick ハチ刺され　
Insektsallergi

kvalster ダニ
Allergi

mögel カビ
Allergi

latex ラテックス
Allergi

penicillin ペニシリン
Medicinallergi

nötter/jordnötter ナッツ/ピーナッツ
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön ゴマ/ヒマワリの種
Födoämnesallergi

ägg 卵
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor 海産食品/魚/貝/えび
Födoämnesallergi

mjöl/vete 小麦粉/麦
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter 牛乳/乳糖/乳製品
Födoämnesallergi
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gluten グルテン

Födoämnesallergi

soja 大豆
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs 豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Födoämnesallergi

svamp キノコ
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt 果物/キーウィ/ココナツ
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander 生姜/シナモン/コリアンダー
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök チャイブ/タマネギ/ニンニク
Födoämnesallergi

alkohol アルコール
Födoämnesallergi
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