
у мене соплі

Nenäni vuotaa

я кашляю

Minä yskin

у мене крутиться голова

Minua pyörryttää

у мене понос

Minulla on ripuli

у мене задишка

Minulla on 
hengitysvaikeuksia

я обпікся/обпеклася

Sain palovamman

у мене напухло

Minulla on turvotusta

у мене свербить

Minulla on kutinaa

мене морозить

Minua paleltaa

у мене температура

Minulla on kuumetta

я хочу вирвати/ мені 
хочеться вирвати

Minua oksennuttaa

у мене висипка

Minulla on ihottuma
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мені жарко/мені душно

Minulla on kuuma

мені холодно

Minulla on kylmä

мені потрібен лікар

Tarvitsen lääkäriä

мене болять нирки

Tunnen kipua 
munuaisissa

мене болить в грудях

Tunnen kipua rinnassa

мене болить спина

Minulla on selkä kipeä

мене болить вухо

Minulla on korva kipeä

мене болить горло

Minulla on kurkku kipeä

мене болить зуб

Minulla on hammas kipeä

мене болить нога

Minulla on jalka kipeä

мене болить живіт

Minulla on vatsa kipeä

мене болить голова

Minulla on pää kipeä
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потрібно здати кров

Täytyy ottaa verta

поміряю вам тиск

Mittaan verenpaineesi

подивлюся ваше вухо

Tutkin korvasi

поміряю вам 
температуру

Mittaan lämpösi

покашляйте

Yski

дихайте глибоко

Hengitä syvään

послухаю вас

Kuuntelen stetoskoopilla

подивлюся вам горло

Tutkin kurkkuasi

відкрийте рот

Avaa suu

роздягніться

Ota vaatteet pois

ляжте

Käy makuulle

сядьте

Istu alas
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як довго?

Kuinka kauan?

чи болить, як я 
доторкаюся

Sattuuko, kun kosken 
tästä?

чи маєш якісь хвороби

Onko sinulla mitään 
sairauksia?

чи приймаєш якісь ліки

Käytätkö mitään 
lääkkeitä?

що тебе болить

Mikä sattuu?

чи маєш алергію на 
щось

Oletko allerginen jollekin?

скільки ти важиш

Paljonko painat?

підеш до лікарні

Menet sairaalaan

потрібно провести 
більше досліджень

Täytyy tehdä 
lisätutkimuksia

випишу рецепт

Kirjoitan reseptin

зроблю вам укол

Annan sinulle ruiskeen

перев'яжу рану

Sidon haavan
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