
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk ungarsk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. A kórházba kell mennem.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Segítség!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Hívják a mentőket!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk ungarsk
Det gør ondt her. Itt fáj.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Itt van egy kiütés.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Lázas vagyok.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Meg vagyok fázva.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Köhögök.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Állandóan fáradt vagyok.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Szédülök

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. Nincs étvágyam.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. Nem tudok éjszaka aludni.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Egy rovar megcsípett.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Szerintem a hőség lehet az oka.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Szerintem ehettem valami rosszat.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. Fáj a _[testrész]_/em/am.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ...fej...
Kropsdel

... mave ... ...has...
Kropsdel

... arm ... ...kar...
Kropsdel

... ben ... ...láb...
Kropsdel

... bryst ... ...mellkas...
Kropsdel
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... hjerte ... ...szív...

Kropsdel

... hals ... ...torok....
Kropsdel

... øje ... ...szem...
Kropsdel

... ryg ... ....hát...
Kropsdel

... fod ... ....lábfej...
Kropsdel

... hånd ... ...kézfej...
Kropsdel

... øre ... ....fül...
Kropsdel

... indvolde ... ...belek...
Kropsdel

... tand ... ...fog...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Cukorbeteg vagyok.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. Asztmás vagyok.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. Szívbeteg vagyok.
At informere om dit dårlige hjerte

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

Napi hányszor kell beszednem?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Fertőző?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

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

Her er mine forsikringsdokumenter. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. Nincs egészségbiztosításom.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Valamivel jobban érzem magam.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk ungarsk
Jeg vil gerne købe noget___. Szeretnék venni ____.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende fájdalomcsillapító
Medicin

Side 4 22.05.2023



Rejse
Helbred
Penicillin Penicillin

Medicin

Aspirin Aspirin
Medicin

Insulin Inzulin
Medicin

Salve Kenőcs
Medicine

Sovepiller Altató
Medicin

Hygiejnebind Egészségügyi betét
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel Fertőtlenítő
Medicinsk produkt

Plastre Ragtapasz
Medicinsk produkt

Forbindinger Kötszerek
Medicinsk produkt

P-piller Fogamzásgátló tabletta
Medicinsk produkt

Kondomer Óvszer
Andet produkt

Solbeskyttelse Naptej
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk ungarsk
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Jeg er allergisk overfor___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

At informere om dine allergier

Pollen Pollen
Allergi

Dyrehår Állati szőr
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik Méhcsípés /darázscsípés
Insektallergi

Støvmider Poratkák
Allergi

Skimmelsvamp Penész
Allergi

Latex Laktóz
Allergi

Penicillin Penicillin
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts Dió / mogyoró
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø Szezámmag / napraforgómag
Madallergi

Æg Tojás
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Madallergi

Mel/hvede liszt / búza
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter Tej / laktóz / tejtermékek

Madallergi

Gluten Glutén
Madallergi

Soja Szója
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Madallergi

Champignoner Gomba
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander Gyömbér/fahéj/koriander
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg Snidling/hagyma/fokhagyma
Madallergi

Alkohol Alkohol
Madallergi
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