
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska ungerska
Jag måste fara till sjukhuset. A kórházba kell mennem.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Segítség!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Hívják a mentőket!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska ungerska
Det gör ont här. Itt fáj.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Itt van egy kiütés.
Visa var det kliar

Jag har feber. Lázas vagyok.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Meg vagyok fázva.
Informera om att du är förkyld

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

Jag är trött hela tiden. Állandóan fáradt vagyok.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Szédülök

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Nincs étvágyam.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Nem tudok éjszaka aludni.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Egy rovar megcsípett.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Szerintem a hőség lehet az oka.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Szerintem ehettem valami rosszat.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ...fej...
Kroppsdel

... magen ... ...has...
Kroppsdel

... armen ... ...kar...
Kroppsdel

... benet ... ...láb...
Kroppsdel

... bröstet ... ...mellkas...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ...szív...

Kroppsdel

... halsen ... ...torok....
Kroppsdel

... ögat ... ...szem...
Kroppsdel

... ryggen ... ....hát...
Kroppsdel

... foten ... ....lábfej...
Kroppsdel

... handen ... ...kézfej...
Kroppsdel

... örat ... ....fül...
Kroppsdel

... tarmen ... ...belek...
Kroppsdel

... en tand ... ...fog...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Cukorbeteg vagyok.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Asztmás vagyok.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Szívbeteg vagyok.
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Terhes vagyok.
Informera om din graviditet
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Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Napi hányszor kell beszednem?

Fråga om doseringen av medicinen

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

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Nincs egészségbiztosításom.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Valamivel jobban érzem magam.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska ungerska
Jag skulle vilja köpa ___. Szeretnék venni ____.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter fájdalomcsillapító
Medicin
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penicillin Penicillin

Medicin

aspirin Aspirin
Medicin

insulin Inzulin
Medicin

salva Kenőcs
Medicin

sömnpiller Altató
Medicin

dambindor Egészségügyi betét
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel Fertőtlenítő
Medicinsk produkt

plåster Ragtapasz
Medicinsk produkt

bandage Kötszerek
Medicinsk produkt

P-piller Fogamzásgátló tabletta
Medicinsk produkt

kondomer Óvszer
Annan produkt

solskydd Naptej
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska ungerska
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Jag är allergisk mot/för ___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Informera om dina allergier

pollen Pollen
Allergi

djurhår Állati szőr
Djurallergi

bistick/getingstick Méhcsípés /darázscsípés
Insektsallergi

kvalster Poratkák
Allergi

mögel Penész
Allergi

latex Laktóz
Allergi

penicillin Penicillin
Medicinallergi

nötter/jordnötter Dió / mogyoró
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön Szezámmag / napraforgómag
Födoämnesallergi

ägg Tojás
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Födoämnesallergi

mjöl/vete liszt / búza
Födoämnesallergi
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mjölk/laktos/mjölkprodukter Tej / laktóz / tejtermékek

Födoämnesallergi

gluten Glutén
Födoämnesallergi

soja Szója
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Födoämnesallergi

svamp Gomba
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander Gyömbér/fahéj/koriander
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök Snidling/hagyma/fokhagyma
Födoämnesallergi

alkohol Alkohol
Födoämnesallergi
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