
у мене соплі

Jag har snuva

я кашляю

Jag har hosta

у мене крутиться голова

Jag har yrsel

у мене понос

Jag har diarré

у мене задишка

Jag har andnöd

я обпікся/обпеклася

Jag har bränt mig

у мене напухло

Det är svullet

у мене свербить

Det kliar

мене морозить

Jag har frossa

у мене температура

Jag har feber

я хочу вирвати/ мені 
хочеться вирвати

Jag mår illa

у мене висипка

Jag har utslag
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мені жарко/мені душно

Jag har hett

мені холодно

Jag fryser

мені потрібен лікар

Jag behöver en läkare

мене болять нирки

Jag har ont i njurarna

мене болить в грудях

Jag har vrk i bröstet

мене болить спина

Jag har ont i ryggen

мене болить вухо

Jag har ont i örat

мене болить горло

Jag har ont i halsen

мене болить зуб

Jag har tandvärk

мене болить нога

Jag har ont i benet

мене болить живіт

Jag har magont

мене болить голова

Jag har huvudvärk
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потрібно здати кров

Du behöver ge ett 
blodprov

поміряю вам тиск

Jag mäter blodtrycket

подивлюся ваше вухо

Jag undersöker öronen

поміряю вам 
температуру

Jag tar tempen

покашляйте

Hosta

дихайте глибоко

Ta ett djupt andetag

послухаю вас

Jag ska lyssna.

подивлюся вам горло

Jag undersöker din hals

відкрийте рот

Öppna munnen

роздягніться

Klä av dig

ляжте

Lägg dig

сядьте

Sätt dig
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як довго?

Hur länge har det pågått?

чи болить, як я 
доторкаюся

Gör det här ont?

чи маєш якісь хвороби

Har du någon sjukdom?

чи приймаєш якісь ліки

Använder du mediciner?

що тебе болить

Var har du ont?

чи маєш алергію на 
щось

Har du allergier?

скільки ти важиш

Vad väger du?

підеш до лікарні

Du ska till sjukhuset

потрібно провести 
більше досліджень

Det behövs mera 
undersökningar

випишу рецепт

Jag skriver ut ett recept

зроблю вам укол

Jag ger en spruta

перев'яжу рану

Jag binder om såret
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