
Góðan dag – Dzień dobry

Góðan daginn. Hvernig get ég hjálpað þér? – Jak mogę Tobie pomoć?

Mér líður ekki vel, ég er með verki hér – Nie czuję się dobrze, mam bóle tutaj

Ég ætla að skoða þig. Ertu með verki hér? – Zbadam Ciebie. Masz bóle tutaj?

Nei. Ég er með verki hér en ekki hér – Nie. Mam bóle tutaj, ale nie tutaj

Ég ætla að gefa þér verkjatöflur – Przepiszę (dam) Tobie tabletki 
przeciwbólowe

Takk fyrir – Dziękuję



Hvernig gæti ég aðstoðað þig? Hvað get ég gert fyrir þig?

Jak mogę Tobie pomóc? Co mogę dla Ciebie zrobić?

Það er tvennt, þrennt, fernt sem mig langar að tala um

Są dwie, trzy, cztery rzeczy, o których chcę porozmawiać

Fyrst og fremst langar mig að tala um...

Przede wszystkim chcę porozmawiać o...

... um verki í brjósthólfinu en ég veit ekki nákvæmlega hvaðan verkirnir koma

... o bólach w klatce piersiowej, ale nie wiem dokładnie, gdzie je umiejscowić



Getur þú sýnt mér hvar verkurinn er? Możesz mi pokazać, gdzie ten ból jest?

Já, ég held að hann byrji einhverstaðar hér og leiðir hingað

Tak, myślę że ból jest gdzieś tutaj i promieniuje tutaj

Er erfitt að anda? Ciężko się oddycha?

Já, stundum er virkilega erfitt að anda – Tak, czasami jest naprawdę ciężko 
oddychać

Þetta er líklegast vöðvaslit – Prawdopodobnie jest to przepuklina



Annað sem mig langar að tala um er líðan

Chcę jeszcze porozmawiać o moim samopoczuciu

Undanfarna mánuði, hefur mér ekki liðið vel

Ostatnie miesiące nie czuję się dobrze

Ég skil. Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni?

Rozumiem. Jak byś opisał/ła twoje samopoczucie?



Ég er... – Jestem...:

Dapur/Döpur – Przygnębiony/na

Kvíðinn/Kvíðin – Zestresowany/na

Niðurdreginn/Niðurdregin – Zdołowany/na

Sorgmæddur/Sorgmædd – Smutny/na

Græt mikið – Płaczę dużo

Borða lítið og sef lítið – Jem mało i śpię mało



Hreyfir þú þig oft? Czy często uprawiasz jakąś formę ruchu? 

Nei, reyndar ekki, bara af og til – Nie za często, tylko czasami

Borðar þú hollan mat? Czy odżywiasz się zdrowo?

Ég held ekki, ég er ekki viss – Myślę, że nie, nie jestem pewny/na 

Þá skalt þú byrja á því að hreyfa þig meira og borða hollara

W takim razie zaczniesz od ruchu i zdrowego odżywiania



Hvernig líður þér? Jak się czujesz? 

Jakie jest twoje samopoczucie?

Mér líður ekki vel. Ég er með hausverk. En þér?

Nie czuję się dobrze. Boli mnie głowa, a ty?

Mér líður ekki vel. Ég er með hita, kvef og hósta 

Nie czuję się dobrze. Mam gorączkę, katar i kaszel



Hæ Steini. Þetta er Magda. Ég er veik og kemst ekki í vinnuna í dag

Cześć Steini. Tu Magda. Jestem chora i nie przyjdę do pracy dzisiaj

Hæ Magda. Allt í lagi. Líður þér mjög illa?

Witaj Magda. Wporządku. Czujesz się bardzo źle?

Já, mér líður afar illa. Ég er með hausverk, hita og kvef

Tak, czuję się bardzo źle. Mam ból głowy, gorączkę i katar

Láttu þér batna!

Zdrowiej!


