
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk tjekkisk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. Potřebuji do nemocnice.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Je mi špatně.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! Musím okamžitě navštívit lékaře!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Pomoc!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Zavolejte sanitku!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk tjekkisk
Det gør ondt her. Bolí to tady.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Vyrážku mám tady.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Mám horečku.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Jsem nachlazený.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Mám kašel.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Jsem pořád unavený.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Točí se mi hlava.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. Nemám chuť k jídlu.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. Nemůžu v noci spát.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Kousl mě nějaký hmyz.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Myslím, že je to horkem.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. Bolí mě _ [část těla] _.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. Nemůžu pohnout _[částí těla]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ... hlava ...
Kropsdel

... mave ... ... žaludek ...
Kropsdel

... arm ... ... paže ...
Kropsdel

... ben ... ... noha ...
Kropsdel

... bryst ... ... hruď ...
Kropsdel
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... hjerte ... ... srdce ...

Kropsdel

... hals ... ... hrdlo ...
Kropsdel

... øje ... ... oko ...
Kropsdel

... ryg ... ... záda ...
Kropsdel

... fod ... ... chodidlo ...
Kropsdel

... hånd ... ... ruka ...
Kropsdel

... øre ... ... ucho ...
Kropsdel

... indvolde ... ... vnitřnosti ...
Kropsdel

... tand ... ... zub ...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Mám cukrovku.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. Mám astma.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. Mám problémy se srdcem.
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. Jsem těhotná.
At informere om din graviditet
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Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

Kolikrát denně bych měl(a) brát?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Je to nakažlivé
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

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

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

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

Her er mine forsikringsdokumenter. Zde jsou mé pojistné dokumenty.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. Nemám zdravotní pojištění.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Potřebuji napsat nemocenskou.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Cítím se trochu lépe.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Zhoršilo se to.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Je to stejné jako předtím.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk tjekkisk
Jeg vil gerne købe noget___. Chtěl(a) bych si koupit___.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende léky proti bolesti
Medicin
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Penicillin penicilín

Medicin

Aspirin aspirin
Medicin

Insulin inzulín
Medicin

Salve mast
Medicine

Sovepiller prášky na spaní
Medicin

Hygiejnebind vložky
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel dezinfekční prostředek
Medicinsk produkt

Plastre náplasti
Medicinsk produkt

Forbindinger obvazy
Medicinsk produkt

P-piller antikoncepční pilulky
Medicinsk produkt

Kondomer kondomy
Andet produkt

Solbeskyttelse ochrana před sluncem
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk tjekkisk
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Jeg er allergisk overfor___. Jsem alergický na ___.

At informere om dine allergier

Pollen pyl
Allergi

Dyrehår zvířecí chlupy
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik včelí / vosí štípnutí
Insektallergi

Støvmider roztoči
Allergi

Skimmelsvamp plíseň
Allergi

Latex latex
Allergi

Penicillin penicilín
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts oříšky/arašídy
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø sezamová / slunečnicová semínka
Madallergi

Æg vejce
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer mořské plody/ryby/mořské plody/krevety
Madallergi

Mel/hvede mouka/pšenice
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter mléko/laktóza/mléčné výrobky

Madallergi

Gluten lepek
Madallergi

Soja sója
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice
Madallergi

Champignoner houby
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos ovoce/kiwi/kokos
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander zázvor/skořice/koriandr
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg pažitka/cibule/česnek
Madallergi

Alkohol alkohol
Madallergi
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