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Health - 
Arabic Esperanto

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Mi bezonas iri al la hospitalo.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Mi sentas min malsana.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Mi bezonas vidi kuraciston tuj!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Helpu!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Voku ambulancon!

طلب سيارة اسعاف

Health - 
Arabic Esperanto

إنه يؤلم هنا. Ĝi doloras ĉi tie.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Mi havas erupcion tie.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Mi havas febron.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Mi havas malvarmumon.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Mi havas tuson.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Mi estas laca tutan tempon.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Mi sentas kapturnan.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Mi ne havas neniun apetiton.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Mi ne povas dormi dumnokte.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Insekto mordis min.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Mi kredas, ke estas la varmego.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Mia _[korpoparto]_ doloras.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... kapo(n)

الجزء من الجسم

... المعدة... stomako(n)

جزء الجسم
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...اليد... brako(n)

جزء الجسم

...الساق... gambo(n)

جزء الجسم

...الصدر... brusto(n)

جزء الجسم

...القلب... kero(n)

جزء الجسم

...الحلق... gorĝo(n)

جزء الجسم

... عين... okulo(n)

جزء الجسم

...الظهر... dorso(n)

جزء الجسم

...قدم... piedo(n)

جزء الجسم

...يد... mano(n)

جزء الجسم

...أذن... orelo(n)

جزء الجسم

...األمعاء... internaĵo(n)

جزء الجسم
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...األسنان... dento(n)

جزء الجسم

أعاني من السكري. Mi havas diabeton.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Mi havas astmon.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Mi havas korokondiĉon.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Mi estas graveda.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Kiom ofte mi devus preni tion tage?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Ĉu ĝi kontaĝas?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki
alkoholon?

االستفسار فيما إذا كنت تستطيع االستمرار بنشاطات معينة على الرغم من مرضك

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Jen miaj dokumentoj de asekuro.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Mi ne havas sanasekuron.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Mi bezonas noton de malsano.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Mi sentas iom pli bone.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Ĝi plimalbonigis.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Ĝi estas la sama kiel antaŭe.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Health - 
Arabic Esperanto

أرغب في شراء بعض_____. Mi ŝatus aĉeti ___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم kontraŭdolorilojn

دواء

بنسلين penicilinon

دواء

أسبرين aspirinon

دواء

إنسولين insulinon

دواء

مرهم ŝmiraĵon

دواء

حبوب تنويم dormpilolojn

دواء
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فوط صحية sanitaran buŝtukon

منتج طبي

مطهر desinfektaĵon

منتج طبي

ضمادات pansobendon

منتج طبي

ضمادات pansaĵon

منتج طبي

حبوب منع الحمل kontraŭkoncipajn pilolojn

منتج طبي

واقي ذكري kondomojn

منتج آخر

كريم حماية من الشمس kontraŭsunan kremon

منتج آخر

Health - 
Arabic Esperanto

لدي حساسية من____. Mi estas alergia al ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع poleno

حساسية

شعر الحيوانات animala haro

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير abelopikiloj/vespopikoj

حساسية للحشرات

عث الغبار polvaj leptoj

حساسية

العفن ŝimo

حساسية

المطاط latekso

حساسية

البنسلين penicilino

حساسية للدواء

الجوز/الفستق nuksoj/arakidoj

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sezamosemoj/sunfloroj

حساسية للطعام

البيض ovo

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس mariskoj/fiŝo/salikokoj

حساسية للطعام

الطحين/القمح faruno/greno

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان lakto/laktozo/laktejo

حساسية للطعام
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الجلوتين gluteno

حساسية للطعام

الصويا sojo

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo

حساسية للطعام

الفطر fungoj

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند fruktoj/kivo/kokoso

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة zingibro/cinamo/koriandro

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  cebolletoj/cepoj/ajlo

حساسية للطعام

الكحول alkoholo

حساسية للطعام
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