
Cestování
Zdraví

Zdraví - Pohotovost
česky nizozemsky
Potřebuji do nemocnice. Ik moet naar het ziekenhuis

Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Je mi špatně. Ik voel me niet lekker.
 

Musím okamžitě navštívit lékaře! Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Žádost o okamžitou lékařskou péči

Pomoc! Help!
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc

Zavolejte sanitku! Bel een ambulance!
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora
česky nizozemsky
Bolí to tady. Het doet hier pijn.

Slouží k ukázání, kde to bolí

Vyrážku mám tady. Ik heb hier uitslag.
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku

Mám horečku. Ik heb koorts.
Slouží k informování, že máte horečku

Jsem nachlazený. Ik heb een verkoudheid.
Slouží k informování, že jste nachlazení

Mám kašel. Ik moet hoesten.
Slouží k informování, že máte kašel

Jsem pořád unavený. Ik ben constant moe.
Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení
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Točí se mi hlava. Ik ben duizelig.

Slouží k informování, že pociťujete závratě

Nemám chuť k jídlu. Ik heb geen etenslust.
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst

Nemůžu v noci spát. Ik kan 's nachts niet slapen.
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát

Kousl mě nějaký hmyz. Een insect heeft me gestoken.
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem

Myslím, že je to horkem. Ik denk dat het de hitte is.
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko

Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli

Bolí mě _ [část těla] _. Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Slouží k informování, která část těla bolí

Nemůžu pohnout _[částí těla]_. Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Slouží k informování, která část těla je znehybněná

... hlava ... ... hoofd ...
Část těla

... žaludek ... ... buik ...
Část těla

... paže ... ... arm ...
Část těla

... noha ... ... been ...
Část těla

... hruď ... ... borst ...
Část těla
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... srdce ... ... hart ...

Část těla

... hrdlo ... ... hals ...
Část těla

... oko ... ... oog ...
Část těla

... záda ... ... rug ...
Část těla

... chodidlo ... ... voet ...
Část těla

... ruka ... ... hand ...
Část těla

... ucho ... ...oor ...
Část těla

... vnitřnosti ... ... darmen ...
Část těla

... zub ... ... kies ...
Část těla

Mám cukrovku. Ik heb suikerziekte.
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky

Mám astma. Ik heb astma.
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu

Mám problémy se srdcem. Ik heb hartproblemen.
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem

Jsem těhotná. Ik ben zwanger.
Slouží k informování ohledně těhotenství
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Kolikrát denně bych měl(a) brát? Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?

Slouží k informování ohledně dávkování léku

Je to nakažlivé Is het besmettelijk?
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka

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

Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?

Otázka ohledně toho, zda můžete pokračovat v určitých aktivitách i přes danou nemoc

Zde jsou mé pojistné dokumenty. Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty

Nemám zdravotní pojištění. Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění

Potřebuji napsat nemocenskou. Ik heb een ziekteverklaring nodig.
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní

Cítím se trochu lépe. Ik voel me een beetje beter.
Slouží k informování, že se váš stav zlepšil

Zhoršilo se to. Het is erger geworden.
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil

Je to stejné jako předtím. Het is onveranderd.
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna
česky nizozemsky
Chtěl(a) bych si koupit___. Ik wil graag ___.

Otázka ohledně koupi určitého produktu

léky proti bolesti pijnstillers
Lék

penicilín penicilline
Lék
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aspirin aspirine

Lék

inzulín insuline
Lék

mast zalf
Lék

prášky na spaní slaappillen
Lék

vložky maandverband
Lék

dezinfekční prostředek ontsmettingsmiddel
Lékařský produkt

náplasti pleisters
Lékařský produkt

obvazy verband
Lékařský produkt

antikoncepční pilulky De pil
Lékařský produkt

kondomy condooms
Ostatní produkty

ochrana před sluncem zonnebrand
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie
česky nizozemsky
Jsem alergický na ___. Ik ben allergisch voor ___.

Slouží k informování o vašich alergiích
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pyl pollen

Alergie

zvířecí chlupy dierenharen
Alergie na zvířata

včelí / vosí štípnutí bijensteken/wespensteken
Alergie na hmyz

roztoči stofmijten
Alergie

plíseň schimmel
Alergie

latex latex
Alergie

penicilín penicilline
Alergie na léky

oříšky/arašídy noten/pinda's
Alergie na jídlo

sezamová / slunečnicová semínka sesamzaad/zonnebloempitten
Alergie na jídlo

vejce ei
Alergie na jídlo

mořské plody/ryby/mořské plody/krevety zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Alergie na jídlo

mouka/pšenice meel/tarwe
Alergie na jídlo

mléko/laktóza/mléčné výrobky melk/lactose/zuivel
Alergie na jídlo
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lepek gluten

Alergie na jídlo

sója soja
Alergie na jídlo

luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergie na jídlo

houby champignons/paddestoelen
Alergie na jídlo

ovoce/kiwi/kokos fruit/kiwi/kokosnoot
Alergie na jídlo

zázvor/skořice/koriandr gember/kaneel/koriander
Alergie na jídlo

pažitka/cibule/česnek bieslook/ui/knoflook
Alergie na jídlo

alkohol alcohol
Alergie na jídlo
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