
Seyahat
Sağlık

Sağlık - 
Esperanto Fince
Mi bezonas iri al la hospitalo. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Voin pahoin.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Apua!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Soittakaa ambulanssi!
Peti por ambulancon

Sağlık - 
Esperanto Fince
Ĝi doloras ĉi tie. Tähän sattuu.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Minulla on ihottumaa täällä.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Minulla on kuumetta.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Minä olen vilustunut.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Minulla on yskä.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Olen koko ajan väsynyt.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Minua huimaa.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Minulla ei ole ruokahalua.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. En pysty nukkumaan öisin.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. Minua puri hyönteinen.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ...pää...
Korpoparto

stomako(n) ...Vatsa...
Korpoparto

brako(n) ...Käte...
Korpoparto

gambo(n) ...Jalka...
Korpoparto

brusto(n) ...Rintakehä...
Korpoparto
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kero(n) ...Sydäme...

Korpoparto

gorĝo(n) ...Kurkku...
Korpoparto

okulo(n) ...Silmä...
Korpoparto

dorso(n) ...Selkä...
Korpoparto

piedo(n) ...Jalka...
Korpoparto

mano(n) ...Käte...
Korpoparto

orelo(n) ...Korva...
Korpoparto

internaĵo(n) ...Sisukse...
Korpoparto

dento(n) ...Hampaa...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Minulla on diabetes.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Minulla on astma.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Minulla on sydänvaivoja.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Olen raskaana.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Onko se tarttuvaa?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Minulla on jo parempi olo.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. Se on pahentunut.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Se on ennallaan.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Sağlık - 
Esperanto Fince
Mi ŝatus aĉeti ___. Haluaisin ostaa ___.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn särkylääkettä
Kuracilo

penicilinon penisiliiniä
Kuracilo
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aspirinon aspiriinia

Kuracilo

insulinon insuliinia
Kuracilo

ŝmiraĵon salvaa
Kuracilo

dormpilolojn unilääkkeitä
Kuracilo

sanitaran buŝtukon terveyssiteitä
Medicina produkto

desinfektaĵon desinfiointiainetta
Medicina produkto

pansobendon laastareita
Medicina produkto

pansaĵon ideaalisidettä
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn e-pillereitä
Medicina produkto

kondomojn kondomeita
Alia produkto

kontraŭsunan kremon aurinkovoidetta
Alia produkto

Sağlık - 
Esperanto Fince
Mi estas alergia al ___. Olen allerginen ___.

Informi pri viaj alergioj
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poleno siitepölylle

Alergio

animala haro eläimille
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj ampiaisenpistolle
Insekta alergio

polvaj leptoj pölypunkeille
Alergio

ŝimo homeelle
Alergio

latekso lateksille
Alergio

penicilino penisiliinille
Droga alergio

nuksoj/arakidoj pähkinöille / maapähkinöille
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Nutra alergio

ovo kananmunalle
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Nutra alergio

faruno/greno jauhoille/vehnälle
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo maidolle / laktoosille / maitotuotteille
Nutra alergio
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gluteno gluteenille

Nutra alergio

sojo soijalle
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Nutra alergio

fungoj sienille
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso hedelmille / kiiville / kookokselle
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro inkiväärille / kanelille / korianterille
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Nutra alergio

alkoholo alkoholille
Nutra alergio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sayfa 7 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

