
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval
Nederlands Tsjechisch
Ik moet naar het ziekenhuis Potřebuji do nemocnice.

Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet

Ik voel me niet lekker. Je mi špatně.
 

Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Musím okamžitě navštívit lékaře!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Help! Pomoc!
Om onmiddelijke medische hulp roepen

Bel een ambulance! Zavolejte sanitku!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter
Nederlands Tsjechisch
Het doet hier pijn. Bolí to tady.

Tonen waar het pijn doet

Ik heb hier uitslag. Vyrážku mám tady.
Tonen waar je uitslag hebt

Ik heb koorts. Mám horečku.
Meedelen dat je koorts hebt

Ik heb een verkoudheid. Jsem nachlazený.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt

Ik moet hoesten. Mám kašel.
Meedelen dat je moet hoesten

Ik ben constant moe. Jsem pořád unavený.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
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Ik ben duizelig. Točí se mi hlava.

Meedelen dat je duizelig bent

Ik heb geen etenslust. Nemám chuť k jídlu.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten

Ik kan 's nachts niet slapen. Nemůžu v noci spát.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen

Een insect heeft me gestoken. Kousl mě nějaký hmyz.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen

Ik denk dat het de hitte is. Myslím, že je to horkem.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen

Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen

Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Bolí mě _ [část těla] _.
Duidelijk maken waar het pijn doet

Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen. Nemůžu pohnout _[částí těla]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen

... hoofd ... ... hlava ...
Lichaamsdeel

... buik ... ... žaludek ...
Lichaamsdeel

... arm ... ... paže ...
Lichaamsdeel

... been ... ... noha ...
Lichaamsdeel

... borst ... ... hruď ...
Lichaamsdeel
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... hart ... ... srdce ...

Lichaamsdeel

... hals ... ... hrdlo ...
Lichaamsdeel

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

... rug ... ... záda ...
Lichaamsdeel

... voet ... ... chodidlo ...
Lichaamsdeel

... hand ... ... ruka ...
Lichaamsdeel

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

... darmen ... ... vnitřnosti ...
Lichaamsdeel

... kies ... ... zub ...
Lichaamsdeel

Ik heb suikerziekte. Mám cukrovku.
Meedelen dat je suikerziekte hebt

Ik heb astma. Mám astma.
Meedelen dat je astma hebt

Ik heb hartproblemen. Mám problémy se srdcem.
Meedelen dat je hartproblemen hebt

Ik ben zwanger. Jsem těhotná.
Meedelen dat je zwanger bent
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Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Kolikrát denně bych měl(a) brát?

Naar de dosering van een geneesmiddel vragen

Is het besmettelijk? Je to nakažlivé
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol
drinken?

Můžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít alkohol?

Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte

Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Zde jsou mé pojistné dokumenty.
Je verzekeringspapieren laten zien

Ik heb geen ziektekostenverzekering. Nemám zdravotní pojištění.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten

Ik heb een ziekteverklaring nodig. Potřebuji napsat nemocenskou.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn

Ik voel me een beetje beter. Cítím se trochu lépe.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft

Het is erger geworden. Zhoršilo se to.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft

Het is onveranderd. Je to stejné jako předtím.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek
Nederlands Tsjechisch
Ik wil graag ___. Chtěl(a) bych si koupit___.

Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen

pijnstillers léky proti bolesti
Geneesmiddel

penicilline penicilín
Geneesmiddel
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aspirine aspirin

Geneesmiddel

insuline inzulín
Geneesmiddel

zalf mast
Geneesmiddel

slaappillen prášky na spaní
Geneesmiddel

maandverband vložky
Geneesmiddel

ontsmettingsmiddel dezinfekční prostředek
Medisch product

pleisters náplasti
Medisch product

verband obvazy
Medisch product

De pil antikoncepční pilulky
Medisch product

condooms kondomy
Ander product

zonnebrand ochrana před sluncem
Ander product

Gezondheid - Allergieën
Nederlands Tsjechisch
Ik ben allergisch voor ___. Jsem alergický na ___.

Je allergieën noemen
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pollen pyl

Allergie

dierenharen zvířecí chlupy
Allergie voor dieren

bijensteken/wespensteken včelí / vosí štípnutí
Allergie voor insecten

stofmijten roztoči
Allergie

schimmel plíseň
Allergie

latex latex
Allergie

penicilline penicilín
Geneesmiddelallergie

noten/pinda's oříšky/arašídy
Voedselallergie

sesamzaad/zonnebloempitten sezamová / slunečnicová semínka
Voedselallergie

ei vejce
Voedselallergie

zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen mořské plody/ryby/mořské plody/krevety
Voedselallergie

meel/tarwe mouka/pšenice
Voedselallergie

melk/lactose/zuivel mléko/laktóza/mléčné výrobky
Voedselallergie
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gluten lepek

Voedselallergie

soja sója
Voedselallergie

peulvruchten/bonen/erwten/mais luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice
Voedselallergie

champignons/paddestoelen houby
Voedselallergie

fruit/kiwi/kokosnoot ovoce/kiwi/kokos
Voedselallergie

gember/kaneel/koriander zázvor/skořice/koriandr
Voedselallergie

bieslook/ui/knoflook pažitka/cibule/česnek
Voedselallergie

alcohol alkohol
Voedselallergie
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