
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska rumänska
Jag måste fara till sjukhuset. Trebuie să merg la spital.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Mă simt rău.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Ajutor!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Cheamă o ambulanță!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska rumänska
Det gör ont här. Mă doare aici.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Am o iritație aici.
Visa var det kliar

Jag har feber. Am febră.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Sunt răcit.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Tușesc.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Mă simt obosit tot timpul.
Informera om att du har varit trött på sistone

Sida 1 23.05.2023



Resa
Hälsa
Jag känner mig snurrig. Sunt amețit.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Nu am poftă de mâncare.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Nu dorm noaptea.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. M-a mușcat o insectă.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Cred că este de la căldură.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Cred că am mâncat ceva stricat.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Mă doare _(parte a corpului)_.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... cap ...
Kroppsdel

... magen ... ... stomac ...
Kroppsdel

... armen ... ... braț ...
Kroppsdel

... benet ... ... picior ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... piept ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... inimă ...

Kroppsdel

... halsen ... ... gât ...
Kroppsdel

... ögat ... ... ochi ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... spate ...
Kroppsdel

... foten ... ... laba piciorului ...
Kroppsdel

... handen ... ... mână ...
Kroppsdel

... örat ... ... ureche ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... intestine ...
Kroppsdel

... en tand ... ... dinte ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Sunt diabetic.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Am astm.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Am probleme cu inima.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Sunt gravidă.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? De câte ori pe zi trebuie să o iau?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Este contagios?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

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

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Iată asigurarea mea medicală.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Nu am asigurare medicală.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Am nevoie de o scutire medicală.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Mă simt puțin mai bine.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. S-a înrăutățit.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Nici o schimbare.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska rumänska
Jag skulle vilja köpa ___. Dați-mi vă rog ___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter Analgezice
Medicin

penicillin penicilină
Medicin
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aspirin aspirină

Medicin

insulin insulină
Medicin

salva unguent
Medicin

sömnpiller somnifere
Medicin

dambindor tampoane igienice
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel dezinfectant
Medicinsk produkt

plåster pansamente
Medicinsk produkt

bandage bandaje
Medicinsk produkt

P-piller anticoncepționale
Medicinsk produkt

kondomer prezervative
Annan produkt

solskydd protecție solară
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska rumänska
Jag är allergisk mot/för ___. Sunt alergic la ___.

Informera om dina allergier
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pollen polen

Allergi

djurhår păr de animale
Djurallergi

bistick/getingstick înțepătură de albină/viespe
Insektsallergi

kvalster acarieni
Allergi

mögel mucegai
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin penicilină
Medicinallergi

nötter/jordnötter nuci/alune
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön semințe de susan/floarea soarelui
Födoämnesallergi

ägg Ouă
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor fructe de mare/pește/scoici/creveți
Födoämnesallergi

mjöl/vete făină/grâu
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter lapte/lactoză/produse lactate
Födoämnesallergi

Sida 6 23.05.2023



Resa
Hälsa
gluten gluten

Födoämnesallergi

soja soia
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Födoämnesallergi

svamp ciuperci
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt fructe/kiwi/nucă de cocos
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander ghimbir/scorțișoară/coriandru
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök arpagic/ceapă/usturoi
Födoämnesallergi

alkohol alcool
Födoämnesallergi
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