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Akut  (Akutmottagning) to odpowiednik polskiego Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego (skrót - SOR).  Na te oddziały szpitalne
mogą zgłaszać się pacjenci, którzy potrzebują pilnej lub
intensywnej opieki bez możliwości wcześniejszego umówienia się
na wizytę. Często też na oddział akut zawożeni są karetką.  Na akut
leczone są poważne urazy i stany chorobowe, których leczenie z
powodu silnego bólu lub zagrożenia życia nie mogą być
opóźnione. 

Jeśli potrzebujemy w Szwecji natychmiastowej pomocy,
powinniśmy udać się na oddział ratunkowy lub zadzwonić pod
numer alarmowy 112.

Przy zgłoszeniu na akut sprawdzany jest numer personalny
(personnummer,  szwedzki numer PESEL). Jeśli pacjent go nie
posiada, koniecznie będzie okazanie polisy ubezpieczeniowej.  W
przypadku braku ubezpieczenia, nie można korzystać z bezpłatnej
służby zdrowia. Dlatego warto mieć ze sobą kartę EKUZ
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).  Jednak karta ta
upoważnia jedynie do korzystania z niezbędnych świadczeń w
ramach publicznego systemu medycznego. Dla własnego
bezpieczeństwa warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu,
które w szerszym zakresie pokryje koszty leczenia, na przykład w
prywatnej placówce.

Co zrobić w nagłych sytuacjach? Gdzie
się udać i pod jaki numer zadzwonić? 



Na szpitalnym
oddziale ratunkowym

A: Hej, du är tillbaka vid avdelningen. Hur mår du efter operationen?
B: Jag är lite svag. / Jag känner mig lite svag.
A: Gör knät fortfarande ont? / Har du fortfarande ont i knät?
B: Ja, jag tycker att det fortfarande är ömt. Kan jag kanske få några smärtstillande
läkemedel?
A: Javisst. Hur är det med ditt förband?
B: Jag önskar att jag kan ta bort det. Det kliar och det känns obekvämt.
A: Du behöver inte oroa dig, du kommer att vänja dig.
B: Kan du kontrollera katetern i min arm? Den gör ont när andra sjuksköterskor ger
läkemedel.
A: Jag ska hämta ett kallt omslag och det kommer att lindra din smärta.
B: Tack ska du ha. Är det normalt att jag har yrsel och känner mig illa?
A: Ja, javisst. Vissa patienter mår illa efter generell anestesi. Okej, jag går och hämtar ett
kallt omslag till dig. Jag återkommer snart. Försök sova lite.

en avdelning, avdelningar – oddział
kö i västerummet – kolejka w poczekalni
en polikliniskpatient– pacjent leczony ambulatoryjnie
en kontrollundersökning – badanie kontrolne
att remittera någon till – skierować kogoś na/do (np. na badania)
en akutjour - ostry dyżur
en slutenvårdspatient – pacjent hospitalizowany
att motta, mottar vid sjukhus - przyjmować do szpitala
otorinolaryngologi– otolaryngologia
intensivvårdsavdelning – oddział intensywnej terapii
obstetrik och gynekologi – położnictwo i ginekologia
legitimerad sjuksköterska– pielęgniarka dyplomowana
ett allmänsjukhus– szpital ogólny
utländska patienter – zagraniczni pacjenci
en injektion – zastrzyk
att ordinera, ordinerar läkemedel – przepisywać leki
inläggning / avlägsnande av en infusion – zakładanie/zdejmowanie kroplówki
att kontrollera kroppstemperatur / blodtryck– sprawdzać temperaturę / ciśnienie krwi
utskrivning från sjukhus – wypis (ze szpitala)

Potrzebujesz wsparcia przy tłumaczniu?
Możesz zapisać się na kurs języka

szwedzkiego z Dalarna!

https://dalarna.pl/nasza-oferta/


SJUKDOMAR 
CHOROBY

kroniska sjukdomar choroby przewlekłe

en diabetes cukrzyca

en astma

en hypertoni

en stroke

en hjärtinfarkt

en allergi mot (ngt)

anafylaxi

en anemi

en matallergi

artros

ett bensår

astma

nadciśnienie

udar

zawał serca

alergia na (coś)

wstrząs anafilaktyczny

anemia

alergia pokarmowa

choroba zwyrodnieniowa

stawów

owrzodzenie żylakowe

en ischias

ett skärsår

rwa kulszowa

ett öppet sår (en avulsion)

en hjärnskakning

ett lågt / högt blodtryck niskie / wysokie ciśnienie

wstrząśnienie mózgu

otwarta rana

rana cięta

ett sticksår

ett munsår

ett magsår

rana kłuta

wrzody

opryszczka



SJUKDOMAR
CHOROBY

ett skavsår otarcie

ett brännsår rana oparzeniowa

en njursten

sepsis, en blodförgiftning

D-vitaminbrist

en depression

en demens

en diarré

ett diskbråck

en förkylning

en förstoppning

en gallsten

kamica nerkowa

sepsa

niedobór witaminy D

depresja

demencja

biegunka

dyskopatia

przeziębienie

zatwardzenie

kamica żółciowa

ett getingstick

hypertyreos

ukąszenie osy

hypotyreos

en hjärtklappning

en hepatit żółtaczka

kołatanie serca

niedoczynność tarczycy

nadczynność tarczycy

en influensa

laktosintolerans

kräkningar

grypa

wymioty

nietolerancja laktozy



SJUKDOMAR
CHOROBY

en mensvärk, värkar ból menstruacyjny

en migrän migrena

en vinterkräksjuka

ödem i ngt

en övervikt

en fetma

en snarkning

glutenintolerans

träningsvärk

en cancer i ngt

en könssjukdom, 

könsjukdomar

grypa żołądkowa

obrzęk czegoś

nadwaga

otyłość

chrapanie

nietolerancja glutenu

zakwasy

rak czegoś

choroba

    

   

   

    

     przenoszona

    

   

   

   

    

     drogą płciową



VÅRDPERSONAL 
PERSONEL OPIEKI

MEDYCZNEJ

en ambulanspersonal personel karetki

en SOS-operatör

en sjuksköterska

operator telefonu

alarmowego

en sjukgymnast, 

sjukgymnaster

en logoped, logopeder logopeda

fizjoterapeuta

pielęgniarka

en barnmorska

en gynekolog

en jourläkare

położna

lekarz dyżurujący

ginekolog



VÅRDPERSONAL 
PERSONEL OPIEKI

MEDYCZNEJ

en kirurg chirurg

en ortoped

en diabetolog

en invärtesläkare

en kardiolog

en familjeläkare

en tandläkare

en ögonläkare

en neurolog

en barnläkare

en anestesiolog, narkosläkare

ortopeda

diabetolog

internista

kardiolog

lekarz rodzinny

stomatolog

okulista

neurolog

pediatra

anestezjolog

en specialistläkare lekarz specjalista



PRZYDATNE SŁÓWKA I ZWROTY

en förlossning, förlossningar poród

att komma för regelbundna

kontroller

przychodzić na regularne

kontrole

en rehabilitering

en bedövning

ett läkarintyg

att remittera, remitterar

att testa, testar sig för ngt

anhöriga

ett hälsotillstånd

en (diagnostisk) undersökning,

undersökningar

rehabiltacja

znieczulenie

zaświadczenie lekarskie

skierować

zrobić test, badania sobie na

coś

krewni

stan zdrowia

badanie (diagnostyczne)

en journal, journaler

receptbelagda läkemedel

dokumentacja medyczna

receptfria läkemedel

biverkningar med ngt

ett läkemedel, flera läkemedel lek, leki

skutki uboczne czegoś

leki bez recepty

leki na raceptę

en specialistmottagning

en remiss

gabinet specjalistyczny, 

przychodnia specjalistyczna

skierowanie



PRZYDATNE SŁÓWKA I ZWROTY

att få, får en diagnos, diagnoser dostać diagnozę

att få remiss till

specialistmottagning

dostać skierowanie do

przychodni specjalistycznej

att boka / avboka tid 

hos läkaren, bokar

rezerwować / odwoływać 

wizytę u lekarz

JAK TO POWIEDZIEĆ?

Zeskanuj kod. Skieruje Cię
do grupy Język Szwedzki.

Tam znajdziesz pomoc
naszych lektorów!

 
@dalarnajezykszwedzki

https://www.facebook.com/groups/dalarnajezykszwedzki/


PRZYDATNE SŁÓWKA I ZWROTY

en behandling leczenie, zabieg

att åka ambulans być transportowanym karetką

en nödsituation

någon är allvarligt sjuk

någon är svårt skadad

någon behöver en rehabilitering

en ambulanshelikopter

ett livshotande tillstånd

på akutmottagningen, 

på akuten

sytuacja nagła

ktoś jest poważnie chory

ktoś jest poważnie ranny

ktoś wymaga rehabilitacji

helikopter „pogotowia”

stan zagrożenia życia

na SORze

en skada, skador

obrażenie (uraz),

obrażenia

att lämna, lämnar information

till en närstående

att ta, tar läkemedel

ett besvär dolegliwość

przyjmować leki

podawać informacje osobie

bliskiej

att vara, är sjukskriven

att få, får en sjukskrivning 

(från arbetet)

być na chorobowym

dostać zwolnienie (z

pracy)



UNDERSÖKNINGAR
BADANIA

ett blodprov badanie krwi

en ultraljudsundersökning 

av ngt

USG czegoś

en röntgenundersökning av ngt

en ekokardiografi

en MR-undersökning

en laboratorieundersökning

rentgen czegoś

echo serca

rezonans magnetyczny

badanie laboratoryjne

Czy należysz już do grupy Szwedzki w
opiece zdrowotnej? Znajdziesz ją na

Facebooku!



Chcesz poznać naszą
metodę i skutecznie
nauczyć się języka

szwedzkiego?

Biuro szkoły języka szwedzkiego
Dalarna

+48 516 450 212
Pon-Pt  10:00-18:00

hej@dalarna.pl


