
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Hongaars
Ik moet naar het ziekenhuis A kórházba kell mennem.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Segítség!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Hívják a mentőket!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Hongaars
Het doet hier pijn. Itt fáj.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Itt van egy kiütés.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Lázas vagyok.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Meg vagyok fázva.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Köhögök.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Állandóan fáradt vagyok.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Szédülök

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Nincs étvágyam.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Nem tudok éjszaka aludni.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Egy rovar megcsípett.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Szerintem a hőség lehet az oka.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Szerintem ehettem valami rosszat.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Fáj a _[testrész]_/em/am.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ...fej...
Lichaamsdeel

... buik ... ...has...
Lichaamsdeel

... arm ... ...kar...
Lichaamsdeel

... been ... ...láb...
Lichaamsdeel

... borst ... ...mellkas...
Lichaamsdeel
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... hart ... ...szív...

Lichaamsdeel

... hals ... ...torok....
Lichaamsdeel

... oog ... ...szem...
Lichaamsdeel

... rug ... ....hát...
Lichaamsdeel

... voet ... ....lábfej...
Lichaamsdeel

... hand ... ...kézfej...
Lichaamsdeel

...oor ... ....fül...
Lichaamsdeel

... darmen ... ...belek...
Lichaamsdeel

... kies ... ...fog...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Cukorbeteg vagyok.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Asztmás vagyok.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Szívbeteg vagyok.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Terhes vagyok.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Napi hányszor kell beszednem?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Fertőző?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Itt vannak a biztosítási papírjaim.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Nincs egészségbiztosításom.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Szükségem lenne orvosi igazolásra.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Valamivel jobban érzem magam.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Hongaars
Ik wil graag ___. Szeretnék venni ____.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers fájdalomcsillapító
Geneesmiddel
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penicilline Penicillin

Geneesmiddel

aspirine Aspirin
Geneesmiddel

insuline Inzulin
Geneesmiddel

zalf Kenőcs
Geneesmiddel

slaappillen Altató
Geneesmiddel

maandverband Egészségügyi betét
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel Fertőtlenítő
Medisch product

pleisters Ragtapasz
Medisch product

verband Kötszerek
Medisch product

De pil Fogamzásgátló tabletta
Medisch product

condooms Óvszer
Ander product

zonnebrand Naptej
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Hongaars
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Ik ben allergisch voor ___. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

Je allergieën noemen

pollen Pollen
Allergie

dierenharen Állati szőr
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken Méhcsípés /darázscsípés
Allergie voor insecten

stofmijten Poratkák
Allergie

schimmel Penész
Allergie

latex Laktóz
Allergie

penicilline Penicillin
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's Dió / mogyoró
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten Szezámmag / napraforgómag
Voedselallergie

ei Tojás
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák
Voedselallergie

meel/tarwe liszt / búza
Voedselallergie
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melk/lactose/zuivel Tej / laktóz / tejtermékek

Voedselallergie

gluten Glutén
Voedselallergie

soja Szója
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica
Voedselallergie

champignons/paddestoelen Gomba
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot Gyümölcsök/kiwi/kókusz
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander Gyömbér/fahéj/koriander
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook Snidling/hagyma/fokhagyma
Voedselallergie

alcohol Alkohol
Voedselallergie
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