
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Pools
Ik moet naar het ziekenhuis Muszę iść do szpitala.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Źle się czuję.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Proszę natychmiast wezwać lekarza!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Pomocy!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Proszę wezwać karetkę!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Pools
Het doet hier pijn. Boli (mnie) tutaj.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Mam tu wysypkę.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Mam gorączkę.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Jestem przeziębiony/przeziębiona.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Mam kaszel.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Kręci mi się w głowie.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Nie mam apetytu.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Nie mogę spać.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Ukąsił mnie owad.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. To chyba przez ten upał.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Chyba coś mi zaszkodziło.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ...głowa...
Lichaamsdeel

... buik ... ...brzuch...
Lichaamsdeel

... arm ... ...ramię...
Lichaamsdeel

... been ... ...noga...
Lichaamsdeel

... borst ... ...klatka piersiowa...
Lichaamsdeel
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... hart ... ...serce...

Lichaamsdeel

... hals ... ...gardło...
Lichaamsdeel

... oog ... ...oko...
Lichaamsdeel

... rug ... ...plecy...
Lichaamsdeel

... voet ... ...stopa...
Lichaamsdeel

... hand ... ...ręka...
Lichaamsdeel

...oor ... ...ucho...
Lichaamsdeel

... darmen ... ...jelita...
Lichaamsdeel

... kies ... ...ząb...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Mam cukrzycę.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Mam astmę.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Choruję na serce.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Jestem w ciąży.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Czy to jest zaraźliwe?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać
sport/pić alkohol?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Czuję się trochę lepiej.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Mój stan się pogorszył.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Mój stan jest bez zmian.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Pools
Ik wil graag ___. Poproszę ___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers środki przeciwbólowe
Geneesmiddel

penicilline penicylina
Geneesmiddel
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aspirine aspiryna

Geneesmiddel

insuline insulina
Geneesmiddel

zalf maść
Geneesmiddel

slaappillen tabletki nasenne
Geneesmiddel

maandverband podpaski
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel środek dezynfekujący
Medisch product

pleisters plastry
Medisch product

verband bandaże
Medisch product

De pil pigułki antykoncepcyjne
Medisch product

condooms prezerwatywy
Ander product

zonnebrand krem przeciwsłoneczny
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Pools
Ik ben allergisch voor ___. Jestem uczulony/uczulona na ___.

Je allergieën noemen
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pollen pyłki

Allergie

dierenharen sierść zwierząt
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Allergie voor insecten

stofmijten roztocze
Allergie

schimmel pleśń
Allergie

latex lateks
Allergie

penicilline penicylina
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's orzechy/orzechy ziemne
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten nasiona sezamu/pestki słonecznika
Voedselallergie

ei jaja
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
Voedselallergie

meel/tarwe mąka/pszenica
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel mleko/laktoza/nabiał
Voedselallergie

Pagina 6 23.05.2023



Reizen
Gezondheid
gluten gluten

Voedselallergie

soja soja
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Voedselallergie

champignons/paddestoelen grzyby
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot owoce/kiwi/kokos
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander imbir/cynamon/kolendra
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook szczypiorek/cebula/czosnek
Voedselallergie

alcohol alkohol
Voedselallergie
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