
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk engelsk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. I need to go to the hospital.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. I feel sick.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! I need to see a doctor immediately!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Help!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Call an ambulance!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk engelsk
Det gør ondt her. It hurts here.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. I have a rash here.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. I have a fever.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. I have a cold.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. I have a cough.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. I am tired all the time.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. I feel dizzy.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. I don't have any appetite.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. I can't sleep at night.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. An insect bit me.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. I think it's the heat.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. I think that I have eaten something bad.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. My _[body part]_ hurts.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. I can't move my _[body part]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ... head ...
Kropsdel

... mave ... ... stomach ...
Kropsdel

... arm ... ... arm ...
Kropsdel

... ben ... ... leg ...
Kropsdel

... bryst ... ... chest ...
Kropsdel
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... hjerte ... ... heart ...

Kropsdel

... hals ... ... throat ...
Kropsdel

... øje ... ... eye ...
Kropsdel

... ryg ... ... back ...
Kropsdel

... fod ... ... foot ...
Kropsdel

... hånd ... ... hand ...
Kropsdel

... øre ... ... ear ...
Kropsdel

... indvolde ... ... bowels ...
Kropsdel

... tand ... ... tooth ...
Kropsdel

Jeg har diabetes. I have diabetes.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. I have asthma.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. I have a heart condition.
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. I'm pregnant.
At informere om din graviditet
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Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

How many times a day should I take this?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Is it contagious?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke
motion/drikke alkohol?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom

Her er mine forsikringsdokumenter. Here are my insurance documents.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. I don't have health insurance.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. I need a sick note.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. I feel a bit better.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. It has gotten worse.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. It's the same as before.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk engelsk
Jeg vil gerne købe noget___. I would like to buy some___.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende painkillers
Medicin
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Penicillin penicillin

Medicin

Aspirin aspirin
Medicin

Insulin insulin
Medicin

Salve ointment
Medicine

Sovepiller sleeping pills
Medicin

Hygiejnebind sanitary pads
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel disinfectant
Medicinsk produkt

Plastre band aids
Medicinsk produkt

Forbindinger bandages
Medicinsk produkt

P-piller birth control pills
Medicinsk produkt

Kondomer condoms
Andet produkt

Solbeskyttelse sun protection
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk engelsk
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Jeg er allergisk overfor___. I'm allergic to ___.

At informere om dine allergier

Pollen pollen
Allergi

Dyrehår animal hair
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik bee stings/wasp stings
Insektallergi

Støvmider dust mites
Allergi

Skimmelsvamp mold
Allergi

Latex latex
Allergi

Penicillin penicillin
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts nuts/peanuts
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø sesame seeds/sunflower seeds
Madallergi

Æg egg
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer seafood/fish/shellfish/shrimps
Madallergi

Mel/hvede flour/wheat
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter milk/lactose/dairy

Madallergi

Gluten gluten
Madallergi

Soja soy
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs leguminous plants/beans/peas/corn
Madallergi

Champignoner mushrooms
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos fruit/kiwi/coconut
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander ginger/cinnamon/coriander
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg chives/onions/garlic
Madallergi

Alkohol alcohol
Madallergi
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