
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
esperanto svenska
Mi bezonas iri al la hospitalo. Jag måste fara till sjukhuset.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Jag mår illa.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Jag måste till en doktor med en gång!
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Hjälp!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Ring efter ambulansen!
Peti por ambulancon

Hälsa - Hos doktorn
esperanto svenska
Ĝi doloras ĉi tie. Det gör ont här.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Det kliar här.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Jag har feber.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Jag är förkyld.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Jag har hosta.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Jag är trött hela tiden.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Jag känner mig snurrig.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Jag har ingen aptit.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. Jag kan inte sova om nätterna.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. Jag blev biten av en insekt.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Jag tror att det är värmen.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ... huvudet ...
Korpoparto

stomako(n) ... magen ...
Korpoparto

brako(n) ... armen ...
Korpoparto

gambo(n) ... benet ...
Korpoparto

brusto(n) ... bröstet ...
Korpoparto

Sida 2 23.05.2023



Resa
Hälsa
kero(n) ... hjärtat ...

Korpoparto

gorĝo(n) ... halsen ...
Korpoparto

okulo(n) ... ögat ...
Korpoparto

dorso(n) ... ryggen ...
Korpoparto

piedo(n) ... foten ...
Korpoparto

mano(n) ... handen ...
Korpoparto

orelo(n) ... örat ...
Korpoparto

internaĵo(n) ... tarmen ...
Korpoparto

dento(n) ... en tand ...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Jag har diabetes.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Jag har astma.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Jag har hjärtbesvär.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Jag är gravid.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? Hur många gånger per dag ska jag ta det här?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Är det smittsamt?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Här är mina försäkringspapper.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Jag har ingen sjukförsäkring.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Jag behöver ett läkarintyg.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Jag känner mig lite bättre.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. Det har blivit sämre.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Det är på samma sätt som innan.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Hälsa - Apotek
esperanto svenska
Mi ŝatus aĉeti ___. Jag skulle vilja köpa ___.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn huvudvärkstabletter
Kuracilo

penicilinon penicillin
Kuracilo

Sida 4 23.05.2023



Resa
Hälsa
aspirinon aspirin

Kuracilo

insulinon insulin
Kuracilo

ŝmiraĵon salva
Kuracilo

dormpilolojn sömnpiller
Kuracilo

sanitaran buŝtukon dambindor
Medicina produkto

desinfektaĵon desinfektionsmedel
Medicina produkto

pansobendon plåster
Medicina produkto

pansaĵon bandage
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn P-piller
Medicina produkto

kondomojn kondomer
Alia produkto

kontraŭsunan kremon solskydd
Alia produkto

Hälsa - Allergier
esperanto svenska
Mi estas alergia al ___. Jag är allergisk mot/för ___.

Informi pri viaj alergioj
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poleno pollen

Alergio

animala haro djurhår
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj bistick/getingstick
Insekta alergio

polvaj leptoj kvalster
Alergio

ŝimo mögel
Alergio

latekso latex
Alergio

penicilino penicillin
Droga alergio

nuksoj/arakidoj nötter/jordnötter
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj sasamfrön/solrosfrön
Nutra alergio

ovo ägg
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj skaldjur/fisk /räkor
Nutra alergio

faruno/greno mjöl/vete
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo mjölk/laktos/mjölkprodukter
Nutra alergio
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gluteno gluten

Nutra alergio

sojo soja
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo baljväxter/bönor/ärtor/majs
Nutra alergio

fungoj svamp
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso frukt/kiwi/kokosnöt
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro ingefära/kanel/koriander
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo gräslök/lök/vitlök
Nutra alergio

alkoholo alkohol
Nutra alergio
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