
Podróże
Zdrowie

Zdrowie - 
esperanto niemiecki
Mi bezonas iri al la hospitalo. Ich muss in ein Krankhaus.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Mir ist übel.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Hilfe!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Ruf einen Krankenwagen!
Peti por ambulancon

Zdrowie - 
esperanto niemiecki
Ĝi doloras ĉi tie. Es tut hier weh.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Ich habe hier einen Ausschlag.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Ich habe Fieber.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Ich habe eine Erkältung.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Ich habe Husten.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Ich bin ständig müde.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Mir ist schwindelig.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Ich habe gar keinen Appetit.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. Ich kann nachts nicht schlafen.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. Ein Insekt hat mich gestochen.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Ich glaube, es is die Hitze.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ... Kopf ...
Korpoparto

stomako(n) ... Magen ...
Korpoparto

brako(n) ... Arm ...
Korpoparto

gambo(n) ... Bein ...
Korpoparto

brusto(n) ... Brust ...
Korpoparto
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kero(n) ... Herz ...

Korpoparto

gorĝo(n) ... Hals ...
Korpoparto

okulo(n) ... Auge ...
Korpoparto

dorso(n) ... Rücken ...
Korpoparto

piedo(n) ... Fuß ...
Korpoparto

mano(n) ... Hand ...
Korpoparto

orelo(n) ... Ohr ...
Korpoparto

internaĵo(n) ... Gedärme ...
Korpoparto

dento(n) ... Zahn ...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Ich habe Diabetes.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Ich habe Asthma.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Ich habe ein Herzleiden
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Ich bin schwanger.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? Ist das ansteckend?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Ich habe keine Krankenversicherung.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Ich brauche eine Krankschreibung.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Ich fühle mich etwas besser.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. Es ist schlimmer geworden.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Es ist unverändert.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Zdrowie - 
esperanto niemiecki
Mi ŝatus aĉeti ___. Ich möchte___kaufen.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn Schmerztabletten
Kuracilo

penicilinon Penizillin
Kuracilo
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aspirinon Aspirin

Kuracilo

insulinon Insulin
Kuracilo

ŝmiraĵon Salbe
Kuracilo

dormpilolojn Schlaftabletten
Kuracilo

sanitaran buŝtukon Damenbinde
Medicina produkto

desinfektaĵon Desinfektionsmittel
Medicina produkto

pansobendon Pflaster
Medicina produkto

pansaĵon Bandagen
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn Antibabypille
Medicina produkto

kondomojn Kondome
Alia produkto

kontraŭsunan kremon Sonnenschutz
Alia produkto

Zdrowie - 
esperanto niemiecki
Mi estas alergia al ___. Ich bin allergisch gegen___.

Informi pri viaj alergioj
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poleno Pollen

Alergio

animala haro Tierhaar
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj Bienenstiche/Wespenstiche
Insekta alergio

polvaj leptoj Hausstaubmilben
Alergio

ŝimo Schimmel
Alergio

latekso Latex
Alergio

penicilino Penizillin
Droga alergio

nuksoj/arakidoj Nüsse/Erdnüsse
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Nutra alergio

ovo Ei
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Nutra alergio

faruno/greno Mehl/Weizen
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo Milch/Laktose//Molkeprodukte
Nutra alergio
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gluteno Gluten

Nutra alergio

sojo Soja
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Nutra alergio

fungoj Pilze
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro Ingwer/Zimt/Koriander
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Nutra alergio

alkoholo Alkohol
Nutra alergio
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