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أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Trebuie să merg la spital.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Mă simt rău.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Trebuie să merg la un doctor urgent!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Ajutor!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Cheamă o ambulanță!

طلب سيارة اسعاف
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إنه يؤلم هنا. Mă doare aici.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Am o iritație aici.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Am febră.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Sunt răcit.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Tușesc.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Mă simt obosit tot timpul.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Sunt amețit.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Nu am poftă de mâncare.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Nu dorm noaptea.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة M-a mușcat o insectă.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Cred că este de la căldură.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Cred că am mâncat ceva stricat.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Mă doare _(parte a corpului)_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... cap ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... stomac ...

جزء الجسم
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...اليد... ... braț ...

جزء الجسم

...الساق... ... picior ...

جزء الجسم

...الصدر... ... piept ...

جزء الجسم

...القلب... ... inimă ...

جزء الجسم

...الحلق... ... gât ...

جزء الجسم

... عين... ... ochi ...

جزء الجسم

...الظهر... ... spate ...

جزء الجسم

...قدم... ... laba piciorului ...

جزء الجسم

...يد... ... mână ...

جزء الجسم

...أذن... ... ureche ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... intestine ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... dinte ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Sunt diabetic.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Am astm.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Am probleme cu inima.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Sunt gravidă.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ De câte ori pe zi trebuie să o iau?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Este contagios?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Iată asigurarea mea medicală.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Nu am asigurare medicală.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Am nevoie de o scutire medicală.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Mă simt puțin mai bine.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. S-a înrăutățit.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Nici o schimbare.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير
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أرغب في شراء بعض_____. Dați-mi vă rog ___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم Analgezice

دواء

بنسلين penicilină

دواء

أسبرين aspirină

دواء

إنسولين insulină

دواء

مرهم unguent

دواء

حبوب تنويم somnifere

دواء
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فوط صحية tampoane igienice

منتج طبي

مطهر dezinfectant

منتج طبي

ضمادات pansamente

منتج طبي

ضمادات bandaje

منتج طبي

حبوب منع الحمل anticoncepționale

منتج طبي

واقي ذكري prezervative

منتج آخر

كريم حماية من الشمس protecție solară

منتج آخر
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لدي حساسية من____. Sunt alergic la ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع polen

حساسية

شعر الحيوانات păr de animale

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير înțepătură de albină/viespe

حساسية للحشرات

عث الغبار acarieni

حساسية

العفن mucegai

حساسية

المطاط latex

حساسية

البنسلين penicilină

حساسية للدواء

الجوز/الفستق nuci/alune

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس semințe de susan/floarea soarelui

حساسية للطعام

البيض Ouă

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس fructe de mare/pește/scoici/creveți

حساسية للطعام

الطحين/القمح făină/grâu

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان lapte/lactoză/produse lactate

حساسية للطعام
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الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soia

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb

حساسية للطعام

الفطر ciuperci

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند fructe/kiwi/nucă de cocos

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة ghimbir/scorțișoară/coriandru

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  arpagic/ceapă/usturoi

حساسية للطعام

الكحول alcool

حساسية للطعام
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