
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska tjeckiska
Jag måste fara till sjukhuset. Potřebuji do nemocnice.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Je mi špatně.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Musím okamžitě navštívit lékaře!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Pomoc!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Zavolejte sanitku!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska tjeckiska
Det gör ont här. Bolí to tady.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Vyrážku mám tady.
Visa var det kliar

Jag har feber. Mám horečku.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Jsem nachlazený.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Mám kašel.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Jsem pořád unavený.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Točí se mi hlava.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Nemám chuť k jídlu.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Nemůžu v noci spát.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Kousl mě nějaký hmyz.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Myslím, že je to horkem.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Bolí mě _ [část těla] _.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Nemůžu pohnout _[částí těla]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... hlava ...
Kroppsdel

... magen ... ... žaludek ...
Kroppsdel

... armen ... ... paže ...
Kroppsdel

... benet ... ... noha ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... hruď ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... srdce ...

Kroppsdel

... halsen ... ... hrdlo ...
Kroppsdel

... ögat ... ... oko ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... záda ...
Kroppsdel

... foten ... ... chodidlo ...
Kroppsdel

... handen ... ... ruka ...
Kroppsdel

... örat ... ... ucho ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... vnitřnosti ...
Kroppsdel

... en tand ... ... zub ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Mám cukrovku.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Mám astma.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Mám problémy se srdcem.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Jsem těhotná.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Kolikrát denně bych měl(a) brát?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? Je to nakažlivé
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

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

Můžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít alkohol?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Zde jsou mé pojistné dokumenty.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Nemám zdravotní pojištění.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Potřebuji napsat nemocenskou.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Cítím se trochu lépe.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. Zhoršilo se to.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Je to stejné jako předtím.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska tjeckiska
Jag skulle vilja köpa ___. Chtěl(a) bych si koupit___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter léky proti bolesti
Medicin

penicillin penicilín
Medicin
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aspirin aspirin

Medicin

insulin inzulín
Medicin

salva mast
Medicin

sömnpiller prášky na spaní
Medicin

dambindor vložky
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel dezinfekční prostředek
Medicinsk produkt

plåster náplasti
Medicinsk produkt

bandage obvazy
Medicinsk produkt

P-piller antikoncepční pilulky
Medicinsk produkt

kondomer kondomy
Annan produkt

solskydd ochrana před sluncem
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska tjeckiska
Jag är allergisk mot/för ___. Jsem alergický na ___.

Informera om dina allergier
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pollen pyl

Allergi

djurhår zvířecí chlupy
Djurallergi

bistick/getingstick včelí / vosí štípnutí
Insektsallergi

kvalster roztoči
Allergi

mögel plíseň
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin penicilín
Medicinallergi

nötter/jordnötter oříšky/arašídy
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön sezamová / slunečnicová semínka
Födoämnesallergi

ägg vejce
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor mořské plody/ryby/mořské plody/krevety
Födoämnesallergi

mjöl/vete mouka/pšenice
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter mléko/laktóza/mléčné výrobky
Födoämnesallergi
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gluten lepek

Födoämnesallergi

soja sója
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice
Födoämnesallergi

svamp houby
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt ovoce/kiwi/kokos
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander zázvor/skořice/koriandr
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök pažitka/cibule/česnek
Födoämnesallergi

alkohol alkohol
Födoämnesallergi
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