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INGEBORG AVTALER EN TIME HOS LEGEN
Ingeborg umawia wizytę u lekarza

P: Hei og velkommen til Oslo Medisinske Senter.
Telefonen er betjent mandag til torsdag, klokka åtte
tredve til klokka elleve tredve og klokka tolv tredve til
klokka femten null null. Ved livstruende sykdom ring en
en tre. Vennligst vent på svar.

Dzień dobry, witaj w Przychodni Oslo. Telefon jest obsługiwany
od poniedziałku do czwartku w godzinach ósma trzydzieści do
jedenastej trzydzieści oraz od dwunastej trzydzieści do
piętnastej zero zero. W przypadku choroby zagrażającej życiu,
dzwoń na jeden jeden trzy. Proszę poczekaj na odpowiedź. 

P: Oslo Medisinske Senter, Hei!
Przychodnia Oslo, dzień dobry!

I: God dag, jeg ville gjerne bestille en time hos fastlegen
min. Jeg har vondt i ryggen og jeg kan ikke jobbe på
grunn av det. I tillegg har jeg rennende nese og tette
bihuler - jeg mistenker at det kan være allergi, men jeg
er usikker.

Dzień dobry, chciałabym umówić wizytę u mojego lekarza
rodzinnego. Mam ból w plecach i nie mogę pracować z tego
powodu. Dodatkowo mam katar i zatkane zatoki, podejrzewam,
że to może być alergia, ale nie jestem pewna. 



P: Ja, det skjønner jeg. Hva er fødselsnummeret ditt da?
Tak, rozumiem. Jaki w takim razie jest twój numer
personalny?

I: Det er åttende i sjette nittisju elleve og tre null.
Ingeborg Johansen. 
To jest szóstego czerwca dziewięćdziesiąt siedem jedenaście i
trzy zera. Ingeborg Johansen. 

P: Takk. Jeg ser at fastlegen din er Henrik Henriksen, kan
det stemme?
Dziękuję. Widzę, że twoim lekarzem rodzinnym jest Henrik
Henriksen, zgadza się?

I: Ja, det høres riktig ut. 
Tak, to brzmi poprawnie.

P: Nåkommende onsdag klokken fem på halv ti. Passer
det deg?
Najbliższa środa o godzinie dziewiątej dwadzieścia pięć (9:25).
Pasuje Tobie?

I: Ja, takk skal du ha.
Tak, dziękuję. 

P: Vi skal sende SMS med påminnelsen om timen. Bare
husk å ha munnbind med deg.
Wyślemy SMSa z przypomnieniem o wizycie. Pamiętaj tylko, by
mieć ze sobą maseczkę na twarz.

I: Ja, det skal jeg huske på! Takk skal du ha, ha det bra!
Tak, będę o tym pamiętać! Dziękuję, do widzenia.



INGEBORG HOS LEGEN 
Ingeborg u lekarza 

I: Hei!
Hej!

L: Hei, Ingeborg! Hvordan går det med deg? Det er lenge
siden sist, ikke sant?
Hej, Ingeborg. Co słychać? Trochę czasu minęło od poprzedniej
wizyty, prawda?

I: Ja, men det gleder jeg meg over på en måte. Ellers så
gikk det bra med helsa mi, men ryggen har plaget meg
mye i det siste. Det gjør vondt når jeg lener meg over.
Jeg vet ikke om det skyldes styrketreningen min eller…
Tak, ale na swój sposób się z tego cieszę. Poza tym wszystko
było dobrze z moim zdrowiem, ale ostatnio męczy mnie trochę
mój kręgosłup. Boli mnie, kiedy się schylam. Nie wiem, czy to
jest spowodowane moim treningiem siłowym, czy czymś
innym...

L: Det skjønner jeg. Har du også vondt i andre deler av
kroppen din?
Rozumiem. Bolą cię również inne części ciała?

I: Egentlig ikke. Det startet for en uke siden og da
brukte jeg Paracet tabletter til å lindre smerten, men
det hjalp veldig lite. Jeg trenger kanskje noe
betennelsesdempende? Jeg vet ikke. 
Właściwie to nie. Zaczęło się tydzień temu i używałam
paracetamolu w tabletkach, by zmniejszyć ból, ale to niewiele
pomogło. Potrzebuję może czegoś przeciwzapalnego? Nie wiem.



L: Det er det som vi skal starte med. Du får en
elektronisk resept på betennelsesdempende tabletter.
Bruk disse to ganger daglig i to uker - en tablett om
morgenen og en tablett om kvelden. Hvis det ikke går
over, må vi sjekke ryggen din ordentlig. Til da må du
droppe styrketreningen som kan belaste ryggen. Er det
noe mer som du ville diskutere med meg i dag?
To właśnie od tego zaczniemy. Dostaniesz receptę
elektroniczną na tabletki przeciwzapalne. Stosuj je dwa razy
dziennie przez dwa tygodnie - jedna tabletka rano i jedna
tabletka wieczorem. Jeśli to nie przejdzie, musimy sprawdzić
twój kręgosłup dokładniej. Do tego czasu musisz odpuścić
sobie trening siłowy, który może obciążać kręgosłup. Czy jest
coś jeszcze, co chciałabyś ze mną dziś przedyskutować?

I: Ja! Det er bra at du spør fordi i tillegg er jeg plaget av
noen allergisymptomer. Reseptfrie medisiner hjalp meg
veldig mye, men samtidig koster de litt. Kan vi kjøre
noen tester for å sjekke om jeg kan være allergisk mot
pollen eller noe annet?
Tak! Dobrze, że pytasz, bo dodatkowo dokuczają mi objawy
alergii. Leki bez recepty bardzo mi pomogły, ale jednocześnie
trochę kosztują. Czy możemy przeprowadzić testy, żeby
sprawdzić, czy jestem uczulona na pyłki albo coś innego?

L: Ikke noe problem. Vi kan ordne en prikktest først,
men du kan ikke bruke antihistiaminer til da. Det kan bli
utfordrende, men bare slik kan vi få en aktuell resultat.
Er det greit?
Nie ma problemu. Zrobimy najpierw test skórny na alergię, ale
do tego momentu nie możesz używać leków
antyhistaminowych. To może być wyzwanie, ale tylko tak uda
nam się otrzymać ważny wynik. Ok?



I: Ja! Tusen takk skal du ha! Når kan jeg hente ut
resepten min?
Tak! bardzo dziękuję! Kiedy mogę odebrać moją receptę?

L: Jeg sender den nå. Bare stikk innom på apoteket, så
ordner de medisinen for deg.
Wysyłam receptę teraz. Wpadnij tylko do apteki, to przygotują
dla ciebie lek.

I: Flott. Da sees vi på testen!
Świetnie! To widzimy się na teście!

L: Ha det bra!
Do widzenia!

INGEBORG PÅ APOTEKET
Ingeborg w aptece

I: Hei! Jeg skulle hente ut en resept fra fastlegen min.
Hei! Miałam odebrać receptę od mojego lekarza rodzinnego.

A: Hei. Har du legitimasjon med deg?
Dzień dobry. Masz ze sobą dokument ze zdjęciem?

I: Hmm… jeg har førerkortet mitt på mobilen! Er det greit?
Hmmm, mam prawo jazdy na telefonie. Czy to jest ok?

A: Egentlig ikke. Førerkortet på appen er ikke en gyldig
legitimasjon utenom trafikken. Har du annen ID?
Właściwie nie. Prawo jazdy w aplikacji nie jest ważnym
dokumentem poza ruchem drogowym. Masz inne ID?



I: Jeg har førerkortet mitt med meg forresten. 
Mam zresztą moje prawo jazdy.

A: Flott, takk skal du ha. Jeg ser at legen skrev ut en
resept til deg i går.
Świetnie, dziękuję. Widzę, że lekarz wczoraj wypisał receptę
dla ciebie.

I: Ja! Noe betennelsesdempende, er det riktig?
Tak! Coś przeciwzapalnego, czy to się zgadza?

A: Det stemmer. Du har fått en pakke med
betennelsesdempende og smertestillende tabletter. Har du
brukt den typen før eller?
Zgadza się. Dostałaś jedno opakowanie z tabletkami
przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi. Stosowałaś leki tego typu
wcześniej?

I: Det er jeg litt usikker på, mest sannsynlig ja, men for lenge
siden.
Nie jestem do końca pewna, prawdopodobnie tak, ale dawno temu.

A: Disse tablettene skal du bruke i 2 uker, 1 tablett morgen
og 1 tablett kveld. Det er viktig at du svelger dem hele
siden de er depottablettene. Det vil si tablettene som
fungerer over lengre tid. Jeg anbefaler at du tar dem
sammen med et måltid, det virker beskyttende på
slimhinnen i magesekken din. 
Te tabletki masz zażywać przez 2 tygodnie, 1 tabletkę rano i 1
tabletkę wieczorem. To ważne, by połykać je w całości, jako że to
tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Oznacza to, że działają przez
dłuższy czas. Zalecam, żebyś stosowała je razem z posiłkiem, to
działa ochronnie na śluzówkę w twoim żołądku.



I: Oh, ok, skjønner. Er det kanskje blå resept?
Ok, rozumiem. Czy jest to może recepta na zniżkę?

A: Nei, det er en hvit resept som betyr at du ikke skal
betale egenandel. Jeg har også et spørsmål til deg, om
det spiller noen rolle hvilken produsent jeg velger?
Nie, to jest recepta 100%, co oznacza, że nie będziesz płacić
wkładu własnego. Mam też pytanie do ciebie - czy to ma
znaczenie, jakiego producenta wybiorę?

I: Så lenge det er akkurat samme, så velger jeg gjerne
billigste typen!
O ile to dokładnie to samo, wybieram chętnie najtańszy typ.

A: Generisk medisin er godkjent som likeverdig, den har
da samme virkestoff i samme styrke og mengde av
tabletter i pakken. Hjelpestoffer kan imidlertid være
forskjellige, så det kan være viktig hvis du for eksempel
er allergisk mot laktose. På etiketten på pakken finner
du en liten skrift at den medisinen tilsvarer det navnet
som sto på resepten.
Generyczny lek jest zatwierdzony jako posiadający taką samą
wartość (terapeutyczną), ma tę samą substancję czynną o tej
samej mocy oraz tę samą liczbą tabletek w opakowaniu.
Substancje pomocnicze mogą jednakże być inne, więc to może
być ważne na przykład, kiedy masz uczulenie na laktozę. Na
etykiecie na opakowaniu znajdziesz mały napis, że ten lek
odpowiada nazwie znajdującej się na recepcie. 

 I: Ok, det går helt fint, takk.
Ok, w porządku, dziękuję. 



A: Bare husk å ikke kombinere den med andre
betennelsesdempende medisiner. Du kan bruke den
sammen kun med Paracet. Har du noe mer som du
trenger fra apoteket i dag?
Pamiętaj tylko, by nie łączyć tego leku z innymi lekami
przeciwzapalnymi. Możesz stosować go tylko razem z
paracetamolem. Jest coś jeszcze, czego potrzebujesz dzisiaj z
apteki?

I: Faktisk ikke… Tusen takk for hjelpen!
W zasadzie nie… Dziękuję za pomoc!

A: Det blir hundre og tjuetre kroner å betale. Skal jeg
legge den i en liten pose til deg?
To będzie sto dwadzieścia trzy korony to zapłacenia.
Zapakować w małą siatkę dla ciebie?

I: Tusen hjertelig takk! Ha det bra.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia!
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