
Cestování
Zdraví

Zdraví - 
arabsky anglicky

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. I need to go to the hospital.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض I feel sick.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! I need to see a doctor immediately!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Help!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Call an ambulance!

طلب سيارة اسعاف

Zdraví - 
arabsky anglicky

إنه يؤلم هنا. It hurts here.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. I have a rash here.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى I have a fever.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. I have a cold.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  I have a cough.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. I am tired all the time.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار I feel dizzy.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. I don't have any appetite.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. I can't sleep at night.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة An insect bit me.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. I think it's the heat.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  I think that I have eaten something bad.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. My _[body part]_ hurts.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. I can't move my _[body part]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... head ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... stomach ...

جزء الجسم
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...اليد... ... arm ...

جزء الجسم

...الساق... ... leg ...

جزء الجسم

...الصدر... ... chest ...

جزء الجسم

...القلب... ... heart ...

جزء الجسم

...الحلق... ... throat ...

جزء الجسم

... عين... ... eye ...

جزء الجسم

...الظهر... ... back ...

جزء الجسم

...قدم... ... foot ...

جزء الجسم

...يد... ... hand ...

جزء الجسم

...أذن... ... ear ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... bowels ...

جزء الجسم

Stránka 3 22.05.2023



Cestování
Zdraví

...األسنان... ... tooth ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. I have diabetes.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. I have asthma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. I have a heart condition.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. I'm pregnant.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ How many times a day should I take this?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Is it contagious?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

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

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Here are my insurance documents.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. I don't have health insurance.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية I need a sick note.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن I feel a bit better.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. It has gotten worse.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. It's the same as before.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Zdraví - 
arabsky anglicky

أرغب في شراء بعض_____. I would like to buy some___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم painkillers

دواء

بنسلين penicillin

دواء

أسبرين aspirin

دواء

إنسولين insulin

دواء

مرهم ointment

دواء

حبوب تنويم sleeping pills

دواء
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فوط صحية sanitary pads

منتج طبي

مطهر disinfectant

منتج طبي

ضمادات band aids

منتج طبي

ضمادات bandages

منتج طبي

حبوب منع الحمل birth control pills

منتج طبي

واقي ذكري condoms

منتج آخر

كريم حماية من الشمس sun protection

منتج آخر

Zdraví - 
arabsky anglicky

لدي حساسية من____. I'm allergic to ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع pollen

حساسية

شعر الحيوانات animal hair

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير bee stings/wasp stings

حساسية للحشرات

عث الغبار dust mites

حساسية

العفن mold

حساسية

المطاط latex

حساسية

البنسلين penicillin

حساسية للدواء

الجوز/الفستق nuts/peanuts

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sesame seeds/sunflower seeds

حساسية للطعام

البيض egg

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس seafood/fish/shellfish/shrimps

حساسية للطعام

الطحين/القمح flour/wheat

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان milk/lactose/dairy

حساسية للطعام
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الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soy

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة leguminous plants/beans/peas/corn

حساسية للطعام

الفطر mushrooms

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند fruit/kiwi/coconut

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة ginger/cinnamon/coriander

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  chives/onions/garlic

حساسية للطعام

الكحول alcohol

حساسية للطعام
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