
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Roemeens
Ik moet naar het ziekenhuis Trebuie să merg la spital.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Mă simt rău.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Ajutor!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Cheamă o ambulanță!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Roemeens
Het doet hier pijn. Mă doare aici.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Am o iritație aici.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Am febră.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Sunt răcit.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Tușesc.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Mă simt obosit tot timpul.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Sunt amețit.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Nu am poftă de mâncare.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Nu dorm noaptea.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. M-a mușcat o insectă.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Cred că este de la căldură.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Cred că am mâncat ceva stricat.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Mă doare _(parte a corpului)_.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... cap ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... stomac ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... braț ...
Lichaamsdeel

... been ... ... picior ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... piept ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... inimă ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... gât ...
Lichaamsdeel

... oog ... ... ochi ...
Lichaamsdeel

... rug ... ... spate ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... laba piciorului ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... mână ...
Lichaamsdeel

...oor ... ... ureche ...
Lichaamsdeel

... darmen ... ... intestine ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... dinte ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Sunt diabetic.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Am astm.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Am probleme cu inima.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Sunt gravidă.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? De câte ori pe zi trebuie să o iau?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

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

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Iată asigurarea mea medicală.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Nu am asigurare medicală.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Am nevoie de o scutire medicală.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Mă simt puțin mai bine.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. S-a înrăutățit.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Nici o schimbare.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Roemeens
Ik wil graag ___. Dați-mi vă rog ___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers Analgezice
Geneesmiddel

penicilline penicilină
Geneesmiddel
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aspirine aspirină

Geneesmiddel

insuline insulină
Geneesmiddel

zalf unguent
Geneesmiddel

slaappillen somnifere
Geneesmiddel

maandverband tampoane igienice
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel dezinfectant
Medisch product

pleisters pansamente
Medisch product

verband bandaje
Medisch product

De pil anticoncepționale
Medisch product

condooms prezervative
Ander product

zonnebrand protecție solară
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Roemeens
Ik ben allergisch voor ___. Sunt alergic la ___.

Je allergieën noemen
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pollen polen

Allergie

dierenharen păr de animale
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken înțepătură de albină/viespe
Allergie voor insecten

stofmijten acarieni
Allergie

schimmel mucegai
Allergie

latex latex
Allergie

penicilline penicilină
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's nuci/alune
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten semințe de susan/floarea soarelui
Voedselallergie

ei Ouă
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen fructe de mare/pește/scoici/creveți
Voedselallergie

meel/tarwe făină/grâu
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel lapte/lactoză/produse lactate
Voedselallergie
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gluten gluten

Voedselallergie

soja soia
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Voedselallergie

champignons/paddestoelen ciuperci
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot fructe/kiwi/nucă de cocos
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander ghimbir/scorțișoară/coriandru
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook arpagic/ceapă/usturoi
Voedselallergie

alcohol alcool
Voedselallergie
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