
Viajar
Saúde

Saúde - 
árabe sueco

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. Jag måste fara till sjukhuset.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Jag mår illa.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Jag måste till en doktor med en gång!

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Hjälp!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Ring efter ambulansen!

طلب سيارة اسعاف

Saúde - 
árabe sueco

إنه يؤلم هنا. Det gör ont här.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Det kliar här.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Jag har feber.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Jag är förkyld.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Jag har hosta.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال
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أنا متعب طوال الوقت. Jag är trött hela tiden.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Jag känner mig snurrig.

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Jag har ingen aptit.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Jag kan inte sova om nätterna.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Jag blev biten av en insekt.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Jag tror att det är värmen.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Jag tror att jag har ätit något olämpligt.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Jag har ont i _[kroppsdel]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ... huvudet ...

الجزء من الجسم

... المعدة... ... magen ...

جزء الجسم
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...اليد... ... armen ...

جزء الجسم

...الساق... ... benet ...

جزء الجسم

...الصدر... ... bröstet ...

جزء الجسم

...القلب... ... hjärtat ...

جزء الجسم

...الحلق... ... halsen ...

جزء الجسم

... عين... ... ögat ...

جزء الجسم

...الظهر... ... ryggen ...

جزء الجسم

...قدم... ... foten ...

جزء الجسم

...يد... ... handen ...

جزء الجسم

...أذن... ... örat ...

جزء الجسم

...األمعاء... ... tarmen ...

جزء الجسم
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...األسنان... ... en tand ...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Jag har diabetes.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Jag har astma.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Jag har hjärtbesvär.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Jag är gravid.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Hur många gånger per dag ska jag ta det här?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Är det smittsamt?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Här är mina försäkringspapper.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Jag har ingen sjukförsäkring.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Jag behöver ett läkarintyg.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Jag känner mig lite bättre.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Det har blivit sämre.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Det är på samma sätt som innan.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Saúde - 
árabe sueco

أرغب في شراء بعض_____. Jag skulle vilja köpa ___.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم huvudvärkstabletter

دواء

بنسلين penicillin

دواء

أسبرين aspirin

دواء

إنسولين insulin

دواء

مرهم salva

دواء

حبوب تنويم sömnpiller

دواء
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فوط صحية dambindor

منتج طبي

مطهر desinfektionsmedel

منتج طبي

ضمادات plåster

منتج طبي

ضمادات bandage

منتج طبي

حبوب منع الحمل P-piller

منتج طبي

واقي ذكري kondomer

منتج آخر

كريم حماية من الشمس solskydd

منتج آخر

Saúde - 
árabe sueco

لدي حساسية من____. Jag är allergisk mot/för ___.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع pollen

حساسية

شعر الحيوانات djurhår

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير bistick/getingstick

حساسية للحشرات

عث الغبار kvalster

حساسية

العفن mögel

حساسية

المطاط latex

حساسية

البنسلين penicillin

حساسية للدواء

الجوز/الفستق nötter/jordnötter

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس sasamfrön/solrosfrön

حساسية للطعام

البيض ägg

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس skaldjur/fisk /räkor

حساسية للطعام

الطحين/القمح mjöl/vete

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان mjölk/laktos/mjölkprodukter

حساسية للطعام
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الجلوتين gluten

حساسية للطعام

الصويا soja

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة baljväxter/bönor/ärtor/majs

حساسية للطعام

الفطر svamp

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند frukt/kiwi/kokosnöt

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة ingefära/kanel/koriander

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  gräslök/lök/vitlök

حساسية للطعام

الكحول alkohol

حساسية للطعام
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