
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska polska
Jag måste fara till sjukhuset. Muszę iść do szpitala.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Źle się czuję.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Proszę natychmiast wezwać lekarza!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Pomocy!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Proszę wezwać karetkę!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska polska
Det gör ont här. Boli (mnie) tutaj.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Mam tu wysypkę.
Visa var det kliar

Jag har feber. Mam gorączkę.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Jestem przeziębiony/przeziębiona.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Mam kaszel.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Kręci mi się w głowie.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Nie mam apetytu.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Nie mogę spać.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Ukąsił mnie owad.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. To chyba przez ten upał.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Chyba coś mi zaszkodziło.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ...głowa...
Kroppsdel

... magen ... ...brzuch...
Kroppsdel

... armen ... ...ramię...
Kroppsdel

... benet ... ...noga...
Kroppsdel

... bröstet ... ...klatka piersiowa...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ...serce...

Kroppsdel

... halsen ... ...gardło...
Kroppsdel

... ögat ... ...oko...
Kroppsdel

... ryggen ... ...plecy...
Kroppsdel

... foten ... ...stopa...
Kroppsdel

... handen ... ...ręka...
Kroppsdel

... örat ... ...ucho...
Kroppsdel

... tarmen ... ...jelita...
Kroppsdel

... en tand ... ...ząb...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Mam cukrzycę.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Mam astmę.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Choruję na serce.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Jestem w ciąży.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Czy to jest zaraźliwe?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

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

Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać
sport/pić alkohol?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Czuję się trochę lepiej.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. Mój stan się pogorszył.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Mój stan jest bez zmian.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska polska
Jag skulle vilja köpa ___. Poproszę ___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter środki przeciwbólowe
Medicin

penicillin penicylina
Medicin
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aspirin aspiryna

Medicin

insulin insulina
Medicin

salva maść
Medicin

sömnpiller tabletki nasenne
Medicin

dambindor podpaski
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel środek dezynfekujący
Medicinsk produkt

plåster plastry
Medicinsk produkt

bandage bandaże
Medicinsk produkt

P-piller pigułki antykoncepcyjne
Medicinsk produkt

kondomer prezerwatywy
Annan produkt

solskydd krem przeciwsłoneczny
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska polska
Jag är allergisk mot/för ___. Jestem uczulony/uczulona na ___.

Informera om dina allergier
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pollen pyłki

Allergi

djurhår sierść zwierząt
Djurallergi

bistick/getingstick użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Insektsallergi

kvalster roztocze
Allergi

mögel pleśń
Allergi

latex lateks
Allergi

penicillin penicylina
Medicinallergi

nötter/jordnötter orzechy/orzechy ziemne
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön nasiona sezamu/pestki słonecznika
Födoämnesallergi

ägg jaja
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
Födoämnesallergi

mjöl/vete mąka/pszenica
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter mleko/laktoza/nabiał
Födoämnesallergi

Sida 6 23.05.2023



Resa
Hälsa
gluten gluten

Födoämnesallergi

soja soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Födoämnesallergi

svamp grzyby
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt owoce/kiwi/kokos
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander imbir/cynamon/kolendra
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök szczypiorek/cebula/czosnek
Födoämnesallergi

alkohol alkohol
Födoämnesallergi
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