
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Italiaans
Ik moet naar het ziekenhuis Devo andare in ospedale.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Non mi sento bene.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Ho bisogno di un dottore subito!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Aiuto!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Chiamate un'ambulanza!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Italiaans
Het doet hier pijn. Mi fa male qui.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Ho uno sfogo qui.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Ho la febbre.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Ho il raffreddore.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Ho la tosse.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Sono sempre stanco.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Mi gira la testa.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Non ho fame.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Non riesco a dormire la notte.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Un insetto mi ha punto.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Credo che sia il caldo.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... testa ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... pancia ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... braccio ...
Lichaamsdeel

... been ... ... gamba...
Lichaamsdeel

... borst ... ... petto ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... cuore ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... gola ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... occhio ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... schiena ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... piede ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... mano ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... orecchio ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... intestino ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... dente ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Ho il diabete
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Ho l'asma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Ho problemi di cuore.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Sono incinta.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Quante volte al giorno devo prenderla?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? E' contagioso?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere
alcolici?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Non ho l'assicurazione sanitaria.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Mi serve un certificato di malattia.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Mi sento un po' meglio.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Sto peggiorando.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Non è cambiato nulla.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Italiaans
Ik wil graag ___. Vorrei comprare dell'____.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers antidolorifico
Geneesmiddel

penicilline penicillina
Geneesmiddel
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aspirine aspirina

Geneesmiddel

insuline insulina
Geneesmiddel

zalf unguento
Geneesmiddel

slaappillen sonnifero
Geneesmiddel

maandverband assorbenti
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel disinfettante
Medisch product

pleisters cerotti
Medisch product

verband bende
Medisch product

De pil pillola anti-concezionale
Medisch product

condooms preservativi
Ander product

zonnebrand crema solare
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Italiaans
Ik ben allergisch voor ___. Sono allergico a ____.

Je allergieën noemen
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pollen polline

Allergie

dierenharen pelo di animali
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken punture d'ape/punture di vespa
Allergie voor insecten

stofmijten acari della polvere
Allergie

schimmel muffa
Allergie

latex lattice
Allergie

penicilline penicillina
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's noci/arachidi
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten sesamo/semi di girasole
Voedselallergie

ei uova
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Voedselallergie

meel/tarwe farina/frumento
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel latte/lattosio/latticini
Voedselallergie
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gluten glutine

Voedselallergie

soja soia
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais leguminose/fagioli/piselli/mais
Voedselallergie

champignons/paddestoelen funghi
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot frutta/kiwi/cocco
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander zenzero/cannella/coriandolo
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook erba cipollina/cipolle/aglio
Voedselallergie

alcohol alcol
Voedselallergie
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