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أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Hastaneye gitmem lazım.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Hastayım.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Derhal doktoru görmem gerekiyor!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Yardım!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Bir ambulans çağırın!

طلب سيارة اسعاف

Zdraví - 
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إنه يؤلم هنا. Burası acıyor.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Buramda bir kızarıklık var.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Ateşim var.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Soğuk algınlığım var.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Öksürüğüm var.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Her zaman yorgunum.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Başım dönüyor.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Hiç iştahım yok.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Gece uyuyamıyorum.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Beni bir böcek ısırdı.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Sanırım sıcaktan oldu.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Sanırım bozuk bişey yedim.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... kafa ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... karın ...

جزء الجسم
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...اليد... ... kol ...

جزء الجسم

...الساق... ... bacak ...

جزء الجسم

...الصدر... ... göğüs ...

جزء الجسم

...القلب... ... kalp ...

جزء الجسم

...الحلق... ... boğaz ...

جزء الجسم

... عين... ... göz ...

جزء الجسم

...الظهر... ... sırt ...

جزء الجسم

...قدم... ... ayak ...

جزء الجسم

...يد... ... el ...

جزء الجسم

...أذن... ... kulak ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... bağırsaklar ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... diş ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Bende şeker hastalığı var.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Bende nefes darlığı var.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Bende kalp hastalığı var.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Hamileyim.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ O bulaşıcı mı?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Sigorta belgelerim burada.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Sağlık sigortam yok.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Rapora ihtiyacım var.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Şimdi daha iyiyim.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. O kötüleşti.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Eskisiyle aynı.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Zdraví - 
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أرغب في شراء بعض_____. Biraz __ almak istiyorum.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم ağrıkesiciler

دواء

بنسلين penisilin

دواء

أسبرين aspirin

دواء

إنسولين insülin

دواء

مرهم merhem

دواء

حبوب تنويم uyku hapları

دواء
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فوط صحية hijyenik pedler

منتج طبي

مطهر dezenfektan

منتج طبي

ضمادات bant yardımı

منتج طبي

ضمادات bandajlar

منتج طبي

حبوب منع الحمل doğum kontrol hapları

منتج طبي

واقي ذكري prezervatifler

منتج آخر

كريم حماية من الشمس güneşten koruma

منتج آخر

Zdraví - 
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لدي حساسية من____. __e alerjim var.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع polen

حساسية

شعر الحيوانات hayvan saçı

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير arı sokmaları/eşekarısı sokmaları

حساسية للحشرات

عث الغبار toz zerreleri

حساسية

العفن küf

حساسية

المطاط kauçuk ham maddesi

حساسية

البنسلين penisilin

حساسية للدواء

الجوز/الفستق ceviz/fıstık

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri

حساسية للطعام

البيض yumurta

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides

حساسية للطعام

الطحين/القمح un/buğday

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان süt/laktoz/süt ürünü

حساسية للطعام
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الجلوتين glüten

حساسية للطعام

الصويا soya

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة baklagiller/fasulye/bezelye/mısır

حساسية للطعام

الفطر mantar

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند meyva/kivi/hindistan cevizi

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة zencefil/tarçın/kişniş

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  frenksoğanı/soğan/sarımsak

حساسية للطعام

الكحول alkol

حساسية للطعام
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