
Reizen
Gezondheid

Gezondheid - 
Esperanto Roemeens
Mi bezonas iri al la hospitalo. Trebuie să merg la spital.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Mă simt rău.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Ajutor!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Cheamă o ambulanță!
Peti por ambulancon

Gezondheid - 
Esperanto Roemeens
Ĝi doloras ĉi tie. Mă doare aici.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Am o iritație aici.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Am febră.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Sunt răcit.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Tușesc.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Mă simt obosit tot timpul.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Sunt amețit.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Nu am poftă de mâncare.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. Nu dorm noaptea.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. M-a mușcat o insectă.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Cred că este de la căldură.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Cred că am mâncat ceva stricat.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. Mă doare _(parte a corpului)_.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ... cap ...
Korpoparto

stomako(n) ... stomac ...
Korpoparto

brako(n) ... braț ...
Korpoparto

gambo(n) ... picior ...
Korpoparto

brusto(n) ... piept ...
Korpoparto
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kero(n) ... inimă ...

Korpoparto

gorĝo(n) ... gât ...
Korpoparto

okulo(n) ... ochi ...
Korpoparto

dorso(n) ... spate ...
Korpoparto

piedo(n) ... laba piciorului ...
Korpoparto

mano(n) ... mână ...
Korpoparto

orelo(n) ... ureche ...
Korpoparto

internaĵo(n) ... intestine ...
Korpoparto

dento(n) ... dinte ...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Sunt diabetic.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Am astm.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Am probleme cu inima.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Sunt gravidă.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? De câte ori pe zi trebuie să o iau?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Este contagios?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

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

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

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Iată asigurarea mea medicală.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Nu am asigurare medicală.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Am nevoie de o scutire medicală.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Mă simt puțin mai bine.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. S-a înrăutățit.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Nici o schimbare.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Gezondheid - 
Esperanto Roemeens
Mi ŝatus aĉeti ___. Dați-mi vă rog ___.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn Analgezice
Kuracilo

penicilinon penicilină
Kuracilo
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aspirinon aspirină

Kuracilo

insulinon insulină
Kuracilo

ŝmiraĵon unguent
Kuracilo

dormpilolojn somnifere
Kuracilo

sanitaran buŝtukon tampoane igienice
Medicina produkto

desinfektaĵon dezinfectant
Medicina produkto

pansobendon pansamente
Medicina produkto

pansaĵon bandaje
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn anticoncepționale
Medicina produkto

kondomojn prezervative
Alia produkto

kontraŭsunan kremon protecție solară
Alia produkto

Gezondheid - 
Esperanto Roemeens
Mi estas alergia al ___. Sunt alergic la ___.

Informi pri viaj alergioj
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poleno polen

Alergio

animala haro păr de animale
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj înțepătură de albină/viespe
Insekta alergio

polvaj leptoj acarieni
Alergio

ŝimo mucegai
Alergio

latekso latex
Alergio

penicilino penicilină
Droga alergio

nuksoj/arakidoj nuci/alune
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj semințe de susan/floarea soarelui
Nutra alergio

ovo Ouă
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj fructe de mare/pește/scoici/creveți
Nutra alergio

faruno/greno făină/grâu
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo lapte/lactoză/produse lactate
Nutra alergio
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gluteno gluten

Nutra alergio

sojo soia
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Nutra alergio

fungoj ciuperci
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso fructe/kiwi/nucă de cocos
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro ghimbir/scorțișoară/coriandru
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo arpagic/ceapă/usturoi
Nutra alergio

alkoholo alcool
Nutra alergio
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