
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska turkiska
Jag måste fara till sjukhuset. Hastaneye gitmem lazım.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Hastayım.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Derhal doktoru görmem gerekiyor!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Yardım!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Bir ambulans çağırın!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska turkiska
Det gör ont här. Burası acıyor.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Buramda bir kızarıklık var.
Visa var det kliar

Jag har feber. Ateşim var.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Soğuk algınlığım var.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Öksürüğüm var.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Her zaman yorgunum.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Başım dönüyor.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Hiç iştahım yok.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Gece uyuyamıyorum.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Beni bir böcek ısırdı.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Sanırım sıcaktan oldu.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Sanırım bozuk bişey yedim.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... kafa ...
Kroppsdel

... magen ... ... karın ...
Kroppsdel

... armen ... ... kol ...
Kroppsdel

... benet ... ... bacak ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... göğüs ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... kalp ...

Kroppsdel

... halsen ... ... boğaz ...
Kroppsdel

... ögat ... ... göz ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... sırt ...
Kroppsdel

... foten ... ... ayak ...
Kroppsdel

... handen ... ... el ...
Kroppsdel

... örat ... ... kulak ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... bağırsaklar ...
Kroppsdel

... en tand ... ... diş ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Bende şeker hastalığı var.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Bende nefes darlığı var.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Bende kalp hastalığı var.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Hamileyim.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? O bulaşıcı mı?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

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

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Sigorta belgelerim burada.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Sağlık sigortam yok.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Rapora ihtiyacım var.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Şimdi daha iyiyim.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. O kötüleşti.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Eskisiyle aynı.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska turkiska
Jag skulle vilja köpa ___. Biraz __ almak istiyorum.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter ağrıkesiciler
Medicin

penicillin penisilin
Medicin
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aspirin aspirin

Medicin

insulin insülin
Medicin

salva merhem
Medicin

sömnpiller uyku hapları
Medicin

dambindor hijyenik pedler
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel dezenfektan
Medicinsk produkt

plåster bant yardımı
Medicinsk produkt

bandage bandajlar
Medicinsk produkt

P-piller doğum kontrol hapları
Medicinsk produkt

kondomer prezervatifler
Annan produkt

solskydd güneşten koruma
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska turkiska
Jag är allergisk mot/för ___. __e alerjim var.

Informera om dina allergier
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pollen polen

Allergi

djurhår hayvan saçı
Djurallergi

bistick/getingstick arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
Insektsallergi

kvalster toz zerreleri
Allergi

mögel küf
Allergi

latex kauçuk ham maddesi
Allergi

penicillin penisilin
Medicinallergi

nötter/jordnötter ceviz/fıstık
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
Födoämnesallergi

ägg yumurta
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
Födoämnesallergi

mjöl/vete un/buğday
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter süt/laktoz/süt ürünü
Födoämnesallergi
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gluten glüten

Födoämnesallergi

soja soya
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Födoämnesallergi

svamp mantar
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt meyva/kivi/hindistan cevizi
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander zencefil/tarçın/kişniş
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök frenksoğanı/soğan/sarımsak
Födoämnesallergi

alkohol alkol
Födoämnesallergi
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