
Podróże
Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek
polski fiński
Muszę iść do szpitala. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Prośba o zabranie do szpitala

Źle się czuję. Voin pahoin.
 

Proszę natychmiast wezwać lekarza! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej

Pomocy! Apua!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)

Proszę wezwać karetkę! Soittakaa ambulanssi!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza
polski fiński
Boli (mnie) tutaj. Tähän sattuu.

Wskazywanie części ciała, która nas boli

Mam tu wysypkę. Minulla on ihottumaa täällä.
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę

Mam gorączkę. Minulla on kuumetta.
Informowanie, że mamy gorączkę

Jestem przeziębiony/przeziębiona. Minä olen vilustunut.
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni

Mam kaszel. Minulla on yskä.
Informowanie, że mamy kaszel

Cały czas jestem zmęczony/zmęczona. Olen koko ajan väsynyt.
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
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Kręci mi się w głowie. Minua huimaa.

Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy

Nie mam apetytu. Minulla ei ole ruokahalua.
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie

Nie mogę spać. En pysty nukkumaan öisin.
Informowanie, że cierpimy na bezsenność

Ukąsił mnie owad. Minua puri hyönteinen.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada

To chyba przez ten upał. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą

Chyba coś mi zaszkodziło. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem

Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ . _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Informowanie, która część ciała nas boli

Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część
ciała]_ .

_[Ruumiinosa]ni ei liiku.

Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona

...głowa... ...pää...
Część ciała

...brzuch... ...Vatsa...
Część ciała

...ramię... ...Käte...
Część ciała

...noga... ...Jalka...
Część ciała
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...klatka piersiowa... ...Rintakehä...

Część ciała

...serce... ...Sydäme...
Część ciała

...gardło... ...Kurkku...
Część ciała

...oko... ...Silmä...
Część ciała

...plecy... ...Selkä...
Część ciała

...stopa... ...Jalka...
Część ciała

...ręka... ...Käte...
Część ciała

...ucho... ...Korva...
Część ciała

...jelita... ...Sisukse...
Część ciała

...ząb... ...Hampaa...
Część ciała

Mam cukrzycę. Minulla on diabetes.
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę

Mam astmę. Minulla on astma.
Używane, aby poinformować, że mamy astmę

Choruję na serce. Minulla on sydänvaivoja.
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca

Strona 3 24.05.2023



Podróże
Zdrowie
Jestem w ciąży. Olen raskaana.

Używane, aby poinformować o ciąży

Ile razy dziennie powinienem/powinnam to
zażywać?

Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

Pytanie o dawkowanie lekarstwa

Czy to jest zaraźliwe? Onko se tarttuvaa?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności

Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych

Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego

Potrzebuję zwolnienie lekarskie. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
Prośba o zwolnienie lekarskie

Czuję się trochę lepiej. Minulla on jo parempi olo.
Informowanie o poprawie

Mój stan się pogorszył. Se on pahentunut.
Informowanie o pogorszeniu

Mój stan jest bez zmian. Se on ennallaan.
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka
polski fiński
Poproszę ___. Haluaisin ostaa ___.

Proszenie o konkretny produkt
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środki przeciwbólowe särkylääkettä

Lekarstwo

penicylina penisiliiniä
Lekarstwo

aspiryna aspiriinia
Lekarstwo

insulina insuliinia
Lekarstwo

maść salvaa
Lekarstwo

tabletki nasenne unilääkkeitä
Lekarstwo

podpaski terveyssiteitä
Produkt medyczny

środek dezynfekujący desinfiointiainetta
Produkt medyczny

plastry laastareita
Produkt medyczny

bandaże ideaalisidettä
Produkt medyczny

pigułki antykoncepcyjne e-pillereitä
Produkt medyczny

prezerwatywy kondomeita
Inny produkt dostępny w aptece

krem przeciwsłoneczny aurinkovoidetta
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia
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Jestem uczulony/uczulona na ___. Olen allerginen ___.

Informowanie o alergiach

pyłki siitepölylle
Uczulenie

sierść zwierząt eläimille
Uczulenie

użądlenie pszczoły/użądlenie osy ampiaisenpistolle
Uczulenie

roztocze pölypunkeille
Uczulenie

pleśń homeelle
Uczulenie

lateks lateksille
Uczulenie

penicylina penisiliinille
Uczulenie na lekarstwo

orzechy/orzechy ziemne pähkinöille / maapähkinöille
Alergia pokarmowa

nasiona sezamu/pestki słonecznika seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Alergia pokarmowa

jaja kananmunalle
Alergia pokarmowa

owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Alergia pokarmowa
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mąka/pszenica jauhoille/vehnälle

Alergia pokarmowa

mleko/laktoza/nabiał maidolle / laktoosille / maitotuotteille
Alergia pokarmowa

gluten gluteenille
Alergia pokarmowa

soja soijalle
Alergia pokarmowa

rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Alergia pokarmowa

grzyby sienille
Alergia pokarmowa

owoce/kiwi/kokos hedelmille / kiiville / kookokselle
Alergia pokarmowa

imbir/cynamon/kolendra inkiväärille / kanelille / korianterille
Alergia pokarmowa

szczypiorek/cebula/czosnek ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Alergia pokarmowa

alkohol alkoholille
Alergia pokarmowa
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