
Călătorie
Sănătate

Sănătate - Urgențe
Română Engleză
Trebuie să merg la spital. I need to go to the hospital.

Cere să fii dus la spital

Mă simt rău. I feel sick.
 

Trebuie să merg la un doctor urgent! I need to see a doctor immediately!
Cere urgent asistență medicală

Ajutor! Help!
Strigă după ajutor

Cheamă o ambulanță! Call an ambulance!
Solicită o ambulanță

Sănătate - La doctor
Română Engleză
Mă doare aici. It hurts here.

Arată unde te doare

Am o iritație aici. I have a rash here.
Arată unde ai o iritație

Am febră. I have a fever.
Spune că ai febră

Sunt răcit. I have a cold.
Spune că ai o răceală

Tușesc. I have a cough.
Spune că ai o tuse

Mă simt obosit tot timpul. I am tired all the time.
Spune că suferi de oboseală
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Sunt amețit. I feel dizzy.

Spune că te simți amețit.

Nu am poftă de mâncare. I don't have any appetite.
Spune că nu îți vine să mănânci.

Nu dorm noaptea. I can't sleep at night.
Spune că nu poți să dormi

M-a mușcat o insectă. An insect bit me.
Presupune că starea ta se datorează unei mușcături de insectă.

Cred că este de la căldură. I think it's the heat.
Presupune că starea ta se datorează căldurii.

Cred că am mâncat ceva stricat. I think that I have eaten something bad.
Presupune că starea ta se datorează nutriției.

Mă doare _(parte a corpului)_. My _[body part]_ hurts.
Spune care parte a corpului te doare.

Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_. I can't move my _[body part]_.
Spune care parte a corpului este paralizată.

... cap ... ... head ...
Parte a corpului

... stomac ... ... stomach ...
Parte a corpului

... braț ... ... arm ...
Parte a corpului

... picior ... ... leg ...
Parte a corpului

... piept ... ... chest ...
Parte a corpului
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... inimă ... ... heart ...

Parte a corpului

... gât ... ... throat ...
Parte a corpului

... ochi ... ... eye ...
Parte a corpului

... spate ... ... back ...
Parte a corpului

... laba piciorului ... ... foot ...
Parte a corpului

... mână ... ... hand ...
Parte a corpului

... ureche ... ... ear ...
Parte a corpului

... intestine ... ... bowels ...
Parte a corpului

... dinte ... ... tooth ...
Parte a corpului

Sunt diabetic. I have diabetes.
Informează că suferi de diabet.

Am astm. I have asthma.
Informează că suferi de astm.

Am probleme cu inima. I have a heart condition.
Informează că ai probleme cardiace.

Sunt gravidă. I'm pregnant.
Informează că ești gravidă.
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De câte ori pe zi trebuie să o iau? How many times a day should I take this?

Întreabă despre doza de administrare a medicamentului.

Este contagios? Is it contagious?
Întreabă dacă boala este transmisibilă altora.

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

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

Întreabă dacă mai poți continua anumite activități în ciuda condiției tale.

Iată asigurarea mea medicală. Here are my insurance documents.
Prezintă asigurarea medicală.

Nu am asigurare medicală. I don't have health insurance.
Explică faptul că nu ești asigurat medical.

Am nevoie de o scutire medicală. I need a sick note.
Cere doctorului o scutire medicală

Mă simt puțin mai bine. I feel a bit better.
Informează că starea ta s-a îmbunătățit.

S-a înrăutățit. It has gotten worse.
Informează că starea ta s-a agravat.

Nici o schimbare. It's the same as before.
Informează că starea ta nu s-a schimbat.

Sănătate - Farmacie
Română Engleză
Dați-mi vă rog ___. I would like to buy some___.

Cere un anumit produs.

Analgezice painkillers
Medicament

penicilină penicillin
Medicament
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aspirină aspirin

Medicament

insulină insulin
Medicament

unguent ointment
Medicament

somnifere sleeping pills
Medicament

tampoane igienice sanitary pads
Produs medical

dezinfectant disinfectant
Produs medical

pansamente band aids
Produs medical

bandaje bandages
Produs medical

anticoncepționale birth control pills
Produs medical

prezervative condoms
Alt produs

protecție solară sun protection
Alt produs

Sănătate - Alergii
Română Engleză
Sunt alergic la ___. I'm allergic to ___.

Informează despre alergiile tale.
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polen pollen

alergie

păr de animale animal hair
Alergie la animale

înțepătură de albină/viespe bee stings/wasp stings
Alergie la insecte

acarieni dust mites
Alergie

mucegai mold
Alergie

latex latex
Alergie

penicilină penicillin
Alergie la medicamente

nuci/alune nuts/peanuts
Alergie alimentară

semințe de susan/floarea soarelui sesame seeds/sunflower seeds
Alergie alimentară

Ouă egg
Alergie alimentară

fructe de mare/pește/scoici/creveți seafood/fish/shellfish/shrimps
Alergie alimentară

făină/grâu flour/wheat
Alergie alimentară

lapte/lactoză/produse lactate milk/lactose/dairy
Alergie alimentară
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gluten gluten

Alergie alimentară

soia soy
Alergie alimentară

plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb leguminous plants/beans/peas/corn
Alergie alimentară

ciuperci mushrooms
Alergie alimentară

fructe/kiwi/nucă de cocos fruit/kiwi/coconut
Alergie alimentară

ghimbir/scorțișoară/coriandru ginger/cinnamon/coriander
Alergie alimentară

arpagic/ceapă/usturoi chives/onions/garlic
Alergie alimentară

alcool alcohol
Alergie alimentară
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