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abstinencia, la   νηστεία, εγκράτεια
aconsejable    προτιμότερος- η, -ο, συμβουλευτικός
acostumbrarse   συνηθίζω
adelante    μπροστά, περάστε! εμπρός!
adicción, la    εξάρτηση, εθισμός
afectar    επηρεάζω, έχω αντίκτυπο, επιδρώ, στεναχωρώ
afirmar    βεβαιώνω, διαβεβαιώνω, ισχυρίζομαι, στηρίζω
alergia, la    αλλεργία
alimentación, la   διατροφή, σίτιση, τάισμα
ambulancia, la   ασθενοφόρο
anciano/a, el/la   ηλικιωμένος, ηλικιωμένη
angustiarse    ανησυχώ
apagar    σβήνω, κλείνω
aparcar    παρκάρω, σταθμεύω
apretar    σφίγγω, στενεύω, πιέζω
arterial    αρτηριακός, -ή, ό
asegurar    διαβεβαιώνω, διασφαλίζω, σιγουρεύω, ασφαλίζω 
atención, la    προσοχή, περιποίηση, φροντίδα
atentamente   με εκτίμηση, προσεχτικά, ευγενικά
autorización, la   άδεια, εξουσιοδότηση
basura, la    σκουπίδι, απορρίμματα
bolígrafo, el    στυλό
botón, el    κουμπί
brazo, el    χέρι, μπράτσο
brevemente   εν συντομία, με λίγα λόγια, σύντομα
calmante, el   ηρεμιστικό, παυσίπονο
camino, el    δρόμος, μονοπάτι
causa, la    αιτία, λόγος, σκοπός
celador/-a, el/la   επιθεωρητής, επιθεωρήτρια, επιμελητής, 
    επιμελήτρια
cervical, la    αυχενικός, -ή, -ό
cigarrillo, el    τσιγάρο
clave, la    λύση, κλειδί, κωδικός πρόσβασης 
colaboración, la   συνεργασία
combate, el    μάχη, αγώνας
combatir    μάχομαι, παλεύω, καταπολεμώ, αγωνίζομαι
combinar    συνδυάζω
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condición, la   όρος, προϋπόθεση 
conducta, la   συμπεριφορά, διαγωγή
considerar    λαμβάνω υπόψη, θεωρώ, πιστεύω
considerado/a   σεβαστός, περιποιητικός
constipado, el   κρυωμένος, -η, -ο
consultorio, el   ιατρείο
conveniente   κατάλληλος, προτεινόμενος
crónica, la    χρονικό
cuello, el    λαιμός, γιακάς
cuestionario, el   ερωτηματολόγιο
cuidado, el    προσοχή, φροντίδα, περιποίηση
daño, el    βλάβη, ζημιά, φθορά
despierto/a    άγρυπνος, -η,-ο, ξύπνιος, -α,-ο
diagnosticado/a   διαγνωσμένος, -η, -ο 
diariamente   καθημερινά, κάθε μέρα
disparate, el   ανοησία, παραλογισμός, ασυναρτησία
doble, el    το διπλάσιο
doler     πονώ, πληγώνω
dolor, el    πόνος, θλίψη
eficacia, la    αποτελεσματικότητα
emocional    συγκινητικός, -ή, -ό
empeorar    χειροτερεύω, επιδεινώνομαι
encender    ανάβω
encontrarse    βρίσκομαι, βρίσκω, συναντιέμαι, νιώθω
enfermedad, la   ασθένεια αρρώστια
enfermero, el/la   νοσηλευτής, νοσηλεύτρια 
entrar    μπαίνω
escena, la    σκηνή
especialista, el/la   ειδικός, ειδική
espera, la    αναμονή
estadística, la   στατιστική
estómago, el   στομάχι
estrés, el    άγχος, στρες
expresión, la   έκφραση
extracto, el    απόσπασμα, εκχύλισμα απόσταγμα, 
facilitar    διευκολύνω, παρέχω, προμηθεύω
farmacia, la    φαρμακείο
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fiebre, la    πυρετός
franja, la    μπορντούρα, λωρίδα
frente, la    μέτωπο
garaje, el    γκαράζ
garganta, la    λαιμός,  λάρυγγας 
gratis     δωρεάν, τζάμπα
gripe, la    γρίπη
hora, la    ώρα, ραντεβού
humano/a    ανθρώπινος, -η, -ο
humo, el    καπνός, ατμός
icono, el    εικόνα, εικονίδιο
igualdad, la    ισότητα
ilegal     παράνομος, -η, -ο
impreso/a    τυπωμένος, -η, -ο
infusión, la    αφέψημα
ingresar    καταθέτω, κάνω εισαγωγή
inmediatamente   αμέσως
insomnio, el   αϋπνία
intensivo/a    εντατικός, -ή, -ό
intenso/a    έντονος, -η, -ο
intento, el    προσπάθεια, απόπειρα σκοπός, πρόθεση
irritado/a    εκνευρισμένος, -η,-ο, ερεθισμένος, -η, -ο
jarabe, el    σιρόπι
lápiz, el    μολύβι
lavarse    πλένομαι
leche, la    γάλα
lector, el    αναγνώστης, λέκτορας
lejía, la    χλωρίνη, λευκαντικό
librarse    σώζομαι, γλιτώνω, απαλλάσσομαι 
ligero/a    ελαφρύς, -ιά, -ό, ευκίνητος, -η, -ο
malestar, el   ενόχληση, αδιαθεσία
maltrecho/a   πονεμένος, -η, -ο, σακατεμένος, -η, -ο
máquina, la    μηχανή, μηχάνημα
mareado/a    ζαλισμένος, -η, -ο
masticar    μασώ
medicamento, el   φάρμακο
medicina, la    ιατρική
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mientras    ενώ, όσο
ministerio, el   υπουργείο
moderado/a   μετριοπαθής, -ής, -ές, συνετός, -ή, -ό
montón, el    σωρός, στοίβα
moto, la    μηχανή, μοτοσυκλέτα
motor, el    μηχανή, κινητήρας
muela, la    τραπεζίτης (δόντι)
multa, la    πρόστιμο
natural    φυσικός, -ή, -ό
negociar    διαπραγματεύομαι
nervioso/a    νευρικός, -ή, -ό
numerado/a   αριθμημένος, -η, -ο
obesidad, la    παχυσαρκία
objetivo, el    στόχος, σκοπός
obligatorio/a   υποχρεωτικός, -ή, -ό
padecer    υποφέρω, πάσχω 
participar    συμμετέχω, παίρνω μέρος 
pastel, el    κέικ, γλυκό φούρνου, πίτα αλμυρή
pastilla, la    χάπι, πλάκα, ταμπλέτα
permiso, el    άδεια
pesado/a    βαρύς,-ιά,-ύ, βαρετός, -ή, -ό
peso, el    βάρος
petición, la    αίτημα, αίτηση
pierna, la    πόδι (κνήμη)
pie, el    πόδι
pieza, la    κομμάτι, τεμάχιο
pizza, la    πίτσα
planchar    σιδερώνω
político/a    πολιτικός, -ή, -ό
porcentaje, el   ποσοστό
practica, la    πρακτική, εξάσκηση
presenter   παρουσιάζω, εκφράζω, συστήνω
producir    παράγω, προκαλώ
prohibido/a    απαγορευμένος, -η, -ο
radiografía, la   ακτινογραφία
rallar     τρίβω
rayo, el    ακτίνα, κεραυνός
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recomendación, la  σύσταση, υπόδειξη, συμβουλή
recomendar   συνιστώ, προτείνω, συμβουλεύω 
regularidad, la   κανονικότητα, τακτικότητα
relevante    σημαντικός, -ή, -ό, σπουδαίος, -α, -ο
remedio, el    φάρμακο, αντίδοτο, γιατρικό, επανόρθωση
respirar    αναπνέω, ανασαίνω, εισπνέω
resultar    προκύπτω, καταλήγω, έχω σαν αποτέλεσμα
resumen, el    περίληψη,σύντομη έκθεση
ritual, el    τελετουργικό
sándwich, el   τοστ
sanidad, la    υγιεινή
sanitario/a    υγειονομικός, -ή, -ό
seguro, el    συμβόλαιο, ασφάλεια 
sencillo/a    απλός, -ή, -ό
sentado/a    καθισμένος, -η, -η
sentido, el    αντίληψη, νόημα, αίσθηση
sentir     νιώθω, αισθάνομαι, λυπούμαι 
señal, la    ηχητικό σήμα, πινακίδα, σημάδι, ίχνος
síntoma, el    σύμπτωμα, ένδειξη
sobredosis, la   υπερβολική δόση, υπερδοσολογία
sobrepeso, el   υπέρβαρο, υπερφόρτωση
solucionar    λύνω, επιλύω
suave     απαλός, -ή, -ό, μαλακός, -ή, -ό, ήπιος, -α,-ο
suficiente    αρκετός, -ή, -ό
torneo, el    τουρνουά
tos, la    βήχας
tranquilizante, el   ηρεμιστικό
trastorno, el   διαταραχή, αναστάτωση, αναταραχή
trato, el    συμφωνία, συναναστροφή, φέρσιμο, 
    μεταχείριση  
urgencias, las   επείγοντα περιστατικά
vegetal    φυτικός, -ή, -ό
verbal    προφορικός, -ή, -ό, λεκτικός, -ή, -ό, 
    ρηματικός, -ή, -ό 
vertical    κάθετος, -η, -ο, κατακόρυφος, -η, -ο
web, la    ιστοσελίδα, ιστότοπος, 
yogur, el    γιαούρτι
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Expresiones

¿Qué le pasa? 
Τι σας συμβαίνει;

Me duele la cabeza. 
Με πονάει το κεφάλι.

¿Practica algún deporte? 
Εξασκείτε κάποιο σπορ;

Sí, dos veces a la semana.
Ναι, δύο φορές την εβδομάδα. 

A Fernando le duele el estómago. 
Τον Φερνάντο τον πονάει το στομάχι.

A mí me duelen las muelas. 
Εμένα με πονάνε τα δόντια.

Para estar en forma hay que hacer ejercicio.
Για να είσαι σε φόρμα πρέπει να κάνεις άσκηση.


