
Viaggi
Salute

Salute - 
arabo ungherese

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. A kórházba kell mennem.

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam.

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Muszáj, hogy egy orvos azonnal megvizsgáljon.

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! Segítség!

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف Hívják a mentőket!

طلب سيارة اسعاف

Salute - 
arabo ungherese

إنه يؤلم هنا. Itt fáj.

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. Itt van egy kiütés.

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى Lázas vagyok.

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. Meg vagyok fázva.

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.

أنا مصاب بالسعال.  Köhögök.

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال

Pagina 1 22.05.2023



Viaggi
Salute

أنا متعب طوال الوقت. Állandóan fáradt vagyok.

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار Szédülök

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. Nincs étvágyam.

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. Nem tudok éjszaka aludni.

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة Egy rovar megcsípett.

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. Szerintem a hőség lehet az oka.

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  Szerintem ehettem valami rosszat.

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. Fáj a _[testrész]_/em/am.

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. Nem tudom mozgatni a/az _[testrész]_/am/em.

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه

...الرأس... ...fej...

الجزء من الجسم

... المعدة... ...has...

جزء الجسم
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...اليد... ...kar...

جزء الجسم

...الساق... ...láb...

جزء الجسم

...الصدر... ...mellkas...

جزء الجسم

...القلب... ...szív...

جزء الجسم

...الحلق... ...torok....

جزء الجسم

... عين... ...szem...

جزء الجسم

...الظهر... ....hát...

جزء الجسم

...قدم... ....lábfej...

جزء الجسم

...يد... ...kézfej...

جزء الجسم

...أذن... ....fül...

جزء الجسم

...األمعاء... ...belek...

جزء الجسم
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...األسنان... ...fog...

جزء الجسم

أعاني من السكري. Cukorbeteg vagyok.

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. Asztmás vagyok.

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. Szívbeteg vagyok.

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. Terhes vagyok.

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ Napi hányszor kell beszednem?

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ Fertőző?

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

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

Mehetek napra / Úszhatok / Sportolhatok / Ihatok
alkoholt?

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

ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. Itt vannak a biztosítási papírjaim.

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. Nincs egészségbiztosításom.

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية Szükségem lenne orvosi igazolásra.

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض
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أشعر بشيء من التحسن Valamivel jobban érzem magam.

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. Rosszabbodott. / Rosszabbul vagyok.

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. Ugyanolyan mint korábban. / Ugyanúgy vagyok mint
korábban.

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Salute - 
arabo ungherese

أرغب في شراء بعض_____. Szeretnék venni ____.

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم fájdalomcsillapító

دواء

بنسلين Penicillin

دواء

أسبرين Aspirin

دواء

إنسولين Inzulin

دواء

مرهم Kenőcs

دواء

حبوب تنويم Altató

دواء
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فوط صحية Egészségügyi betét

منتج طبي

مطهر Fertőtlenítő

منتج طبي

ضمادات Ragtapasz

منتج طبي

ضمادات Kötszerek

منتج طبي

حبوب منع الحمل Fogamzásgátló tabletta

منتج طبي

واقي ذكري Óvszer

منتج آخر

كريم حماية من الشمس Naptej

منتج آخر

Salute - 
arabo ungherese

لدي حساسية من____. Allergiás vagyok a _______-ra/re.

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع Pollen

حساسية

شعر الحيوانات Állati szőr

حساسية من الحيوانات
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لسعة النحل أو الدبابير Méhcsípés /darázscsípés

حساسية للحشرات

عث الغبار Poratkák

حساسية

العفن Penész

حساسية

المطاط Laktóz

حساسية

البنسلين Penicillin

حساسية للدواء

الجوز/الفستق Dió / mogyoró

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس Szezámmag / napraforgómag

حساسية للطعام

البيض Tojás

حساسية للطعام

طعام البحر/السمك/المحار/القريدس Tengeri ételek / hal / kagyló / garnélarák

حساسية للطعام

الطحين/القمح liszt / búza

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان Tej / laktóz / tejtermékek

حساسية للطعام
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الجلوتين Glutén

حساسية للطعام

الصويا Szója

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة Hüvelyes növények / bab / borsó / kukorica

حساسية للطعام

الفطر Gomba

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند Gyümölcsök/kiwi/kókusz

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة Gyömbér/fahéj/koriander

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  Snidling/hagyma/fokhagyma

حساسية للطعام

الكحول Alkohol

حساسية للطعام
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