
Rejse
Helbred

Helbred - 
esperanto engelsk
Mi bezonas iri al la hospitalo. I need to go to the hospital.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. I feel sick.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! I need to see a doctor immediately!
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Help!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Call an ambulance!
Peti por ambulancon

Helbred - 
esperanto engelsk
Ĝi doloras ĉi tie. It hurts here.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. I have a rash here.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. I have a fever.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. I have a cold.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. I have a cough.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. I am tired all the time.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. I feel dizzy.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. I don't have any appetite.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. I can't sleep at night.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. An insect bit me.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. I think it's the heat.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. I think that I have eaten something bad.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. My _[body part]_ hurts.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. I can't move my _[body part]_.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ... head ...
Korpoparto

stomako(n) ... stomach ...
Korpoparto

brako(n) ... arm ...
Korpoparto

gambo(n) ... leg ...
Korpoparto

brusto(n) ... chest ...
Korpoparto
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kero(n) ... heart ...

Korpoparto

gorĝo(n) ... throat ...
Korpoparto

okulo(n) ... eye ...
Korpoparto

dorso(n) ... back ...
Korpoparto

piedo(n) ... foot ...
Korpoparto

mano(n) ... hand ...
Korpoparto

orelo(n) ... ear ...
Korpoparto

internaĵo(n) ... bowels ...
Korpoparto

dento(n) ... tooth ...
Korpoparto

Mi havas diabeton. I have diabetes.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. I have asthma.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. I have a heart condition.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. I'm pregnant.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? How many times a day should I take this?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Is it contagious?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

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

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Here are my insurance documents.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. I don't have health insurance.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. I need a sick note.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. I feel a bit better.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. It has gotten worse.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. It's the same as before.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Helbred - 
esperanto engelsk
Mi ŝatus aĉeti ___. I would like to buy some___.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn painkillers
Kuracilo

penicilinon penicillin
Kuracilo
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aspirinon aspirin

Kuracilo

insulinon insulin
Kuracilo

ŝmiraĵon ointment
Kuracilo

dormpilolojn sleeping pills
Kuracilo

sanitaran buŝtukon sanitary pads
Medicina produkto

desinfektaĵon disinfectant
Medicina produkto

pansobendon band aids
Medicina produkto

pansaĵon bandages
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn birth control pills
Medicina produkto

kondomojn condoms
Alia produkto

kontraŭsunan kremon sun protection
Alia produkto

Helbred - 
esperanto engelsk
Mi estas alergia al ___. I'm allergic to ___.

Informi pri viaj alergioj
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poleno pollen

Alergio

animala haro animal hair
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj bee stings/wasp stings
Insekta alergio

polvaj leptoj dust mites
Alergio

ŝimo mold
Alergio

latekso latex
Alergio

penicilino penicillin
Droga alergio

nuksoj/arakidoj nuts/peanuts
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj sesame seeds/sunflower seeds
Nutra alergio

ovo egg
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj seafood/fish/shellfish/shrimps
Nutra alergio

faruno/greno flour/wheat
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo milk/lactose/dairy
Nutra alergio
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gluteno gluten

Nutra alergio

sojo soy
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo leguminous plants/beans/peas/corn
Nutra alergio

fungoj mushrooms
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso fruit/kiwi/coconut
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro ginger/cinnamon/coriander
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo chives/onions/garlic
Nutra alergio

alkoholo alcohol
Nutra alergio
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