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ELŐSZÓ

Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi 
vizsga írásbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni.

A PROFEX írásbeli részvizsga három vizsgarészből áll: az olvasáskészség, az 
íráskészség és a nyelvi közvetitőkészség méréséből. A feladatok megoldásához 
nyomtatott szótár használata engedélyezett. A megoldásokra, egyéni időbeosztás 
szerint, összesen 180 perc áll rendelkezésre.

Az olvasáskészség vizsgarész bemutatására mindhárom szinten, B1 (alapfokon), 
B2 (középfokon) és Cl (felsőfokon) 5-5 teljes vizsgafeladatsor és megoldókulcs 
szerepel a könyvben. Egy feladatsor kettő olvasáskészség feladatlapból áll, ahol 10-10 
pontot, összesen 20 pontot lehet elérni, melyből legalább 8 pontot kell megszerezni a 
sikeres írásbeli vizsgához.

Az íráskészség vizsgarésznél egy hivatalos levél és egy hivatalos e-MaiL üzenet 
megírása a feladat. A könyv 5 teljes feladatsort és 5-5 mintamegoldást tartalmaz. A két 
írásproduktumra adható maximális pontszám összesen 15, melyből minimálisan 6-ot el 
kell teljesíteni.

A közvetítés vizsgarész b1 szinten célnyelvről magyar nyelvre történő fordítás, 
B2 szinten egy célnyelvü összefoglaló készítése egy magyar nyelven megadott szöveg 
és 10 irányítási szempont alapján, Cl szinten pedig, egy magyar nyelvű szöveg 
célnyelvre fordítása a feladat. Ennél a vizsgarésznél is 15 pont szerezhető és itt is 
teljesíteni kell a 40%-os minimumot, a 6 pontot. A könyv 5-5 feladatsort mutat be 
javasolt megoldásokkal együtt.

A sikeres írásbeli vizsgához nem elegendő a minimális pontok megszerzése 
(olvasáskészség: 8 pont, íráskészség: 6 pont, közvetítés: 6 pont). Ehhez a maximálisan 
elérhető 50 pontból, legalább 30-at teljesíteni kell.

Bízunk abban, hogy e kötetet Ön is sikerrel tudja felhasználni a vizsgára való 
felkészüléséhez. Nyelvvizsgaközpontunk kíván ehhez komoly kitartást és az írásbeli 
vizsgájához sok sikert.

Tisztelettel:

dr. Warta Vilmos
egyetemi docens, a PROFEX Nyelvvizsgaközpont 
igazgatója
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1. This is the safest, commonest and the cheapest form of physical activity. All one 

needs to invest in is a pair of good walking shoes and sports socks. It can be done by 

people of any age and anywhere. It is ideal for people not used to physical activity. It is 

the warming up or cooling down activity of choice.

2. Some prefer to jog since it is more fun. It is more intense and requires lesser time 

than walking for the same amount of exercise. Jogging on hard surface should be 

avoided. For one to get into a jogging habit, it is better to walk first and jog for a few 

minutes and then walk again, repeat the process, and finally walk at the end as 

mentioned in cool down phase.

3. Lifting weights uses large muscles that bum more calories. This can include using 

small weights in the gym or health club. One should begin with light weights and then 

increase the weights gradually. As one becomes stronger more weights can be lifted. It 

helps to reduce osteoporosis and builds muscles especially in the elderly.

4. A number of individuals may not stick to the exercise program due to chronic illness, 

or old age. In such cases, an alternate exercise program, such as walking 10 minutes 

every hour in the house, cleaning the house, gardening and doing extra chores around 

the house can help.

Source'. http:/6orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00150 (szószám:232)
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1.szöveg

Exercise Programs for Diabetes Patients

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Olvasáskészség

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00150


FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A alternate home exercise programs
B walking is good for everyone
C prevention of weight loss
D how to jog safely
E role of walking among the elderly
F using weights

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

physical activity needs: good walking (1)

hard surface is not good for: (2)

jogging should be ended with: a (3) down phase

lifting weights should be started with: (4) weights

weight lifting can help: build (5)

people may exercise at home due to: (6) illness

12



2. szöveg

What is a sprain?

A sprain is an injury to a ligament. Ligaments are strong band-like structures around 

joints, which attach bones together and give support to joints. A ligament can be injured, 

usually by being over-stretched during a sudden pull. The ligaments at the side of the 

ankle are the ones most commonly sprained.

A damaged ankle ligament causes inflammation, swelling, and bleeding (which shows as 

bruising) around the affected joint. Moving of the joint is painful.

The severity of a sprain is graded according to how badly the ligament has been stretched 

and whether or not the ankle joint has been made unstable. The joint can become unstable 

when the damaged ligament is no longer able to give it the normal support:

• Grade I - mild stretching of the ligament without joint instability.

• Grade II - partial tear (rupture) of the ligament but without joint instability (or with 

mild instability).

• Grade III - a severe sprain: complete rupture of the ligament with instability of the 

joint.

Source: http://patient. info/health/ankle-injuries-leaflet (szószám: 168)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Ligaments are bone structures inside a joint.
1.1.2. Ligaments connect bones to bones at joints.
1.1.3. Ligaments are supported by joints.
1.1.4. Ligaments cannot be stretched in a joint.

1.2.
1.2.1. A ligament injury may cause sudden stretching.
1.2.2. Ankle ligaments are rarely injured.
1.2.3. Sprains often occur in the ankles.
1.2.4. Ligament injury rarely causes bleeding.

1.3. Injury to ankle ligaments
1.3.1. may be due to swelling in the joint.
1.3.2. may be caused by bleeding in the joint.
1.3.3. may cause inflammation in the joint.
1.3.4. may result from severe pain in the joint.

1.4. The severity of a sprain
1.4.1. causes ligament injury and joint instability.
1.4.2. leads to ligament injury and joint instability.
1.4.3. is irrelevant to the degree of ligament injury and joint instability.
1.4.4. depends on the degree of ligament injury and joint instability.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

A sprain occurs when a ligament in a joint is (1)___________________ . Ligaments

are responsible for giving (2)_______________________ to a joint. The body part most

commonly affected by sprains is the (3)_______________________ . The affected joint

may become inflamed, (4)_______________________ and may also bleed. A Grade I

sprain involves mild stretching of the ligament, but the joint does not lose its

(5) ___________________ . But with Grade III sprains, the ligaments are completely

(6) ___________________ and the joint becomes instable.

14



Olvassa el a kél szövegel és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

1.szöveg

Ear Infections in Children

1. Children get ear infections about two out of every three times they have a cold. 
Children are more prone to ear infections because their small ears do not drain fluid as 
well as adult ears do. Kids’ immune systems are also immature, and this increases the 
likelihood of certain infections.

2. An infection of the ear canal is sometimes referred to as swimmer’s ear. The name 
comes from the fact that it most often occurs when the ear canal stays wet long enough 
for bacteria or other organisms to grow. Scratches or injuries from cotton swabs or other 
objects inserted into the ear can also be the start of an ear infection.

3. Ear pain is the main sign of ear infection in children. Kids with ear infection may 
have trouble sleeping because of the pain. Other symptoms can include discharge or 
fluid coming from the ears, fever, problems with hearing, dizziness, or nasal congestion.

4. Repeated ear infections can lead to scarring of the eardrums. Over time, this can 
cause hearing and speech problems. Your doctor may recommend having your child’s 
hearing tested if he or she has frequent ear infections.

Source:http://www.medicinenet.com/anatomy_of_an_ear_infection_pictures_slideshow/article.htm
(szószám: 193 )
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FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A signs and symptoms of ear infections
B fluid inside the ear
C ear infections are common in children
D complications of ear infections
E causes of ear infections
F prevalence of ear infections

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

a cause
of ear 
infections:

another 
cause of ear 
infections:

wet in the 
outer ear 
results in:

the main sign 
of ear 
infections:

another 
sign of ear 
infections:

a complication 
of ear 
infections:

common
(1)

(2)
immune
system

growth of 
(3)

(4)
in the ear

discharge from 
the (5)

(6)
of the tympanic 
membrane
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2. szöveg

Binge Eating Disorder

People who have binge eating disorder feel they cannot control how much or even what 
they are eating. They often eat alone, until they feel sick, or when they are not hungry. 
Guilt, shame, or sadness come after the binge. People may feel so embarrassed about 
their behavior that they hide it from friends and family.

Bulimia and binge eating disorder are not the same, although they share some symptoms. 
People with bulimia also regularly overeat, and they may feel the same negative 
emotions, such as a loss of control, shame, or guilt. The key difference is that people with 
bulimia "purge" afterward. They might make themselves vomit, use laxatives or diuretics, 
or exercise too much.

Anyone can develop binge eating disorder, regardless of race, sex, age, or weight. 
Although women are slightly more likely to have it, men can also get it. More than 6 
million Americans - 2% of men and 3.5% of women - will have this condition at some 
point in their lives. Among teens, 1.6% have binge eating disorder.

Among people with the disorder, about two-thirds are obese. People who are overweight 
are also at risk for heart disease, high blood pressure, and type 2 diabetes.

Source: http://mvw.medicinenet.com/binge_eating_disorder_pictures_slideshow/article.htm
(szószám: 201)
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FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Bulimia and binge eating disorder
1.1.1. are the same conditions.
1.1.2. have only different symptoms.
1.1.3. are different but they have some similar symptoms.
1.1.4. are different but they have the same symptoms.

1.2. People with bulimia
1.2.1. regularly overeat but do not vomit.
1.2.2. might eat a large amount of food followed by vomiting.
1.2.3. do not overeat but they vomit after eating.
1.2.4. can never use medication.

1.3. Binge eating affects
1.3.1. both genders, however, women have a slightly higher tendency to have it.
1.3.2. both genders, however, obese men are less likely to have it.
1.3.3. both genders and mostly teenagers.
1.3.4. women or teenagers regardless of their weight.

1.4.
1.4.1. Two-thirds of people suffering from binge eating disorder will develop heart 

problems or diabetes.
1.4.2. Obesity and related health problems are common in people with binge eating 

disorder.
1.4.3. Binge eating is less likely among people with high blood pressure or type 2 

diabetes.
1.4.4. Binge eaters are always overweight people with health problems such as 

heart disease or diabetes.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

People suffering from binge eating disorder cannot (1)_______________the amount of

food they eat. They commonly eat when they are not (2)_____________ . After binge

eating, people may feel (3)_____________________ . People with bulimia make themselves

(4) ___________  _______ , or use laxatives or diuretics to purge. Women are more

(5) ______________________ to develop binge eating. (6)____________________is a

risk factor for binge eating disorder.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

1.szöveg

Sprained Ankle

1. A sprained ankle is a very common injury. It can happen when you take part in sports 
and physical fitness activities. Ankle sprains happen when the foot twists, rolls or turns 
beyond its normal motions. This causes the ligaments to stretch beyond their normal 
range. If the force is too strong, the ligaments can tear. Pain and swelling result.

2. The amount of force determines the grade of the sprain. A mild sprain is a Grade 1 
described by slight stretching and some damage to the fibers of the ligament. A moderate 
sprain is a Grade 2 that means partial tearing of the ligament. Abnormal looseness of the 
ankle joint occurs. A severe strain is a Grade 3. It is a complete tear of the ligament.

3. See your doctor to diagnose a sprained ankle. The physical exam may be painful. The 
doctor may need to move your ankle in various ways to see which ligament has been hurt 
or tom. The doctor may order an MRI scan if he or she suspects a very severe injury to 
the ligaments.
4. Walking may be difficult because of the swelling and pain. You may need to use 
crutches if walking causes pain. Usually swelling and pain will last two to three days. 
Most ankle sprains need only about four to six weeks to heal.

Source: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00150 (szószám::220)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A diagnosis of sprained ankle
B prevention of sprained ankle
C definition of sprained ankle
D walking and recovery
E grades of the sprain
F the incidence of sprained ankle

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

diagnosis
and

recovery

you
need
to(l)

you can feel 
(2)

your 
ankles 
may be

(3)

an MRI
scan can be 

(4)

by the 
doctor 

to detect
severe
injury

(5)

may be 
difficult 

because of 
swollen 

and 
painful 
ankles

swelling
and

pain (6)
during

physical
examination

two to
three 
days

your GP by the 
doctor
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2. szöveg

Influenza

Influenza, commonly called "the flu," is caused by viruses that infect the respiratory 
tract. Compared with most other respiratory infections, such as the common cold, the flu 
often causes a more severe illness.

Typical flu symptoms include fever and respiratory symptoms, such as cough, sore 
throat, runny nose, as well as headache, muscle aches, and often extreme fatigue. 
Although nausea, vomiting, and diarrhea can sometimes accompany the flu, especially 
in children, gastrointestinal symptoms are rare. The term "stomach flu" isn't really a flu 
at all. It's often used to describe an illness caused by other viruses.

Most people who get the flu recover completely in one to two weeks, but some people 
develop serious and potentially life-threatening medical complications, such as 
pneumonia. Because each flu season is different in length and severity, the number of 
serious illnesses and deaths that occur each year varies. Flu-related complications can 
occur at any age; however, very young children, pregnant women, the elderly, and 
people with chronic health problems are much more likely to develop serious 
complications of the flu than are younger, healthier people.
Source: http://www.webmd.eom/cold-and-flu/information-influenza#l (szószám: 181)
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FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Influenza results in respiratory tract dysfunction.
1.1.2. Influenza is due to viruses.
1.1.3. The common cold always leads to more severe illness.
1.1.4. Respiratory infections are always due to other diseases.

1.2.
1.2.1. Nausea and vomiting are typical symptoms of influenza.
1.2.2. Diarrhea and gastrointestinal symptoms never occur in influenza.
1.2.3. Fever and gastrointestinal symptoms rarely develop in influenza.
1.2.4. Headache, respiratory symptoms, muscle aches, and extreme fatigue develop 

in influenza.

1.3.
1.3.1. Flu-related complications can occur only in very young children.
1.3.2. Stomach flu is one type of influenza.
1.3.3. Recovery lasts one to two weeks.
1.3.4. Flu-related complications can occur mostly in elderly people.

1.4.
1.4.1. Pneumonia is a common complication of influenza.
1.4.2. The number of people with influenza is almost the same every year.
1.4.3. In some cases potentially life-threatening medical complications can develop.
1.4.4. Each flu season has the same length and severity.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Flu can be (1)______________________by nausea, vomiting, and diarrhea, especially in

children. The word “stomach flu” is used to describe illness which is (2)_____________

by other viruses. The duration of complete recovery is one to two (3)_______________ .

The number of serious and fatal cases (4)__________________ year after year. All age

groups are affected by flu-related (5)_____________________. The chance of severe

complications is higher in people with (6)___________________ __ health problems

than in young, healthy people.

22

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség



Olvassa el a kél szövegel és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor leltet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

1.szöveg

Crohn’s disease

1. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease (IBD). It causes inflammation of the 
lining of your digestive tract, which can lead to abdominal pain, severe diarrhea and even 
malnutrition. Like ulcerative colitis, Crohn's disease can be both painful and debilitating, 
and sometimes may lead to life-threatening complications.

2. Signs and symptoms of Crohn's disease can range from mild to severe and may 
develop gradually or come on suddenly, without warning. When the disease is active, 
signs and symptoms may include: diarrhea, intensified cramping, abdominal pain, blood 
mixed with stool, reduced appetite and weight loss.

3. The exact cause of Crohn's disease remains unknown. Previously, diet and stress were 
suspected, but now doctors know that although these factors may aggravate existing 
Crohn's disease, they don't cause it. Now, researchers believe that a number of factors, 
such as heredity and a malfunctioning immune system play a role in the development of 
Crohn's disease.

4. Crohn's disease is diagnosed only after ruling out other possible causes for your signs 
and symptoms, including irritable bowel syndrome (IBS), diverticulitis and colon cancer. 
To help confirm a diagnosis of Crohn's disease, you may have blood tests, colonoscopy, 
CT, MRI, and endoscopy. Therapies can greatly reduce the signs and symptoms of 
Crohn's disease.

Source: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/crohns-disease (szószám: 203)
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FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A heredity of Crohn's disease
B diagnosis of Crohn's disease
C symptoms of Crohn's disease
D cause of Crohn's disease
E other bowel diseases
F definition of Crohn's disease

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

Crohn's disease
general

description
signs and 
symptoms

cause heredity diagnosis treatment

inflammation 
can (1)

symptoms
can

be mild or 
(2)

exact cause 
is not 

(3)

heredity
(4)

blood tests, 
colonoscopy, 

CT, MRI, 
and

endoscopy 
may (5)

the diagnosis

treatments
can

significantly
(6)to pain in the 

abdomen
a role in

occurrence
the signs and 

symptoms
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2. szöveg

Acute respiratory infection

Acute respiratory infection is an infection that may interfere with normal breathing. It 
usually begins as a viral infection in the nose, trachea, or lungs. If the infection isn’t 
treated, it can spread to the entire respiratory system. Acute respiratory infections are 
infectious. This means they can spread from one person to another. The disease is quite 
widespread. It’s particularly dangerous for children and older adults. While some causes 
of the condition are unknown, a few have been identified.
Adenoviruses are a class of microorganisms that can cause the common cold, bronchitis, 
and pneumonia. Rhinoviruses are the source of the common cold. Colds are 
uncomplicated in most cases. However, in the very young, older adults, and those with a 
weak immune system, a cold can lead to acute respiratory infection.

The early symptoms of acute respiratory infection usually appear in the nose and upper 
lungs. These symptoms include:

• runny nose

• cough

• sore throat

• fatigue

If the disease advances, there may be high fever and chills. Other serious symptoms are:

• difficulty breathing

• dizziness

• low blood oxygen level
With many viruses, there are no known cures. Your doctor may prescribe medications to 
manage your symptoms while monitoring your condition.

Source: http://www.healthline.eom/heallh/acute-respiratory-disease#Overviewl (szószám: 197)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Acute respiratory infection
1.1.1. may interfere with normal breathing only when untreated.
1.1.2. may not spread from one person to another when treated.
1.1.3. may begin as a viral infection only when untreated.
1.1.4. may spread to the whole respiratory system when untreated.

1.2.
1.2.1. Adenoviruses can cause three types of respiratory problems.
1.2.2. Rhinoviruses can cause three types of respiratory problems.
1.2.3. Colds are always uncomplicated in the very young and older adults.
1.2.4. In most cases a cold can lead to acute respiratory infection.

1.3. Early symptoms cause problems
1.3.1. in the nose, in the upper and lower respiratory tract, and in the throat.
1.3.2. in the nose, in the upper respiratory tract, and in the throat.
1.3.3. in the nose, in the upper and lower respiratory tract, and in breathing.
1.3.4. in the nose, in the upper respiratory tract, in the throat, and in the blood.

1.4. Your doctor may prescribe medications
1.4.1. in no cases of the disease.
1.4.2. to monitor your condition.
1.4.3. to manage and monitor your symptoms.
1.4.4. to manage your symptoms.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

In acute respiratory infection viruses (1)______________ the nose, trachea, or lungs.

Without treatment, the infection can (2)________________ to the whole respiratory

system. In children and older adults, the disease is particularly

(3) ______________ . Few causes have been identified, but some others are not

(4) ____________________ . In most cases colds are (5)____________ _____. In most

cases there is no (6)______________ , only the symptoms can be managed.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor leltet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk eL
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

1.szöveg

Stress management

1. Stress management starts with identifying the sources of stress in your life. Until you 
accept responsibility for the role you play in creating or maintaining it, your stress level 
will remain outside your control. Unfortunately, many people cope with stress in ways 
that may temporarily reduce stress, but they cause more damage in the long run: 
smoking, drinking too much, overeating or undereating, using pills or drugs to relax.

2. There are many healthy ways to manage and cope with stress, but they all require 
change. You can either change the situation or change your reaction. When deciding 
which option to choose, it’s helpful to think of the four As: avoid, alter, adapt, or accept.

3. Not all stress can be avoided, and it’s not healthy to avoid a situation that needs to be 
addressed. You may be surprised, however, by the number of stressors in your life that 
you can eliminate. Learn how to say “no”, avoid people who stress you out, take control 
of your environment.

4. Alter the situation: express your feelings instead of bottling them up, be willing to 
compromise. Adapt to the stressor: try to view stressful situations from a more positive 
perspective, and learn to be okay with “good enough”. Accept the things you can’t 
change: look for the upside, share your feelings, learn to forgive.

Source: http://www.helpguide.org/mental/stress_management_relief_coping.htm (szószám:219 szó)
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FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megjelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A how to avoid stress factors
B the causes of stress
C the reason why you should find your stress factors
D how exercise or drugs can reduce stress
E the four As of change
F how to change the situation or your reaction

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

first you should (1) what causes your stress

accept(2) to gain control of your stress level

how to 
manage
stress

do not use temporary solutions to avoid long-term 
(3)

make changes in your life to (4) with stress

try to have a better control of your (5)

express your (6)
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A stroke occurs when the blood supply to an area of the brain is cut off. The symptoms 
depend upon the region of the brain that is affected by the loss of blood supply and can 
include changes in sensation or motor control.

Symptoms of a stroke also depend on how much of the brain tissue is deprived of blood 
supply. For example, someone who had a mild stroke may experience temporary 
weakness of an arm or leg, but those with a more severe stroke may be permanently 
paralyzed on one side of their body or be unable to speak. If the blood supply is not 
quickly restored, either on its own or via medical treatment, the effects may be 
permanent.

A transient ischemic attack, or TIA, is sometimes referred to as a "mini-stroke." With a 
TIA, the stroke symptoms occur but go away on their own.

Some people fully recover completely from strokes, but over 2/3 of stroke survivors are 
left with some type of disability.

Source: http://www.nedicinenet.com/11 _signs_and_symploms_of_stroke/article.htm (szószám: 167 szó)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség MINTAFELADATSOR

E

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. A stroke is caused by lack of blood in a brain area.
1.1.2. A stroke increases the blood supply to the brain.
1.1.3. A stroke can affect only one region of the brain.
1.1.4. A stroke always causes loss of ability to move.

1.2.
1.2.1. People who suffer a mild stroke are unable to speak.
1.2.2. People who suffer a mild stroke become paralyzed.
1.2.3. People who suffer a mild stroke may feel weakness in an arm.
1.2.4. People who suffer a mild stroke may lose their ability to walk.

1.3.
1.3.1. Medications are always necessary to reverse stroke symptoms.
1.3.2. The blood supply to the brain is restored only by medications.
1.3.3. Permanent stroke symptoms can be relieved by medications.
1.3.4. Inadequate blood supply to the brain may cause permanent effects.

1.4.
1.4.1. A "mini-stroke" does not have any symptoms.
1.4.2. A "mini-stroke" has very severe symptoms.
1.4.3. Most stroke patients will have permanent disability.
1.4.4. All stroke patients suffer long-term disability.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

A stroke happens when a (1)__________________ area is not supplied with blood.

The severity of the symptoms depends on the area of the brain (2)__________________ .

A mild stroke is associated with (3)______________________in the extremities. In more

severe cases the patient may be (4)____________________to speak or to move their

limbs on one side. In order to prevent long term symptoms, the blood supply should be

quickly (5) __________________ . If left untreated, stroke patients often have

permanent (6)__________________ .
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MINTAFELADATSOR
A

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
íráskészség

vizsgázó sorszáma:

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk ek
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön, Dr. Novák Anett/Attila, (címe: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 1.), a PTE Klinikai 

Központ I. sz. Belgyógyászati Klinikáján (Clinical Centre, First Department of Internal 

Medicine) kardiológus. Írjon levelet Dr. Adam Ewingnek, aki a norwichi Julian Kórház 

(címe: Julian Hospital, 7 Earlham Rd, Norwich NR2 3TD, UK) kardiológiai osztályának 

vezetője, mivel szeretné megpályázni a kórházukban kiírt kardiológusi állást.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. értesülés az állásról: a kórház honlapján

2. rövid szakmai pályafutás: diploma (PTE ÁOK, 2007) és PhD (ugyanott, 2013), 

2007 óta a PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozik

3. indoklás: több éves tapasztalat a kardiovaszkuláris betegségek és az intervenciós 

kardiológia területén

4. nyelvtudás: angol C1 tipusú szaknyelvvizsga (2007)
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MINTAFELADATSOR
A

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

2. feladat

írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

Ön, Kocsis Katalin/Károly, (e-mail címe: kocsisk@gmail.com). A Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Karán ápoló szakon végzett 2010-ben, a PTE 

ÁOK Belgyógyászati Klinikáján dolgozik. Lehetősége van részt venni egy, a 

szakterületéhez tartozó, amerikai nemzetközi konferencián. Az Ön szakmai fejlődését 

szolgáló külföldi konferencia címe: ’2nd Nursing World Conference’, amely Las 

Vegasban kerül megrendezésre 2017. október 16-18 között. Írjon egy e-mailt a 

nursingworldconference@gmail.com címre, melyben jelentkezik a konferenciára. Az e- 

mail tárgya: konferenciára jelentkezés.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. jelentkezés és az Ön előadása címének közlése: pl.„Betegbiztonság az ápolásban”, 

absztrakt mellékelt megküldése

2. visszajelzés kérése: az előadás elfogadásáról

3. kérés: a hivatalos meghívó és a jelentkezési lap megküldése e-mailben a 

kocsisk@gmail.com címre

4. információkérés: olcsó szállás- és utazási lehetőségekről
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Elérhető pontszánt: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor tehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk ek
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség MINTAFELADATSOR

B

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügy eljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levét egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Varga Tímea/Tibor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

oktatója (címe: 7625 Pécs, Szőlő utca 3.). Hívja meg vendégelőadónak kanadai 

kollégáját, Prof. Dr. Preston Whitman onkológust (452 Rustic Road, North York, ON 

M6L 1x2, Canada), hogy tartson előadást az egyetemi hallgatóknak.

Levelében téljen ki a következőkre:

1. kérés: előadás tartása a melanomákról és egyéb bőrdaganatokról másodéves 

orvostanhallgatóknak

2. tájékoztatás: az előadás időpontja (2017. szeptember 10.), utazás és szállás 

költségeinek állása

3. kérés: visszajelzés az előadás elfogadásáról

4. információközlés: az egyetem nagy hangsúlyt fektet a hallgatók nyelvi képzésére, a 

többségük erős középfokú angol nyelvtudással rendelkezik
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
B

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

Ön, Dr. Molnár Vilma/Vilmos, (e-mail címe: v.molnar@gmail.com), a PTE Klinikai 

Központ Sebészetén (Clinical Centre, Surgery Department) aneszteziológus. Nemrégiben 

lehetősége nyílt néhány napot eltölteni két kollégájával az Egyesült Királyságban, 

Bristolban, a St Michaels Kórházban. Írjon egy e-mailt a St Michaels Kórház sebészeti 

osztályára az osztály vezetőjének, Dr. Peter Blackboroughnak (e-mail címe: 

peter.blackborough@stmh.uk), melyben megköszöni a lehetőséget. Az e-mail tárgya: 

köszönet.

E-mailjében téljen ki a következőkre:

1. köszönet: lehetőség a látogatásra, a maga és kollégái nevében

2. vélemény kifejezése: az ott látottak (pl. anesztézia során használt technológiai 

eszközök, vezeték nélküli eszközök) pozitívan járultak hozzá az Ön szakmai 

fejlődéséhez

3. remény kifejezése: további együttműködés lesz közöttük

4. lehetőség: viszontlátogatás
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor leltet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
C

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Szabó Nóra/Norbert (címe: 7627 Pécs, Szeder u. 5.). A Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Karán dietetikus szakon végzett 2006-ban. Végzés óta a Pécsi 

Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikáján dolgozik. Szakmai fejlődése érdekében 

szeretne az Egyesült Királyságban munkát vállalni. Küldjön álláspályázatot a következő 

címre: Employment Services Department, Royal Devon and Exeter Hospital, Barrack Rd, 

Exeter EX2 5DW, Egyesült Királyság.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. álláspályázatról történő értesülés: „Dietetics Today” 2016. áprilisi száma

2. az álláspályázat indoklása: szakmai továbbfejlődés, betekintés egy más ország 

egészségügyi ellátó rendszerébe, tapasztalatok szerzése és a nyelvtudás 

tökéletesítése

3. kérés: visszajelzés jelentkezése elfogadásáról

4. melléklet a levélhez: főnöke ajánlólevele
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség MINTAFELADATSOR

C

vizsgázó sorszáma:

2. feladat

írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

Ön, Faragó Noémi/Norbert (e-mail címe: faragon@gmail.com). A Pécsi 

Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Karán ápoló szakon végzett 2010-ben. 

Végzés óta a PTE Gyermekklinikáján dolgozik. Szakmai fejlődése érdekében szeretne 

részt venni és posztert bemutatni egy megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián, 

melynek címe: ’Current Challenges and Innovations in Nursing Education and 

Healthcare’. A konferencia időpontja: 2017. június 10-12. Jelentkezését a következő e- 

mail címre küldje: p.quicksbury@gmail.com. Az e-mail tárgya: konferenciára 

jelentkezés.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. konferenciáról történő értesülés: Pediatrics 2017. januári száma

2. végzettség: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, ápoló szak, 2010, 

jelenlegi munkahely: PTE Gyermekklinika (Department of Pediatrics, University of 

Pécs)

3. jelentkezés és a poszter címének közlése: pl. „Új technológiák az egészségügyben”, 

melléklet a levélhez: az absztrakt másolata

4. kérés: a hivatalos meghívó és a jelentkezési lap e-mail-en (faragon@gmail.com) 

való megküldése
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk ek
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Kocsis Viktória/Viktor (címe: 7625 Pécs, Zerge u. 8.). A Pécsi Tudományegyetem 

(PTE) Egészségtudományi Karán gyógytornász szakon végzett 2012-ben. Végzés óta a 

PTE Belgyógyászati Klinikáján dolgozik gyógytornászként. Szeretné megpályázni a 

readingi Royal Berkshire Kórház belgyógyászati osztálya által kiírt állást. Írja meg 

pályázatát hivatalos levél formájában az osztályvezető főorvosnak (Prof. Dr. Thomas 

Moore, Craven Rd, Reading RG1 5AN, Egyesült Királyság).

Levelében térjen ki a következőkre:

1. iskolai végzettség: 2012. gyógytornász diploma, PTE Egészségtudományi Kar

2. rövid eddigi szakmai pályafutás: 2012. szeptember óta Pécsi Tudományegyetem 

Belgyógyászati Klinika

3. indokolás: több éves tapasztalat a belgyógyászati fekvőbetegek gyógytornász 

ellátásában

4. nyelvtudás: középfokú szakmai nyelvvizsga, 2010
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Nagy Barbara/Bamabás (e-mail cím: nagyb@gmail.com) bőrgyógyász. Szakmai 

fejlődése érdekében szeretne részt venni a British Journal of Dermatology című folyóirat 

2016. szeptember 19-i számában meghirdetett szakmai továbbképzésen, melynek témája: 

’Rituximab: Uses in Dermatology’. A workshop szervezője és annak e-mail címe: John 

Smith, j.smith@bjd.co.uk. E-mailen jelentkezzen a workshop-ra. Az e-mail tárgya: 

jelentkezés workshop-ra.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. szakmai továbbképzés meghirdetése: British Journal of Dermatology című folyóirat 

2016. szeptember 19-i száma

2. jelenlegi munkahely: PTE Bőrgyógyászati Klinika

3. érdeklődési terület: autoimmun progesteron dermatitis (APD)

4. információkérés: fizetési feltételek, szálláslehetőségek, utazási költségek
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1. feladat

írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Kiss Éva/Tamás (címe: 7635 Pécs, Bárány u. 12.). Diplomás gyógytornászként 

dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján. Szeretné megpályázni a 

londoni St Thomas' Hospital Idegsebészeti osztálya által kiírt gyógytornász állást. Írja 

meg pályázatát hivatalos levél formájában az osztályvezető főorvosnak (Prof. Michael 

Hawks, St Thomas' Hospital, 25-27 Westminster Bridge Rd, London, 1H 2KZ, U.K.).

Levelében térjen ki a következőkre:

1. értesülés az állásról: a kórház honlapjáról

2. rövid eddigi szakmai pályafutás: a PTE Egészségtudományi Kar gyógytornász 

szakának elvégzése (2009. szeptember) óta Pécsi Tudományegyetem, 

Idegsebészeti Klinika

3. indoklás: több éves tapasztalat az időskori neurológiai betegségekben szenvedő 

betegek és a stroke-ot szenvedett betegek ellátásában

4. nyelvtudás: angol középfokú nyelvvizsga, 2008
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vizsgázó sorszáma:

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Nagy Ágnes/Áron (e-mail cím: nagya@hotmail.com) dietetikus. Szakmai fejlődése 

érdekében szeretne részt venni a British Journal of Public Health című folyóirat 2016. 

november 29-i számában meghirdetett szakmai továbbképzésen, melynek témája: 

’Obesity Prevention - Effective engagement with vulnerable communities’.

A továbbképzés szervezője és annak e-mail címe: John Cunningham, 

j.cunningham@bda.co.uk. E-mailen jelentkezzen a továbbképzésre. Az e-mail tárgya: 

jelentkezés továbbképzésre.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. szakmai továbbképzés meghirdetése: British Journal of Public Health című 

folyóirat 2016. november 29-i száma

2. jelenlegi munkahely: PTE Szívgyógyászati Klinika

3. érdeklődési terület: egészséges életforma, az elhízás egészségre káros 

következményei

4. információkérés: fizetési feltételek, szálláslehetőségek, utazási költségek
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High blood pressure

• Most people with high blood pressure don’t have any symptoms.

• Lifestyle factors such as smoking, obesity and drinking alcohol excessively can 
contribute to developing high blood pressure.

• Having high blood pressure increases the risk of cardiovascular disease, such as 
stroke and heart attack.

It's normal for your blood pressure to temporarily increase when you exert yourself, or 
when you feel anxious or stressed. But if your blood pressure is consistently higher than 
the healthy level, this is called high blood pressure. Blood carries oxygen and nutrients 
around the body and is pumped by the heart. If the walls of the arteries lose their 
elasticity, become narrow, you can develop high blood pressure. If you have very high 
blood pressure, or your blood pressure rises quickly, you may have headaches, problems 
with your vision. Your GP may diagnose you with high blood pressure when he or she 
measures it as part of a medical examination. Your GP may ask you to come back for 
repeat measurements over a number of weeks before suggesting you a treatment.

Your GP will talk to you about lifestyle changes that might help, such as:

• stopping smoking

• changing your diet

• cutting down on alcohol

• cutting down on coffee and high-caffeine drinks, such as cola

• taking regular exercise

• losing any excess weight.

It may also help, where possible, to reduce stress in your life.

Source: http://www. bupa. co. uk/individuals/health-informatiorddirectory/h/hypertens
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Kidney transplantation

A kidney transplant is the transfer of a healthy kidney from one person (the donor) into 
the body of a person who has little or no kidney activity (the recipient).

The kidneys are two bean-shaped organs located on each side of the body, just beneath 
the ribcage. Their main role is to filter waste products from the blood before converting 
them to urine.

If the kidneys lose this ability then waste products can build up, which is potentially 
dangerous and can be life threatening.

Loss of kidney function is known as end stage chronic kidney disease or kidney failure, 
which is the most common reason for a kidney transplant.

It is possible to replicate the functions of the kidney using a blood filtering procedure 
known as dialysis. But dialysis can be both inconvenient and time-consuming so a kidney 
transplant, when possible, is the treatment for end stage chronic kidney disease.

Unlike other types of organ donation, such as heart and liver, a living person can donate a 
kidney. Ideally, this will be a close relative.

This type of donation is known as a living donation. Receiving a donation from a close 
relative means there is less risk of rejecting the kidney. Kidney donations are also 
possible from donors who have recently died. However, this type of kidney donation has 
a slightly lower chance of long-term success.

Source:http://www. nhs. uk/conditions/Kidney-transplant/Pages/Introduction. aspx
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Drug Side Effects

Most of us take prescription drugs at some point in our lives. If all goes well, the drug 
works for you as it's supposed to. But there's no drug that works the same for everyone 
without any risks or side effects. Side effects can be good or bad, depending on how you 
use the drug. For example, antihistamines, used to help with allergy symptoms like 
itchy eyes and sneezing, have the side effect of making you feel very sleepy. If you're 
having trouble sleeping, this side effect is great. If you need to deal with your allergies 
as well as drive your car, it's bad.

When you pick up a prescription at a pharmacy, you get a list of common side effects. 
Regardless of the drug, the most common side effects are nausea and vomiting, allergic 
reactions, drowsiness, insomnia, heart problems (such as heart palpitations) and 
dependence. Often, there's something that you can do to help lessen the possibility of 
unwanted side effects. Some medications can make you feel nauseated if you take them 
on an empty stomach.

There are some prescription drugs, that can cause side effects that are different from 
those listed above. In others, the side effects turned out to be catastrophic but weren't 
well-known until after the drug was widely used.

In addition to common side effects, many drugs cause dangerous side effects. In rare 
cases, the drug is recalled or removed from the market.

Source: http://health.howstujjworks.com/medicine/medication/10-weird-prescription-drug-side-effect.htm
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New technology cures GERD without surgery

Over 15 million Americans suffer from gastroesophageal reflux disease, or GERD. Many 
patients manage their condition by watching what they eat and taking over-the-counter 
medications.

Patients have different symptoms:

• Burning in the chest or throat

• A sour taste in the mouth

• Difficulty swallowing

• Dry cough or hoarseness

• Regurgitation of food

When over-the-counter medications don’t work doctors suggest a new alternative therapy 
called Stretta.

“It's a non-surgical procedure. The treatment is directed at the lower oesophagus and the 
upper part of the stomach.

“The Stretta procedure is associated with better function, less medications or no 
medications required in the future after the procedure is done,” said Tokayer.
A recent study examined the long-term efficacy of the Stretta procedure in GERD 
patients and found that it may be a more desirable treatment than either medication or 
surgery.
One of the patients said: "It was a lot of pain with the acid reflux, very uncomfortable. I 
had a lot of chest pain and I vomited a lot. After the intervention I felt a little pain here 
for a few days and it was gone and I started feeling better,” said Ahmed. “I just had 
chicken wings last night - they were delicious."

Source: http://www.foxnews.com/health/2013/10/10/new-technology-cures-gerd-without-surgery.html
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Carbon monoxide poisoning - What are the symptoms?

You can’t see it, taste it or smell it but it can kill quickly and with no warning.

Unsafe gas appliances produce a highly poisonous gas called carbon monoxide (CO). It 
can cause death as well as serious long term health problems such as brain damage. 

Remember the six main symptoms to look out for:
1. headaches

2. dizziness

3. nausea

4. breathlessness

5. fainting

6. loss of consciousness

Carbon monoxide poisoning symptoms are similar to flu, food poisoning, viral 
infections and simply tiredness. That’s why it’s quite common to mistake this very 
dangerous poisoning for something else.

Other signs of carbon monoxide poisoning:
• your symptoms only occur when you are at home

• your symptoms disappear when you leave home and come back when you return

• others in your household are experiencing symptoms (including your pets)

What should I do if I experience any symptoms of carbon monoxide poisoning?
• Get fresh air immediately. Open doors and windows, turn off gas appliances and 

leave the house.

• See your doctor immediately or go to hospital - let them know that you suspect 
carbon monoxide poisoning. They can do a blood or breath test to check.

If you have a faulty appliance in your home, it can lead to carbon monoxide poisoning. 
Get your gas appliances checked to avoid carbon monoxide poisoning.

Source: http://www.gassaferegister.co.uk/learn/carbon_monoxide_kills.aspx
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1.szöveg

Spinal cord disorders

1. Causes of spinal cord disorders include injuries, infections, a blocked blood supply, 
and compression by a fractured bone or a tumor.

Typically, muscles are weak or paralyzed, sensation is abnormal or lost, and controlling 
bladder and bowel function may be difficult.
Doctors base the diagnosis on symptoms and results of a physical examination and 
imaging tests, such as magnetic resonance imaging (MRI).
The condition causing the spinal cord disorder is corrected if possible.
Often, rehabilitation is needed to recover as much function as possible.

The spinal cord is the main pathway of communication between the brain and the rest of 
the body. It is a long, fragile, tube-like structure that extends downward from the base of 
the brain. The cord is protected by the back bones (vertebrae) of the spine (spinal 
column). The vertebrae are separated and cushioned by disks made of cartilage.

2. Some spinal cord disorders originate outside the cord. They include injuries, most 
infections, blockage of the blood supply, and compression. Tire spinal cord may be 
compressed by bone (which may result from cervical spondylosis or a fracture), an 
accumulation of blood (hematoma), a tumor, a localized collection of pus (abscess), or a 
ruptured or herniated disk.
Less commonly, spinal cord disorders originate in the cord. They include fluid-filled 
cavities (syrinxes), inflammation (as occurs in acute transverse myelitis), tumors, 
abscesses, bleeding (hemorrhage), infection with the human immunodeficiency virus 
(HIV), multiple sclerosis, and syphilis.

3. Because of the way the spinal cord functions and is organized, damage to the cord 
often produces specific patterns of symptoms based on where the damage occurred. The 
following may occur in various patterns:
Weakness
Loss of sensation (such as the ability to feel a light touch, pain, temperature, or vibration) 
Changes in reflexes
Loss of bladder control (urinary incontinence)
Loss of bowel control (fecal incontinence)
Erectile dysfunction
Paralysis
Back pain
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4. Often, doctors can recognize a spinal cord disorder based on its characteristic pattern 
of symptoms. Doctors always do a physical examination, which provides clues to the 
diagnosis. An imaging test is done to confirm the diagnosis and determine the cause.

Magnetic resonance imaging (MRI) is the most accurate imaging test for spinal cord 
disorders. MRI shows the spinal cord, as well as abnormalities in the soft tissues around 
the cord (such as abscesses, hematomas, tumors, and ruptured disks) and in bone (such as 
tumors, fractures, and cervical spondylosis).' If MRI is not available, myelography with 
computed tomography (CT) is used. For myelography, a radiopaque dye is injected into 
the fluid around the spinal cord, and x-rays are taken. It is not as accurate or as safe as 
MRI.

If symptoms of spinal cord dysfunction (such as paralysis or loss of sensation) suddenly 
occur, people should see a doctor immediately. Sometimes doing so can prevent 
permanent nerve damage or paralysis. If possible, the cause is treated or corrected. 
However, such treatment is often impossible or unsuccessful.

Source:http://wwwmerckmanuals.com/home/brain_spinafcord_and_nerve_disorders/spinal_cord_disord 
ers/overview_of_spinal_cord_disorders. html (szószám:488)

FELADATLAP
1. szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A different patterns of symptoms
B prevention of spinal cord disorders
C characterisation of the spinal cord and its disorders
D diagnosis and treatment of spinal cord disorders
E origin of spinal cord disorders
F vital functions of the spinal cord
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

spinal cord disorders

typical symptoms
patients have weak or paralysed muscles, sensory

dysfunction and (1) in

controlling urinary and intestinal function

rehabilitation the (2) of rehabilitation is to

regain as much function as possible

cause
cervical spondylosis or a fracture can

(3) to compression of the spinal

cord

diagnosis

physical

examination
doctors do a physical examination in

(4) cases of spinal cord disorders

MRI MRI is performed to (5)

abnormalities in soft tissues

myelography

x-rays are taken to produce images of the

(6)

contrast agent in the spinal fluid
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Bronchiolitis

Bronchiolitis is an infection that affects the lower respiratory tract of infants and 
children.,It is most often caused by respiratory syncytial virus and parainfluenza 3 virus, 
although other viruses, such as influenza, other forms of parainfluenza, 
metapneumovirus, and adenoviruses, are sometimes involved. Rare causes include 
rhinoviruses, enteroviruses, measles virus, and the bacteria Mycoplasma. Infection with 
these viruses causes inflammation of the airways. The inflammation causes the airways 
to narrow, obstructing the flow of air into and out of the lungs.

Incidence
Bronchiolitis typically affects children younger than 24 months of age and is most 
common among infants younger than 6 months. During the first year of life, 
bronchiolitis affects about 11 of every 100 children, although during some epidemics a 
much higher proportion of infants are affected. Most cases occur between November 
and April, with a peak incidence during January and February. The infection may be 
more common among infants whose mothers smoke cigarettes, particularly those who 
smoked during pregnancy. The infection seems to be less common among breastfed 
infants. Parents and older siblings can be infected with the same virus, but for them the 
virus usually causes only a mild cold.

Symptoms and Diagnosis
Bronchiolitis starts with symptoms of a cold—runny nose, sneezing, mild fever, and 
some coughing. After several days, children develop difficulty breathing, with an 
increase in respiratory rate and a worsening cough. Usually children have a high-pitched 
sound on breathing out (wheezing). In most infants, the symptoms are mild. Even 
though infants may breathe somewhat rapidly and be very congested, they are alert, 
happy, and eating well. More severely affected infants breathe rapidly and shallowly, 
use a lot of their respiratory muscles to breathe, and have flaring of their nostrils. They 
seem fussy and anxious and can become dehydrated because of vomiting and difficulty 
with drinking. A fever usually is present but not always.
Some children also develop an ear infection. Premature infants or infants younger than 2 
months sometimes stop breathing temporarily. In very severe and unusual cases, the 
child may become blue around the mouth caused by a lack of oxygen.
A doctor bases the diagnosis on the symptoms and the physical examination. Sometimes 
the doctor swabs mucus from deep inside the nose to try to identify the virus in the 
laboratory. Other laboratory tests may be done, and sometimes a chest X-ray is needed.
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Prognosis and Treatment
Most children recover at home in 3 to 5 days. During the illness, frequent small feedings 
of clear fluids may be given. Wheezing and cough may continue for 2 to 4 weeks. 
Increasing difficulty in breathing, bluish skin discoloration, fatigue, and dehydration 
indicate that the child should be hospitalized. Children with congenital heart or lung 
disease or an impaired immune system may be hospitalized sooner and are far more 
likely to become quite ill from bronchiolitis. With proper care, the chance of developing 
serious consequences due to bronchiolitis is low, even for children who need to be 
hospitalized.
Most children can be treated at home with fluids and comfort measures. In the hospital, 
oxygen levels are monitored with a sensor attached to a finger or toe, and oxygen is 
given by an oxygen tent or face mask. A ventilator may be needed to assist breathing. 
Fluids are given by vein if the child cannot drink adequately. Antibiotics are not helpful.

Source:http://www.merckmanuals.com/home/childrens_heahh_issues/respiratory_disorders_in_children/ 
bronchiolitis.html?qt=mycoplasma%20infections&alt=sh

(szószám: 623)

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Smoking during pregnancy makes the mother more likely to contract 

bronchiolitis.
1.1.2. Bronchiolitis is always produced by viral infection.
1.1.3. The proportion of bronchiolitis cases in infants is about 10%.
1.1.4. Family members of infected patients often develop severe complications 

when contracting bronchiolitis.

1.2.
1.2.1. Children suffer from high-pitched sound on exhalation only in a few cases.
1.2.2. Lack of oxygen can result in bluish discoloration around child’s mouth in

unusual cases.
1.2.3. Taking antibiotics is the most effective treatment for the disease.
1.2.4. X-ray and lab tests are always needed to confirm the diagnosis.

1.3.
1.3.1. Bronchiolitis is a disease of the upper respiratory tract in infants and 

children.
1.3.2. Bronchiolitis is never caused by bacterial infection.
1.3.3. Breastfed infants may be less likely to contract bronchiolitis.
1.3.4. Bronchiolitis is often fatal in children with congenital heart or lung disease.
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1.4.1. Rapid breathing may cause eating problems.
1.4.2. Most children are treated in hospital.
1.4.3.In some cases mucus sample is taken to identify the virus.
1.4.4. Fever develops in all cases of bronchiolitis.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

In bronchiolitis, breathing is difficult, the respiratory rate rises, and cough gets

(1) _______________  after some days. In more (2) ____________  cases many

respiratory muscles have to be used to inhale. Bronchiolitis may result in ear infection,

and in premature or very young infants (3)________ ___________ problems may also

occur. In very severe cases, (4) ___________________ amounts of oxygen cause

cyanosis around the mouth. In the majority of cases, the illness (5)
_____ ______________ with home treatment in 3 to 5 days. Severe symptoms, such as

difficulty breathing and discoloration of the skin, or the presence of (6)
_________ ________ _ diseases require admission to hospital and increase the risk of

developing complications.
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1.szöveg

What is anemia?

1. Anemia is a condition in. which the amount of hemoglobin in the blood, or the 
number of red blood cells, is reduced to below-normal levels. Hemoglobin is an iron- 
containing protein found in red blood cells that aids the transport of oxygen from the 
lungs to the body tissues. This means that if you are anemic, your body is less able to 
transport oxygen. Two common types of anemia: iron deficiency anemia, which is 
caused by a lack of iron, and pernicious anemia, which is caused by faulty absorption of 
vitamin B12. Iron deficiency anemia is the most common type and occurs most often in 
women between the ages of 15 and 44 years and in both men and women over the age 
of 75 years.
Anemia can cause symptoms of fatigue, lethargy, breathlessness on exertion, dizziness, 
palpitations, and headache. Your doctor may examine your eyelids, which can lose their 
normal color, and your lips, tongue or skin, which may look pale. Some people will not 
have any symptoms.

2. The most common cause of iron deficiency anemia is blood loss. The blood loss may 
be gradual, such as in a woman having heavy periods, or sudden, as a result of severe 
bleeding (eg, in a patient with a perforated stomach ulcer or during childbirth). Anemia 
may also be caused if red blood cells are broken down too quickly. This can happen in 
conditions such as sickle-cell emia, malaria, or kidney failure. Your body may be 
unable to produce enough red blood cells if your diet does not contain enough iron, 
vitamin B12 or folic acid. Pregnant women, children, and premature infants all need 
supplemental iron. It is also more difficult for the body to absorb iron from vegetables 
than from meat, so vegetarians need to ensure that they have sufficient quantities of iron 
in their diet. Another cause of pernicious anemia is a lack of intrinsic factor, a protein 
that occurs naturally in the body. It is secreted by glands in the stomach and is necessary 
for the absorption of vitamin B12.

3. Treatment will depend on the type and cause of the anemia. For iron deficiency 
anemia, iron tablets will be prescribed for a period of months, initially to correct the 
deficiency and then to replenish the body's stores of the mineral. Sometimes the tablets 
can cause side effects such as constipation or, alternately, diarrhea; they can also darken 
stools. If oral supplements are not sufficient or if iron stores need to be replenished 
rapidly, your doctor may give you an iron injection. If there is a lack of the intrinsic 
factor necessary for B12 absorption, vitamin B12 injections may be prescribed.
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4. If the anemia is due to a deficiency in your diet, you must try to increase your intake 
of that element:

• Vitamin B12 is found in meat, fish, eggs, and milk.
• Iron is found in liver, meat, green vegetables, enriched flour, eggs, and milk.
• Folic acid (another B vitamin vital to the formation of red blood cells) is found in 

green vegetables (lightly cooked) especially broccoli and spinach, and in liver and 
kidneys.

• Take your iron tablets with orange juice to aid absorption.
• Keep your iron tablets away from children; iron tablets can be fatal to children 

and often look similar to candy.
• If you are vegetarian, try to find other sources of vitamin B12 such as eggs and 

milk; some breakfast cereals have added vitamin B12, and soy milk and yeast 
extracts are also a good alternative to supplements.

Source: http://www.empr.com/anemia-patient-information-fact-sheet/article/250205/l/
(szószám: 599)

FELADATLAP
1. szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A four main causes of anemia
B self-help measures
C definition and symptoms of anemia
D people at risk for anemia
E treatment of anemia
F two types of anemia
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

anemia

definition
when the quantity of haemoglobin in the blood

(1) , anaemia may occur

incidence
iron deficiency anemia mostly affects young women 
and (2) patients

diagnosis
if anemia is suspected, medical examination may 
(3) checking patients' eyelids,
lips, tongue or skin

therapy

foods
eat (4) of meat, fish, eggs, milk,
and green vegetables

drinks
swallow your iron tablets with orange juice to help 
(5)

prevention
prevent children from (6) your iron
medication
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2. szöveg

Infectious Conjunctivitis

Infectious conjunctivitis is inflammation of the conjunctiva usually caused by viruses or 
bacteria. A variety of microorganisms may infect the conjunctiva (the membrane that 
lines the eyelid and covers the white of the eye). The most common organisms are viral, 
particularly those from the group known as adenoviruses. Bacterial infections are less 
frequent.

Both viral and bacterial conjunctivitis are quite contagious, easily passing from one 
person to another, or from a person's infected eye to the uninfected eye. Fungal 
infections are rare and occur mainly in people who use corticosteroid eye drops for a 
long time or have eye injuries involving organic matter, such as plants or dirt. Newborns 
are particularly susceptible to eye infections, which they acquire from organisms in the 
mother's birth canal.

Severe infections may scar the conjunctiva, causing abnormalities in the tear film. 
Sometimes, severe conjunctival infections spread to the cornea (the clear layer in front 
of the iris and pupil).

Symptoms

When infected, the conjunctiva becomes pink from dilated blood vessels, and a 
discharge appears in the eye. Often the discharge causes the person's eyes to stick shut, 
particularly overnight. This discharge may also cause the vision to blur. Vision 
improves when the discharge is blinked away. If the cornea is infected, vision also blurs 
but does not improve with blinking. Sometimes the eye feels irritated, and bright light 
may cause discomfort. Very rarely, severe infections that have scarred the conjunctiva 
lead to long-term vision difficulties.

Viral conjunctivitis differs from bacterial conjunctivitis in the following ways:

• Eye discharge tends to be watery in viral conjunctivitis and thicker white or 
yellow in bacterial conjunctivitis.

• An upper respiratory infection increases the likelihood of a viral cause.

• A lymph node in front of the ear may be swollen and painful in viral 
conjunctivitis but is usually not in bacterial conjunctivitis.

These factors, however, cannot always accurately differentiate viral conjunctivitis from 
bacterial conjunctivitis.
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Diagnosis

Doctors diagnose infectious conjunctivitis by its symptoms and appearance. The eye is 
usually closely examined with a slit lamp (an instrument that enables a doctor to 
examine the eye under high magnification). Samples of infected secretions may be sent 
to a laboratory to identify the infecting organism by a culture.

Prognosis and Treatment

Most people with infectious conjunctivitis eventually get better without treatment. 
However, some infections, particularly those caused by some bacteria, may last a long 
time if not treated.

If discharge accumulates on the eyelid, people should gently wash the eyelid (with the 
eye closed) with tap water and a clean washcloth. Warm or cool compresses sometimes 
soothe the feeling of irritation. Because infectious (bacterial or viral) conjunctivitis is 
highly contagious, people should wash their hands before and after cleaning the eye or 
applying drugs. Also, a person should be careful not to touch the infected eye and then 
touch the other eye.

Antibiotics are helpful only in bacterial conjunctivitis. However, because it is difficult 
to distinguish between bacterial and viral infections, doctors sometimes prescribe 
antibiotics for everyone with conjunctivitis. Antibiotic eye drops or ointments, which 
are effective against many types of bacteria, are used for 7 to 10 days. Drops are usually 
effective, but ointments are sometimes used because they last longer. However, 
ointments can blur vision.

Source: http://www.merckmanuals.com/home/eye_disorders/conjunctivl_and_scleral_disorders/infectiou 
s_conjunctivitis.html?qt=infectious%20conjunctivitis&alt=sh (szószám: 536)
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FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Long-term corticosteroid treatment of the eye results from fungal infections.
1.1.2. Severe infections of the cornea may also affect the conjunctiva.
1.1.3. Infectious conjunctivitis may be caused by bacterial or viral infection.
1.1.4. A typical symptom of bacterial conjunctivitis is watery eye discharge.

1.2.
1.2.1. Abnormalities in the tear film may be due to severe conjunctivitis.
1.2.2. Newborns are unlikely to develop infections of the eye.
1.2.3. Infection spreads from one person to another only when there is a viral 

cause.
1.2.4. Fungal infections rarely occur in people who use corticosteroid treatment.

1.3.
1.3.1. Infectious conjunctivitis is most often caused by bacterial infection.
1.3.2. Upper respiratory infection is a typical complication of bacterial infection.
1.3.3. Without treatment, bacterial conjunctivitis can last a long time.
1.3.4. Antibiotics are prescribed only in the case of bacterial infection.

1.4.
1.4.1. Damage to the conjunctiva may result in severe infections.
1.4.2. In bacterial conjunctivitis a lymph node in front of the ear may always be 

swollen.
1.4.3. A slit lamp is used to examine the eye.
1.4.4. Only warm compresses can soothe the feeling of irritation.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Blurred vision can be (1)_______________ to disharge of the eye. In some cases eye

irritation is (2)_______ ______by discomfort caused by bright light.The pathogenic

organism of infectious conjunctivitis may be (3) ________________  from infected

secretion samples. Infectious conjunctivitis usually (4)________________ on its own,

but cases originating from bacterial infection may require medical treatment. If

necessary, people should (5)_ _____________ the accumulated discharge by careful

washing. Antibiotic eye drops help to get rid of most types of bacteria, but ointments 

tend to have a more lasting (6)_____________
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1.szöveg

Learning Disabilities

1. Learning disabilities are conditions that cause a discrepancy between potential and 
actual levels of academic perfomance as predicted by the person's intellectual abilities. 
Learning disabilities involve impairments or difficulties in concentration or attention, 
language development, or visual and aural information processing.
Specific learning disabilities affect the ability to understand or use spoken or written 
language, do mathematical calculations, coordinate movements, or focus attention on a 
task. These disabilities include problems in reading, mathematics, spelling, written 
expression or handwriting, and understanding or using verbal and nonverbal language. 
Most learning disabilities are complex or mixed, with deficits in more than one system.

2. Learning disabilities may be congenital or acquired. No single cause has been defined, 
but neurologic deficits are evident or presumed. Genetic influences are often implicated. 
Other possible causes include:

• maternal illness or use of toxic drugs during pregnancy,
• complications during pregnancy or delivery (eg. spotting, toxemia, prolonged 

labor, precipitous delivery), and
• neonatal problems (eg. prematurity, low birth weight, severe jaundice, perinatal 

asphyxia, postmaturity, respiratory distress).
Potential postnatal factors include exposure to environmental toxins (eg. lead), CNS 
infections, cancers and their treatments, trauma, undemutrition, and severe social 
isolation or deprivation.

3. Children with learning disabilities typically have at least average intelligence, although 
such disabilities can occur in children with lower cognitive function as well. Symptoms 
and signs of severe disabilities may manifest at an early age, but most mild to moderate 
learning disabilities are usually not recognized until school age, when the rigors of 
academic learning are encountered. Affected children may have trouble learning the 
alphabet and may be delayed in paired associative learning (eg. color naming, labeling, 
counting, letter naming). Speech perception may be limited, language may be learned at a 
slower rate, and vocabulary may be decreased. Affected children may not understand 
what is read, have very messy handwriting or hold a pencil awkwardly, have trouble 
organizing or beginning tasks or retelling a story in sequential order, or confuse math 
symbols and misread numbers. Disturbances or delays in expressive language or listening 
comprehension are predictors of academic problems beyond the preschool years.
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Short attention span, motor restlessness, fine motor problems (eg. poor printing and 
copying), and variability in performance and behavior over time are other early signs. 
Difficulties with impulse control, non-goal-directed behavior and overactivity, discipline 
problems, aggressiveness, withdrawal and avoidance behavior, excessive shyness, and 
excessive fear may occur.

4. Diagnosis includes cognitive, educational, speech and language, medical, and 
psychologic evaluations. Treatment centers on educational management but may also 
involve medical, behavioral, and psychologic therapy. Drugs minimally affect academic 
achievement, intelligence, and general learning ability, although certain drugs (eg. 
stimulants, such as methylphenidate and several amphetamine preparations) may enhance 
attention and concentration, allowing children to respond more efficiently to instruction. 
Many popular remedies and therapies (eg. eliminating food additives, using antioxidants 
or megadoses of vitamins, patterning by sensory stimulation and passive movement, 
sensory integrative therapy through postural exercises, auditory nerve training, 
optometric training to remedy visual-perceptual and sensorimotor coordination processes) 
are unproved.

Source: http://www.merekmanuals.com/professional/pediatrics/learning_anddevelopmental_disorders/learning_ 
disabilities.html (szószám:496 szó)

FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A causative factors for learning disability
B learning disability deficits
C speech therapy
D symptoms of learning disability
E protocol therapy and ambiguous treatments
F incidence of learning disability in children
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

learning
disability

shows (1) in potential and actual levels of academic
performance

causes difficulty (2) on a task

may be (3) to problems during

pregnancy or delivery

may be related to increa ;ed (4) to environmental
toxins, certain infections or unfavourable conditions

is usually not recognized until children reach (5) age

is not treated effectively with (6) alone
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2. szöveg

Q fever

Q fever is caused by Coxiella burnetii, an obligate gram-negative intracellular bacterium. 
Cattle, sheep, and goats are the primary reservoirs although a variety of species may be 
infected. Transmission to humans occurs primarily through inhalation of aerosols from 
contaminated soil or animal waste. In March 2013, the CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) issued the first national guidelines for Q fever recognition, clinical and 
laboratory diagnosis, treatment, management, and reporting for health-care and public 
health workers. The guidelines address treatment of acute and chronic phases of Q fever 
illness in children, adults, and pregnant women and the management of occupational 
exposures.

Diagnosis

• Polymerase chain reaction (PCR) of whole blood or serum provides rapid results and 
can be used to diagnose acute Q fever in the first 2 weeks after symptom onset but 
before antibiotic administration.

• A fourfold increase in phase II immunoglobulin G (IgG) antibody titer by 
immunofluorescent assay (IFA) of paired acute and convalescent specimens is the 
diagnostic gold standard to confirm diagnosis of acute Q fever. A negative acute titer 
does not rule out Q fever because an IFA is negative during the first stages of acute 
illness.

• Diagnosis of chronic Q fever requires demonstration of an increased phase I IgG 
antibody and an identifiable persistent infection (e.g., endocarditis).

• PCR, immunohistochemistry, or culture of affected tissue can provide definitive 
confirmation of infection by Coxiella burnetii.

• Test specimens can be referred to the state public health laboratories.
Treatment and management

• Treatment of chronic Q fever should be initiated only after diagnostic confirmation.

• Treatment for acute or chronic Q fever should only be given in clinically compatible 
cases and not based on elevated serologic titers alone.

• Doxycycline is the drug of choice, and 2 weeks of treatment is recommended for 
adults, children aged >8 years, and for severe infections in patients of any age.

• Children aged < 8 years with uncomplicated illness may be treated with 
trimethoprim/sulfamethoxazole or a shorter duration (5 days) of doxycycline.

• Women who are pregnant when acute Q fever is diagnosed should be treated with 
trimethoprim/sulfamethoxazole throughout the duration of pregnancy.
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• Serologic monitoring is recommended following acute Q fever infection to assess 
possible progression to chronic infection. The recommended schedule for monitoring 
is based on the patient's risk for chronic infection.

Signs and symptoms

Acute Q fever

The 3 main clinical presentations of acute Q fever are as follows:

• A self-limited, influenzalike febrile illness (up to 40°C) of abrupt onset, which is 
often accompanied by headache (typically retrobulbar), myalgia (arthralgia is 
uncommon), chills, fatigue, and sweats; the temperature returns to normal within 5- 
14 days

• Pneumonia, usually mild in nature or as an incidental radiographic finding; when 
There is respiratory involvement, patients have a dry, nonproductive cough, dyspnea, 
and pleuritic chest pain; this condition is rarely fulminant but occasionally progresses 
to acute respiratory distress syndrome (ARDS)

• Hepatitis, usually with mild elevation of transaminases, which may be associated 
with antismooth muscle, antiphospholipid, or antinuclear antibodies; jaundice and 
acute gastrointestinal (GI) symptoms (nausea and vomiting, diarrhea [rare], right 
upper quadrant abdominal pain) are rare; manifestations resolve within 2-3 weeks.

Chronic Q fever

Endocarditis with negative culture findings and seropositivity is the main clinical 
presentation of chronic Q fever, usually occurring in patients with preexisting cardiac 
disease including valve defects, rheumatic heart disease, and prosthetic valves. Patients 
may present with heart failure or nonspecific symptoms, including low-grade fever, 
fatigue, chills, arthralgia, dyspnea, rash from septic thromboembolism, and night sweats.

Source: http://emedicine.medscape.com/article/227156-overview (szószám:593 szó)

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Q fever is caused by a type of bacterium which lives in the soil.
1.1.2. Q fever infects sheep which transmit the pathogens to cattle and goats.
1.1.3. Q fever is transmitted to humans through contaminated soil or waste.
1.1.4. Q fever causes infection of Coxiella burnetii bacterium in animal waste.
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 1.2.1. PCR results may confirm the diagnosis of acute Q fever prior to the onset of 
symptoms.

1.2.2. Four times higher IgG antibody titer values in phase II confirm the diagnosis 
of acute Q fever.

1.2.3. Normal IgG antibody titer values during phase II confirm a negative 
diagnosis of acute Q fever.

1.2.4. Chronic Q fever may be diagnosed by a decrease in phase I IgG antibody titer 
values.

1.3.
1.3.1. Medical treatment of chronic Q fever should be started after the first 

symptoms develop.
1.3.2. The course of medical treatment should exceed 2 weeks for severe infections 

in adults.
1.3.3. Medical treatment must follow clinical compatibility protocols for both forms 

of Q fever.
1.3.4. Children aged >8 years should receive medical treatment for less than 2 

weeks.

1.4.1. Symptoms of acute Q fever may resemble those of influenza.
1.4.2. Symptoms of acute Q fever commonly progress into pneumonia.
1.4.3. Q fever commonly mimics symptoms of acute respiratory distress syndrome.
1.4.4. Q fever may progress into Hepatitis which is usually irreversible.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

The CDC center issued national guidelines to (1) __________________ the recognition,

diagnosis and management of Q fever. The guidelines discuss how to treat the infected

children, pregnant women and adults who are (2)_______________ by Q fever. When

infection occurs, the test (3)______________  should be sent to the state public health

laboratories for examination. The first main clinical presentation of acute Q fever

resembles (4) ____________________. Acute Q fever symptoms start

(5) _____________ . The second main clinical presentation (6) _____________
respiratory symptoms, while hepatitis is the third main clinical manifestation.
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1.szöveg

Bursitis

1. A bursa is a closed, fluid-filled sac that functions as a gliding surface to reduce friction 
between tissues of the body. When a bursa becomes inflamed, the condition is known as 
bursitis. Most commonly, bursitis is caused by local soft-tissue trauma or strain injury, 
and there is no infection (aseptic bursitis). On rare occasions, particularly when the 
immune system is suppressed, the bursa can become infected with bacteria. This 
condition is called septic bursitis.

The knee joint is surrounded by three major bursae. At the tip of the knee, over the 
kneecap bone, is the prepatellar bursa. This bursa can become inflamed (prepatellar 
bursitis) from direct trauma to the front of the knee. This commonly occurs when 
maintaining a prolonged kneeling position. It has been refened to as 'housemaid's knee,' 
'roofer's knee,' and 'carpet layer's knee,' based on the patient's associated occupational 
histories.

2. Bursitis of the knee can occur when the bursa fills with blood from injury and overuse, 
such as from athletic competition. Bursitis can also occur from rheumatoid arthritis and 
from deposits of crystals, as seen in patients with gouty arthritis and pseudogout. The 
prepatellar bursa can also become infected with bacteria (septic bursitis). When this 
happens, fever may be present. This type of infection usually occurs from breaks in the 
overlying skin or puncture wounds. The bacterium involved in septic bursitis of the knee 
is usually Staphylococcus, which is normally present on the skin.

3. Bursitis can lead to varying degrees of swelling, warmth, tenderness, and redness in the 
overlying area of the knee. As compared with knee joint inflammation (arthritis), it is 
usually only mildly painful. It is frequently associated with increased pain when kneeling 
and can cause stiffness and pain with walking. Also, in contrast to problems within the 
knee joint, the range of motion of the knee is frequently preserved.

The treatment of any bursitis, depends on whether or not it involves infection. Aseptic 
prepatellar bursitis can be treated with ice compresses, rest, and anti-inflammatory and 
pain medications. Occasionally, it requires aspiration of the bursa fluid. This procedure 
involves removal of the fluid with a needle and syringe under sterile conditions and can 
be performed in the doctor's office. Noninfectious knee bursitis can also be treated with 
an injection of cortisone medication into the swollen bursa.

Septic bursitis requires even further evaluation and treatment. The bursal fluid can be 
examined in the laboratory to identify the microbes causing the infection. It requires 
antibiotic therapy, often intravenously. Repeated aspiration of the inflamed fluid may be 
required. Surgical drainage and removal of the infected bursa sac (bursectomy) may also 
be necessary.
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4. A second bursa of the knee is located just under the kneecap beneath the large tendon 
that attaches the muscles in front of the thigh and the kneecap to the prominent bone in 
front of the lower leg. This bursa is called the infrapatellar bursa, and when inflamed, the 
condition is called infrapatellar bursitis. It is commonly seen with inflammation of the 
adjacent tendon as a result of a jumping injury, hence the name 'jumper's knee. ' This 
condition is generally treated with ice, rest, and oral anti-inflammatory and/or pain 
medicines.

A third bursa of the knee is called the 'anserine bursa.' It is located on the lower inner side 
of the knee. This bursa most commonly becomes inflamed in middle-aged women. This 
condition is refened to as anserine bursitis. Anserine bursitis is particularly common in 
those who are obese. These patients can notice pain in the inner knee while climbing or 
descending stairs. Anserine bursitis is generally treated with ice, rest, and oral anti
inflammatory and/or pain medicines, although cortisone injections are also given.
Source: http://www. medicinenet. com/knee_bursitis/article. htm#what_is_bursitis (szószám:618 szó)

FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A definition of bursitis
B types of bursitis
C cause of bursitis
D development of bursitis
E symptoms and management of bursitis
F onset of bursitis

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon. (6 pont)

function of a bursa to minimize (1) in the joint

inflammation of a bursa commonly (2) from trauma or strain

development of bursitis may be (3) to occupational hazards

septic bursitis is associated with (4) infection
infrapatellar bursitis causes the neighboring (5) to be inflamed

anserine bursitis occurs mainly in middle aged, (6) women
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2. szöveg

Wilms’ tumor

Wilms' tumor is an embryonal cancer of the kidney composed of blastemal, stromal, and 
epithelial elements. Genetic abnormalities have been implicated in the pathogenesis, but 
familial inheritance accounts for only 1 to 2% of cases. Diagnosis is by 
ultrasonography and abdominal CT and is confirmed by biopsy. Treatment may include 
surgical resection, chemotherapy, and radiation therapy.

Wilms' tumor usually manifests in children younger than 5 years but occasionally in 
older children and rarely in adults. Wilms' tumor accounts for about 6% of cancers in 
children younger than 15 years. Bilateral synchronous tumors occur in about 5% of 
patients; bilateral disease is more common among very young children, especially girls.

Symptoms and Signs
The most frequent finding is a painless, palpable abdominal mass. Less frequent 
findings include abdominal pain, hematuria, fever, anorexia, nausea, and vomiting. 
Hematuria (occurring in 15 to 20%) indicates invasion of the collecting system. 
Hypertension may occur if compression of the renal pedicle or renal parenchyma causes 
ischemia.

Diagnosis
• Abdominal ultrasonography and CT

• Biopsy

Abdominal ultrasonography determines whether the mass is cystic or solid and whether 
the renal vein or vena cava is involved. Abdominal CT is needed to determine the extent 
of the tumor and check for spread to regional lymph nodes, the contralateral kidney, or 
liver. The diagnosis is confirmed by biopsy of the mass. Renal arteriography, vena 
cavography, retrograde urography, or excretory urography is seldom required. Chest CT 
is recommended to detect metastatic pulmonary involvement at initiaLdiagnosis.

Prognosis
Prognosis depends on

• Histology (favorable or unfavorable)

• Stage at diagnosis

• Patient's age (younger is better)
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The outcome for children with Wilms' tumor is excellent. Cure rates for lower-stage 
disease (localized to the kidney) range from 85% to 95%. Even children with more 
advanced disease fare well; cure rates range from 60% (unfavorable histology) to 90% 
(favorable histology).

The cancer may recur, typically within 2 yearsr of diagnosis. Cure is possible in 
children with recurrent cancer. Outcome after recurrence is better for children who 
present initially with lower-stage disease, whose tumors recur at a site that has not been 
irradiated, who relapse more than 1 year after presentation, and who receive less 
intensive treatment initially.

Treatment
• Surgery and chemotherapy

• Sometimes radiation therapy

The National Wilms' Tumor Study Group has established staging criteria and guidelines 
for treatment. Prompt surgical exploration of potentially resectable lesions is indicated, 
with examination of the contralateral kidney. If the cancer is unilateral and limited to 
the kidney or if extension is minimal, complete resection by nephrectomy is done, 
followed by treatment with vincristine and actinomycin D. If a unilateral cancer has 
spread extensively or if the disease is bilateral, chemotherapy with actinomycin D 
and vincristine, with or without radiation therapy, is used. Children with more advanced 
disease also receive doxorubicin. Other frequently used drugs 
include cyclophosphamide, ifosfamide, andetoposide.

Children with very large nonresectable tumors or bilateral tumors are candidates for 
chemotherapy followed by reevaluation and possibly resection.

Source:http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/pediatric_cancers/wilms_tumor.html
(szószám:488 szó )

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1
1.1.1. Genetic inheritance is not considered a significant risk for developing Wilms' 

tumor.
1.1.2. Positive family history increases the risk for Wilms' tumor in children under 

5 yrs.
1.1.3. In Wilms' tumor the nephroblastoma is only composed of blastemal or 

stromal elements.
1.1.4. Wilm’s tumor manifests in both kidneys in the majority of cases.
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1.2.
1.2.1. Wilm’s tumor is commonly palpated easily due to its painful nature.
1.2.2. Children below five never develop Wilms' tumor.
1.2.3. Compared to other age groups, adults seldom develop Wilms' tumor.
1.2.4. Elevation in blood pressure is a common complication in Wilm’s tumor.

1.3.
1.3.1. Abdominal ultrasonography is performed to determine venous involvement.
1.3.2. Abdominal CT is necessary to determine if the mass is cystic or solid.
1.3.3. The diagnosis can be confirmed without the need for a biopsy.
1.3.4. Chest CT is recommended in later stages of the disease.

1.4.
1.4.1. Children with Wilm’s tumor have a high risk of fatalities under age 2.
1.4.2. More advanced stages of Wilm’s tumor have a lower risk of recurrence.
1.43. Prognosis for recurrence is better if the site has priorly been irradiated.
1.4.4. Children have a better prognosis with less intensive prior treatment.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Wilm’s tumor, which (1)_______________ the kidney(s), develops during fetal life, but

it may only be diagnosed in early childhood. Although the disease may be unnoticed, 

about one-fourth of patients have easily observable symptoms, such as

(2) _______________ in the urine. Diagnosis (3) _______________  several different

imaging techniques, such as ultrasound, or a CT scan. Treatment options depend on many

factors. For example, in unilateral and limited (4) _______________ , a complete

resection is performed. Unilateral cancer that has spread extensively is treated with

chemotherapy. Doxorubicin is administered in more (5) ____________ ___ cases.

Cyclophosphamide, ifosfamide, and andetoposide may also be used as 

(6)_______________ of the treatment.
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Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
E

1.szöveg

Treatments and Therapies for Anxiety Disorders

1. Anxiety disorders are generally treated with psychotherapy, medication, or both. 
Psychotherapy or “talk therapy” can help people with anxiety disorders. To be effective, 
psychotherapy must be directed at the person’s specific anxieties and tailored to his or her 
needs. A typical “side effect” of psychotherapy is temporary discomfort involved with 
thinking about confronting feared situations. Cognitive behavioral therapy is a type of 
psychotherapy that can help people with anxiety disorders. It teaches a person different 
ways of thinking, behaving, and reacting to anxiety-producing and fearful situations. 
Cognitive behavioral therapy can also help people learn and practice social skills, which 
is vital for treating social anxiety disorder.

2. Two specific stand-alone components of cognitive behavioral therapy used to treat 
social anxiety disorder are cognitive therapy and exposure therapy. Cognitive therapy 
focuses on identifying, challenging, and then neutralizing unhelpful thoughts underlying 
anxiety disorders. Exposure therapy focuses on confronting the fears underlying an 
anxiety disorder in order to help people engage in activities they have been avoiding. 
Exposure therapy is used along with relaxation exercises and/or imagery. One study, 
called a meta-analysis because it pulls together all of the previous studies and calculates 
the statistical magnitude of the combined effects, found that cognitive therapy was 
superior to exposure therapy for treating social anxiety disorder. CBT may be conducted 
individually or with a group of people who have similar problems. Group therapy is 
particularly effective for social anxiety disorder. Often “homework” is assigned for 
participants to complete between sessions.

3. Stress management techniques and meditation can help people with anxiety disorders 
calm themselves and may enhance the effects of therapy. While there is evidence that 
aerobic exercise has a calming effect, the quality of the studies is not strong enough to 
support its use as treatment. Since caffeine, certain illicit drugs, and even some over-the- 
counter cold medications can aggravate the symptoms of anxiety disorders, avoiding 
them should be considered. Check with your physician or pharmacist before taking any 
additional medications. The family can be important in the recovery of a person with an 
anxiety disorder. Ideally, the family should be supportive but not help perpetuate their 
loved one’s symptoms.
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4. Medication does not cure anxiety disorders but often relieves symptoms. Medication 
can only be prescribed by a medical doctor (such as a psychiatrist or a primary care 
provider), but a few states allow psychologists to prescribe psychiatric medications. 
Medications are sometimes used as the initial treatment of an anxiety disorder, or are 
used only if there is insufficient response to a course of psychotherapy. In research 
studies, it is common for patients treated with a combination of psychotherapy and 
medication to have better outcomes than those treated with only one or the other. The 
most common classes of medications used to combat anxiety disorders are 
antidepressants, anti-anxiety drugs, and beta-blockers. Be aware that some medications 
are effective only if they are taken regularly and that symptoms may recur if the 
medication is stopped.

Source: http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml (szószám:496)

FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A incidence and risk factors of anxiety disorders
B optimal use of medications in treating anxiety disorders
C two elements of cognitive behavioural therapy
D supplementary options in the treatment of anxiety disorders
E side effects of medications used in anxiety disorders
F aims and effects of psychotherapy
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

psychotherapy exposure therapy medications

- is most effective when (1) 
to the

- is targeted at the (3) - certain drugs or OTC 
medications may (4)

anxiety
symptoms

- medications are 
prescribed if a patient does 
not (5)
properly to psychotherapy

- medication needs to be
(6) with
psychotherapy for 
maximum benefit

individual needs of the 
patient

- teaches patients cognitive, 
behavioural and (2)

underlying an anxiety 
disorder

skills
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Zika Virus: Implications for Public Health (excerpt)

The ongoing Zika virus (ZIKV) pandemic represents an emergency for general 
populations, especially pregnant women, blood transfusion recipients, and 
immunosuppressed patients. Now, with the virus knocking at the doors of North America 
and Europe, we attempt here to summarize the implications for puclic health and the 
barriers we have against contagion.

FUNDAMENTAL VIROLOGY
ZIKV is an enveloped single-stranded, positive-polarity RNA virus belonging to the 
family of Flaviviridae, genus Flavivirus. It is antigenically closely related to other 
arboviruses of the family, and is grouped into 3 genotypes: East Africa, West Africa, and 
Asia.

EPIDEMIOLOGY
After West Nile virus (WNV), dengue virus (DENV), and Chikungunya virus (CHKV), 
ZIKV is the most recent arthropod-borne virus emerged with pandemic potential. ZIKV 
strain MR766 was first isolated in 1947 from a Rhesus monkey from the Zika forest 
(Uganda). In 1954, the first 3 human cases were reported during an epidemic of jaundice 
in eastern Nigeria. In 2007-2008, ZIKV epidemics occurred in the island of Yap 
(Micronesia), Gabon, and Senegal. Major epidemics broke out in French Polynesia in 
October 2013, New Caledonia, and Easter Island in 2014, leading to imported cases 
worldwide. The pandemic exploded at the end of 2014, and as of March 2016 the virus is 
circulating in 26 countries. Brazil, where an estimated 1.5 million cases have occurred, 
heads the roster of affected countries, followed by Colombia (>25 000 suspected cases) 
and Cape Verde (>7,000 suspected cases). Introduction of ZIKV into South America has 
been tentatively linked to Asian tourists attending the soccer 2014 World Cup in Brazil. 
Airport connections and traveler volumes from Brazil mostly expose the United States, 
Argentina, Chile, Italy, Portugal, France, China, and Angola. Scheduled international 
mass gatherings in 2016 could exacerbate the spread of ZIKV. In Brazil, on 5- 21 
August, >1 million visitors are expected to go to the summer Olympics followed by the 
Paralympic Games on 7-18 September. Saudi Arabia expects to host >7 million pilgrims 
from >180 countries for the Umrah, between June and September, and the Hajj 
pilgrimage on 8-13 September. On 1 February 2016 the World Health Organization 
(WHO), according to International Health Regulations, declared that ZIKV “constitutes a 
public health emergency of international concern”.
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TRANSMISSION
The first isolation of ZIKV from mosquito samples was made in 1948 from Aedes 
afficanus in the Zika forest. In 1956, 2 other strains were isolated from the same mosquito 
species, but these investigators and many others following them neglected other mosquito 
species. Aedes aegypti was considered the sole vector for the outbreaks prior to 2007, 
when Aedes albopictus was added. Other Aedes species have been reported as competent 
vectors of ZIKV, which might explain the extensive variation of the viral envelope 
protein.
Diallo and colleagues surveyed mosquitoes from different environments from Senegal 
and detected by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) the presence 
of ZIKV in 10 species from the genus Aedes, and Mansonia uniformis, Anopheles 
coustani, and Culex perfuscus. These mosquito species probably contribute to the 
zoonotic cycle of ZIKV transmission. Unfortunately, the variety of species and rapidly 
increasing presence of these vectors worldwide could fuel the current epidemic in urban 
areas. However, the simple detection of a virus in a mosquito sample does not incriminate 
it as a vector.
In addition to transmission with blood-sucking insects of the Aedes species, numerous 
reports indicate perinatal, sexual, and transfusion transmission. Brazilian officers recently 
confirmed 2 cases of transfusion-transmitted ZIKV: The first recipient remained 
symptomatic, while the second died from other causes. Infectious ZIKV particles have 
been reported in breast milk, but evidence of transmission via breastfeeding remains 
poor. There is also evidence of perinatal transmission.

Source: http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/19/cid.ciw210.full.pdf+html (szószám:605)

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. The Zika virus was first transmitted by monkeys in Uganda.
1.1.2. The Zika virus was first isolated from monkeys in Uganda.
1.1.3. The Zika virus was first isolated from mosquito samples.
1.1.4. Before 2007 only 3 human cases were reported.

1.2.
1.2.1. The highest rate of incidence occurred in 2013.
1.2.2. The highest rate of incidence occurred in Africa.
1.2.3. The highest rate of incidence occurred in Colombia.
1.2.4. The highest rate of incidence occurred in Brazil.
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1.3.
1.3.1. ZIKV can only be transmitted via mosquitoes.
1.3.2. ZIKV can only be transmitted via monkeys.
1.3.3. The incidence of ZIKV is projected to decrease.
1.3.4. Aedes albopictus was not believed to transmit the virus until 2007.

1.4. ZIKV is of international concern because
1.4.1. it can be transmitted from animals to humans.
1.4.2. tourists of many nations will visit mass events in Brazil in 2016.
1.4.3. the epidemic could be fuelled by worldwide urbanization.
1.4.4. the epidemic now involves 10 species of mosquitoes worldwide.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

According to the article, even Europe and North America are at

(1)________________ of the Zika virus. The Zika virus was first isolated in Uganda,

and infected the first three (2)_______________________in Nigeria. By March, 2016, it

has been (3)___ ________________in 26 countries worldwide. The spread of the

virus might be (4)_______________________as a result of several international events in

2016. The increasing number of carriers of the virus may lead to its

(5) _________________  in urban areas. Unlike perinatal, sexual, and transfusion

transmission, transmission via (6)_______________________is of low probability.
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B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Jane/John Porter háziorvos (címe: Family Health Practice, Doddridge St, 

Northampton NNI 2RN, UK). További vizsgálatok elvégzése céljából újon beutaló 

levelet páciense, Jim Whitelane részére Dr. Peter Clearwatemek, aki a Tüdőgyógyászati 

Osztály vezetője (címe: Northampton General Hospital, Cliftonville, Northampton NN 1

5BD, UK).

Levelében térjen ki a következőkre:

1. jelentkezés: a 38 éves férfi beteg magas lázzal, hidegrázással és mellkasi 

fájdalommal jelentkezett Önnél először két napja, újabb jelentkezés: ma, tünetek 

súlyosbodtak, fulladás is kialakult

2. kórtörténet: influenza 1 hete, 3-4 évvel ezelőtt többször is kezelték 

tüdőgyulladással

3. szükséges: mellkasröntgen és bronchoszkópia elvégzése

4. kérés: a beteg felvétele az osztályra, tanács a további kezelést illetően
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Nagy Krisztina/Krisztián professzor (e-mail címe: nagyk@aok.pte.hu) a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének vezetője. 

Intézetének dolgozója, Dr. Pataki Éva egyéves ösztöndíjat pályázott meg az Egyesült 

Államokban, a Maryland Egyetem Élettani Intézetében. Az intézet ajánlólevelet kért 

Öntől (Dr. Pataki jelenlegi főnökétől). Az e-mailt írja David Anderson professzornak 

(a.david@marylanduni.com), aki a Maryland Egyetem Élettani Intézetének igazgatója. 

Az e-mail tárgya: ajánlólevél Dr. Pataki Éva részére.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. Dr. Pataki diplomaszerzés előtti munkássága: negyedéves orvostanhallgatóként 

2010-ben csatlakozott a TDK programhoz

2. diplomaszerzés utáni munkavállalás: az Ön intézetében kezdett dolgozni

3. kutatói tevékenység, kutatási terület: előadás tartása nemzetközi konferenciákon 

és számos publikáció nemzetközileg is elismert szaklapokban, kutatási témája: 

környezeti hatások a tüdő és surfactant fejlődésében

4. ajánlás: kitartó munkájával és szaktudásával Dr. Pataki hozzájárul az Élettani 

Intézet sikeres munkájához és megállja helyét bármelyik amerikai egyetem 

kutatási programjában
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügy eljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Kiss Mária/Miklós, a PTE-ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa (címe: 

7633 Pécs, Gosztonyi Gyula u. 8.). Írjon levelet a Musgrove Park Kórház 

gyermekgyógyászati osztályára (Department of Paediatrics, Musgrove Park Hospital, 

Wellington Rd, Taunton, TAI 5DA, UK), ahol általános gyermekgyógyászt keresnek 

augusztusi belépéssel. Jelentkezzen az állásra.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. előzmények ismertetése: hirdetés olvasása (a National Health Service honlapján), 

érdeklődés az általános gyermekgyógyászi állás iránt

2. bemutatkozás: diploma (PTE-ÁOK: 2009), 8 év gyermekgyógyászati tapasztalat a 

Gyermekgyógyászati Klinikán, PhD: 2015, kutatási terület: betegségek genetikai 

okai

3. lehetőség: kutatása jól illeszkedik a Musgrove Park Kórház gyermekgyógyászatán 

folyó kutatások profiljába

4. segítség a döntéshez: mellékelt önéletrajz és publikációs lista
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Faragó Éva/Elemér (e-mail címe: e.farago@gmail.com) a Pécsi Tudományegyetem 

orvostanhallgatója. Az American Journal of Obesity 2016. decemberi számában olvasott 

a 2017. június 8-án Londonban megrendezésre kerülő International Conference on 

Obesity elnevezésű konferenciáról, amelyen hallgatók is részt vehetnek. Írjon e-mailt a 

konferenciát szervező központnak az obesity@healthconference.org címre, mivel a 

konferencián Ön is részt szeretne venni. Az e-mail tárgya: konferenciára jelentkezés.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. bemutatkozás: ötödéves hallgató a Pécsi Tudományegyetemen

2. érdeklődési kör: tudományos érdeklődési köre, TDK kutatási területe 

(gyermekkori elhízási problémák és társbetegségei)

3. célkitűzés: a kutatások folytatása az egyetem elvégzése után, ezért szeretne ezen a 

konferencián részt venni

4. információ adása: mellékeli önéletrajzát, publikációs listáját és egy ajánlólevelet 

mentorától, Dr. Varga Krisztinától
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B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Nagy Edina/Elemér, a PTE Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti Klinikáján fül- 

orr-gégész (címe: 7627 Pécs, Zsigmond u. 41.). Írjon levelet az ipswich-i Kórház Fül- 

Orr-Gégészeti Osztályára (Ear, Nose and Throat Department, The Ipswich Hospital, 

Heath Rd, Ipswich IP4 5PD, UK) ahol helyettest keresnek azonnali belépéssel. 

Jelentkezzen az állásra.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. előzmények ismertetése: hirdetés olvasása (a kórház honlapján), érdeklődés a fül- 

orr-gégészi állás iránt

2. bemutatkozás: diploma (PTE, ÁOK 2007), 10 év tapasztalat a Fül-Orr-Gégészeti 

Klinikán, PhD folyamatban, kutatási téma: oto-endoszkópia

3. érdem: számos cikk publikálása több nemzetközi folyóiratban, folyékony angol és 

német nyelvtudás

4. segítség a döntéshez: mellékelve önéletrajz, illetve publikációs lista
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Dr. Emma/Edward Richardson (e-mail címe: e.richardson@gmail.com), 

családorvos, írjon egy e-mail üzenetet kórházi szakorvos kollégájának, Dr. Henry 

Gordonnak (e-mail címe: h.gordon@stgeorges.nhs.uk), melyben számoljon be egy 31 

éves férfi betegéről, és kérje kollégája szakmai véleményét. Az e-mail tárgya: szakmai 

vélemény kikérése.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. kórtörténet: a beteg neve Sámuel Dawson, 31 éves állatorvos, 24 éves korban 

heretumor volt, 5 éve tünetmentes

2. tünetek: első jelentkezés 1 hete, fájdalom a csípő, a térd és a boka ízületeiben, 

főleg éjszaka fellépő láz, borzongás, verejtékezés, fáradtság, hangulatingadozás

3. tájékoztatás: a fizikális és ultrahang vizsgálat alapján máj- és lépduzzanat, 

feltételezett diagnózis brucellosis, a beteg állapotának rosszabbodása és fertőzött 

állattal való érintkezés lehetősége alapján

4. kérés: kérje ki kollégája szakmai véleményét
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Maria/Matthew Williams, háziorvos (címe: 35-39 High St, Kettering NN16

8SU, UK). További vizsgálatok elvégzése céljából írjon beutaló levelet páciense, 

Marian Foster részére ideggyógyász kollégájának, Dr. Amelia Thompsonnak (címe: St 

Marys Hospital, 77 London Rd, Kettering NN15 7PW, UK).

Levelében térjen ki a következőkre:

1. kórtörténet: a betege neve Marian Foster, 32 éves, krónikus betegsége nincs, 

gyógyszert nem szed, vérnyomása normális, nem dohányzik, nem iszik

2. tünetek: első jelentkezés ez év nyarán, zsibbadás a jobb kézfejben és a jobb 

alkarban

3. gyógyszerezés: 2x1 Millgamma neuro, ezt a beteg egy hónapja szedi, javulás 

nincs

4. kérés: koponya natív MR, valamint EMG vizsgálat elvégzése
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Abigail/Adam Bell (e-mail címe: a.bell@gmail.com), a londoni Charing Cross 
Hospital volt páciense. Tegyen panaszt e-mailben a Charing Cross Hospital 
igazgatójának, Dr. James Wrightnak (e-mail címe: j.wright@imperial.nhs.uk) Dr. 
Benjamin Green ügyében, aki Önt a kórházban elsőként vizsgálta. Az e-mail tárgya: 
panasztétel.

E-mailjében téijen ki a következőkre:

1. előzmények ismertetése: 2016. november 25-én háziorvosa beutalta a fent 

nevezett kórházba alhasi panaszok kivizsgálására, melyet Dr. Benjamin Green 

végzett

2. panasz részletezése: Dr. Benjamin Green fizikális vizsgálatot végzett, illetve 

felvette az anamnézist, egyéb vizsgálatot nem rendelt el

3. kétség: kiderült, hogy Önnek hólyaghurutja volt, így felmerült a kérdés, hogy Ön 

maradandó egészségkárosodást szenvedhetett a késői diagnosztizálás miatt

4. kérés: Dr. Benjamin Green betegekhez való hozzáállásának kivizsgálása
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1. feladat

írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Susan/Simon Smith háziorvos (címe: Family Health Practice, 59 Rutland Road, 

Southall UB1 2UR, UK). További vizsgálatok elvégzése céljából írjon beutaló levelet 

páciense, Claire McDonalds részére Steven Portland professzornak, aki a 

Tüdőgyógyászati Klinika igazgatója (címe: University College Hospital, 235 Euston 

Road, London NW1 2BU).

Levelében térjen ki a következőkre:

1. jelentkezés: a 26 éves nőbeteg tartósan fennálló köhögés miatt jelentkezett önnél 2 

hete, az első adag antibiotikum-kúra nem javított a beteg állapotán, a köhögés 

most már az éjszakai alvásban és nappal a munkájában is zavarja 

(testneveléstanár)

2. kórelőzmény: 3-6 éves korában többször is kezelték visszatérő hörghuruttal

3. szükséges: mellkasröntgen és légzésfunkciós vizsgálat (spirometria) elvégzése

4. tanácskérés: további kezelést illetően
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Nagy Júlia/János professzor (j.nagy@aok.pte.hu) a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézetének vezetője. Intézetének dolgozója, 

dr. Kéri Tamás egy éves ösztöndíjat pályázott meg az Egyesült Államokban, a Stanford 

Egyetem Anatómiai Intézetében. Az intézet ajánlólevelet kért Öntől (Dr. Kéri jelenlegi 

főnökétől). Az e-mailt írja Christina Smith professzornak 

(ch.smith@stanforduniv.com), aki a Stanford Egyetem Anatómiai Intézetének 

igazgatója. Az e-mail tárgya: ajánlólevél Dr. Kéri Tamás részére.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. Kéri doktor diplomaszerzés előtti munkássága: negyedéves orvostanhallgatóként 

2005-ben csatlakozott a TDK programhoz

2. diplomaszerzés utáni munkavállalás: az Ön intézetében kezdett dolgozni

3. kutatói tevékenység, kutatási terület: előadás tartása nemzetközi konferenciákon 

és számos publikáció nemzetközileg is elismert szaklapokban, kutatási témája: a 

terhesség alatti dohányzás és stressz hatásának vizsgálata a korai idegrendszeri 

fejlődésre

4. ajánlás: kitartó munkájával és szaktudásával Kéri doktor hozzájárul az Anatómiai 

Intézet sikeres munkájához és megállja helyét bármelyik amerikai egyetem 

kutatási programjában
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Készítsen célnyelvü összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk eL
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B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő

□□□□

Közvetítés MINTAFELADATSOR
A

Atópiás dermatitisz

Az atópiás dermatitisz a bőr felső rétegeinek krónikus, viszkető gyulladása, mely 
gyakran alakul ki szénanáthás vagy asztmás embereknél és olyanoknál, akiknek a 
családtagjainál ilyen betegség előfordul. Egyike a leggyakoribb bőrbetegségeknek. A 
betegek csaknem 66%-ában egy éves kor előtt, 90%-ában pedig 5 éves kor előtt 
megjelenik. A betegek felénél a rendellenesség tizenéves korra elmúlik, míg másoknál 
élethosszig tart.

A betegség oka nem ismert, de a betegeknek gyakran számos más allergiás 
megbetegedése is van, főleg asztma, szénanátha vagy ételallergia. A dermatitisz és e 
betegségek közötti kapcsolat nem tisztázott, mivel az atópiás dermatitisz nem egy 
meghatározott anyagra adott allergiás reakció következményeként jön létre. Nem 
fertőző betegség.

Számos tényező súlyosbíthatja: érzelmi stressz, a hőmérséklet és a páratartalom 
változása, bakteriális bőrfertőzések, irritáló ruhadarabbal (főleg gyapjúval) való 
közvetlen kontaktus. Egyes csecsemőknél ételallergia provokálhatja kialakulását. 
Csecsemőknél bőrpír, nedvedző kiütés jelenhet meg az arcon, a fejbőrön, a kézen, a 
karon, a lábfejen, a lábon. A test nagy területe lehet érintett. Felnőtteknél sokszor. csak 
egy vagy néhány folt jelenik meg, főleg a kézen, a felkaron, a könyökön vagy a térden. 
A kiütés színe, intenzitása, elhelyezkedése változó, a viszketés azonban állandó tünet 
marad. A viszketés gyakran kontrollálhatatlan vakaródzáshoz vezet, mely tovább 
súlyosbítja a problémát.

Az orvos a diagnózist a jellegzetes bőrkiütés és a családtagok körében előforduló 
allergiás betegségek alapján állítja fel. A kiütés megelőzhető a bőrt irritáló anyagok 
elkerülésével, vagy ételallergia esetén meghatározott ételek kiiktatásával. A bőrt 
nedvesen kell tartani testápolókkal vagy növényi olajjal. A testápolókat legjobb 
közvetlenül fürdés után használni, amíg a bőr még nedves. Szteroid tabletták szedése a 
végső megoldás makacs esetekben. Felnőtteknek a fototerápiás kezelés (ultraibolya 
fénnyel) gyakran segít. Ez a kezelési mód -potenciális hosszú távú mellékhatásai miatt 
(bőrrák, szürkehályog) - gyermekek kezelésére ritkán ajánlott. Súlyos esetekben az 
immunrendszert gátolni Tehet ciklosporin szedésével. A zafírlukas, az asztmás rohamok 
megelőzésére alkalmazott szájon át szedhető gyógyszer is segíthet a kezelésben.

Source: http://drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_5239
(szószám: 301)

97

http://drinfo.eum.hU/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_5239


PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv nnnn
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Közvetítés MINTAFELADATSOR
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Összefoglalás szempontjai

1. definíció

2. a betegség megjelenése

3. a betegség oka

4. allergiás megbetegedések és az atópiás dermatitisz közötti kapcsolat

5. súlyosbító tényezők

6. tünetek

7. diagnosztizálás

8. megelőzés

9. kezelés

10. a fototerápiás kezelés lehetséges mellékhatásai
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B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő

□□□□

Közvetítés MINTAFELADATSOR
B

Légmell

A légmell (pneumothorax, ptx) levegő jelenléte a mellhártya két rétege között, 
amelynek következtében a tüdő összeesik.. Normális körülmények között a pleurális 
űrben a nyomás alacsonyabb, mint a tüdőkben. Ha a mellűrben levegő van, a mellűri 
nyomás megnövekszik, a tüdő részlegesen vagy teljesen összeesik és azonnal súlyos 
légszomj lép fel.

Időnként a pneumotoraxnak semmi nyilvánvaló oka nincs, ezt primér spontán 
pneumothoraxnak nevezzük. Ez legtöbbször úgy jön létre, hogy a tüdő egy kisebb, 
gyengébb területe (bulla) megreped. Az állapot leggyakrabban a magas, 40 év alatti 
dohányzó férfiakat érinti. A legtöbben teljesen felépülnek, azonban a primér spontán 
pneumothorax az esetek 30-50%-ban kiújul.

Légmell kialakulhat orvosi beavatkozást követően is, ha a mellűrbe levegő kerül, 
például thoracentézis vagy bronchoszkópia során. A lélegeztető gép is okozhat 
nyomáskárosodást (barotrauma) a tüdőkben, mely szintén légmellhez vezet.

A tünetek attól függően változnak, hogy mennyi levegő kerül a mellürbe és a tüdőből 
mekkora rész esik össze. Leggyakrabban hirtelen éles mellkasi fájdalom, légszomj, 
időnként száraz köhögés lép fel. A beteg a fájdalmat érezheti a vállában, a nyakában 
vagy a hasában is. A tünetek általában kevésbé súlyosak akkor, ha a légmell 
fokozatosan alakul ki.

Nagy pneumotorax esetén a fizikális vizsgálat általában meg tudja erősíteni a 
diagnózist. Lehet, hogy a sztetoszkóp vizsgálat során a mellkas egy része felett az orvos 
nem normális légzési hangokat hall, a mellkas kopogtatása pedig dobszerű hangot ad. 
Mellkas-röntgenfelvétel is kimutatja az összeesett tüdőt. A kicsi, elsődleges spontán 
pneumotorax általában nem igényel kezelést. Ha a légmell elég nagy ahhoz, hogy 
légzési nehézséget okozzon, aspirációra lehet szükség. A visszatérő légmell jelentős 
fogyatékosságot okozhat. Nagy kockázatú beteg - például búvár vagy repülőgép pilóta - 
esetében már az első epizódot követően szükség lehet műtétre. Ennek során, a tüdőn 
lévő szivárgó területeket rendbe hozzák és a belső és külső mellhártyaréteget szorosan 
egymáshoz kapcsolják. Ha a légmell nem gyógyul, vagy már kétszer előfordult 
ugyanazon az oldalon, akkor gyakran torakoszkópos eljárással sebészeti beavatkozást 
végeznek.

Source: http://drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_l 141
(szószám: 310 )
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Összefoglalás szempontjai

1. definíció

2. a tüdő összeesésének oka

3. primér spontán pneumothorax

4. orvosi beavatkozást követő pneumothorax

5. tünetek

6. diagnózis

7. a kicsi primér spontán pneumothorax kezelése

8. az aspiráció szükségessége

9. nagy kockázatú betegek kezelése

10. a torakoszkópos beavatkozás szükségessége
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Készítsen célnyelvü összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
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Tejcukor-érzékenység (laktóz intolerancia)

A tejcukor-érzékenység azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja lebontani a minden 
tejtermékben megtalálható tejcukrot a laktáz (lactase) emésztőenzim hiánya miatt. Ez 
hasmenést és hasi görcsöket eredményez. A laktóz (lactose) - a tejben és más 
tejtermékekben található legfontosabb cukor - lebontását a laktáz enzim végzi, amelyet 
a vékonybél nyálkahártya sejtjei termelnek. Normális esetben a laktáz a tejcukrot két 
alkotóelemére, glükózra (glucose) és galaktózra (galactose) bontja le. Ezek az egyszerű 
cukrok aztán a bélfalon keresztül a véráramba szívódnak fel. Ha laktáz-hiány áll fenn, a 
tejcukor nem emésztődik meg, és nem szívódik fel. A magas tejcukor koncentráció vizet 
von magához és hasmenést okoz. Ezután a laktóz a vastagbélbe kerül, ahol baktériumok 
fermentálják, ami bélgázosságot és savas székletet eredményez.

Más cukrokkal szemben is előfordulhat intolerancia, ez azonban igen ritka. A szukráz 
(sucrase) nevű enzim hiánya például a szukróz (sucrose), míg a maltáz (maltase) és az 
izomaltáz (isomaltase) enzimek hiánya a maltóz (maltose) felszívódását akadályozza.

A tejcukor-érzékenységben szenvedők általában nem tolerálják a tejcukrot tartalmazó 
tejet és a tejtermékeket. Sok ember már a korai életszakaszban felismeri, hogy a tej és 
tejtermékek gasztrointesztinális problémát okoznak és tudatosan, vagy tudat alatt 
kerülik ezeket a tejtermékeket. A tejcukor-érzékeny gyermekben hasmenés alakul ki, és 
lehet, hogy a súlya nem gyarapodik, amennyiben az étrend tejet is tartalmaz. 
Felnőttekben felfúvódás és görcsök, hasmenés, bélgázosság, hányinger, hangos 
bélzörejek (borborygmi) és a laktóz-tartalmú étel elfogyasztása után 0,5-2 órával 
sürgető székelési inger léphet fel. Egyes esetekben a súlyos hasmenés 
megakadályozhatja a tápanyagok megfelelő felszívódását, mivel azok túl gyorsan 
távoznak el a testből. A rendellenesség tünetei azonban általában enyhék. Az orvos 
akkor gyanakszik laktóz intoleranciára, ha a betegben a tejtermékek elfogyasztását 
követően tünetek jelentkeznek. Amennyiben 3-4 hetes tejtermék-mentes étrend mellett a 
tünetek megszűnnek, a diagnózis megerősítést nyer. Speciális vizsgálatokra ritkán van 
szükség.

A rendellenességet a tejcukrot tartalmazó ételeket, elsősorban a tejtermékeket kerülő 
étrenddel lehet kontrollálni. A laktáz vény nélkül megvásárolható folyadék és tabletta 
formában, így a tejhez hozzáadható. Sok szupermarketben kapható csökkentett laktóz 
tartalmú tej és más termék. Tejcukor-érzékenyek számára ajánlatos kalciumot 
fogyasztani a kalciumhiány megelőzésére.

Source: http://drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_3001
(szószám: 324 )
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Összefoglalás szempontjai

1. definíció
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3. a tejcukor fermentálása a vastagbélben
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Készítsen célnyelvű összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor tehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Száraz szem (Keratoconjunctivitis Sicca or Dry Eye)

A száraz szem a kötőhártya és a szaruhártya szárazságát jelenti. A betegség lehet a nem 
megfelelő könnytermelés következménye. A könnymirigy nem termel elegendő könnyet 
ahhoz, hogy a teljes kötőhártyát és a szaruhártyát egységes könnyréteggel beborítsa. Ez 
a leggyakoribb típusú száraz szem a menopauza után levő nőkben. Szemszárazság 
kialakulhat a könny rendellenes összetétele miatt is, mely a könny gyors párolgását 
eredményezi. Noha a könnymirigy elegendő mennyiségű könnyet termel, olyan gyors a 
párolgás, hogy fizikai aktivitás közben vagy bizonyos környezetben a könny nem tudja 
egységes rétegként beborítani a szem teljes felszínét. A száraz szem olykor más 
betegség, például rheumatoid artritisz, szisztémás lupusz eritematózusz, illetve Sjögren- 
szindróma tünete lehet.

A szemszárazság okozta tünetek az irritáció, az égő, viszkető érzés, a szem mögötti 
nyomás, valamint az idegentest érzés. A szem felszínének károsodása fokozza a 
diszkomfort érzést és a fényérzékenységet. Rosszabbodnak a tünetek azon 
tevékenységek során, amikor a szemet tartósan használjuk, így olvasáskor, 
számítógépes munkánál, vezetés vagy tévénézés közben. Hasonlóképpen, szeles, poros, 
füstös és száraz környezetben, így repülőgépen vagy ott, ahol légkondicionáló működik. 
Bizonyos gyógyszerek is súlyosbíthatják a tüneteket, például az izotretinoin, 
diuretikumok, magas vérnyomás elleni szerek, orális fogamzásgátlók és 
antihisztaminok. A tünetek enyhülnek hideg, esős vagy ködös időben vagy párás 
környezetben, így a zuhany alatt.

Még a legsúlyosabb szemszárazság esetén is ritka, hogy a látás elvész. Súlyos 
szemszárazság esetén a szaruhártya felszíne megvastagodhat, vagy fekélyek és hegek 
alakulhatnak ki. A hegesedés károsithatja a látást. Bár a száraz szemet rendszerint már 
egyedül a tünetek alapján is diagnosztizálhatja az orvos, Schirmer-tesztet alkalmaznak a 
könnymennyiség mérésére. Néhány óránként műkönnyet cseppentve általában sikerül 
kontrollálni a panaszokat. A száraz, huzatos helyek kerülése és párásítók használata 
szintén segíthet. A szemorvos kisebb műtétet is végezhet, amelynek eredményeként 
több könny marad a szem nedvesen tartásához. Nagyon száraz szemű egyéneknél a 
szemhéjakat részlegesen összevarrhatják, hogy csökkenjen a könny párolgása.

Source: http://drinfo. eum. hu/drinfo/pid/O/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg. 4_5795
(szószám:302 )
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Összefoglalás szempontjai

1. definíció

2. a száraz szem és a könnytermelés kapcsolata

3. a szemszárazság egyéb okai

4. tünetek

5. tüneteket súlyosbító tényezők

6. tüneteket enyhítő tényezők

7. komplikációk

8. diagnózis

9. kezelés

10. műtéti beavatkozás
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Készítsen célnyelvű összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Tourette-szindróma (Tourette's Syndrome)

A Tourette-szindróma öröklődő betegség, melyben legalább egy éven át naponta 
motoros tikek (tics) és vokális tikek nagy gyakorisággal jelentkeznek. A Tourette- 
szindróma férfiakban háromszor gyakoribb, mint nőkben. Bár a pontos ok ismeretlen, 
jelenlegi feltevések szerint a dopamin és egyéb neurotranszmitterek zavarára vezethető 
vissza. A szindróma gyakran fiatal gyermekkorban kezdődik ismétlődő, akaratlan 
rángásos izommozgásokkal, az izmok tikjével. Sok embernek van egyszerű tikje, 
például ismétlődően hunyorog, amely egy ideges szokás, és idővel elmúlhat. A 
Tourette-szindrómában azonban a tikek komplexebbek a hunyorgásnál. Ebben a 
kórképben a gyermeknél felléphet a fej ismétlődő jobbra-balra mozgatása, hunyorgás, a 
száj nyitogatása és a nyak nyújtogatása is. Egyes betegek hajlamosak minden látható ok 
nélkül, gyakran egy beszélgetés közepén obszcén szavakat, kifejezéseket kiabálni 
(koprolália). A szavak ismételgetése (echolália) szintén gyakori jelenség. Néhányan 
képesek egyes. tikeket elnyomni. Más betegeknek nehezére esik a tikeket kontrolálni, 
különösen érzelmi stressz idején. A Tourette-szindrómában szenvedő betegeknek 
funkcionális nehézségei lehetnek a mindennapi életben, és társasági helyzetekben 
jelentősen szoronghatnak. A múltban ezeket a betegeket izolálták. Közülük sokan 
impulzív, agresszív, önromboló magatartást tanúsítanak. A Tourette-szindrómás 
gyermekek gyakran hajlamosabbak más rendellenességekfe is, mint például a 
figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD), obszesszív-kompulzív betegség (OCD), 
vagy tanulási problémákra. A diagnózis a tüneteken alapszik. A korai diagnózis 
hozzásegítheti a szülőket annak a megértéséhez, hogy a gyermekük viselkedése nem 
szándékos, és büntetéssel nem megszüntethető. Az egyszerű tikben az enyhe nyugtató 
hatású benzodiazepinek segíthetnek. A magas vérnyomás kezelésében használt klonidin 
esetenként segít, mivel a noradrenalin hatását gátolja, és ez a neurotranszmitter 
feltehetőleg hozzájárul a tikek kialakulásához. Súlyos esetben, bár nem pszichózis 
okozza a tüneteket, antipszichotikumokkal lehet a tikeket kezelni. A leggyakrabban 
használt szer, a haloperidol hatékony, azonban mellékhatásai lehetnek, például 
izommerevség, súlynövekedés, homályos látás, álmosság, meglassult gondolkodás. Más 
antipszichotikus szerek, pl. a pimozid, csökkentik a tikek gyakoriságát és intenzitását, 
de körültekintően kell felírni őket, mert használatukkal súlyos mellékhatások járhatnak.

Source: http://drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvRes:egyseg.4_2079
(szószám: 300)
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Összefoglalás szempontjai

1. definíció

2. incidencia

3. a betegség oka

4. hunyorgás

5. egyéb tünetek

6. gyermekeknél előforduló komorbiditások

7. diagnózis

8. a korai diagnosis fontossága

9. az egyszerű tik kezelése

10. súlyos esetek kezelése
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.
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1.szöveg

Human factors in the operating room - The surgeon's view

Department of Visceral Surgery and Medicine, Bem University Hospital

1. A multidisciplinary surgical team includes surgeons, anesthesiologists, nurses, 
technicians, and other specialists. Members of a multidisciplinary surgical team must 
focus on a diversity of non-technical aspects, which may be defined as “critical 
cognitive and interpersonal skills” that complement their technical abilities. Such skills 
include effective cooperation in a multidisciplinary team, ability to control distractors 
and stressful events and mastering communication. While there is a common goal of the 
entire surgical team, sub-teams have their own specific tasks and pursue their own 
objectives during surgery. While being an active member of the team himself, 
leadership of such a multidisciplinary team and assuring cooperation across sub-teams 
presents additional challenges for the surgeon. Distractors, such as noise, potentially 
impact concentration and communication of the surgical team and may ultimately have 
negative effect on patient outcome. Team members have to maintain concentration 
despite noise and other distractors, such as stress and fatigue.

2. Communication is fundamental for patient safety and successful surgical outcomes in 
the OR. The communication skills of individuals are not the only concern but the 
communication culture in the OR is a major factor as well. Both communication and 
teamwork have traditionally been organized in a hierarchical structure in the OR. 
Communication failures have measurable negative effects, such as inefficiency, 
resource waste, delays, and procedural errors. Potential causes include poor timing, 
inaccurate information, unresolved issues, or the fact that leading persons were not 
included in the exchanges of major importance. Communication and teamwork 
breakdowns have been shown to be an important contributing factor in 38% of incidents 
in non-emergency procedures, and may impact up to 59% of incidents in emergency 
situations. Another study identified communication breakdowns as a contributing factor 
in 72% of malpractice cases analyzed. Aspects of communication that are particularly 
prone to enhance the risk for harm in the OR include transfer of patients, non-patient 
relevant communication, and team-members hesitating to speak.

3. Non-routine or challenging parts of the operation require high concentration and the 
focused attention of the entire surgical team. In the OR, this attention is often 
threatened by different distractors such as noise, case-irrelevant communication, and 
interruptions.

4. Distractors can impair surgical performance and are associated with a prolonged 
operation time and a higher error rate. Importantly, these effects were more pronounced
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for less experienced surgeons than for senior surgeons, as experienced surgeons learn to 
shield themselves from the negative effect of distractors to a certain degree. The ability 
to concentrate despite a high frequency of distractions may be more difficult for longer 
and more complex surgeries. In a previous study, we showed the effect of potential 
distractors such as loud noises, changes within surgical team members, movements in 
the OR, and the presence of visitors on the incidence of surgical site infections. The 
effect persisted after controlling for risk factors related to the patients-specific morbidity 
and type of procedure. In a more recent study, we showed the relationship between 
noise-levels in the OR and the occurrence of surgical site infections in patients 
undergoing elective major abdominal surgery. Higher noise levels were associated with 
more non-patient relevant conversations within the surgical team, but not with more 
unfocused conversations of the anesthesiologists.

In the OR, surgeons must deal with various key stressors, such as technical complexity, 
unforeseen surgical problems, such as bleeding or equipment malfunction, distractions, 
time pressures, and external visitors. The most frequent stressors are distractions and 
interruptions, followed by patient, technical, and equipment problems. Patient, 
technical, and equipment related problems were rated as particularly stressful. Despite 
the high frequency of stressful events, only a few studies have examined the impact of 
acute stress on surgical performance. The current literature indicates that a more 
stressful surgical technique (i.e. laparoscopic versus open surgery), especially in novice 
surgeons, may indeed impair technical performance, whereas a moderate stressor, such 
as an exam, improves performance.
Stress levels are also determined by the hierarchical position in the OR (main surgeon, 
assistant surgeon) and by experience. Main surgeons, who perform the operation, have 
higher stress than assistant surgeons. Comparing surgeons in the same role, more 
experienced surgeons were less stressed and were better able to cope with distractors 
and multiple task requirements. Although surgeons see chronic stress as a factor that 
can impair performance, most of the surgeons assess themselves as invulnerable to 
negative effects of stress and fatigue during surgery. There is also evidence that the way 
surgeons cope with intraoperative stress influences their performance. For example, 
negative coping (e.g. avoidance, resignation, and rumination) was related to lower 
performance and to more errors in a simulator study. However, coping with 
intraoperative stress depends not only on individual differences but also on available 
resources, concerning fatigue for example.

Source: Trends in Anaesthesia and Critical Care, 29 August, 2012 (szós:ám:785 )
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1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A individual members of a multidisciplinary surgical team

B roles and challenges of a multidisciplinary surgical team

C causes and effects of miscommunication

D dealing with stressors

E maintaining successful communication in a multidisciplinary surgical team

F effects of distractors on a multidisciplinary surgical team

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon. (6 pont)

Human factors in the operating room

the quality of surgical 
performance

depends not only on medical proficiency but also on 
(1) skills

additional challenges for 
the surgeon

(2) in a multidisciplinary
team and ensuring cooperation

distractors negatively (3)
concentration, communication and patient outcome

longer and more complex 
surgeries

cause (4) in concentrating

inexperienced surgeons may not be able to (5) 
themselves from distractors

stressors their level depends on the position of the surgeon in the
OR (6)
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2. szöveg

Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea

Purpose of guidelines
These guidelines were compiled at the request of the Chairman of the British Society of 
Gastroenterology’s clinical services committee. The guidelines are directed at 
consultant gastroenterologists, specialist registrars in training, and general practitioners, 
and refer specifically to adult, not paediatric gastroenterology. Their purpose is to 
provide guidance on the best available methods of investigating symptoms of chronic 
diarrhoea. Given this broad symptom-based focus, the guidelines cover a wide range of 
gastroenterological conditions and are not intended as a comprehensive review of all 
aspects of the clinical conditions mentioned herein, but rather an attempt to rationalise 
the approach to investigation in the context of this common clinical scenario.

Grading of recommendations
The strength of each recommendation is dependent on the category of evidence 
supporting it and is graded as follows:

A—Requires evidence from at least one randomised controlled trial or a meta-
analysis of randomised controlled trials.

B—Requires evidence from prospective, retrospective, or cross sectional clinical 
studies without randomisation.

C—Evidence based on expert reports or opinion in the absence of directly applicable 
studies of good quality.

Specific randomised controlled studies addressing the investigation of 'chronic 
diarrhoea' are absent and so these guidelines are based largely on retrospective or small 
prospective studies, in particular conditions that may give rise to such symptoms, and 
on expert opinion rather than strict evidence-based reasoning (categories B and C). 

Possible audit goals
The aim of these guidelines was to establish an optimal investigative scheme for 
patients presenting with chronic diarrhoea that would maximise positive diagnosis while 
minimising the number and invasiveness of investigations. These two potentially 
opposing directives are influenced by the potential seriousness of the diagnostic 
outcome. Thus a low threshold for the use of colonoscopy is acceptable in the context of 
the frequency and clinical significance of colonic neoplasia in older subjects. However, 
there is less need for extensive investigation where the probability of benign disease is 
high (for example, in young patients with functional symptoms).

Definition
Diarrhoea may be defined in terms of stool frequency, consistency, volume, or weight. 
Patients’ conceptions of diarrhoea often focus around stool consistency. Indeed, faecal 
consistency is determined by the water holding capacity of the stool (that is, the amount 
of non-bound 'free' water) and this perhaps best defines the concept of diarrhoea. 
However, quantification of this in clinical practice may prove difficult and so other 
criteria, such as the passage of more than three stools per day or stool weight, provide 
alternative means of definition. A stool weight of 200 g/day is often regarded as the
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upper limit of normal but this can be misleading as stool weights vary greatly and 
'normal' stool volumes can exceed this value, particularly when non-Westem diets are 
encountered. Conversely, distal colonic pathology may not increase stool weight above 
200 g/day. A pragmatic definition incorporates these elements: diarrhoea is the 
abnormal passage of loose or liquid stools more than three times daily and/or a volume 
of stool greater than 200 g/day.
Further potential for confusion arises from the discrepancy between the medical and 
'lay' concepts of diarrhoea and they need to be clarified at the initial appraisal. Faecal 
incontinence in particular is commonly misinterpreted as diarrhoea while symptoms 
relating to functional bowel disease can be difficult to distinguish from organic 
pathology on the basis of history alone.
There is no consensus on the duration of symptoms that define chronic as opposed to 
acute diarrhoea. However, most groups would accept that symptoms persisting for 
longer than four weeks suggest a non-infectious aetiology and merit further 
investigation.

Difficulties in establishing guidelines for the investigation of chronic diarrhoea 
Reported change in stool frequency or form is characteristic of irritable bowel syndrome 
(IBS) and indeed forms part of the definition of the condition. Although stool weight 
does not usually increase in IBS, as symptom reporting forms the basis for the diagnosis 
and stool weight is rarely performed early in the course of investigation, considerable 
overlap between functional bowel disease and true 'diarrhoea' occurs. As IBS may affect 
9-12% of the population, there is clearly the potential for inappropriate investigation of 
patients reporting diarrhoeal symptoms. Conversely, new onset of diarrhoea may reflect 
serious organic disease such as colonic neoplasia. It is this wide diagnostic potential 
given similar reported symptoms that makes the introduction of specific guidelines 
difficult.
The broad range of conditions which lead to diarrhoea also make it difficult to be too 
proscriptive with regards to the investigative pathways that should be adopted. 
Diarrhoea may result from: (a) colonic neoplasia/inflammation; (b) small bowel 
inflammation; (c) small bowel malabsortion; (d) maldigestion due to pancreatic 
insufficiency; or (e) motility disorders, and it can be difficult to separate these on 
clinical grounds. The decision on whether to focus investigations on any one of these 
areas remains largely a matter of clinical judgement although, as will be discussed, the 
prevalence and potential seriousness of certain conditions (for example, colonic 
neoplasia) necessitates their exclusion early in the investigative scheme.

Source: www.bsg.org.uk (By the British Society of Gastroenterology) (szószám: 825)
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2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. The guidelines aim to
1.1.1. facilitate positive diagnosis and investigation of chronic diarrhoea in 

children.
1.1.2. give a comprehensive review of all gastroenterological conditions which are 

associated with chronic diarrhoea.
1.1.3. introduce the most effective ways of evaluating adults with chronic 

diarrhoea.
1.1.4. distinguish between functional bowel disease and organic pathology.

1.2. Recommendations in these guidelines
1.2.1. are all supported by evidence from randomised controlled clinical trials.
1.2.2. are partly based on evidence from non-specific studies of conditions 

associated with diarrhoea.
1.2.3. lack scientific evidence and are only based on expert reports.
1.2.4. are all based on evidence from specific studies on chronic diarrhoea.

1.3. The definition of diarrhea may give rise to confusion because
1.3.1. the guidelines do not provide clear investigative schemes.
1.3.2. the guidelines are not supported by strict evidence-based reasoning.
1.3.3. stool weight may vary from patient to patient.
1.3.4. lay people may have a different conception of the term than medical 

professionals.

1.4.
1.4.1. All patients with chronic diarrhoea require extensive investigation to make 

an appropriate diagnosis.
1.4.2. Only older subjects require invasive investigation.
1.4.3. Only patients with functional bowel disease require invasive investigation.
1.4.4. Invasive investigation should be reduced to a minimum by applying an 

optimal diagnostic scheme.
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2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Guidelines regarding the investigation of chronic diarrhea are primarily based on

(1)________________ studies rather than specific randomised controlled studies.

The aim of the guidelines was to (2)___________________positive diagnosis against

the number and invasiveness of the investigation. However, it is difficult to introduce 

specific guidelines for the investigation of chronic diarrhoea because there is significant

(3)___________________ between functional and organic diseases. As a result,

patients may be investigated (4)_____________________. Another difficulty is the

broad range of conditions which can cause diarrhoea. The investigative

(5) __________________ to be chosen depend on clinical judgement, although

certain conditions must be (6) _________________  in the early phase of the

investigation.
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1.szöveg

Toxicity of local anaesthetic agents

1. Local anaesthetic agents can cause neurotoxicity, myotoxicity and systemic toxicity. 
The mechanisms of direct neurotoxicity and myotoxicity are similar and independent of 
sodium channel blockade. Systemic local anaesthetic toxicity can cause serious 
morbidity and mortality, the incidence appears to be stable despite the hope that 
widespread use of ultrasound for regional anaesthesia would reduce its incidence. 
Occurrence of systemic local anaesthetic toxicity is reliant on the interaction between 
patient characteristics, the rate of rise and the plasma level of local anaesthetic achieved. 
The most significant advancement in the treatment of local anaesthetic toxicity is the 
introduction of lipid emulsion. However, there still have been few case reports of 
successful use and the mechanism of action is yet to be clarified.

2. Neurotoxicity from local anaesthetic agents manifests as persistent neurological 
injury that is unrelated to needle trauma. It has been closely linked to both the 
intrathecal administration of high concentration lignocaine (5% solution) and the use of 
spinal microcatheters. The provoking factor in this neurotoxicity is thought to be the 
exposure of the cauda equina to a high concentration of local anaesthetic. This occurs 
with the use of a spinal micro catheter due to the inability to cause a turbulent flow due 
to the small diameter of the catheter and subsequent pooling of the local anaesthetic 
around the nerve roots. Exposure of nerves with minimal connective tissue protection to 
high concentrations of local anaesthetic is probably not possible outside the 
subarachnoid space and hence this phenomenon has only been described in clinical 
practice in association with spinal anaesthesia.

The exact cellular mechanism is unknown but it is probably unrelated to direct Na+
channel blockade. It is postulated that cellular damage occurs due to mitochondrial 
damage through depletion of ATP, the uncoupling of oxidative phosphorylation and the 
production of oxygen free radical species.

3. Several studies have been aimed at elucidating the mechanism of local anaesthetic 
myotoxicity which seems to affect striated and smooth muscle fibres in a dose 
dependent manner. Ropivacaine in vitro seems to cause smooth muscle fibre damage 
through hypercontraction of the myocyte triggered by increased Ca2+ influx from the 
extracellular space and increasing Ca2+ release from the sarcoplasmic reticulum. The 
pattern of damage to striated muscle fibres seems to be similar with triggering of 
hypercontraction followed by lytic degeneration of the sarcoplasmic reticulum, cellular 
oedema and necrosis.
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The pathological release of Ca2+ is agent specific and is related to high concentrations of 
local anaesthetics. At concentrations >1 mmol/1 most local anaesthetics activate the 
RyR receptor, leading to the release of significant amounts of Ca2+ from the 
sarcoplasmic reticulum. Conversely, at low concentrations these channels are inhibited.

While these findings have been repeatedly found in vitro, it has been hard to correlate 
this with myotoxicity in the clinical setting. It is possible that only low concentrations of 
local anaesthetic occur after peripheral nerve blocks, or other more significant causes of 
muscle damage such as surgical injury occur. Additionally, it is possible that low levels 
of myotoxicity frequently occur, but the symptoms of pain and weakness are attributed 
to surgical causes.

4. Only small amounts of injected local anaesthetic are taken up into the nerve. The 
remainder of the dose given is taken up into the systemic circulation. The rate at which 
it is taken up is dependent on the proximity of blood vessels, the concentration gradient 
for its uptake and the diffusion characteristics of the drug. The plasma concentration 
will depend on the rate of absorption and the rate of clearance from the body.

It is the plasma which is the vehicle for delivery of drugs to their effect sites, and while 
dependent on a number of physicochemical characteristics of the drug, it is expected 
that there is a consistent relationship between the plasma level and the effect site 
concentration. Many textbooks reiterate a fairly constant plasma level concentration at 
which neurological and then cardiovascular symptoms occur. However, if one examines 
the literature on which this is based, it becomes evident that it is difficult to draw such 
firm conclusions about the plasma levels that cause toxicity from the available evidence. 
No dose of local anaesthetic is potentially safe if administered in the incorrect position. 
Slowly rising plasma levels are much better tolerated than rapidly rising levels and in 
general, plasma levels cannot be predicted from the dose that is used during peripheral 
nerve block, both unexpectedly high and low levels may occur for a given dose.

Since the initial paper by Weinberg et al. suggesting that intravenous lipid emulsion 
could treat local anaesthetic toxicity, there has been a fairly rapid incorporation of lipid 
emulsion into algorithms for treatment of local anaesthetic toxicity.
This rapid incorporation has occurred despite only 20 case reports in the literature of 
successful lipid emulsion use in local anaesthetic toxicity. This rapid incorporation 
perhaps reflects the lack of satisfactory alternative measures and the perception that 
there are few, if any side effects from lipid emulsion treatment. There has not yet been a 
case report of an unsuccessful resuscitation from local anaesthetic toxicity with the 
appropriate use of lipid emulsion, although this may reflect publication bias.

Source: Kelly Byrne, Conrad Engelbrecht:Trends in Anaesthesia and Critical Care, 29 August, 2012

(szószám: 859)
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1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A direct neurotoxicity

B the relationship between myotoxicity and direct neurotoxicity

C systemic toxicity and plasma levels

D systemic local anaesthetic toxicity

E mechanisms of myotoxicity

F the role of lipid emulsion in local anaesthetic toxicity

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

systemic local

anaesthetic

toxicity

the most dramatic manifestation of (1) 
related to local anaesthetic agents

its rate of occurrence has been relatively (2) 
over the past decades

its incidence might be reduced by comprehensive application of 
(3) in regional anaesthesia

the plasma

is responsible for (4) of the drug to the given
site

its level of concentration is in (5) with the
effect site concentration

a (6) increase in the plasma level is unlikelv to
cause toxicity
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2. szöveg

Physical morbidity and mortality in people with mental illness
Javed Latoo, Minal Mistry and Francis J Dunne

Evidence has consistently shown that patients with mental illness have greater physical 
health morbidity and mortality compared to the general population. Many factors have 
been implicated and include a generally unhealthy lifestyle, side effects of medication, 
and inadequate physical healthcare. Higher rates of suicide and accidents are other 
known risks. Psychiatric patients are more likely to smoke, have less inclination to 
exercise, and are prone to poor dietary habits and obesity, the latter through general 
inertia, the result of the adverse effects of neuroleptic medication, or increased alcohol 
use. Psychotropic medication is associated with impaired glucose tolerance and 
diabetes, metabolic syndrome, dyslipidemia, cardiovascular complications, 
extrapyramidal side effects and sexual dysfunction. A broad range of clinician and 
organisational factors prevent access to adequate physical healthcare that in turn 
compounds the above problems.

Scale of physical morbidity and mortality in mental illness

Patients suffering from depression are twice as likely to develop type 2 diabetes 
mellitus, and the prevalence of stroke and myocardial infarction is three- and fivefold, 
respectively, higher than people without depression. A mortality rate ratio (MRR) of 2 
to 3 in patients with schizophrenia or bipolar disorder is a general finding. 
Schizophrenia is associated with higher rates of diabetes mellitus (side effects of 
medication partly to blame), osteoporosis (lifestyle risk factors play a role), obesity, and 
cardiovascular problems.' It has been estimated that life expectancy is reduced by at 
least ten years. People with learning disabilities, particularly those with concurrent 
epilepsy, dementia and polypharmacy, are at greater risk of developing added 
complications. Eating disorders are associated with a high mortality because of physical 
disorders caused by anorexia/bulimia nervosa affecting other organ systems. Mental 
illness in general is associated with an increased risk of hepatitis, human 
immunodeficiency virus (HIV); tuberculosis, and poor dental health.

Causes of raised physical health morbidity and mortality in psychiatric patients

Explanations for the higher morbidity and mortality in mental illness include 
cardiovascular and respiratory problems in addition to the increased suicide risk. 
Aetiological factors include adverse effects of medication (weight gain, diabetes, and 
dyslipidemia), lifestyle (smoking and the cost of smoking, poor diet and nutrition, lack 
of exercise, and obesity) and inability to access physical healthcare. Obesity, smoking 
and physical inactivity contribute to hypertension. Poor physical healthcare outcomes in 
mental illness are related to a combination of factors generally considered under the 
headings of patient/illness, psychiatrist/physician, and service provider/system issues.
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An additional patient/illness factor is that psychiatric symptoms may render patients less 
inclined to discuss physical problems. Some doctors are uncomfortable dealing with 
psychiatric patients because the latter may be cognitively compromised which may 
impair or impede a doctor’s clinical assessment. The stigma of mental illness, often the 
result of disparaging media coverage and negative stereotypes surrounding psychiatric 
patients, are other hurdles that prevent people from seeking treatment. Furthermore, 
psychiatric patients are less likely to see a primary care physician and therefore to 
receive other interventions such as screening for cancer.

Psychiatrist-related factors are characterised by an overemphasis on mental health to the 
exclusion of physical health, infrequent screening rates for metabolic abnonnalities, 
omission of medical examination of patients because physical complaints frequently are 
part of the psychiatric presentation, poor communication with the patient and the 
primary care teams, a lack of awareness and perhaps adherence to treatment guidelines, 
insufficient medical knowledge, and erroneous, sometimes misguided beliefs about 
patients’ capability to change their lifestyle. Even when risk factors are documented in 
the patient's clinical file, very little is done by way of further investigations or 
prevention.

Factors common to the psychiatrist and other physicians include a tendency to dismiss 
or interpret physical symptoms as psychosomatic, lack of good quality care, unequipped 
teams, insufficient assessment, and difficulties providing consistent monitoring and 
continuity of care. Other physician-related factors relate to problems coordinating 
psychiatric and medical care.

Service-provision factors included a lack of clarity and consensus as to where the 
responsibility of physical health lies. Should general practitioners (GPs) supervise the 
majority of patients who do not suffer from severe, enduring mental illness? Should 
patients with acute alcohol withdrawal symptoms be managed at home by the GP, 
treated in a general hospital, or admitted to a psychiatric unit? The fragmentation of 
medical and mental health care systems, lack of integration of services (poor or absent 
liaison links) and insufficient funds to resource the mental health service, limit the 
ability of most psychiatrists to focus beyond their own specialty.

Service and system changes are prevalent in industrialised countries because reforms in 
mental health have led to reduced inpatient resources leading to shorter and infrequent 
hospital admissions with less time available to focus or investigate physical health 
problems. In the United Kingdom (UK) there is intense emphasis on community care 
and talking therapies, yet the management of physical health issues by community 
mental health teams may be poor because of inadequate training and learning.

Source: British Journal of Medical Practitioners http://bjmp.org/files/2013-6-3/bjmp-2013-6-3-a621.pdf 
(szószám:804)
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2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Patients with mentall illnesses are at a higher risk of physical morbidity and 
mortality because of
1.1.1. a combination of several factors including unhealthy lifestyle and drug side 

effects.
1.1.2. a family history of co-morbidities and suicidal events.
1.1.3. a refusal to seek medical attendance if they have physical complaints.
1.1.4. a stigma commonly associated with mental illnesses.

1.2. Decreased energy levels in patients with mental illness cause them to
1.2.1. develop eating disorders.
1.2.2. become heavy smokers.
1.2.3. become morbidly overweight.
1.2.4. become apathetic about their health.

1.3. Psychiatrists
1.3.1. often face lack of cooperation by the patient.
1.3.2. are not responsible for the physical symptoms of mentally ill patients.
1.3.3. pay more attention to mental symptoms than to physical symptoms.
1.3.4. are often responsible for the physical morbidity of mentally ill patients.

1.4. Learning disabilities are associated with an elevated risk of further complications
1.4.1. in the presence of disorders of the brain.
1.4.2. if the patient has a family history of epilepsy and dementia.
1.4.3. if the patient suffers as a result of drug interaction.
1.4.4. only if other concomitant mental illnesses are present.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szövegel egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Psychiatric patients are more likely to develop (1)_________________ diseases as a

result of a combination of factors. Physical health problems in people with mental

illnesses are often ignored as a result of inadequate (2)______________________of

psychiatric and medical care. There is no common agreement on who is

(3) _________________________  for addressing the physical problems. Furthermore,

services are not (4)_____________________and (5)________________ _ resources

are also insufficient. In the UK there have been attempts to increase the scope of

(6)____________________ care, but it does not seem to solve the problem of

managing physical symptoms due to a lack of adequate knowledge.
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1.szöveg

Genetic epidemiology
Jaakko Kaprio

1. Genetic epidemiology is the study of the aetiology, distribution, and control of disease 
in groups of relatives and of inherited causes of disease in populations. From its parent 
disciplines of genetics and epidemiology, it has inherited the key elements of studying 
defined populations while investigating the roles of genes and the environment in relation 
to each other.

The primary goal of genetic epidemiology is resolving the genetic architecture of a 
disease -that is, establishing whether it has a genetic component and the relative size of 
that genetic effect in relation to environmental effects. In this context the environment is 
understood to encompass everything non-genetic, from the intrauterine environment to 
physical and chemical effects and to behavioural and social aspects. Effects from 
different environmental categories are insufficiently taken into account in most genetic 
epidemiological studies.

2. The estimation of the genetic component comes from family studies, in which the 
disease risk in relatives of a patient is compared with the general risk of disease in the 
population. Naturally, it is important that the patients studied are representative of the 
population. However, an increased risk in family members does not necessarily indicate 
that the disease has an inherited component accounted for by genetic variation. Familial 
aggregation can be due to non-genetic factors in the family environment, such as the 
physical environment of the home and the family's socioeconomic status. Interindividual 
differences in religiosity, a protective factor against alcohol misuse in many societies, are 
largely accounted for by non-genetic familial factors. Stratification of risk by degree of 
relatedness (first degree versus second degree relatives) and comparisons with unrelated 
individuals living in the same household (typically spouses) can help distinguish between 
genetic and non-genetic familial effects. A thorough family history provides excellent 
information about possible genetic risk in families.

3. Families with several diseased family members, in particular those with large 
pedigrees, are particularly informative, both for establishing that genes matter and for 
identifying the specific genes. Such families are rare for the common diseases now at the 
centre of genetic epidemiological research. Other traditional designs for distinguishing 
non-genetic family effects from genetic effects have been studies of twins and adoptees, 
but study of half-sibs, who are increasingly common with higher divorce rates, is also 
valuable. Combinations of designs, such as the inclusion of parents and sibs in twin 
studies, can permit more incisive estimation of the role of genetic factors and account for 
assortative mating and transmission of non-genetic effects from parents to offspring.
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After the size of a genetic component has been established, we seek to establish how 
many genes are contributing to the disease. In complex diseases many genes act through 
several intermediate phenotypes to increase disease risk, but the same genes can also 
influence other diseases. Environmental factors can independently affect the risk of 
disease, but also act through the intermediate phenotypes. For diseases such as coronary 
heart disease, we know something of the genetics of such intermediate phenotypes such 
as blood lipids, haemostatic factors, and blood pressure.

4. In any single gene conferring disease susceptibility there are generally multiple alleles 
that affect disease risk to different degrees. For example, the cystic fibrosis gene has over 
800 mutations associated with the disease. A decade of research has indicated that the 
genotype poorly predicts phenotype, bringing new complexity to the diagnosis of cystic 
fibrosis while permitting identification of carriers of the cystic fibrosis gene. Such 
multiplicity of mutations and disease associated alleles is more the rule than the 
exception. Also, mutations in the cystic fibrosis gene are associated with other 
phenotypes such as male infertility and allergic bronchopulmonary aspergillosis. For 
other diseases, multiple genes are known to be involved. Migraine has been shown to 
have a genetic component in family and twin studies, but identification of migraine genes 
has so far been restricted to a rare subtype of migraine, familial hemiplegic migraine. 
Calcium channel genes on chromosomes 1 and 19 account for many but not all cases of 
familial hemiplegic migraine. To complicate matters further, not even all family members 
with a mutation have manifest migraine, and these disease mutations have not been 
convincingly associated with the common forms of migraine.

Complex interactions are probably important in explaining differences in disease 
prevalence among populations. For example, population based twin studies in the Nordic 
countries in the 1990s suggest that the heritability of asthma is about 70%. Strictly 
comparative earlier studies are not available, but twin studies from the 1970s suggested 
that the heritability was under 50%, and at the same time asthma has increased in 
prevalence. While susceptibility genes for asthma cannot have changed in the population 
during one generation, their expression and interaction with environmental factors may 
have changed, and may be reversed if the appropriate environmental factors can be 
identified and eliminated.

Source: BMJ 2000;320:1257 (szószám: 799)
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1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A assessment of genetic constituent in family studies
B definition and main aim of genetic epidemiology
C effects of environmental categories
D a model of complex disease
E assessment of the role of genetic factors
F several diseased family studies

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

research in family 
studies

research in genetic epidemiology is directed towards 
investigating the genetic (1)

of a disease

aggregation of diseases in the family may have inherited or 
(2) causes, such as income,
education and occupation

determining the (3) of kinship may
contribute to a differentiation between these two causes

complex

diseases

cystic
fibrosis

multiplicity of mutations makes (4) 
more complex

migraine
the familial predisposition has appeared only in a particular 
(5) of the disease

asthma
the manifestation of (6) genes has
probably changed
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The Questionable Benefits of Exchanging Saturated Fat with Polyunsaturated Fat

The Contradictions
For many years we have been told that to prevent cardiovascular disease (CVD), we must 
lower our intake of saturated fatty acids (SFAs) and instead eat more carbohydrates and 
polyunsaturated fatty acids (PUFAs).
The main argument for using this diet has been that it lowers the concentration of 
cholesterol in the blood and thus prevents CVD. This idea was proposed for the first time 
by Keys. He presented data from 16 cohorts in 7 countries in an article that has been used 
as an argument till today. However, although there was a weak association between the 
intake of SFAs and heart mortality when all cohorts were analyzed together, there were 
substantial differences within each country in spite of similar intakes of SFAs. Most 
contradictory was the observation that coronary heart disease (CHD) mortality on the 
Greek island Corfu was 16 to 17 times higher than that on Crete, although the intake of 
SFAs was the same on both the islands. Furthermore, in a recent analysis of the data from 
this study, the authors found that processed foods, primarily carbohydrates, were 
classified as saturated fats.
The diet-heart recommendations of the American Heart Association (AHA), published in 
1982 and based mainly on Keys' hypothesis, were already questioned a year later, and 
since then, many more objections have been presented. The main arguments are as 
follows:

• In clinical experiments, the effect of a high intake of SFAs on serum cholesterol is 
weak and transient, and 10 randomized controlled or crossover trials have found 
that a high intake of SFAs, even up to 50% of the total caloric intake, has little 
effect or none at all on total or low-density lipoprotein (LDL) cholesterol.

• Two meta-analyses of prospective epidemiologic studies found lack of an 
association between CVD mortality and SFA intake. Even more contradictory were 
the results from 10 cohort studies of patients with stroke. In 3 of them, no 
difference in SFA intake was seen between patients with stroke and healthy people; 
in 7 studies, patients with stroke had eaten significantly less SFAs.

• A meta-analysis of 16 observational studies found that a high-fat dairy intake was 
inversely associated with adiposity and was unassociated with diabetes and CVD.

• Meta-analyses of the dietary trials have found only trivial or no benefit at all from 
decreasing the intake of SFAs and/or increasing the intake of PUFAs.
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The Irrational Advice Continues
These facts have had no effect on the official guidelines. Although the authors of the 
recent WHO/Food and Agriculture Organization of the United Nations guidelines stated 
that 'the available evidence from cohort and randomised controlled trials is unsatisfactory 
and unreliable to make judgment about and substantiate the effects of dietary fat on risk 
of CHD,' they found no reason to change the advice regarding the intake of SFAs.
At a recent international symposium, a panel of dietary experts concluded that 'the 
evidence from epidemiologic, clinical, and mechanistic studies is consistent in finding 
that the risk of CHD is reduced when SFAs are replaced with polyunsaturated fatty acids' 
without specifying which types of PUFAs. Their main arguments were as follows:

• A pooled analysis of 11 cohort studies established that for a 5% lower energy intake 
from SFAs and a concomitant higher energy intake from PUFAs, there was a 
significant inverse association between the intake of PUFAs and the risk of 
coronary events. However, the authors had excluded more than a dozen cohort 
studies included in the above-mentioned meta-analyses, which reported no 
difference in SFA intake between people with and without CHD, and they had 
ignored the above-mentioned cohort studies of patients with stroke.

• A meta-analysis of 7 dietary trials established a significantly lower number of 
coronary events in the treatment groups. However, the authors of this analysis had 
excluded the trial of Rose et al and the Sydney trial, both of which resulted in a 
higher mortality in the treatment group. The meta-analysis is also in conflict with 
the results from a recent report of 4 unsuccessful trials in which SFAs were 
exchanged with omega-6 PUFAs only.

The Consequences
The dietary recommendations, according to which SFAs should be exchanged with 
carbohydrates, were introduced more than 30 years ago for the US population and have 
been followed in many countries. In retrospect, the current epidemics of obesity, 
metabolic syndrome, and type 2 diabetes that started shortly afterward may be an effect 
of this diet.
To exchange SFAs with PUFAs is not a wise decision either. Today, food rich in PUFAs 
is dominated by vegetable oils from soybeans, com, and sunflower, all of which are rich 
in linoleic acid.
Already in 1991 Scott Grundy warned against eating too much omega-6 PUFAs. 
According to Grundy, there was no epidemiological support for this advice; it suppressed 
the immune system; it lowered HDL, it promoted LDL oxidation, it increased the risk of 
cholesterol gallstones, and it promoted cancer in laboratory animals. Since then, many 
studies have confirmed his warnings.
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Associations have been found between omega-6 PUFAs and prostate, pancreas, colon and 
breast cancer. Several cohort studies have found that women with a high intake of omega- 
6 PUFAs run a higher risk of breast cancer, and several studies have also found that 
women with a low omega-3/omega-6 ratio in their adipose tissue have the highest risk of 
breast cancer.

Mayo Clinic Proceedings, Volume 89, Issue 4, Pages 451-453, April 2014 (szószám: 892)

FELADATLAP
2. szöveg

7. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Keys’ study on 16 cohorts in seven countries
1.1.1. revealed strong evidence for the association between high intakes of SFAs 

and cardiac death.
1.1.2. found little geographical variations in heart mortality.
1.1.3. revealed that similar intakes of SFAs result in similar CHD mortality.
1.1.4. provided data that were used for further analysis later on.

1.2. Data from Keys’ studies
1.2.1. are convincing and used by AHA to support their recommendations on diet.
1.2.2. are convincing but they are not used by AHA to support their 

recommendations on diet.
1.2.3. are not convincing and they are not used by AHA to support their 

recommendations on diet.
1.2.4. are not convincing but they are used by AHA to support their 

recommendations on diet.

1.3. 10 cohort studies of stroke patients found
1.3.1. that healthy subjects eat less SFAs than stroke patients.
1.3.2. that stroke patients consume similar or even smaller amounts of SFAs than 

healthy individuals.
1.3.3. mild evidence for the effect of SFA consumption on CVD mortality.
1.3.4. no benefit from decreasing SFA intake and increasing PUFA consumption.

1.4.
1.4.1. Cardiovascular disease can be prevented if less saturated and more 

polyunsaturated fatty acids are consumed.
1.4.2. A high intake of SFAs has a strong effect on serum cholesterol.
1.4.3. Dietary recommendations on carbohydrates were introduced in many 

countries 30 years ago.
1.4.4. A high intake of omega-6 PUFAs decreases the chance of breast cancer in 

women.
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2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Authors had (1) ___________________ out more than twelve cohort studies, which

showed no difference in SFA intake between patients with or without coronary heart 

disease. A lower number of coronary problems was proved by meta-analysis of 7 dietary

trials which had (2) ___________________ results in other trials. Existing dietary

recommendations may be held responsible for (3)__________________ proportions of

obesity, metabolic syndrome and Type 2 diabetes and they may have further adverse

effects. Studies have found that increased omega-6 PUFA (4)___________________may

lead to (5)___________________of the immune system, lower HDL, increased LDL

oxidation, the development of gallstones, or different types of (6)__________________ .
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1.szöveg

Managing Ophthalmic Herpes Zoster in Primary Care

1. Herpes zoster is a commonly encountered disorder in general practice. One fifth of the 
population, mainly elderly people, will present with this neurocutaneous infection during 
their lifetime. It is caused by reactivation of the varicella zoster virus. Most 
immunocompetent patients will experience spontaneous and complete recovery within a 
few weeks. Some, however, will develop complications such as postherpetic neuralgia 
and, in cases of ophthalmic herpes zoster, sight threatening eye problems.
Ophthalmic herpes zoster represents 10-20% of all zoster cases. In other words, one out 
of every 100 individuals will develop ophthalmic zoster during his or her lifetime. The 
disease is potentially serious and may result in severe and lasting pain, particularly in 
elderly patients. Moreover, without antiviral treatment, about half of all patients will 
develop various eye disorders. Conjunctivitis, for example, is seen in nearly all of 
ophthalmic zoster patients with ocular involvement. More severe disorders include 
keratitis, uveitis, and optic neuritis of the affected eye. If these disorders are not 
diagnosed in time and treated adequately the patient's sight may become permanently 
affected. The cornea may lose optical quality because of clouding and surface 
irregularities. Moreover, a decreased corneal sensitivity combined with inadequate 
blinking may lead to severe problems with dry eyes with subsequent corneal 
complications. The risk of corneal ulceration is particularly enhanced in patients with a 
substantial loss of corneal sensitivity. The risk of ophthalmic complications is not related 
to age or severity of the skin rash.

2. In the prodromal phase, patients may report malaise, pain, itching photophobia, and 
low grade fever up to one week before the skin rash appears. The rash usually starts with 
progressive pain sensations that are accompanied by hypersensitive areas on the forehead. 
Then erythematous macules appear that progress to form clusters of papules and clear 
vesicles in the affected dermatome. In most patients, new skin lesions usually continue to 
appear for three to five days; the rash then evolves through stages of pustulation and 
crusting. Patients with deeper involvement of the dermis may develop permanent scars 
with loss of normal pigmentation. Rash in the dermatome of the nasociliary nerve may 
indicate ophthalmic complications. Although ophthalmic zoster is usually characterised 
by this typical rash, a minority of patients have only ophthalmic symptoms. With typical 
ophthalmic zoster, the skin rash usually precedes the ocular lesions by some days.
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Several studies have proposed a greater risk of protracted pain in patients with 
ophthalmic zoster, but this relation has not been found consistently.

3. A wide range of symptoms affecting the eye may occur during the various phases of 
ophthalmic zoster.
The skin of the forehead and upper eyelid is commonly affected and may give rise to 
substantial periorbital oedema in the early phase of the disease. In patients with severe 
dermal inflammation, late phase contraction scars may lead to incomplete eyelid closure 
and corneal exposure.
Conjunctivitis is a common finding in ophthalmic zoster with involvement of the eye. 
The conjunctiva appears oedematous and injected, sometimes with petechial 
haemorrhages. These signs usually resolve within a week.
Episcleritis and scleritis may be diagnosed when a localised redness with dilatation of the 
deeper vessels appears. The presence of pain, however, is not helpful in differentiating 
between these complications, as ocular sensitivity is invariably affected. After the 
inflammation has resolved completely, patchy scleral atrophy may become apparent.
Small corneal epithelial defects may be visible during the acute phase, but those 
microdendritic lesions will disappear within days. In patients with a red eye, corneal 
sensitivity is often substantially and irreversibly reduced. Although corneal 
hyposensitivity is the norm, hypersensitivity can sometimes occur. In prolonged keratitis, 
regular eye examinations by an ophthalmologist are necessary to evaluate and treat 
surface problems and deep corneal inflammation and to prevent subsequent 
neovascularisation. In a minority of patients, topical steroids are indicated on the advice 
of an ophthalmologist to control inflammation and to maintain corneal transparency. 
Inflammatory cells may be observed in the anterior chamber when a biomicroscope is 
used. In most patients, the inflammatory signs will gradually disappear within weeks to 
months without topical steroid treatment. The release of viral antigens in the iris and 
ciliary body initiates a mild uveitis often accompanied by temporary elevation of the 
intraocular pressure. Chronic uveitis, possibly related to an insufficient immune response 
and prolonged viral activity, is a rare finding in patients who have not been treated with 
steroids.

4. Acute ophthalmic zoster may be complicated by involvement of another cranial 
nerve—for example, the oculomotor nerve. This is probably related to secondary 
vasculitis within the orbital apex (orbital apex syndrome) and may give rise to transient 
eye motility disorders with diplopia. Delayed contralateral hemiparesis may develop as a 
late complication. Acute optic neuritis is a major form of morbidity, because it may lead 
to a permanent loss of vision. Problems with perfusion of the retina and virus induced 
necrosis of the retina as a result of ophthalmic herpes zoster have been reported, but these 
complications are rare in immunocompetent patients.

Source: Wim Opstelten, BMJ 2005,331:147 (szószám:838 szó)
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1. szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A rare complications in ophthalmic herpes zoster
B stages of periorbital vesicular rash in ophthalmic herpes zoster
C timely diagnosis critical in the management of ophthalmic herpes zoster
D indications for corneal sensitivity in ophthalmic herpes zoster
E ocular manifestations in ophthalmic herpes zoster
F incidence and mortality in ophthalmic herpes zoster

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

Infrequent sequelae

cornea optic nerve
untreated complications transient dysfunctions acute optic neuritis

impaired
(1)

(2) risk for (3) (4)
vision

facial nerve
(5)

(6) vision
loss

surface necrosis
to light
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2. szöveg

Diabetes Care and Outcomes for American Indians and Alaska Natives in 
Commercial Integrated Delivery Systems: a Surveillance, PREvention, and 
ManagEment of Diabetes Mellitus (SUPREME-DM) Study

American Indians and Alaska Natives (AI/AN) are more than twice as likely to have 
diabetes as non-Hispanic Caucasians; the prevalence of diabetes in AI/AN populations 
has increased by more than 68% since 1994. In addition, up to 30% of AI/AN have 
prediabetes, or higher-than-normal blood sugar levels associated with increased risk of 
type 2 diabetes. There are significant disparities in diabetes outcomes for AI/AN patients: 
for example, the death rate from diabetes in AI/AN patients is 1.6 times higher than in the 
general population. Cardiovascular disease (CVD), which is strongly associated with 
diabetes, also is increasingly common in the AI/AN population. The costs of caring for 
diabetes and its complications are high; a recent study revealed that in one of the Indian 
Health Services’ (IHS) major facilities, 10.9% of its patients with diabetes consumed 
nearly 38% of the total dollars available to meet the health needs of its entire user 
population.

The purpose of this study is to determine the demographic and clinical characteristics, 
including rates of CVD risk factor (HbA1c, LDL-C, and systolic blood pressure (SBP) 
testing, control, and oral diabetic medication adherence, of AI/ANs with diabetes 
receiving care from a national research network of commercial integrated delivery 
systems, and to compare them to their non-Hispanic white counterparts within the same 
systems.

To the best of our knowledge, this study is the first to examine diabetes care and 
outcomes in a large, nationally based sample of AI/AN patients receiving care from 
integrated, commercial delivery systems outside the IHS and its urban affiliates. We 
found that AI/AN patients were younger, more likely to be female, had fewer co-
morbidities, and lived in Census block groups with lower socioeconomic status compared 
with the non-Hispanic Caucasians with diabetes in the same delivery systems. After 
adjusting for these demographic, socioeconomic, and clinical differences, testing rates 
and outcomes of care for blood pressure and lipids were similar in both groups. Since the 
risk for CVD in AI/AN adults with diabetes is up to eight times higher than in the AI/AN 
population without diabetes, it is encouraging that no disparities were evident in the 
management of these CVD risk factors in AI/AN patients within these delivery systems. 
However, we found that AI/AN patients with diabetes had lower rates of HbA1c control, 
and lower rates of medication adherence to diabetes-related medications, than non- 
Hispanic white patients with diabetes.
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Previous studies have found disparities between non-Hispanic Caucasians and other 
racial/ethnic groups in the use of prescription medications in patients with diabetes, and 
in HbA1c control. While some have suggested that disparities can be ameliorated when 
healthcare is delivered in a less fragmented, more integrated system of care, other studies 
indicate that disparities in medication use, adherence, and outcomes may persist even 
within integrated systems. By using a large, nationally based sample of AI/AN patients 
with diabetes in non-IHS healthcare settings, this is the first study to document that such 
disparities may exist in AI/AN patients receiving care in commercial integrated delivery 
systems.
Previous studies have suggested that healthcare system-level interventions have the 
potential to ameliorate racial/ethnic disparities in diabetes medication adherence and 
outcomes in patients with diabetes. As a larger share of the AI/AN population moves to 
metropolitan areas and receives medical care from commercial health plans, health 
systems should consider ways to identify system-level barriers and facilitators to 
medication adherence and HbAlc control in their AI/AN patients with diabetes. These 
efforts have the potential to address the increased risk of diabetes and CVD risk within 
AI/ANs.

Limitations to this study include the inability to distinguish between type 1 and type 2 
diabetes within the SUPREME-DM population, the potential misclassification of race 
based on our administrative data, and the potential misclassification of co-morbidities 
based on ICD-9 data alone. In addition, while the SUPREME-DM DataLink includes 
geo-coded data on income and education, it does not have individual patient-level 
socioeconomic status data; both socioeconomic and cultural factors may contribute to 
differences in AI/AN population diabetes outcomes compared with those of other 
racial/ethnic groups. Risk factor control was determined using the last value in the 
measurement year; while this is consistent with Healthcare Effectiveness Data and 
Information Set (HEDIS) and other national quality metrics, using one measure may not 
adequately reflect the variability of these measures. The findings of a study of the insured 
population in the SUPREME-DM systems may not generalize to the diabetes population 
in all healthcare systems or to the uninsured, although members of these health plans are 
diverse and receive their insurance through Medicare and Medicaid as well as through 
commercial plans. However, as these integrated healthcare systems exemplify care 
models recommended by recent legislation such as meaningful use of EHR data, primary 
care medical homes, and integrated care, our results provide a critical and timely 
benchmark for the quality of care for ALAN patients receiving healthcare outside the 
IHS.

Source: BMJ Open Diab Res Care 2014;2:e000043 doi: 10.1136/bmjdrc-2014-000043 (szószám:827 szó)
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2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. If you compare AI/AN patients with the non-Hispanic Caucasian population
1.1.1. the prevalence of diabetes is lower in the former group.
1.1.2. the rate of pre-diabetes and abnormal blood glucose levels is higher in the 

latter group.
1.1.3. the mortality rate from diabetes is higher in the former group.
1.1.4. funding attributed towards effective diabetes care is the same in both 

groups.

1.2. The present study does not intend to focus on
1.2.1. the mortality rate of diabetes.
1.2.2. identifying clinical features of diabetes in AI/AN patients.
1.2.3. patients’ willingness to use diabetes medications.
1.2.4. revealing differences between patient populations.

1.3. According to this study the risk of developing diabetes is
1.3.1. higher among young non-Hispanic Caucasian women with lower 

socioeconomic backgrounds.
1.3.2. higher among AI/AN women with lower socioeconomic backgrounds.
1.3.3. higher among AI/AN males with other concomitant diseases.
1.3.4. higher among young non-Hispanic Caucasian males with lower 

socioeconomic backgrounds and several concomitant conditions.

1.4. Studies suggest that more integrated health care systems
1.4.1. may provide more equal rights to individuals for the aquisition of 

prescription drugs.
1.4.2. may offer a more comprehensive information network for certain ethnic 

groups.
1.4.3. may be less efficient in informing patients about correct medication regimen.
1.4.4. may need to eliminate the obstacles that prevent optimal patient information.
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2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

According to research data from previous studies, American Indians and Alaska Natives

carry significantly high, a more than (1)___________ risk for developing diabetes as

compared with the same value among the non-Hispanic Caucasian population. Since

diabetes increases one’s (2)___________ to cardiovascular diseases, unfortunately it is

also more common in the former ethnic group. Although this study is unique in

(3)___________ diabetes control in American Indians and Alaskan Natives received

beyond the Indian Health Service, it has several limitations. Apart from the inability to

distinguish between type I and Type II diabetes, researchers may have (4)___________

race and co-morbidities due to the relative (5) ___________  of data resources. In

addition, they only used one measure of risk factor control. Moreover, the study

population included only (6)___________ insured in the SUPREME-D systems, which

may not encompass the population in all healthcare systems or the uninsured.
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1.szöveg

Sleep in Infancy and Childhood

1. Sleep can be defined by behavioral and physiological criteria. During sleep there is 
behavioral disengagement resulting in unresponsiveness to the environment. In addition, 
physiological parameters including brain activity, muscle tone, and cardio-respiratory 
control differ in sleep versus wakefulness. From the time sleep begins in fetal life to 
adulthood, dramatic changes occur in the time spent in sleep, the pattern of sleep across a 
24 h period, the distribution of sleep stages, and in sleep architecture. Maturation of sleep 
is both dependent on, and a reflection of, the maturation of the central nervous system, 
with additional interactions between changes in sleep, the environment and the 
experience of sleep.

2. There are separate systems for describing sleep stages in newborn infants and adults. In 
1968 Rechtshaffen and Kales published a manual for scoring adult human sleep 
describing two fundamentally different sleep states; rapid eye movement (REM) sleep 
and non-rapid eye movement (NREM) sleep with further subdivision of NREM into 
stages 1-4 based on the predominant EEG frequency pattern. In 2007 the American 
Academy of Sleep Medicine manual combined stages 3 and 4 sleep into a single stage N3 
denoting slow wave sleep (SWS) with stage N used for NREM sleep that does not meet 
the staging criteria for a distinct NREM stage. Anders, Emde and Parmalee described 
three sleep states in newborn infants in a manual published in 1971. Active Sleep (AS) is 
characterized by low voltage irregular or mixed EEG activity, rapid eye-movements, 
movements, and irregular heart rate. EMG activity may be decreased or absent, consistent 
with REM sleep in adults. Quiet sleep (QS) is characterized by high amplitude, mixed 
frequency EEG and trace; alternant EEG activity, few body movements, and regular 
respirations as well as heart rate; features that are similar to stage N3 or SWS in adults. 
Indeterminate sleep (IS) is scored when features of both AS and QS are present in the 
same epoch. With rapid changes in sleep first few months of life, sleep in infancy and 
childhood demonstrate the transition between newborn and adult sleep. The American 
Academy of Sleep Medicine guidelines suggest using the newborn criteria under 2 
months of age and applying modified adult criteria beyond. When reviewing the 
literature, it is important to note that clinicians and researchers may continue to apply 
newborn sleep staging between 2-6 months of age when adult sleep features may not yet 
be present in all healthy infants.
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3. The emergence of sleep has been studied in pre-term infants and in the fetus. Both sets 
of data suggest that human sleep is a distinct behavioral state by 28-32 wk GA with data 
supporting the presence of sleep state cycling as early as 25 wk GA. The identification of 
distinct sleep stages occurs later; differentiation of Active Sleep (AS) and Quiet Sleep 
(QS) by electro-encephalographic (EEG) pattern and eye movements may be possible as 
early as 27 wk GA though AS is distinguishable in less than 3% of fetuses prior to 28 wk 
GA. Towards the end of pregnancy, the percentage of both AS and QS sleep increase with 
a lower percentage of Indeterminate Sleep (IS). Together these data demonstrate that 
sleep, and hence the processes that control sleep, are well established prior to birth.

4. The suprachiasmatic nucleus contains the circadian pacemaker and is functional before 
birth. The fetus shows a circadian rhythm consistent with the mother's and maternal 
melatonin is likely to account for this synchronization. Newborn infants, however, show 
no independent circadian pattern of sleep before 1 mo of age with sleep and wake 
occurring throughout the 24 h period. The development of circadian patterns, including 
those for wake and sleep, are influenced by environmental exposures such as feeding 
pattern, and the type and timing of light exposure. For example, in a study comparing 
infants bom full and pre-term, the length of exposure to a single caregiver and light-dark 
cycle predicted development of a sleep-wake circadian pattern independent of the infants' 
full or pre-term status.
The wake circadian rhythm is present by 45 days of age and the circadian rhythm for 
sleep is evident by 4-8 wk of age. Around 5-6 wk after birth, sleep becomes more 
concentrated during nighttime with increasing periods of daytime wakefulness. By 12-14 
wk of age, a diurnal pattern is established with a long nocturnal sleep period, shorter 
sleep periods during the daytime (i.e. naps) and 1-3 h of wakefulness preceding the 
nocturnal sleep period. By 6 mo of age, infants display a circadian pattern with period, 
amplitude, and phase activity similar to an adult.

Source: Developmental changes in sleep and breathing across infancy and childhood. Paediatr Respir 

Rev. 2015 Sep; 16(4):276-84. . (szószám: 756)
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FELADATLAP
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A the process of sleep development
B methods describing the stages of sleep
C the development of the circadian pattern of sleep
D the development of sleep in children
E description of sleep
F sleep efficiency

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)
The development of circadian patterns

in the fetus - in (1) with the mother’s rhythm

in the newborn - no independent pattern: periods of sleep (2) 
with those of wake

before 1 - 4 wk - its development is affected by (3) factors,
such as feeding schedule and exposure to light

in infants by:

4 - 8 wk - the circadian rhythm becomes (4)

5 - 6 wk - sleep periods are more concentrated during nighttime

12- 14 wk - a/an (5) diurnal pattern

6 mo - (6) the sleep pattern of a grown-up
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2. szöveg

Tension-type headache

Tension-type headache is a neurological disorder characterised by a predisposition to 
attacks of mild to moderate headache with few associated symptoms. The diagnosis is 
based on the history and examination. Over the past few decades research on headache 
has centred on migraine, and much of the best quality evidence for the treatment of 
tension-type headache is decades old. Many patients self treat acute attacks and seek 
advice when attacks become frequent or chronic. The underlying cause of tension-type 
headache is uncertain. Activation of hyperexcitable peripheral afferent neurons from head 
and neck muscles is the most likely explanation for episodes of infrequent tension-type 
headache. Muscle tenderness and psychological tension are associated with and aggravate 
tension-type headache but are not clearly its cause. Abnormalities in central pain 
processing and generalised increased pain sensitivity are present in some patients with 
tension-type headache. Susceptibility to tension-type headache is influenced by genetic 
factors.
The mean lifetime prevalence of tension-type headache in adults, based on pooled results 
from five population based studies, is 46%. Children are often affected, but prevalence 
peaks at age 40-49 years in both sexes. The female to male ratio is about 5:4 and 
increases as headaches become more chronic. The prevalence of episodic tension-type 
headache increases with educational level.
Chronic tension-type headache is less common, affecting about 3% of the general 
population but accounting for over half of those who have headache more than 180 days a 
year. A substantial minority with tension-type headaches lost work time or had reduced 
productivity as a result of headache, leading to a considerable public health burden.
People with infrequent episodic tension-type headache are unlikely to seek medical 
advice. As the frequency of tension-type headache increases so commonly does the 
severity of the pain and the likelihood that the patient will present for treatment; younger 
patients are also more likely to consult. Usually patients report a mild to moderate, 
bilateral sensation of muscle tightness or pressure lasting hours to days and not associated 
with constitutional or neurological symptoms. Patients may simultaneously describe and 
indicate the location of the pain as a “band around the head”.
Patients with chronic tension-type headache are more likely than those with the episodic 
type to seek medical care. Often the patient has a history of episodic headache, but 
consultation is delayed until frequency and disability are high. In one study, two thirds of 
patients who presented with chronic tension-type headache had had daily or near daily 
headache for an average of seven years before consultation. Most continued to function at 
work or school, but performance was substantially impaired. Almost half had severe 
anxiety or depression, and affective distress predicted functional impairment.
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It can be difficult to distinguish tension-type headache from other causes of headache, 
especially migraine or headache disorders due to neck problems. Both migraine and 
tension-type headache have chronic forms, and, as headaches become more frequent, the 
characteristic features of migraine disappear and severity tends to decrease. The muscle 
tenderness of tension-type headache may involve the neck, leading patients and 
physicians to assume that some sort of disorder of the neck is the cause of the headache. 
Medication overuse headache also may present as a chronic daily or near daily pattern of 
relatively non-descript headache. The amount, type, duration, and frequency of 
medication use needed to cause overuse headache is not clearly established, and probably 
varies among individuals. The diagnosis should be considered in patients taking opioid or 
combination analgesics for an average of 10 or more days a month, or simple analgesics 
for an average of 15 or more days a month.
If a patient meets the criteria for tension-type headache and has a normal result on 
neurological examination, further diagnostic testing generally is not helpful. Manual 
palpation of pericranial muscles is a valuable but underused physical examination 
technique. Careful funduscopic examination for papilloedema or other abnormalities is 
important for evaluating whether secondary headaches are present. Appropriate testing 
depends on the suspected diagnosis; a history of a “normal head scan” does not exclude 
all serious causes of headache.
People with infrequent headache and good results from occasional use of non-
prescription drugs do not need medical treatment, although some may want reassurance 
that this approach is reasonable. In general, medicine for acute headache should be used 
no more than two to three days a week; this is to minimise the chance that medication 
overuse or “rebound” headache will develop.
Medical treatment is indicated for patients whose intake of non-prescription drugs 
regularly exceeds this level because of the chance that medication overuse headache or 
other complications will develop. Patients who are disabled by headache or whose 
frequency or severity of headache steadily escalates also need medical supervision. 
Whether treatment prevents or delays the transition from episodic to chronic tension-type 
headache is not known.
Acute attacks of tension-type headache are usually treated with simple analgesics. Oral 
aspirin 500-1000 mg has the best evidence of effectiveness in randomised controlled 
trials. In one study, 75% of participants reported relief of headache two hours after 
aspirin and success was not affected by pain intensity at the time of treatment.

Source: BMJ. 2008 January 12; 336(7635): 88-92. (szószám: 844 )
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FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Tension-type headache
1.1.1. is caused by abnormalities in central pain processing and low pain tolerance.
1.1.2. is clearly caused by muscle tenderness and psychological tension.
1.1.3. is not clearly caused by genetic factors but can have a genetic background.
1.1.4. is caused by a disorder of the neck.

1.2. Tension-type headache
1.2.1. tends to resolve over time in most patients.
1.2.2. is more common in females but the incidence in males will be higher.
1.2.3. occurs at least 180 days a year in 3% of the population.
1.2.4. is difficult to differentiate from other types of headache.

1.3. Patients with episodic tension-type headache
1.3.1. mostly include children and young females.
1.3.2. often have anxiety or depression as associated symptoms.
1.3.3. have impaired performance at work as a result of the severity of their 

symptoms.
1.3.4. often delay seeking medical attention until their symptoms deteriorate.

1.4. Tension-type headache
1.4.1. may only necessitate a neurological examination as a diagnostic tool.
1.4.2. is often misdiagnosed due to its similarity to other types of headache.
1.4.3. is often misdiagnosed because its duration and the severity of its symptoms 

vary among patients.
1.4.4. can definitely be excluded if a head scan comes back normal.
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2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Tension-type headache is a neurological disorder developing in patients

(1) _________________ to episodes of headache with a varying degree of severity.

The causes are not clearly understood, however, activation of

(2) _________________ reactive peripheral afferent neurons has been postulated as

the most likely trigger. Tension-type headache has two main types. Episodic tension-type 

headache is most commonly characterised by a mild to moderate

(3) ______________________ pain on either side of the head. Chronic tension-type headache

is the other type which substantially (4)_________________ productivity at work or

school. Tension-type headache may be difficult to (5)________________ from other

types of headache, such as migraine or medication overuse headache. Patients with acute 

headache should be cautious about the amount of medication use in order to prevent the 

(6)_________________ of medication-induced headache.

142



Cl SZINT 
(FELSŐFOK)

ÍRÁSKÉSZSÉG

143





vizsgázó sorszáma:PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
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A

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön, Dr. Olivia/Oliver Gardner pszichiáter szakorvos (The Royal Liverpool University 

Hospital, Prescot St, Liverpool L7 8XP, UK), akinek az addiktológia a szakterülete, és 

levelet ír a British Medical Journal (BMJ) szerkesztőségének (BMJ Publishing Group, 

23 Tavistock Sq London, UK), reagálva Prof. Dr. William Stewart “Therapeutic Goals 

in the Management of Alcoholism” című cikkére.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. egyetértés: saját praxisában is nő az alkoholizmus előfordulása

2. vélemény: jelenleg csak a tüneti kezelés a gyakorlat, az átfogó terápiás modell 

hiányos, a betegek nem kapnak kellő mentális kezelést

3. kritikai észrevétel: a cikk nem hangsúlyozza eléggé az alkoholizmus 

egészségromboló hatásait, pl. májcirrózis, neurológiai betegségek, 

szembetegségek, emésztőrendszeri betegségek gyakorisága

4. kiegészítés: a legújabb klinikai kutatási eredmények megerősítették, hogy a 

rehabilitációs protokoll részét képező gyógyszeres rehabilitáció biztató 

eredményeket hozott
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Londonban dolgozó kórházi szakorvos, Dr. Nagy Beatrix/Bálint (e-mail címe: 

b.nagy@gmail.com). Írjon egy e-mailt szakorvos kollégájának, Dr. Paul Smithnek 

(e-mail címe: paul.smith@live.com), melyben számoljon be egy betegéről és kérje ki 

kollégája véleményét a további kezelésről. Az üzenet tárgya: szakmai vélemény.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. jelentkezés: a 35 éves férfibeteg (üzletember) tünetei: duzzadt és fájdalmas jobb 

térd, bár trauma nem érte, sajgó szemek, gyulladt kötőhártya, égő, csípő érzés a 

húgyutak tájékán

2. előzmények: a beteg 3 hete tért vissza egy kínai üzleti útról, egy hete 

belázasodott, ízületei fájtak, kötőhártya-gyulladása volt

3. elvégzett vizsgálatok: a fizikális vizsgálat: a jobb térd duzzadt, érzékeny, barna, 

tömött bőrkiütések a talpán és a tenyerén

4. feltételezett diagnózis: Reiter-szindróma, mivel a térdízület akut gyulladását 

kötőhártya-gyulladás, húgyúti gyulladás és jellegzetes bőrkiütés társtünetei 

kísérik
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Sarah/Samuel Morgan, reumatológus (The Kellgren Centre of Rheumatology, 

Manchester Royal Infirmary, Oxford Road, Manchester M13 9WL, UK). Válaszlevelet 

ír családorvos kollégájának, Dr. Susan Hughesnak (Family Health Care Centre, Great 

Northern, 247 Deansgate, Manchester M3 4EN, UK) egy beteg diagnózisával 

kapcsolatban.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. esetleírás: az Önhöz beutalt 72 éves nőbeteg tünetei: ízületi merevség, különösen 

reggel, mely erős fájdalommal jár, fogyás (5 kg), éjjeli verejtékezés, napok óta 

erős fejfájás, nem dohányzik és nem fogyaszt alkoholt, rendszeresen nem szed 

semmilyen gyógyszert, a kardiovaszkuláris rendszer, a légzőrendszer és az 

emésztőrendszer vizsgálatainak eredménye negatív, manuális vizsgálat során a 

koponya nagyon érzékeny

2. egyetért: polymyalgia rheumatica és temporalis arteritis esete áll fenn, a betegnél 

magas vörösvértest-süllyedést találtak, ami jellegzetes tünete a kórképnek

3. kiemeli: a látóideg is sérülhet, mely vaksághoz vezethet

4. hangsúlyozza: a gyógyszeres terápiát (nagydózisú prednisolon) azonnal el kell 

kezdeni
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetei 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Prof. Dr. Varga Júlia/János, az Orvosi Genetikai Intézet vezetője a Szegedi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (e-mail címe: j.varga@szte.hu).

E-mailben válaszol Prof. Edward Kellingtonnak a Glasgow-i Egyetemre (e-mail címe: 

e.kellington@glasgowuni.co.uk), a két intézet közötti újbóli kapcsolatfelvétel céljából. 

Az üzenet tárgya: szakmai együttműködés.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. köszönetnyilvánítás: megköszöni Prof. Kellington korábbi üzenetét, melyben 

gratulál Önnek az intézetvezetői kinevezéséhez

2. meghívás: a 2017-es nyári konferenciára a Szegedi Egyetemre, ami jó lehetőség 

lesz a szakmai kapcsolat felvételére és a részletek kidolgozására is

3. javaslat: együttműködés a két intézmény között kezdetben két fő területen (közös 

kutatási témák és a PhD hallgatók cseréje)

4. remény: az együttműködés mindkét fél számára eredményes lesz és további 

tudományos sikereket tudnak majd közösen elérni
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vizsgázó sorszáma:
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Asztalos Flóra/Ferenc belgyógyász, gasztroenterológus (címe: Csolnoky Ferenc 

Kórház, Veszprém, Kórház u. 1., 8200). Levelet ír a British Medical Journal (BMJ) 

szerkesztőségébe (BMJ Publishing Group, BMA House, 8 Tavistock Sq London WC1, 

UK). Levelében reagál Prof. Edmund Baker ’Therapeutic Management of 

Hypertriglyceridaemia’ című cikkére.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. egyetért: folyamatosan nő a magas trigliceridszint okozta szövődmények 

incidenciája, új terápiás eljárásokra van szükség, kiegészítendő a hagyományos 

stratégiákat

2. megerősíti: jelenleg csak tüneti kezelés a gyakorlat Ábrátokkal, fenofibrátokkal, a 

komplex terápiás megközelítés hiányos, részletes dietetikai tanácsokkal, táplálék-

kiegészítőkkel nem látják el a betegeket

3. felhívja a figyelmet: a cikk nem hangsúlyozza eléggé a betegség súlyosságát

4. kritikai észrevétel: a cikk nem emeli ki, hogy a magas koleszterinszint tartós 

fennállása felelős az érelmeszesedés, szívroham és agyvérzés magas 

incidenciájáért ebben a betegcsoportban
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Dr. Eva/Edward Allen, klinikai bőrgyógyász (e-mail címe: allene@mroyal.co.uk). 

E-mailben válaszol családorvos kollégájának, Dr. Adam Jacksonnnak (e-mail címe: 

a.jackson@gmail.com) egy beteg diagnózisával kapcsolatban. Az üzenet tárgya: 

szakmai vélemény.

E-mailjében téijen ki a következőkre:

1. esetleírás: megköszöni kollégájának az 53 éves nőbeteg érdekes esetének leírását, 

aki jobb lábszárán fekete léziót észlelt, amely egy szabálytalan szegélyű 

elváltozás, ez az elmúlt 4 hét során gyorsan növekedett

2. egyetértés: a feltételezett diagnózis melanoma malignus (pigmentáció fokozódása, 

szabálytalan szegély és kísérő bőrsérülések fokozatos megjelenése), két szolid, 

kitapintható csomó a jobb lágyékban, alapos kivizsgálás szükséges

3. tájékoztatás: léziók azonnali, radikális kimetszése indokolt, a daganatos kórkép 

szisztémás jellegének pontos tisztázásához CT, illetve MRI vizsgálatok 

szükségesek

4. vélemény: indokolt a beteg további klinikai kivizsgálása, az érintett 

nyirokszövetek eltávolítása, valamint kemoterápia is szükséges, a további áttétek 

kialakulásának megelőzésére
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön Dr. Emma/Ethan Lloyd, klinikai kardiológus szakorvos (Swansea Clinical Centre, 

ED 10 Rose Lane, Swansea, Wales). Levelet ír családorvos kollégájának, Dr. Elizabeth 

Thompsonnak (Family Health Care Centre SWD 6 Pine Lane, Swansea, Wales) egy 

veszélyeztetett terhes nőbeteg diagnózisával kapcsolatban.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. jelentkezés: megköszöni kollégájának a 38 éves nőbeteg beutalását, aki a 

terhesség 12. hetében magas vérnyomással került felvételre

2. egyetért: terhességi preeclampsia esete áll fenn, az alapos kivizsgálás indokolt

3. felhívja kollégája figyelmét: a betegnél a méh mérete kisebb volt a vártnál az 

utolsó menstruációtól (LMP) számítva, ezért ultrahangos vizsgálattal megnézték a 

magzat biparietalis átmérőjét, amely megfelelt a terhesség 12. hetében elvárt 

méretnek

4. hangsúlyozza: a terhesség 35. hetében fehérjevizelés alakult ki, a végtagok 

ödémája súlyosbodott, a méh mérete csak a 30. heti terhességi állapotnak felelt 

meg, ezért császármetszést hajtottak végre, a beteg utókövetése kötelező
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D

2. feladat

írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Dr. Rebecca/Richard Lewis neurológus (e-mail címe: r.lewis@gmail.com). E- 

mailben üzenetet ír kollégájának, Dr. Dylan Fostemek (e-mail címe: 

d.foster@gmail.com), melyben reflektál Dr. Foster Guillain-Barré szindrómáról (GBS) 

írt, a The New England Journal of Medicine (NEJM) honlapján megjelent cikkére. Az 

üzenet tárgya: szakmai reflexió.

E-mailjében térjen ki a következőkre:

1. egyetért: a Guillain-Barré szindróma (GBS) ritka, autoimmun 

polyradiculomyelitis

2. kiemeli: a GBS az idegrendszer lehetséges válasza valamilyen immunológiai 

kihívásra, kialakulhat egy rosszindulatú sejtelváltozással kapcsolatban, sebészeti 

beavatkozást vagy védőoltást követően

3. felhívja a figyelmet: az oxigénterápia megmentheti az ilyen beteg életét, amikor a 

beteg oxigénszaturációja kritikus szintre süllyed a vérben, ezért folyamatosan 

ellenőrizni kell a vérgáz értéket

4. kritikai észrevétel: a cikk nem említi, hogy a differenciáldiagnózis felállításánál ki 

kell zárni a diphtheria, botulizmus, porphyria, toxikus neuropathia vagy 

poliomyelitis jelenlétét
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vizsgázó sorszáma:

E

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk ek
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ön dr. Tóth Bea/Tibor, neurológus szakorvos (York Clinical Centre, SW 20 Pine Lane, 

York, GB). Levelet ír családorvos kollégájának (Dr Ed Hall, Family Health Care Centre 

ESA 50 Oak Lane, York, GB), melyben megköszöni, hogy ismét Önhöz fordult egy 67 

éves sclerosis multiplexes beteg kezelésével kapcsolatban.

Levelében térjen ki a következőkre:

1. egyetértés: a terápiás protokoll gyógyszeres (szisztémás idegszöveti 

gyulladáscsökkentő kortikoszteroidok, antivirális amantadin) és fizikoterápiás 

(fizikoterápia, vesztibuláris torna)

2. valószínűség: ebben az esetben relapszáló-remittáló SM esete áll fenn

3. megfontolandó: béta-1b vagy béta - 1a szubkután injekció napi adása, mivel az új 

MRI vizsgálat több új léziót jelzett

4. javaslat: az interferon terápia folytatása évenkénti több relapszus miatt
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

Ön Dr. Váradi István/Ibolya (varadi@aok.pte.hu), a Pécsi Tudományegyetem Biológiai 

Intézetének igazgatója. Írjon e-mailt Prof. Steven Kingnek (steven.king@lancs.ac.uk), 

aki a lancasteri egyetem Biológiai Intézetének igazgatója a két intézet közötti újbóli 

kapcsolatfelvétel céljából. Az e-mail tárgya: együttműködés.

E-mailjében téijen ki a következőkre:

1. gratuláció: Prof. King intézetvezetői kinevezése és további sikerek kívánása

2. cél: a régi együttműködés felújítása a két intézet között

3. meghívás: a 2017. áprilisi, az egyetem alapításának 650. évfordulóját ünneplő 

kongresszusra, ami egyúttal jó alkalom a jövőbeli közös kutatási projektek 

megvitatására és részleteinek kidolgozására

4. javaslat: együttműködés a következő három területen - PhD hallgatók cseréje, 

graduális hallgatók cseréje nyári gyakorlat céljából és közös kutatási projektek
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Fordítsa le az alábbi szöveget! Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
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Petefészek-ciszták

A ciszta önmagában nem több, mint egy tokkal körülvett, folyadéktartalmú üreg. A 
petefészkekben normálisan is keletkeznek ilyenek, például a tüszőérés folyamata során. 
Hagyományosan egy folyadékkal telt üreget akkor nevezünk cisztának, ha annak 
legnagyobb átmérője eléri a 4 cm-t.
Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de ez gyakori jelenség. A leggyakoribb típus a 
tüszőciszta, mely vérzési rendellenességeket okoz. Ha az Ön vérzése nem pontos, élénk 
színű, alvadékos, elhúzódó és fájdalmas, feltétlenül szakorvoshoz kell fordulnia. Ez 
több jó- és rosszindulatú daganattól védheti meg.
A petefészek cisztái lehetnek funkcionálisak és organikusak.
Funkcionális petefészek-cisztáknak nevezzük azokat a folyadékkal telt képleteket, 
melyek a petefészkek normális működése során alakulnak ki, és megfelelő gyógyszeres 
kezeléssel el is sorvaszthatok.
Funkcionális ciszták alakulhatnak ki a meg nem repedt tüszőkből. Ebben az esetben a 
tüsző nem reped meg időben, így nem alakul át sárgatestté. A ciklus folyamán tehát 
csak tüszőhormonok (ösztrogének) termelődnek, de sárgatesthormon (progeszteron) 
nem. A tüszőrepedés elmaradása legtöbbször stressz vagy szorongás következménye.
A szervezet ezen egyoldalú ösztrogén terhelésének vannak tünetei, és később lehetnek 
szövődményei is. Tünetei közül jellemzőek a ritka, de nagyon erős, fájdalmas, elhúzódó 
és alvadékos vérzések, melyek olykor bőrszerű szövetfoszlányokkal tarkítottak, melyek 
a hiperpláziás méhnyálkahártya darabjai. A fokozódó ösztrogénterhelés a középidőtől 
fokozódó emlőérzékenységet és fájdalmat is okoz. Mivel a nyakcsatoma állandóan 
ovuláció előtti állapotban van, a hüvelyből bőséges, tiszta, tojásfehérjeszerű váladék 
ürül.

Diagnózis:
Ultrahang vizsgálat: A petefészkek főleg transzvaginális ultrahang vizsgálattal láthatók, 
mert így a szeméremcsont nem árnyékolja le a kritikus területeket. A színkódolt 
transzvaginális ultrahang vizsgálat segítségével a ciszta rosszindulatúsága is kizárható 
vagy megerősíthető. Ezen vizsgálat során nagy valószínűséggel elkülöníthetők a 
funkcionális és organikus ciszták.

Forrás: www.hazipatika.com (szószám:260)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Fordítsa le az alábbi szöveget! Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.

Betegtájékoztató

A készítmény egy gyors hatású, modem inzulin, a humán inzulin továbbfejlesztett 
változata.
A gyógyszer a magas vércukorszintet csökkenti felnőtteknél, serdülőknél, továbbá 2 
éves és idősebb gyermekeknél, akiknél diabetes mellitus alakult ki. A termék segít 
megelőzni a cukorbetegség szövődményeit.
Az injekció beadása után 10-20 perccel kezdi csökkenteni a vércukorszintet, maximális 
hatása az injekció beadását követő 1. és 3. óra között jelentkezik, és 3-5 órán át 
megmarad. A hatás rövid időtartama miatt az injekciót általában közepes vagy hosszú 
hatástartamú inzulinkészítményekkel együtt kell adni. A készítmény adható 
pumparendszerben folyamatos infúzióban is.
Bizonyos állapotok és tevékenységek befolyásolhatják az inzulinszükségletet. Beszélje 
meg kezelőorvosával, ha vese- vagy májbetegsége, mellékvese, agyalapi mirigy vagy 
pajzsmirigy betegsége van; ha a szokásosnál több testmozgást végez, vagy a szokásos 
étrendjén változtatni szeretne, mivel ezek befolyásolhatják a vércukorszintet. Ha 
megbetegszik, akkor is folytassa az inzulin alkalmazását és forduljon kezelőorvosához. 
Ha külföldre utazik, az időzónákon keresztül történő utazás befolyásolhatja az 
inzulinszükségletét és az injekciók beadásának időzítését.
Ha a vércukorszintje alacsony vagy magas, ez befolyásolhatja koncentrálóképességét 
vagy reakciókészségét, ezáltal a gépjárművezetéshez vagy gépek kezeléséhez szükséges 
képessége is megváltozhat. Kérjük, gondoljon arra, hogy így Önmagát vagy másokat 
veszélynek tehet ki.
Az alacsony vércukorszint jelei: hideg verejtékezés, hűvös és sápadt bőr, fejfájás, 
szapora szívverés, émelygés, rendkívül erős éhség, átmeneti látászavarok, bágyadtság, 
szokatlan fáradtság és gyengeség, nyugtalanság vagy remegés, szorongó érzés, 
zavartság és koncentrálási nehézség. A kritikusan alacsony vércukorszint 
eszméletlenséghez vezethet.
Az injekciót a bőr alá kell beadni vagy folyamatos infúzióként pumparendszerben kell 
alkalmazni. A pumparendszerben történő alkalmazás előtt egészségügyi szakember által 
nyújtott alapos oktatásban kell részesülnie. Az inzulint soha sem szabad közvetlenül 
vénába vagy izomba beadnia.

Forrás: www.hazipatika.com (szószám: 263)
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Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Agysérülések

Az agy sérüléseinek két fő típusa van. A nyílt agysérüléseket mindig jelentős erőbehatás 
okozza, és életet veszélyeztető traumának számítanak. A fedett agysérülések esetén a 
koponya integritása megmarad, de a traumát kiváltó erő hatására az agy elmozdul, és a 
koponyához csapódik. Az erő nagyságától és irányától függően agyrázkódás, vagy 
agyzúzódás alakul ki. A sérülés hatására a koponyaüregben vérzés léphet fel.
Az egész központi idegrendszert speciális burokrendszer veszi körbe közös teret alkotva 
- a liquorteret, amely az „agyfolyadékot” tartalmazza -, és választja el a test többi 
részétől. A burokrendszer három rétegből áll: a legkülső réteg a koponyacsont alatt 
található kemény agyhártya, a dura mater, a középső réteg a lágy „pókhálóhártya”, az 
arachnoidea, és belül a szintén lágy pia mater fedi az agyat.
A fedett agysérüléseknek alapvetően kétféle kimenete lehet. A koponyát ért erő hatására 
az agy elmozdul, és a koponyacsonthoz csapódik, majd ugyanez történik az ellenkező 
oldalon. Nagyobb erejű trauma a koponyaűr ereinek szakadását eredményezi, és a 
vérzés elhelyezkedésétől függően a burkok valamelyike alatt, vagy az agyállományban 
gyülemlik fel a vér. Ebben az esetben a koponyaűri nyomás jelentősen megnő - hiszen a 
koponyacsont nem tud kitágulni -, és az agy közvetetten, a térszűkület hatására 
károsodik. A koponyaűri vérzéseket elhelyezkedésük szerint három részre osztjuk: az 
epidurális vérzés esetén a vérömleny a kemény agyhártya és a koponyacsont között 
helyezkedik el. Szubdurális vérzésnél a vérzés szétterjed a kemény agyhártya felszíne 
alatt. Az agyállományi vérzést rendszerint nagy erejű, tompa ütés okozza, melynek 
eredménye az agyállományon belül elhelyezkedő erek szakadása. A fedett agysérülések 
minden formája eszméletvesztéssel jár.

Forrás: www.hazipatika.com (szószám: 251)
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Fordítsa le az alábbi szöveget! Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor tehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.

Betegtájékoztató
A készítmény enyhíti a bőrirritációt, viszketést, használják a bőr gombás fertőzésének a 
helyi kezelésére a szőrrel nem fedett bőrfelületen, bőrhajlatokban, lábujjközökben, a 
körmökön, valamint a nem- gombás eredetű bőrgyulladás kezelésére. Alkalmazható 
továbbá nőknél a szeméremtest és a körülötte levő területek gombás bőrfertőzéseinek 
kezelésére hüvelytabletta kiegészítéseként. Férfiaknál a makk- és a fityma bőrének 
élesztőgomba okozta bőrgyulladásának kezelésére szolgál.
A készítmény csak külsőlegesen alkalmazható. Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a 
szembe és a nyálkahártyákra (szájüreg, hüvely). Külső nemi szerveken történő 
alkalmazásának ideje alatt csökkenhet a latex anyagú fogamzásgátló eszközök 
(gumióvszer, pesszárium) hatásossága és biztonságossága. Ez a hatás átmeneti és csak a 
kezelés időtartamára korlátozódik.
A készítmény rendeltetésszerű alkalmazása esetén a hatóanyagnak igen kis mennyisége 
szívódik fel, így nem valószínűsíthető az ártalmassága. Elővigyázatosságból azonban a 
krém alkalmazása a terhesség első három hónapjában kerülendő. A rendelkezésre álló 
állatkísérletes adatok szerint a hatóanyag kiválasztódik az anyatejbe. A kezelés során a 
szoptatást fel kell függeszteni.
Az érintett bőrterületre naponta 2-3 alkalommal vigye fel vékony rétegben a krémet és 
finoman dörzsölje be. Egy tenyérnyi bőrfelület kezelésére általában 0,5 cm csíkban 
kinyomott krém elegendő.
A kezelés időtartama változó, függ a fertőzés súlyosságától, mértékétől és helyétől. 
Fontos a krém előírás szerinti, rendszeres, megfelelő ideig történő használata.
A tünetek a különböző gombás megbetegedéseknél általában 2-4 hét alatt, a külső nemi 
szervek esetében 1-2 hét alatt múlnak el.
A teljes gyógyulás érdekében a kezelést a tünetek megszűnése után tanácsos még 2 
hétig folytatni.
Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást. A dobozon, tubuson feltüntetett lejárati 
idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. Semmilyen gyógyszert ne dobjon a 
szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba.

Forrás: www.hazipatika.com (szószám: 267)
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Melatonin és az emlőrák

Egyes skandináv országokban (Izland, Norvégia, Svédország, Dánia), ahol egyébként is 
igen magas az emlőrák-előfordulás, megfigyelték, hogy a változó műszakban dolgozók 
között, akik főleg mesterséges fényben dolgoznak, gyakrabban keletkezett emlőrák. Ezt 
a tobozmirigy csökkent működésével, illetve a melatoninszint csökkenésével 
magyarázták. A melatonin termelése nőkben 40-50 év fölött jelentősen lecsökken. Az 
éjszakai nyugalom során, amikor fényinger nem éri a szervezetet, a melatoninszint 
megemelkedik, ez védőhatást fejt ki a hormonfüggő szövetekre, gátolja a sejtek 
növekedését és csökkenti a szövetek szabadgyök tartalmát. A melatonin „jótékony 
hatásának” elmaradása esetén emelkedhet az emlőrák gyakorisága. Ez főleg olyan 
munkahelyeken fordulhat elő, ahol nappal is mesterséges fénynél, váltott műszakban 
vagy csak éjszakai műszakban dolgoznak. Alvászavarokban vagy az alvási ritmus 
megváltozásakor a melatoninszint nem képes kielégítő szintre emelkedni. A melatonin 
fiziológiás ingert jelent a pihenő szervezeten belül az immunkompetens sejtek 
működésére (lásd éjszakai aszthmás rohamok), ami egészséges egyéneknél a spontán 
kialakuló daganatsejtek elleni immunológiai védelmet is jelent. A melatonin hatást 
gyakorol a prolaktinszintre és sokirányú szerepe van az endokrin szabályozásban, ezzel 
függ össze, hogy a melatonin képes gátolni az emlőrák kialakulását. A melatonin- 
termelés gátlása összefügg a munkahelyi ártalmakkal, stresszel és az immunrendszer 
működésével is. A legújabb tudományos kutatások szerint az alacsony frekvenciájú 
mágneses terek hatással vannak a melatoninszintre. Az elektromágneses terek direkt 
hatását vizsgálva kísérleti adatok is utalnak arra, hogy 50-60 Hz frekvenciájú mágneses 
tér képes a melatonin termeléséért felelős tobozmirigy működését gátolni. Ugyanakkor 
a nagy USA-statisztikákban ellentmondások mutatkoztak az elektromágneses terek 
daganatkeltő hatásával kapcsolatban. Az amerikai epidemiológiai felmérések szerint az 
elektromágneses terek jelenléte önmagában nem emelte az emlőrák gyakoriságot, 
ugyanakkor a skandináv vizsgálatok szerint ez a hatás létezik.

Forrás: Tompa Anna: Sérült világunk egészsége, 2007 (szószám:261)
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vizsgázó sorszáma:

A

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A alternate home exercise programs 4
B walking is good for everyone 1
C prevention of weight loss -
D how to jog safely 2
E role of-walking among the elderly -
F using weights 3

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

physical activity needs: good walking (1) shoes

hard surface is not good for: (2) jogging

jogging should be ended with: a (3) cool down phase

lifting weights should be started with: (4) small weights

weight lifting can help: build (5) muscles

people may exercise at home due to: (6) chronic illness
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MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.2. Ligaments connect bones to bones at joints.

1.2.
1.2.3. Sprains often occur in the ankles.

1.3. Injury to ankle ligaments
1.3.3. may cause inflammation in the joint.

1.4. The severity of a sprain
1.4.4. depends on the degree of ligament injury and joint instability.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

A sprain occurs when a ligament in a joint is (1) damaged/injured. Ligaments are 

responsible for giving (2) support to a joint. The body part most commonly affected by 

sprains is the (3) ankle(s). The affected joint may become inflamed, (4) swollen and may 

also bleed. A Grade I sprain involves mild stretching of the ligament, but the joint does 

not lose its (5) stability. But with Grade III sprains, the ligaments are completely 

(6) torn/ruptured and the joint becomes instable.
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vizsgázó sorszáma:PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Olvasáskészség

B

Olvassa el a kél szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A signs and symptoms of ear infections 3
B fluid inside the ear •-
C ear infections are common in children 1
D complications of ear infections 4
E causes of ear infections 2
F prevalence of ear infections -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

a cause of
ear
infections:

another cause 
of ear 
infections:

wet in the
outer ear 
results in:

the main 
sign of ear 
infections:

another sign 
of ear 
infections:

a
complication 
of ear 
infections:

common 
(1) cold

(2)
immature
immune
system

growth of
(3) bacteria

(4) pain 
in the ear

discharge 
from the 
(5) ears

(6) scarring 
of the 
tympanic 
membrane
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

nnnn

MINTAFELADATSOR
B

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Bulimia and binge eating disorder
1.1.3. are different but they have some similar symptoms.

1.2. People with bulimia
1.2.2. might eat a large amount of food followed by vomiting.

1.3. Binge eating affects
1.3.1. both genders, however, women have a slightly higher tendency to have

it.

1.4.
1.4.2. Obesity and related health problems are common in people with binge

eating disorder.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget eevetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

People suffering from binge eating disorder cannot (1) control the amount of food they 

eat. They commonly eat when they are not (2) hungry. After binge eating, people may 

feel (3) embarrassed/ guilt/ shame/ sadness. People with bulimia make themselves

(4) vomit, or use laxatives or diuretics to purge. Women are more

(5) likely/prone/susceptible to develop binge eating. (6) Obesity is a risk factor for 

binge eating disorder.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
C

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A diagnosis of sprained ankle 3
B prevention of-sprained ankle -
c definition of sprained ankle 1
D walking and recovery 4
E grades of the sprain 2
F -the incidence of sprained ankle

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

diagnosis
and

recovery

you need 
to (1) 
visit/see
your GP

you can feel 
(2) pain 
during 
physical 
examination

your
ankles
may be
(3)
moved
by the 
doctor

an MRI 
scan can be 
(4) ordered 
by the 
doctor 
to detect
severe
injury

(5) walking
may be 
difficult 
because of 
swollen and 
painful 
ankles

swelling 
and pain 
(6) last 
two to 
three 
days
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.2. Influenza is due to viruses.

1.2.
1.2.4. Headache, respiratory symptoms, muscle aches, and extreme fatigue

develop in influenza.

1.3.
1.3.3. Recovery lasts one to two weeks.

1.4.
1.4.3. In some cases potentially life-threatening medical complications can

develop.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Flu can be (1) accompanied by nausea, vomiting, and diarrhea, especially in children. 

The word “stomach flu” is used to describe illness which is (2) caused by other viruses. 

The duration of complete recovery is one to two (3) weeks. The number of serious and 

fatal cases (4) varies year after year. All age groups are affected by flu-related

(5) complications. The chance of severe complications is higher in people with

(6) chronic health problems than in young, healthy people.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor leltet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

UUU
MINTAFELADATSOR

D

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A heredity of Crohn’s disease -
B diagnosis of Crohn's disease 4
C symptoms of Crohn's disease 2
D cause of Crohn's disease 3
E other bowel diseases -
F definition of Crohn's disease 1

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

Crohn's disease

general
description

signs and 
symptoms cause heredity diagnosis treatment

inflammation 
can (1) lead 
to pain in the 
abdomen

symptoms 
can be mild 
or (2)
severe

exact 
cause is 
not (3) 
known

heredity (4) 
plays a role 
in
occurrence

blood tests, 
colonoscopy, 
CT, MRI, and 
endoscopy may
(5) confirm the
diagnosis

treatments
can
significantly 
(6) reduce 
the signs and 
symptoms
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D

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Olvasáskészség

vizsgázó sorszáma:

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Acute respiratory infection
1.1.4. may spread to the whole respiratory system when untreated.

1.2.
1.2.1. Adenoviruses can cause three ty pes of respiratory problems.

1.3. Early symptoms cause problems
1.3.2. in the nose, in the upper respiratory tract, and in the throat.

1.4. Your doctor may prescribe medications
1.4.4. to manage your symptoms.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

In acute respiratory infection viruses (1) infect the nose, trachea, or lungs. Without 

treatment, the infection can (2) spread to the whole respiratory system. In children and 

older adults, the disease is particularly (3) dangerous. Few causes have been identified, 

but some others are not (4) known. In most cases colds are (5) uncomplicated. In most 

cases there is no (6) cure, only the symptoms can be managed.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő UUU
Olvasáskészség MINTAFELADATSOR

E

MEGOLDÓKULCS
1. szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A how to avoid stress factors 3
B the causes of stress -
C the reason why you should find your stress factors 1
D how exereise-or-drugs can-reduce stress -
E the four As of change 2
F how to change the situation or your reaction 4

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

how to 
manage
stress

first you should (1) identify/ know what causes your stress

accept (2) responsibility to gain control of your stress level

do not use temporary solutions to avoid long-term
(3) damage/ problems

make changes in your life to (4) cope with stress

try to have a better control of your (5) environment

express vour (6) feelings/ emotions
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. A stroke is caused by lack of blood in a brain area.

1.2.
1.2.3. People who suffer a mild stroke may feel weakness in an arm.

1.3.
1.3.4. Inadequate blood supply to the brain may cause permanent effects.

1.4.
1.4.3. Most stroke patients will have permanent disability.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

A stroke happens when a (1) brain area is not supplied with blood. The severity of the 

symptoms depends on the area of the brain (2) affected. A mild stroke is associated with

(3) weakness in the extremities. In more severe cases the patient may be (4) unable to 

speak or to move their limbs on one side. In order to prevent long term symptoms, the 

blood supply should be quickly (5) restored. If left untreated, stroke patients often have 

permanent (6) disability.
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

nnnn
MINTAFELADATSOR

A

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Dr. Adam Ewing Ferencesek utcája 1.
Julian Hospital 7621 Pécs
7 Earlham Rd Hungary
Norwich
NR2 3TD
United Kingdom

16/02/2017

Dear Dr. Ewing,

I am writing to you to apply for the position of cardiologist recently advertised on the 
website of your hospital.

I graduated as a cardiologist from the Faculty of Medicine, University of Pécs, in 2007, 
and I finished my PhD there in 2013. Since my graduation I have been working at the 
1st Department of Internal Medicine of the Clinical Centre in Pécs. I believe I am 
suitable for this position as I have several years of experience with cardiovascular 
diseases and interventional cardiology.

I received a C1 language certificate in English in 2007.

Yours sincerely,
Dr. Anett/András Novák

(szószám:94 )
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

Bl (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
A

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER_______________________
FROM: kocsisk@gmail.com___________
TO: nursingwordconference@gmail.com
SUBJECT: registration for the conference

Dear Sir/Madam,

I am writing in regard to the call for papers to your conference entitled ‘2nd Nursing 
World Conference’ and to be held in Los Angeles between 16-18 October, 2017.
I would like to register for the conference where I intend to present my paper entitled 
‘Patient Safety in Nursing Practice’. Please find my abstract in attachment. I would 
appreciate if you could confirm my registration.
Could you possibly send the official invitation and registration form to me? My e- 
mail address is: kocsisk@gmail.com.
I would be grateful if you could inform me about inexpensive travel possibilities and 
accommodation facilities.

I look forward to receiving your reply.

Yours faithfully,
Katalin/Károly Kocsis

(szószám:98 )
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség MINTAFELADATSOR

B

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Prof. Dr. Preston Whitman 
452 Rustic Road 
North York 
ON M6L 1X2 
Canada

Szőlő u. 3. 
7625 Pécs 
Hungary

16/02/2017

Dear Professor Whitman,

I am Dr Timea/Tibor Varga, a senior lecturer at the Faculty of Medicine, University of 
Pécs. Our department cordially invites you to serve as a guest lecturer to our second 
year students about the threat of melanoma and other skin diseases.
This lecture is scheduled for the 10th of September 2017. Please indicate your intention 
of participation as soon as possible. The university is ready to cover the costs of your 
travel and accommodation.
Our university puts an emphasis on the acquisition of the English language and the 
majority of our students has a very good command of English.

1 look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
Dr. Timea/Tibor Varga

(szószám: 99)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER__________________
FROM: v.molnar@gmail.com
TO: peter.blackborough@stmh.uk
SUBJECT: thank you

Dear Dr. Blackborough,

On behalf of myself and my colleagues I would like to extend my thanks to you and 
your staff during our recent visit to your department.
We were greatly impressed by all that we saw and enjoyed our discussions with you 
about the new technological devices used in anaesthesia, and the demonstration about 
the use of wireless devices. It was truly interesting.
I hope that our departments will continue to cooperate in the future, and it would be a 

great pleasure to show you our Department at the Clinical Centre here in Pécs.

Once again, thank you for your hospitality.

Yours sincerely,
Dr. Vilma/Vilmos Molnár

(szószám: 100 )
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk eL
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség MINTAFELADATSOR

C

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Employment Services Department Szeder utca 5.
Royal Devon and Exeter Hospital 7627 Pécs
Barrack Rd Hungary
Exeter EX2 5DW
United Kingdom

5 May 2016
Dear Sir/Madam,

I am writing in regard to the post you advertised in ‘Dietetics Today’ (April issue, 
2016).
1 graduated as a dietician from the Faculty of Health Sciences, University of Pécs in 
2006. I have been working at the Department of Internal Medicine, University of Pécs 
ever since.
The post you advertised would provide me with professional development and 
experience, a deeper insight into the British healthcare system, and serve to expand my 
proficiency in English.
Could you please send me some information about the acceptance of my application? 
Please, find the reference from the Head of the Department enclosed.

I look forward to receiving your reply.

Yours faithfully,
Nóra/Norbert Szabó

(szószám: 99 )
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vizsgázó sorszáma:PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Bl (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

C

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER____________________________
FROM: faragon@gmail.com_________
TO: p.quicksbury@gmail.com_______
SUBJECT: registration to the conference

Dear Sir/Madam,

I am writing to you regarding the call for posters to your conference advertised in the 
January issue of Paediatrics, to be held between 10-12 June, 2017.
I got my BSc in Nursing from the Faculty of Health Sciences, University of Pécs, in 
2010. Since then I have been working at the Department of Paediatrics of the 
University of Pécs.
I would like to register for the conference where I intend to present my poster 
entitled: ‘New Technologies in Healthcare'. Please find my abstract in attachment. 
Could you please email me the official invitation letter and registration form at: 
faragon@gmail.com?

I am looking forward to receiving your reply.

Yours faithfully,
Noémi/Norbert Faragó

(szószám:100)
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont 
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B1 (alapfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
D

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Prof. Dr. Thomas Moore Zerge u. 8.
Royal Berkshire Hospital 7625 Pécs
Craven Rd Hungary
Reading RG1 5AN L7 8XP
United Kingdom

16/02/2017

Dear Professor Moore,

My name is Viktória/Viktor Kocsis and I would like to apply for the position of a 
physiotherapist at your department.
I obtained my BSc in physiotherapy at the Faculty of Health Sciences, University of 
Pécs in 2012.1 have been working as a physiotherapist at the 1st Department of Internal 
Medicine of the University of Pécs since September 2012. I have gained valuable work 
experience working with patients of the clinic. In 2010 I received a B2 level certificate 
in English for Medical Purposes (both oral and written).

Yours sincerely,
Viktória/Viktor Kocsis

(szószám: 88)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER_________________________
from: nagyb@gmail.com_________
To: j.smith@bjd.co.uk____________
subject: application for a workshop

Dear Mr. Smith,

I would like to apply for the workshop entitled ’Rituximab: Uses in Dermatology’.
This workshop was advertised in the British Journal of Dermatology, which was 
published on 19 September, 2016.
I work as a dermatologist at the Department of Dermatology of the University of 
Pécs. My field of interest is autoimmune progesterone dermatitis (APD). Therefore, I 
believe this workshop will greatly contribute to my professional development.

I will appreciate any additional information regarding the course fees, 
accommodation and travel expenses.

Yours sincerely,
Dr. Barbara/Bamabás Nagy

(szószám:81)
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1. feladat

írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Prof. Michael Hawks
St Thomas' Hospital
25-27 Westminster Bridge Rd
London
1H 2KZ
United Kingdom

Bárány u. 12.
7635 Pécs 
Hungary

15/11/2016

Dear Professor Hawks,

I am writing to you to apply for the position of physical therapist recently advertised on 
the website of your hospital.

Since I graduated as a physical therapist from the Faculty of Health Sciences, University 
of Pécs, in September 2009,1 have been working at the Department of Neurosurgery of 
the University of Pécs. I believe I am suitable for this position as I have several years of 
experience with elderly patients suffering from various neurological disorders and 
patients who have suffered a stroke.

I received a B2 language certificate in English in 2008.

Yours sincerely,
Éva/Tamás Kiss

(szószám: 94)
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER____________________
FROM: nagya@hotmail.com_______
to: j.cunningham@bda.co.uk______
SUBJECT: application for a workshop

Dear Mr. Cunningham,

I would like to apply for the workshop entitled ’Obesity Prevention - Effective 
engagement with vulnerable communities’ advertised in the British Journal of Public 
Health, published on 29 November, 2016.
I work as a dietitian at the Heart Institute of the University of Pécs. My field of 
interest is healthy lifestyle and the health risks of obesity. Therefore, I believe this 
workshop will greatly contribute to my professional development.
I will appreciate any additional information regarding the course fees, 
accommodation and travel expenses.

Yours sincerely,
Ágnes/Áron Nagy

(szószám: 84)
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High blood pressure

• Most people with high blood pressure don’t have any symptoms.

• Lifestyle factors such as smoking, obesity and drinking alcohol excessively can 
contribute to developing high blood pressure.

• Having high blood pressure increases the risk of cardiovascular disease, such as 
stroke and heart attack.

It's normal for your blood pressure to temporarily increase when you exert yourself, or 
when you feel anxious or stressed. But if your blood pressure is consistently higher than 
the healthy level, this is called high blood pressure. Blood carries oxygen and 
nutrients around the body and is pumped by the heart. If the walls of the arteries lose 
their elasticity, become narrow, you can develop high blood pressure. If you have very 
high blood pressure, or your blood pressure rises quickly, you may have headaches, 
problems with your vision. Your GP may diagnose you with high blood pressure when 
he or she measures it as part of a medical examination. Your GP may ask you to come 
back for repeat measurements over a number of weeks before suggesting you a 
treatment.

Your GP will talk to you about lifestyle changes that might help, such as:
• stopping smoking
• changing your diet
• cutting down on alcohol
• cutting down on coffee and high-caffeine drinks, such as cola
• taking regular exercise
• losing any excess weight.

It may also help, where possible, to reduce stress in your life.

Source: http://www.bupa.co.uk/individuals/health-information/directory/h/hypertension (szószám:226)

1 drinking alcohol excessively túlzott/nagymértékü alkoholfogyasztás
2 when you exert yourself amikor megerőlteti magát
3 this is called high blood pressure ezt hívják magas vérnyomásnak

4 if the walls of your arteries lose their 
elasticity

ha az artériák falai elveszítik 
rugalmasságukat

5 cutting down on coffee and high- 
caffeine drinks

kávé és magas koffeintartalmú italok 
fogyasztásának csökkentése
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Magas vérnyomás

• A legtöbb magas vérnyomásban szenvedő embernek nincs semmilyen tünete.
• Életmódbeli tényezők, mint a dohányzás, elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás 

hozzá tudnak járulni a magas vérnyomás kialakulásához.
• A magas vérnyomás megléte növeli az olyan kardiovaszkuláris betegségek 

kockázatát, mint a stroke és a szívinfarktus.

Az normális, ha vérnyomása ideiglenesen megemelkedik/felmegy, amikor megerőlteti 
magát, vagy ha izgatott vagy feszült. Azonban, ha a vérnyomása következetesen 
magasabb, mint az egészséges szint/érték, ezt hívják magas vérnyomásnak. A vér 
oxigént és tápanyagot szállít a szervezetben és a szív pumpálja a vért. Ha az artériák 
falai elveszítik rugalmasságukat, beszűkülnek, kialakulhat a magas vérnyomás. Ha 
nagyon magas a vérnyomása, vagy ha a vérnyomása gyorsan emelkedik, fejfájása vagy 
látás problémái lehetnek. Családorvosa magas vérnyomást diagnosztizálhat, amikor azt 
egy orvosi vizsgálat részeként megméri. Családorvosa megkérheti, hogy menjen vissza 
ismételt mérésre néhány héten keresztül, mielőtt kezelést ajánl.

A családorvosa beszélni fog Önnel olyan életmódbeli változásokról, melyek 
segíthetnek, pl.:

• dohányzás abbahagyása
• étrend megváltoztatása
• alkoholfogyasztás csökkentése
• kávé és magas koffeintartalmú italok fogyasztásának csökkentése, pl. kóla
• rendszeres testmozgás
• fogyás a túlsúlyból.

Az is segíthet, ahol lehet, hogy csökkenti a stresszt az életében.
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Kidney transplantation

A kidney transplant is the transfer of a healthy kidney from one person (the donor) into 
the body of a person who has little or no kidney activity (the recipient).

The kidneys are two bean-shaped organs located on each side of the body, just beneath 
the ribcage. Their main role is to filter waste products from the blood before converting 
them to urine.

If the kidneys lose this ability then waste products can build up, which is potentially 
dangerous and can be life threatening.

Loss of kidney function is known as end stage chronic kidney disease or kidney failure, 
which is the most common reason for a kidney transplant.

It is possible to replicate the functions of the kidney using a blood filtering procedure 
known as dialysis. But dialysis can be both inconvenient and time-consuming so a 
kidney transplant, when possible, is the treatment for end stage chronic kidney disease.

Unlike other types of organ donation, such as heart and liver, a living person can 
donate a kidney. Ideally, this will be a close relative.

This type of donation is known as a living donation. Receiving a donation from a 
close relative means there is less risk of rejecting the kidney. Kidney donations are also 
possible from donors who have recently died. However, this type of kidney donation 
has a slightly lower chance of long-term success.

(szószám:224)Source:http://www.nhs.uk/conditions/Kidney-transplant/Pages/Introduction.aspx

1 two bean-shaped organs két bab alakú szerv
2 if the kidneys lose this ability ha a vesék elveszítik ezt a képességet
3 the most common reason for a kidney 
transplant

a veseátültetés leggyakoribb oka

4 unlike other types of organ donation más típusú szervdonációval ellentétben

5 receiving a donation from a close 
relative means

egy közeli rokontól kapott szerv/donáció 
azt jelenti
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Vese transzplantáció

A veseátültetés egy egészséges vese áthelyezése az egyik személyből (a donorból) egy 
olyan személy testébe, akinek gyenge vagy nincs veseműködése (a befogadóba).

A vesék két bab alakú szerv, a test két oldalán helyezkednek el, pont a mellkasi 
üreg/kalitka mögött. Fő szerepük/feladatuk, hogy kiszűrjék a salakanyagot a vérből, 
mielőtt átalakítanák vizeletté.

Ha a vesék elveszítik ezt a képességet, akkor a salakanyag lerakodhat, ami potenciálisan 
veszélyes és életveszélyes lehet.

A vesefunkció elvesztését végső stádiumú krónikus vesebetegségként vagy 
veseelégtelenségként ismerik, ami a veseátültetés leggyakoribb oka.

A vesefunkciók helyreállítása lehetséges egy vérszűrő eljárás alkalmazásával, amit 
dialízisnek neveznek. De a dialízis kényelmetlen és időigényes is lehet, így a 
veseátültetés - amikor lehetséges - a kezelés a végstádiumú krónikus vesebetegségben.

Más típusú szervdonációval szemben, mint a szív és a máj, élő személy is adhat vesét. 
Ideális esetben ez egy közeli rokon lesz.

Ez a fajta donáció élődonációként ismert. Egy közeli rokontól kapott szerv/donáció azt 
jelenti, hogy kisebb a veszélye annak, hogy a szervezet kilöki a vesét. Vesedonáció 
lehetséges olyan donoroktól is, akik nemrég hunytak el. Habár ennél a vesedonációnál 
kicsit kisebb az esély a hosszú távú sikerre.
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Drug Side Effects

Most of us take prescription drugs at some point in our lives. If all goes well, the drug 
works for you as it's supposed to. But there's no drug that works the same for everyone 
without any risks or side effects. Side effects can be good or bad, depending on how you 
use the drug. For example, antihistamines, used to help with allergy symptoms like 
itchy eyes and sneezing, have the side effect of making you feel very sleepy. If you're 
having troble sleeping, this side effect is great. If you need to deal with your allergies 
as well as drive your car, it's bad.

When you pick up a prescription at a pharmacy, you get a list of common side effects. 
Regardless of the drug, the most common side effects are nausea and vomiting, 
allergic reactions, drowsiness, insomnia, heart problems (such as heart palpitations) and 
dependence. Often, there's something that you can do to help lessen the possibility of 
unwanted side effects. Some medications can make you feel nauseated if you take 
them on an empty stomach.

There are some prescription drugs, that can cause side effects that are different from 
those listed above. In others, the side effects turned out to be catastrophic but weren't 
well-known until after the drug was widely used.

In addition to common side effects, many drugs cause dangerous side effects. In rare 
cases, the drug is recalled or removed from the market.

Source:http://health.howstuffworks.com/medicine/medication/l0-weird-prescription-drug-side-effect.htm

1. most of us take prescription drugs legtöbbünk szed vényre kapható 
gyógyszert

2. if you're having trouble sleeping ha alvásproblémája van
3. regardless of the drug tekintet nélkül a gyógyszerre
4.some medications can make you feel 
nauseted

néhány gyógyszertől hányingerünk lehet

5. in addition to common side effects a gyakori/általános mellékhatásokon felül
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Gyógyszermellékhatások

Legtöbbünk szed vényre kapható gyógyszert valamikor életünk során. Ha miden jól 
megy, a gyógyszer az elvárásoknak megfelelően használ. De nincs olyan gyógyszer, 
mely ugyanúgy hat mindenkire valamilyen veszély vagy mellékhatások nélkül. A 
mellékhatások lehetnek jók vagy rosszak, attól függően hogyan használjuk a 
gyógyszert. Például, az antihisztaminok melyek az olyan allergiás tüneteken segítenek, 
mint a viszkető szem és tüsszögés, rendelkeznek azzal a mellékhatással, hogy 
elálmosítanak. Ha alvásproblémája van, a mellékhatás nagyszerű. Amennyiben 
foglalkoznia kell az allergiájával és vezetnie is kell, akkor rossz.

Amikor átvesz egy receptet a gyógyszertárban, kap egy listát a gyakori/általános 
mellékhatásokról. Tekintet nélkül a gyógyszerre, a leggyakoribb mellékhatások a 
hányinger és hányás, allergiás reakciók, álmosság, álmatlanság, szívproblémák (mint pl. 
szapora szívverés) és függőség. Gyakran, létezik valami, amit ha megteszünk, segít 
csökkenteni a nem kívánt mellékhatások lehetőségét. Néhány gyógyszertől 
hányingerünk lehet, ha éhgyomorra vesszük be.

Van néhány vényre kapható gyógyszer, melyek olyan mellékhatást okozhatnak, melyek 
eltérnek a fenn említettektől. Másoknál a mellékhatásokról kiderült, hogy végzetesek, 
de ez nem volt közismert addig ameddig (míg) a gyógyszert nem használták 
széleskörüen/széles körben.

A gyakori/általános mellékhatásokon felül, sok gyógyszer okoz veszélyes
mellékhatásokat. Ritka esetekben a gyógyszert visszavonják/visszahívják vagy bevonják 
a piacról.
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New technology cures GERD without surgery
Over 15 million Americans suffer from gastroesophageal reflux disease, or GERD. 
Many patients manage their condition by watching what they eat and taking over-the- 
counter medications.

Patients have different symptoms:
• Burning in the chest or throat
• A sour taste in the mouth
• Difficulty swallowing
• Dry cough or hoarseness

• Regurgitation of food
When over-the-counter medications don’t work doctors suggest a new alternative 
therapy called Stretta.

“It's a non-surgical procedure. The treatment is directed at the lower oesophagus and the 
upper part of the stomach.
“The Stretta procedure is associated with better function, less medications or no 
medications required in the future after the procedure is done,” said Tokayer.
A recent study examined the long-term efficacy of the Stretta procedure in GERD 
patients and found that it may be a more desirable treatment than either medication or 
surgery.
One of the patients said: "It was a lot of pain with the acid reflux, very uncomfortable. I 
had a lot of chest pain and I vomited a lot. After the intervention I felt a little pain here 
for a few days and it was gone and I started feeling better,” said Ahmed. “I just had 
chicken wings last night - they were delicious."

Source: http://www.foxnews.com/health/2013/10/10/new-technology-cures-gerd-without-surgery.html
(szószám:224 )

1. many patients manage their condition sok beteg kézben tartja az állapotát

2. difficulty swallowing nyelési nehézség

3. over-the-counter medications don’t 
work

vény nélkül kapható gyógyszerek nem 
hatnak

4. the Stretta procedure is associated with 
better function

a Stretta eljárás együtt jár a jobb 
funkcióval/ jobb funkciót eredményez

5. it may be a more desirable treatment egy jóval kívánatosabb kezelés lehet
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Új technológia gyógyítja a GERD-et műtéti/sebészi beavatkozás nélkül

Több mint 15 millió amerikai szenved gasztroezofageális reflux betegségben (GERD- 
ben). Sok beteg kézben tartja az állapotát azzal, hogy figyel étkezésére és vény nélkül 
kapható gyógyszereket szed.

A betegeknek különböző tüneteik vannak:

• égő érzés a mellkasban vagy torokban
• savanyú íz a szájban
• nyelési nehézség
• száraz köhögés vagy rekedtség
• az étel visszaöklendezése

Amikor a vény nélkül kapható gyógyszerek nem hatnak, az orvosok egy új alternatív 
terápiát ajánlanak, melyet Stretta-nak hívnak.

„Ez egy nem sebészi eljárás. A kezelést a nyelőcső alsó szakaszára és a gyomor felső 
szakaszára irányítják.

„A Stretta eljárás együtt jár a jobb funkcióval, kevesebb gyógyszerrel vagy a gyógyszer 
elhagyásával a jövőben, ha az eljárást elvégezték”- mondta Tokayer.

Egy új tanulmány vizsgálta a Stretta eljárás hosszú távú hatékonyságát GERD 
betegekben és azt találta, hogy az egy jóval kívánatosabb kezelés lehet, mint a 
gyógyszer vagy a sebészi beavatkozás. Az egyik beteg mondta: "Sok fájdalmat okozott 
a savas reflux, nagyon kellemetlen volt. Sokszor volt mellkasi fájdalmam és sokat 
hánytam. A beavatkozás után egy kis fájdalmat éreztem itt néhány napig, aztán elmúlt 
és kezdtem jobban érezni magamat" -mondta Ahmed. "Tegnap este csirkeszámyat ettem 
- nagyon finom volt."
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Carbon monoxide poisoning - What are the symptoms?

You can’t see it, taste it or smell it but it can kill quickly and with no warning. Unsafe 
gas appliances produce a highly poisonous gas called carbon monoxide (CO). It can 
cause death as well as serious long term health problems such as brain damage. 
Remember the six main symptoms to look out for:

1. headaches
2. dizziness
3. nausea
4. breathlessness
5. fainting
6. loss of consciousness

Carbon monoxide poisoning symptoms are similar to flu, food poisoning, viral 
infections and simply tiredness. That’s why it’s quite common to mistake this very 
dangerous poisoning for something else.
Other signs of carbon monoxide poisoning:

• your symptoms only occur when you are at home
• your symptoms disappear when you leave home and come back when you return
• others in your household are experiencing symptoms (including your pets)

What should I do if I experience any symptoms of carbon monoxide poisoning?
• Get fresh air immediately. Open doors and windows, turn off gas appliances and 

leave the house.
• See your doctor immediately or go to hospital - let them know that you suspect 

carbon monoxide poisoning. They can do a blood or breath test to check.
• If you have a faulty’ appliance in vour home, it can lead to carbon monoxide 

poisoning. Get your gas appliances checked to avoid carbon monoxide poisoning.
Source: http://www.gassaferegister.co.uk/learn/carbon_monoxide_kills.aspx (szószám: 239)

1 serious long term health problems súlyos, hosszantartó egészségügyi 
problémák

2 symptoms are similar to flu tünetei hasonlítanak az influenzára
3 it’s common to mistake this very 
dangerous poisoning for something else

gyakori, hogy összetévesztik ezt a nagyon 
veszélyes mérgezést valami mással

4 let them know that you suspect carbon 
monoxide poisoning

tudassa velük, hogy szénmonoxid 
mérgezésre gyanakszik

5 if you have a faulty appliance in your 
home

ha hibás készülék van az otthonában
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Széndioxid mérgezés - Mik a tünetek?

Nem látható, ízlelhető vagy szaglással érzékelhető, de gyorsan tud ölni és 
figyelmeztetés nélkül.
A nem biztonságos gázkészülékek egy rendkívül mérgező gázt termelnek, amit 
szénmonoxidnak hívnak (CO). Halált, valamint súlyos, hosszantartó egészségügyi 
problémákat okozhat, mint pl. az agykárosodás.
Ne felejtse el a hat fő tünetet, amikre figyelni kell: 

o fejfájás 
o szédülés 
o hányinger 
o nehézlégzés 
o ájulás
o eszméletvesztés

A szénmonoxid mérgezés tünetei hasonlítanak az influenzára, ételmérgezésre, 
vírusfertőzésre és az egyszerű fáradtságra. Ezért meglehetősen gyakori, hogy 
összetévesztik ezt a nagyon veszélyes mérgezést valami mással.
A szénmonoxid mérgezés egyéb tünetei:

• a tünetek csak akkor fordulnak elő, ha Ön otthon van

• a tünetek eltűnnek, amikor Ön elhagyja otthonát és visszatérnek, amikor 
hazamegy

• a háztartásban mások is tapasztalják a tüneteket (beleértve a házi kedvenceket)

Mit kell tennem, ha tapasztalom a szénmonoxid mérgezés bármely tünetét?

• Engedjen be friss levegőt azonnal. Nyissa ki az ajtókat és ablakokat, zárja el a 
gázkészülékeket és hagyja el a házat.

• Keresse fel orvosát azonnal vagy menjen kórházba - tudassa velük, hogy 
szénmonoxid mérgezésre gyanakszik. Vér- vagy légzés tesztet végezhetnek, hogy 
ezt ellenőrizzék.

• Ha hibás készülék van az otthonában, az szénmonoxid mérgezéshez vezethet. 
Ellenőriztesse a gázkészülékeit, hogy elkerülje a szénmonoxid mérgezést.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető  pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
A

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A different patterns of symptoms 3
B prevention of spinal cord disorders -
C characterisation of the spinal cord and its disorders 1
D diagnosis and treatment of spinal cord disorders 4
E origin of spinal cord disorders 2
F vital functions of-the spinal cord -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

spinal cord disorders

typical symptoms
patients have weak or paralysed muscles, sensory dysfunction

and (1) difficulty in controlling urinary and intestinal function

rehabilitation
the (2) aim/ purpose of rehabilitation is to regain as much

function as possible

cause
cervical spondylosis or a fracture can (3) lead to compression

of the spinal cord

diagnosis

physical

examination

doctors do a physical examination in (4) all cases of spinal

cord disorders

MRI
MRI is performed to (5) detect/ reveal abnormalities in soft

tissues

myelography
x-ravs are taken to produce images of the (6) injected

contrast agent in the spinal fluid
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.3. The proportion of bronchiolitis cases in infants is about 10%.

1.2.
1.2.2. Lack of oxygen can result in bluish discoloration around the child’s

mouth in unusual cases.

1.3.
1.3.3. Breastfed infants may be less likely to contract bronchiolitis.

1.4.
1.4.3. In some cases mucus sample is taken to identify the virus.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

In bronchiolitis, breathing is difficult, the respiratory rate rises, and cough gets 

(1) worse after some days. In more (2) severe/serious cases many respiratory muscles 

have to be used to inhale. Bronchiolitis may result in ear infection, and in premature or 

very young infants (3) breathing problems may also occur. In very severe cases,

(4) insufficient/ inadequate amounts of oxygen cause cyanosis around the mouth. In the 

majority of cases, the illness (5) resolves/ settles with home treatment in 3 to 5 days. 

Severe symptoms, such as difficulty breathing and discoloration of the skin, or the 

presence of (6) congenital diseases require admission to hospital and increase the risk of 

developing complications.
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Olvassa el a két szövegel és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor tehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség MINTAFELADATSOR

B

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

7. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A four main causes of anemia 2
B self-help measures 4
C definition and symptoms of anemia 1
B people at risk for anemia -
E treatment of anemia 3
F two types of anemia -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

anemia

definition
when the quantity of haemoglobin in the blood 
(1)drops/falls/decreases, anaemia may occur

incidence
iron deficiency anemia mostly affects young women 
and
(2) old/elderly patients

diagnosis
if anemia is suspected, medical examination may
(3) involve checking patients' evelids, lips, tongue or
skin

therapy

foods
eat (4) plenty of meat, fish, eggs, milk, and green 
vegetables

drinks
swallow your iron tablets with orange juice to help
(5) absorption

prevention
prevent children from (6) finding/discovering/eating/ 
taking your iron medication
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.3. Infectious conjunctivitis may be caused by bacterial or viral infection.

1.2.
1.2.1. Abnormalities in the tear film may be due to severe conjunctivitis.

1.3.
1.3.3. Without treatment, bacterial conjunctivitis can last a long time.

1.4.
1.4.3. A slit lamp is used to examine the eye.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Blurred vision can be (1) due to discharge of the eye. In some cases eye irritation is 

(2) accompanied by discomfort caused by bright light. The pathogenic organism of 

infectious conjunctivitis may be (3) identified / detected from infected secretion 

samples. Infectious conjunctivitis usually (4) resolves/settles on its own, but cases 

originating from bacterial infection may require medical treatment. If necessary, people 

should (5) remove / eliminate the accumulated discharge by careful washing. 

Antibiotic eye drops help to get rid of most types of bacteria, but ointments tend to have 

a more lasting (6) effect / result.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
C

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A causative factors for learning disability 2
B learning disability deficits 1
G speech therapy -
D symptoms of learning disability 3
E protocol therapy and ambiguous treatments 4
F incidence of-leaming disability in children -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

learning
disability

shows (1) difference(s) in potential and actual levels of academic 
performance a
causes difficulty (2) focusing/concentrating on a task

may be (3) due to problems during pregnancy or delivery

may be related to increased (4) exposition/susceptibilitv to 
environmental toxins, certain infections or unfavourable conditions

is usually not recognized until children reach (5) school age

is not treated effectively with (6) medication alone
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
C

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.3. Q fever is transmitted to humans through contaminated soil or waste.

1.2.
1.2.2. Four times higher IgG antibody titer values in phase II confirm the

diagnosis of acute Q fever.

1.3.
1.3.3. Medical treatment must follow clinical compatibility protocols for both

forms of Q fever.

1.4.
1.4.1. Symptoms of acute Q fever may resemble those of influenza.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

The CDC center issued national guidelines to (1) promoTe/heLp the recognition, 

diagnosis and management of Q fever. The guidelines discuss how to treat the infected 

children, pregnant women and adults who are (2) affected by Q fever. When infectIon 

occurs, the test (3) specimen should be sent to the statE public health laboratories for 

examination. The first main clinical presentation of acute Q fever resembles 

(4) influenza. Acute Q fever symptoms start (5) abruptly/ suddenly. The second main 

clinical presentation (6) involves respiratory symptoms, while hepatitis is the third main 

clinical manifestation.
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
írásban teljesítendő
Olvasáskészség

UUU
MINTAFELADATSOR

D

MEGOLDÓKULCS
1.Szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A definition of bursitis 1
B types of bursitis 4
C cause of bursitis 2
E development of bursitis -
E symptoms and management of bursitis 3
F onset of bursitis -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

function of a bursa to minimize (1) friction in the joint

inflammation of a bursa commonlv (2) results from trauma or strain

development of bursitis mav be (3) related/due to occupational hazards

septic bursitis is associated with (4) bacterial infection

infrapatellar bursitis causes the neighboring (5) tendon to be inflamed

anserine bursitis occurs mainly in middle aged, (6)obese women
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
D

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.1. Genetic inheritance is not considered a significant risk for developing

Wilms' tumor.

1.2.
1.2.3. Compared to other age groups, adults seldom develop Wilms' tumor.

1.3.
1.3.1. Abdominal ultrasonography is performed to determine venous

involvement.

1.4.
1.4.4. Children have a better prognosis with less intensive prior treatment.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Wilm’s tumor, which (1) affects the kidney(s), develops during fetal life, but it may only 

be diagnosed in early childhood. Although the disease may be unnoticed, about one- 

fourth of patients have easily observable symptoms, such as (2) blood in the urine. 

Diagnosis (3) involves several different imaging techniques, such as ultrasound, or a CT 

scan. Treatment options depend on many factors. For example, in unilateral and limited

(4) cases/cancer, a complete resection is performed. Unilateral cancer that has spread 

extensively is treated with chemotherapy. Doxorubicin is administered in more

(5) advanced cases. Cyclophosphamide, ifosfamide, and andetoposide may also be used 

as (6) part of the treatment.
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A incidence and risk-factors of anxiety disorders -
B optimal use of medications in treating anxiety disorders 4
C two elements of cognitive behavioural therapy 2
D supplementary options in the treatment of anxiety disorders 3
E -side effects of medications used in anxiety disoders

F aims and effects of psychotherapy 1

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

psychotherapy exposure therapy medications

- is most effective when (1) 
tailored to the individual 
needs of the patient

- teaches patients cognitive, 
behavioural and (2) social 
skills

- is targeted at the (3) 
fear/fears underlying an 
anxiety disorder

- certain drugs or OTC 
medications may (4) 
aggravate/exacerbate
anxiety symptoms

- medications are 
prescribed if a patient does 
not (5) respond properly 
to psychotherapy
- medication needs to be 
(6) combined with 
psychotherapy for 
maximum benefit
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1.
1.1.2. The Zika virus was first isolated from monkeys in Uganda.

1.2.
1.2.4. The highest rate of incidence occurred in Brazil.

1.3.
1.3.4. Aedes albopictus was not believed to transmit the virus until 2007.

1.4. ZIKV is of international concern because
1.4.2. tourists of many nations will visit mass events in Brazil in 2016.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

According to the article, even Europe and North America are at (1) risk of the Zika virus. 

The Zika virus was first isolated in Uganda, and infected the first three (2) people/ 

humans in Nigeria. By March, 2016, it has been (3) reported/ detected/ found in 26 

countries worldwide. The spread of the virus might be (4) exacerbated/ intensified/ 

accelerated as a result of several international events in 2016. The increasing number of 

carriers of the virus may lead to its (5) spread/transmission in urban areas. Unlike 

perinatal, sexual, and transfusion transmission, transmission via (6) breastfeeding is of 

low probability.
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vizsgázó sorszáma:PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MINTAFELADATSOR
A

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Peter Clearwater, MD Family Health Practice
Head of the Department of Pulmonology Doddridge St
Northampton General Hospital Northampton NN1 2RN
Cliftonville, UK
Northampton NN 1 5BD
UK

19/02/2017
Dear Dr. Clearwater,

I would be most grateful if you could see Jim Whitelane, a 38-year old male patient of 
mine. He first presented to my surgery two days ago with high fever, shivering and chest 
pain. Since his symptoms have deteriorated and he has developed dyspnoea, he presented 
again today.
In his past history, he had influenza one week ago and he was said to have recurrent 
episodes of pneumonia 3-4 years ago.
I would like to ask you to admit my patient to your ward and perform a chest X-ray and a 
bronchoscopy.
I also welcome your advice on his lurther management.

Yours sincerely, 
Jane/John Porter, MD

(szószám: 101)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

UUU
MINTAFELADATSOR

A

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER_________________________________________
FROM: nagyk@aok.pte.hu______________________
TO: a.david@marylanduni.com_________________
SUBJECT: recommendation letter for Eva Pataki MD

Dear Professor Anderson,

I am writing to you in support of Éva Pataki, M.D., who has applied for a one-year 
scholarship at your university. I have known Dr Pataki since 2010 when she joined the 
Student Researchers' Society as a fourth year medical student.
Following graduation in 2012, she started to work at our department. Dr. Pataki has 
provided presentations at various international conferences and published her research 
in internationally renowned journals. Her research topic is ‘Environmental effects on 
lung and surfactant development’.
Her expertise and dedication can be a great asseUto your department or. any other 
research programme in the USA.
If you have any further questions, please feel free to contact me.

Sincerely yours,

Professor Krisztina/Krisztián Nagy, M.D.
Head of the Department of Physiology 
Medical School
University of Pécs

(szószám: 112)
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

MINTAFELADATSOR
B

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Department of Paediatrics 
Musgrove Park Hospital 
Wellington Rd 
Taunton, TA1 5DA 
UK

Gosztonyi Gyula u. 8
7633 Pécs 
Hungary

19 April 2015

Dear Sir/Madam,

My name is Mária/Miklós Kiss, and I work as a pediatrician at the Department of 
Paediatrics of Medical School, University of Pécs. I am interested in applying for the 
position of paediatrician you advertised on the National Health Service website.
I graduated from the Medical School of the University of Pécs in 2009. 1 have been 
working as a paediatrician at the Department of Paediatrics of the Medical School, 
University of Pécs for 8 years. 1 earned my PhD in 2015. My research field is the genetic 
basis of disease. Hopefully you will agree that my field of research fits into the profile of 
clinical research conducted at your hospital.
Please find my CV and list of my publications enclosed.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
Mária/Milklós Kiss, MD

(szószám: 120)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

□□□□

MINTAFELADATSOR
B

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER___________________________
from: e.farago@gmail.com_________
TO: obesity@healthconference.org
subject: registration to the conference

Dear Sir/Madam,

My name is Éva/Elemér Faragó. I am a fifth-year medical student at the Medical 
School of the University of Pécs.
I read about the International Conference on Obesity to be held in London on 8/6/2017
in the December issue of the American Journal of Obesity. I am interested in this field 
of medicine. I am a member of the Student Researchers’ Society of the Faculty and I 
am writing my research paper on childhood obesity.
After graduation I intend to continue my research, which is why I would like to 
participate in the above conference.
I enclose my curriculum vitae, the list of my publications, and a letter of reference from 
my mentor, Krisztina Varga, MD.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,
Éva/Elemér Faragó

(szószám:116)
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B2 (középfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség

MINTAFELADATSOR
C

vizsgázó sorszáma:

Elérhető pontszám: IS pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Ear, Nose and Throat Department
The Ipswich Hospital
Heath Rd
Ipswich IP4 5PD
UK

Zsigmond u. 41. 
7627 Pécs 
Hungary

19/02/2017
Dear Sir/Madam,

My name is Edina/Elemér Molnár and I am working as an ENT specialist. I have read the 
advertisement on your website, according to which your hospital immediately needs a 
locum for the Ear, Nose and Throat Department. I am interested in applying for the 
position.
I graduated from the Medical School of the University of Pécs in 2007. I have been 
working as an ENT specialist for ten years at the ENT Department, University of Pécs. I 
am also involved in a research project about oto-endoscopy, the topic of my PhD 
dissertation. I have already published several articles in international medical journals, 
and I speak English and German fluently.
Please find my CV and list of publications enclosed.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
Edina/Elemér Nagy MD

(szószám: 118)
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER____________________
FROM:e.richardson@gmail.com
TO: h.gordon@stgeorges.nhs.uk
subject: professional advice

Dear Dr Gordon,

I am writing to you as a family practitioner in Birmingham to ask your professional 
opinion and advice about one of my patients.
My patient’s name is Samuel Dawson, a 31-year-old veterinarian. He has a past 
history of testicular tumour at the age of 24 and has been asymptomatic for the past 5 
years.
He first presented to my office a week ago with arthralgia in the hips, knees and 
ankles. He also complained of fever occurring especially at night, chills, sweating, 
fatigue and mood alterations.
The physical examination and abdominal ultrasound revealed hepatosplenomegaly. 
Considering the deterioration of his symptoms and the epidemiological exposure to 
cattle, my suspected diagnosis is brucellosis.
I would welcome your recommendations regarding therapy.

Yours sincerely,
Emma/Edward Richardson, MD

(szószám: 118 )
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.
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1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügy eljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Amelia Thompson, MD 
St Marys Hospital Neurology 
77 London Rd
Kettering NN 15 7PW 
UK

35-39 High St 
Kettering NN 16 8SU 
UK

19/02/2017

Dear Dr Thompson,

I am writing to you as a family practitioner in Kettering about one of my patients.
My patient’s name is Marian Foster, she is 32 years old. She is not on medication, does 
not know of any chronic diseases, her blood pressure is normal and she neither smokes 
nor drinks.
She first presented to my office early this summer complaining of numbness in her right 
hand and right forearm.
I prescribed her Millgamma neuro and instructed her to take it twice a day. Now the 
patient has been on this medication for a month but no improvements have been noticed.
I would kindly like to ask you to perform a native skull MRI and also an EMG 
examination.

Please let me know of the results at your earliest convenience.

Sincerely yours,
Maria/Matthew Williams, MD

(szószám.118)
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER__________________
FROM: a.bell@gmail.com
TO: j.wright@imperial.nhs.uk
subject: complaint

Dear Sir/Madam,

My name is Abigail/Adam Bell and I am writing to you to complain about one of your 
colleagues, Dr. Benjamin Green. On 25 November 2016 I was referred to the hospital 
with lower abdominal pain. The examination was carried out by Dr. Benjamin Green. 
Although he examined me and questioned me, he did not order any tests. I would like to 
know the reason why Dr. Benjamin Green had this dismissive attitude towards me. I feel 
he neglected dealing with me. My symptoms got worse, and eventually I was diagnosed 
with bladder infection. Is it possible that my health is poorer as a result of not being 
diagnosed earlier?

Please investigate Dr. Green’s attitude towards patients.

Yours faithfully,
Abigail/Adam Bell

(szószám: 116 )
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk eL
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.
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Íráskészség
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1. feladat

Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Prof. Steven Portland Family Health Practice
Head of the Department of Pulmonology 59 Rutland Road
University College Hospital Southall UB1 2 UR
235 Euston Road UK
London NW1 2 BU
UK

22/11/2016

Dear Professor Portland,

I would be most grateful if you could see Claire McDonalds, a 26-year old female 
patient of mine. She presented to my consulting room with a persistent cough 2 weeks 
ago. The first course of antibiotics did not improve her condition. The cough is now 
disturbing her sleep and also interferes with her jdaily routine. She works as a PE 
teacher.
In her medical history, she was said to have recurrent episodes of bronchitis between the 
ages of three and six years.
I would like to ask you to admit my patient to your ward and perform a chest X-ray and 
a pulmonary function test (spirometry).
I also welcome your advice on further treatment options.

Yours sincerely,
Susan/Simon Smith, MD

(szószám: 117)
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER___________________________________
from: j.nagy@aok.pte.hu_______________________
TO: ch.smith@stanforduniv.com__________________
SUBJECT: recommendation letter for Tamás Kéri, M.D

Dear Professor Smith,

I am writing to you in support of Tamás Kéri, M.D., who has applied for a one-year 
scholarship at your university. I have known Dr Kéri since 2005 when he joined the 
Student Researchers' Society as a fourth year medical student.
Following graduation in 2007, he started to work at our department. Dr. Kéri has 
provided presentations at Various international conferences and published his research 
in internationally renowned journals. His research topic is ‘The effect of smoking and 
stress during pregnancy on early neurodevelopment’.
His expertise and dedication can be a great asset to your department or any other 
research programme in the USA.
If you have any further questions, please feel free to contact me.

Sincerely yours,

Professor Júlia/János Nagy, M.D.
Head of the Department of Anatomy 
Medical School
University of Pécs

(szósiám:116 )
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Készítsen célnyelvű összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az alábbi 
szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Írásban teljesítendő
Közvetítés
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Atopic Dermatitis

1. Atopic dermatitis is a chronic, itchy inflammation of the upper layers of the skin that 
often develops in patients who have hay fever or asthma and in patients who have family 
members with these conditions.

2. Atopic dermatitis is one of the most common skin diseases. Almost 66% of patients 
develop the disorder before age 1, and 90% before age 5. In half of the patients the 
disorder will be gone by teenage years, whereas in others it is lifelong.

3. The cause of the disease is not known, but patients usually have many other allergic 
disorders, particularly asthma, hay fever or food allergies.

4. The relationship between dermatitis and these disorders is not clear because atopic 
dermatitis is not an allergy to a particular substance. Atopic dermatitis is not contagious.

5. Many factors can make atopic dermatitis worse, including emotional stress, changes in 
temperature or humidity, bacterial skin infections, and direct contact with irritating 
clothing (especially wool). In some infants, food allergies may provoke the development 
of atopic dermatitis.

6. Infants may develop red, oozing rashes on the face, scalp, hands, arms, feet, or legs. 
Large areas of the body may be affected. In adults, many times only one or a few spots 
occur, especially on the hands, upper arms, the elbows, or the knees.

7. A doctor makes the diagnosis based on the typical rash and on allergic disorders 
running in the family.

8. Avoiding contact with substances irritating the skin or, in food allergies, certain foods 
can prevent a rash.

9. The skin should be kept moist with moisturizers or vegetable oil. Corticosteroid tablets 
are a last resort for patients with stubborn cases. Phototherapy often helps adults.

10. This treatment is rarely recommended for children because of its potential long-term 
side effects, including skin cancer and cataracts.

(szószám:291)
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Készítsen célnyelvü összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

Pneumothorax

1. A pneumothorax is the presence of air between the two layers of pleura, resulting in 
collapse of the lung.

2. Normally, the pressure in the pleural space is lower than that inside the lungs. When 
there is air in the pleural space, the lung partially or completely collapses, leading to 
severe shortness of breath.

3. Occassionally pneumothorax occurs without any apparent cause which is called a 
primary spontaneous pneumothorax. Primary spontaneous pneumothorax usually occurs 
when a small weakened area of the lung (bulla) ruptures.

4. A pneumothorax may also occur after a medical procedure that introduces air into the 
pleural space, such as thoracentesis or bronchoscopy. Ventilators can cause pressure 
damage to the lungs (barotrauma) that leads to a pneumothorax.

5. Symptoms vary depending on how much air enters the pleural space and how much 
of the lung collapses. Most often, sharp chest pain and shortness of breath - and 
occasionally - a dry cough begin suddenly. Pain may also be felt in the shoulder, neck, 
or abdomen.

6. A physical examination can usually confirm the diagnosis if the pneumothorax is 
large. Using a stethoscope, a doctor may note no normal sounds of breathing over a part 
of the chest, and when the chest is tapped (percussed) the chest produces a drum-like 
sound. A chest x-ray also shows the collapsed lung.

7. A small, primary spontaneous pneumothorax usually requires no treatment.

8. If the pneumothorax is large enough to make breathing difficult, aspiration may be 
necessary.

9. A recurring pneumothorax can cause considerable disability. People at high risk—for 
example divers and airplane pilots—after the first episode of pneumothorax may need 
surgery.

10. Surgery is often done by using a thoracoscope on patients who have a pneumothorax 
that will not heal or a pneumothorax that has occurred twice on the same side.

(szószám: 294)

228



Készítsen cétnyelvü összefoglalást legalább ISO szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Lactose Intolerance

1. Lactose intolerance is the inability of the body to break down the sugar lactose, which 
is present in all dairy products, because of a deficiency of the digestive enzyme lactase 
leading to diarrhea and abdominal cramping.

2. Lactose, the predominant sugar found in milk and other dairy products, is broken 
down by the enzyme lactase, which is produced by the cells in the mucous membrane of 
the small intestine.

3. The lactose then passes into the large intestine, where it is fermented by bacteria, 
resulting in flatulence and acidic stool.

4. Intolerances to other sugars can also occur but are relatively rare. For example, a lack 
of the enzyme sucrase prevents the sugar sucrose from being absorbed into the 
bloodstream and a lack of the enzymes maltase and isomaltase prevent the sugar 
maltose from being absorbed into the bloodstream.

5. A child who is lactose intolerant has diarrhea and may not gain weight when milk is 
part of the diet.

6. An adult may have abdominal bloating, cramps, diarrhea, flatulence, nausea, audible 
bowel sounds (borborygmi), and an urgent need to have a bowel movement between 30 
minutes and 2 hours after eating a meal containing lactose.

7. For some people, severe diarrhea may prevent proper absorption of nutrients because 
they are expelled from the body too quickly.

8. A doctor suspects lactose intolerance when a person has symptoms after consuming 
dairy products. If a 3- to 4-week period of a diet free of dairy products eliminates the 
symptoms, the diagnosis is confirmed. Specific tests are rarely necessary.

9. Lactose intolerance can be controlled by diets avoiding foods containing lactose, 
primarily dairy products. Lactase is available in liquid and tablet forms without a 
prescription and can be added to milk. Lactose-reduced milk and other products are 
available at many supermarkets.

10. Patients with lactose intolerance should take calcium supplements to prevent 
calcium deficiency.

(szószám: 303)
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Készítsen célnyelvü összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
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Keratoconjunctivitis Sicca (Dry Eye)

1. Keratoconjunctivitis sicca (dry eye) is dryness of the conjunctiva and cornea.

2. The condition may be due to inadequate tear production. The tear gland (lacrimal 
gland) does not produce enough tears to keep the entire conjunctiva and cornea covered 
by a complete layer of tears. This is the most common type among postmenopausal 
women.

3. Dry eyes may also be due to an abnormality of tear composition resulting in rapid 
evaporation of the tears. Dry eyes may also be a symptom of other diseases such as 
rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus or Sjogren syndrome.

4. Symptoms of dry eyes include irritation, burning, an itching sensation, pressure 
behind the eye, and a foreign body sensation. Damage to the surface of the eye increases 
discomfort and sensitivity to light.

5. Symptoms are worsened by activities involving prolonged use of the eyes, such as 
reading, working at a computer, driving, or watching television. The use of certain 
drugs, including isotretinoin, diuretics, antihypertensives, oral contraceptives, and 
antihistamines can also aggravate the symptoms.

6. Symptoms lessen during cool, rainy, or foggy weather and in humid places, such as in 
the shower.

7. Even with (he most severe dry eyes, rarely is vision lost. In some people with severe 
dryness, the surface of the cornea can thicken, or ulcers and scars can develop. Scarring 
can impair vision.

8. Although a doctor can usually diagnose dry eyes by the symptoms alone, a Schirmer 
test is used to measure the amount of tears produced.

9. Artificial tears applied every few hours can generally control the problem. Avoiding 
dry, drafty environments and using humidifiers can also help.

10. An ophthalmologist can perform a minor operation. This way more tears are 
available to bathe the eyes. In people with extremely dry eyes, the eyelids may be 
partially sewn together to decrease tear evaporation.

(szószám: 294)
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Készítsen célnyelvű összefoglalást legalább 150 szóban, maximálisan a forrásszöveg hosszában az 
alábbi szövegről. Térjen ki minden megadott irányítási szempontra.
Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
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Tourette’s syndrome

1. Tourette's syndrome is an inherited disorder in which motor and vocal tics occur 
frequently throughout the day for at least one year.

2. It is three times more common in men than in women.

3. The precise cause isn't known but is thought to be an abnormality in dopamine or 
other neurotransmitters.

4. Tourette's syndrome often begins with repetitive, unwanted jerking muscle 
movements in early childhood. Many people have simple tics, such as repetitive eye 
blinks, that are nervous habits and may disappear with time. The tics in Tourette's 
syndrome are more complex than just a blink.

5. A child with Tourette's syndrome may repeatedly move the head from side to side, 
blink the eyes, open the mouth, and stretch the neck. People with Tourette's syndrome 
may call out obscenities for no apparent reason, often in the midst of conversation 
(coprolalia). They may also repeat words (echolalia).

6. Children with Tourette syndrome are more likely to have another disorder, such as 
OCD, ADHD, and/or learning problems.

7. A doctor usually diagnoses the syndrome based on its symptoms.

8. Early diagnosis can help parents understand that the behaviors aren't voluntary and 
that punishment can't stop them.

9. For simple ticks mild sedatives may help. Clonidine a drug used to treat high blood 
pressure occasionally helps as it blocks the norepinephrine a neurotransmitter that is 
thought to contribute to tics.

10. In severe cases antipsychotic drugs may be effective even though psychosis is not 
the cause. Haloperidol, the most commonly used antipsychotic drug, is effective but can 
cause side effects such as stiffness, weight gain, blurred vision, sleepiness and slowed 
thinking. Pimozide, fluphenazine, risperidone may be effective but should be prescribed 
with caution.

(szózsám:284 )
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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk eL
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

Cl (felsőfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

UUU
MINTAFELADATLAP

A

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A -individual members of a multidisciplinary surgical team

B roles and challenges of a multidisciplinary surgical team 1
C causes and effects of miscommunication 2
D dealing with stressors 4

E -
maintaining successful communication in a multidiseiplinary surgial team

F effects of distractors on a multidisciplinary surgical team 3

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

Human factors in the operating room
the quality of surgical 
performance

depends not only on medical proficiency but also on 
(1) non-technical skills

additional challenges for the 
surgeon

(2)leadership in a multidisciplinary team and 
ensuring cooperation

distractors
negatively (3) affect/ impact/ influence 
concentration, communication and patient outcome

longer and more complex 
surgeries

cause (4) difficulty in concentrating

inexperienced surgeons
may not be able to (5) shield/ protect themselves 
from distractors

stressors
their level depends on the position of the surgeon in 
the OR (6)hierarchy
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2. szöveg

1. Karikázza be az eevetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. The guidelines aim to
1.1.3. introduce the most effective ways of evaluating adults with chronic

diarrhoea.

1.2. Recommendations in these guidelines
1.2.2. are partly based on evidence from non-specific studies of conditions

associated with diarrhoea.

1.3. The definition of diarrhea may give rise to confusion because
1.3.4. lay people may have a different conception of the term than medical

professionals.

1.4.
1.4.4. Invasive investigation should be reduced to a minimum by applying an

optimal diagnostic scheme.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget eevetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Guidelines regarding the investigation of chronic diarrhea are primarily based on

(1) retrospective studies rather than specific randomised controlled studies. The aim of 

the guidelines was to (2) balance/ weigh positive diagnosis against the number and 

invasiveness of the investigation. However, it is difficult to introduce specific guidelines 

for the investigation of chronic diarrhoea because there is significant (3) overlap 

between functional and organic diseases. As a result, patients may be investigated 

(4) inappropriately. Another difficulty is the broad range of conditions which can 

cause diarrhoea. The investigative (5) pathways/ schemes to be chosen depend on 

clinical judgement, although certain conditions must be (6) excluded in the early phase 

of the investigation.
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Olvassa el a két szövegel és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1. szöveg

7. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A direct neurotoxicity 2
B the relationship between myotoxicity and direct neurotoxicity -
C systemic toxicity and plasma levels 4
D systemic local anaesthetic toxicity 1
E mechanisms of myotoxicity 3
F the role of lipid-emulsion in local-anaesthetic toxicity -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

systemic local 
anaesthetic toxicity

the most dramatic manifestation of (1) toxicity related to local 
anaesthetic agents
its rate of occurrence has been relatively (2) stable over the 
past decades
its incidence might be reduced by comprehensive application 
of (3) ultrasound in regional anaesthesia

the plasma

is responsible for (4) transportation/ delivery of the drug to 
the given' site
its level of concentration is in (5) correlation/ accordance 
with the effect site concentration
a (6) slow/ gradual increase in the plasma level is unlikelv to 
cause toxicity
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Patients with mentall illnesses are at a higher risk of physical morbidity and 
mortality because of
1.1.1. a combination of several factors including unhealthy lifestyle and drug

side effects.

1.2. Decreased energy levels in patients with mental illness cause them to
1.2.3. become morbidly overweight.

1.3. Psychiatrists
1.3.3. pay more attention to mental symptoms than to physical symptoms.

1.4. Learning disabilities are associated with an elevated risk of further complications
1.4.1. in the presence of disorders of the brain.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Psychiatric patients are more likely to develop (1) concomitant/ associated/ additional 

diseases as a result of a combination of factors. Physical health problems in people with 

mental illnesses are often ignored as a result of inadequate (2) coordination of 

psychiatric and medical care. There is no common agreement on who is (3) responsible 

for addressing the physical problems. Furthermore, services are not (4) integrated and 

(5) financial/ funding resources are also insufficient. In the UK there have been 

attempts to increase the scope of (6) community care, but it does not seem to solve the 

problem of managing physical symptoms due to a lack of adequate knowledge.
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Olvassa el a kél szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

Cl (felsőfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATLAP
C

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A assessment of genetic constituent in family studies 2
B definition and main aim of genetic epidemiology 1
G effects-of environmental categories -
D a model of complex disease 4
E assessment of the role of genetic factors 3
F several diseased-family-studies -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)

research in family 
studies

research in genetic epidemiology is directed towards 
investigating the genetic ill component/architecture of a
disease
aggregation of diseases in the family may have inherited or 
(2) non-genetic causes, such as income, education and 
occupation
determining the (3) degree of kinship may contribute to a 
differentiation between these two causes

complex

diseases

cystic
fibrosis

multiplicity of mutations makes (4) diagnosis more complex

migraine
the familial predisposition has appeared only in a particular 
(5) tvpe/subtype of the disease

asthma
the manifestation of (6) susceptibility genes has probably 
changed
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Keys’ study on 16 cohorts in seven countries
1.1.4. provided data that were used for further analysis later on.

1.2. Data from Keys’ studies
m.2.4. are not convincing but they are used by AHA to support their

recommendations on diet.

1.3. 10 cohort studies of stroke patients found
1.3.2. that stroke patients consume similar or even smaller amounts of SFAs

than healthy individuals.

1.4.
1.4.1. Cardiovascular disease can be prevented if less saturated and more

polyunsaturated fatty acids are consumed.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Authors had (1) ruled out more than twelve cohort studies, which showed no difference 

in SFA intake between patients with or without coronary heart disease. A lower number 

of coronary problems were proved by meta-analysis of 7 dietary trials which had

(2) reverse/inverse/opposite/contrary results in other trials. Existing dietary 

recommendations may be held responsible for (3) epidemic/large proportions of 

obesity, metabolic syndrome and Type 2 diabetes and they may have further adverse 

effects. Studies have found that increased omega-6 PUFA (4) consumption/intake may 

lead to (5) suppression of the immune system, lower HDL, increased LDL oxidation, 

the development of gallstones, or different types of (6) cancer/malignancy.
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1.szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A rare complications in ophthalmic herpes zoster 4
B stages of periorbital vesicular rash in ophthalmic herpes zoster 2
C timely diagnosis critical in the management of ophthalmic herpes

zoster
1

D -indications for coroneal sensitivity in ophthalmie herpes zoster

E ocular manifestations in ophthalmic herpes zoster 3
F -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)
Infrequent sequelae

cornea optic nerve

untreated complications
transient

dysfunctions acute optic neuritis

impaired
(1)
sensitivity
to light

(2)
irregular
/cloudv
surface

risk for (3)
ulceration

(4)
double
vision

facial nerve 
(5) palsy/ 
paralysis

(6) retinal
necrosis

vision
loss
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

Cl (felsőfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő
Olvasáskészség

□□□□

MINTAFELADATLAP
D

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. If you compare AI/AN patients with the non-Hispanic Caucasian population
1.1.3. the mortality rate from diabetes is higher in the former group.

1.2. The present study does not intend to focus on
1.2.1. the mortality rate of diabetes.

1.3. According to this study the risk of developing diabetes is
1.3.2. higher among AI/AN women with lower socioeconomic backgrounds.

1.4. Studies suggest that more integrated health care systems
1.4.4. may need to eliminate the obstacles that prevent optimal patient

information.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

According to research data from previous studies, American Indians and Alaska Natives 

carry significantly high, a more than (1) two-fold risk for developing diabetes as 

compared with the same value among the non-Hispanic Caucasian population. Since 

diabetes increases one’s (2) susceptibility to cardiovascular diseases, unfortunately it is 

also more common in the former ethnic group. Although this study is unique in

(3) assessing/investigating diabetes control in American Indians and Alaskan Natives 

received beyond the Indian Health Service, it has several limitations. Apart from the 

inability to distinguish between type I and Type II diabetes, researchers may have

(4) misclassified race and co-morbidities due to the relative (5) restriction of data 

resources. In addition, they only used one measure of risk factor control. Moreover, the 

study population included only (6) subjects insured in the SUPREME-D systems, 

which may not encompass the population in all healthcare systems or the uninsured.
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Cl (felsőfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Olvasáskészség

vizsgázó sorszáma:

MINTAFELADATLAP
E

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódositás esetén válasza érvénytelen.

MEGOLDÓKULCS
1 .szöveg

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 
bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 
Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.

(4 pont)

A the process of sleep development 3
B methods describing the stages of sleep 2
C the development of the circadian pattern of sleep 4
B the development of sleep in children -
E description of sleep 1
F sleep efficiency -

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 
egyetlen angol szót használjon.

(6 pont)
The development of circadian patterns

in the fetus - in (1) accordance/svnchronv/harmonv with the mother’s rhythm

in the newborn - no independent pattern: periods of sleep (2) alternating with 
those of wake

before 1- 4 wk
- its development is affected bv (3) environmental factors, such as 
feeding schedule and exposure to light

in infants by: •

4-8 wk - the circadian rhythm becomes (4) evident

5 - 6 wk - sleep periods are more concentrated during nighttime

12- 14 wk - a/an (5) developed/established diurnal pattern

6 mo - (6) resembles the sleep pattern of a grown-up
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

MEGOLDÓKULCS
2. szöveg

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.
(4 pont)

1.1. Tension-type headache
1.1.3. is not clearly caused by genetic factors but can have a genetic

background.

1.2. Tension-type headache
1.2.4. is difficult to differentiate from other types of headache.

1.3. Patients with episodic tension-type headache
1.3.4. often delay seeking medical attention until their symptoms deteriorate.

1.4. Tension-type headache
1.4.1. may only necessitate a neurological examination as a diagnostic tool.

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval.
(6 pont)

Tension-type headache is a neurological disorder developing in patients 

(1) predisposed/ prone to episodes of headache with a varying degree of severity. The 

causes are not clearly understood, however, activation of (2) extremely/ excessively 

reactive peripheral afferent neurons has been postulated as the most likely trigger. 

Tension-type headache has two main types. Episodic tension-type headache is most 

commonly characterised by a mild to moderate (3) band-like/ squeezing pain on either 

side of the head. Chronic tension-type headache is the other type which substantially 

(4) impairs/ reduces productivity at work or school. Tension-type headache may be 

difficult to (5) distinguish/ differentiate from other types of headache, such as 

migraine or medication overuse headache. Patients with acute headache should be 

cautious about the amount of medication use in order to prevent the (6) development of 

medication-induced headache.
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Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA vizsgázó sorszáma:

Cl (felsőfok) - angol nyelv 
Írásban teljesítendő 
Íráskészség MINTAFELADATSOR

A

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

The Managing Editor 
BMJ Publishing Group 
23 Tavistock Sq 
London
United Kingdom

The Royal Liverpool University Hospital 
Prescot St 
Liverpool

United Kingdom

22/02/2017
Dear Sir/ Madam,

Professor Stewart’s article on ’’Therapeutic Goals in the Management of Alcoholism” 
raised the problem of new therapeutic strategies. 1 absolutely agree with this as in my 
practice the incidence of alcoholism is on the rise.
I share Professor Stewart’s opinion that the present therapy for treating the condition is 
only symptomatic, the comprehensive therapeutic model is deficient. Mental support for 
patients is improper.
However, 1 would object to the article for some reasons. It fails to emphasize the health-
destroying impact of alcoholism, eye diseases, higher incidence of gastrointestinal 
diseases and osteoporosis.
I would like to draw your attention to recent clinical studies which have confirmed that 
medication therapy - as part of the rehabilitation protocol of alcoholism - is encouraging. 
Hopefully, further management of this condition will get more attention from not only 
medical professionals, health authorities but pharmaceutical manufacturers as well.

Yours faithfully,
Olivia/Oliver Gardner, M.D.
psychiatrist

(szószám: 140)
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vizsgázó sorszáma:

A

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail 
egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER_______________
FROM: b.nagy@gmail.com
TO: paul.smith@live.com
SUBJECT: professional opinion

Dear Dr. Smith,

I would like to ask your opinion about one of my patients, a 35-year-old businessman. 
He had developed a painful, swollen right knee, without any history of trauma to the 
knee. He has also noticed his eyes to be sore, and complained of bumfng, stinging 
sensation in the urinary tract.
The patient returned three weeks ago from a business trip to China. A week ago he 
developed fever, painful joints and conjunctivitis.
Physical examination confirmed that the right knee is swollen and tender. There are 
hard, brown rashes on his soles and palms.
I suspect that it is Reiter’s syndrome, as acute inflammation of the knee joint is 
accompanied by conjunctivitis, inflammation of the urinary tract and specific skin 
rashes.
Clinical investigations are needed to confirm the diagnosis, and I would welcome your 
advice on further treatment options.

Yours sincerely,
Beatrix/Bálint Nagy, MD

(szószám: 138 )
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vizsgázó sorszáma:

B

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Susan Hughes, MD 
Family Health Care Centre 
Great Northern 
247 Deansgate 
Manchester M3 4EN 
UK

The Kellgren Centre of Rheumatology 
Manchester Royal Infirmary

Oxford Road 
Manchester M13 9WL

UK

22/02/2017

Dear Dr. Hughes,

Thank you for referring this 72-year-old lady to me. She presented with a history of 
stiffness and pain of joints especially in the morning, a weight loss of 5 kg, night sweats, 
and severe headache for several days. She does not smoke or drink alcohol, and is on no 
regular medication. Her cardiovascular, respiratory, and gastrointestinal systems were 
normal on examination. However, significant tenderness was detected on palpation of the 
skull.
I completely agree with your preliminary diagnosis of polymyalgia rheumatica and 
temporal arteritis. I wish to draw your attention to the patient’s high erythrocyte 
sedimentation rate, which is a typical finding in such a condition.
You have to bear in mind the possible involvement of the optic nerve, which can lead to 
loss of vision.
Prompt medical therapy with high-dose prednisolone is important.

Yours sincerely,
Sarah/Samuel Morgan, M.D.

(szószám:134)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Cl (felsőfok) - angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

□□□□

MINTAFELADATSOR
B

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER___________________
from: j.varga@szte.hu__________
TO: e.kellington@glasgowuni.co.uk
SUBJECT: professional collaboration

Dear Dr. Kellington,

First of all I would like to thank you for your congratulatory message on my 
appointment to the post of the Head of Department of Medical Genetics at the Faculty of 
Medicine, University of Szeged.
I wish to restart the collaboration between our institutes, so I would like to cordially 
invite you to the medical conference, which is going to take place in our university 
during the summer of 2017. It would be an excellent opportunity to discuss and 
elaborate on the details of our future collaboration.
I would like to suggest two main areas of cooperation for now: joint research projects, 
and the exchange program for PhD students.
Certainly, all the details need further discussion, so I look forward to seeing you in 
Szeged and hope for a fruitful cooperation.

Yours sincerely,
Prof. Júlia/János Varga, M.D.

(szószám:130)
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vizsgázó sorszáma:

MINTAFELADATSOR
C

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk eL
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Prof. Edmund Baker 
BMJ Publishing Group 
BMA House, Tavistock 
8 Tavistoq Sq 
London, WC1
UK

Dear Professor Baker,

Csolnoky Ferenc Kórház 
Kórház u. 1
8200 Veszprém 
Hungary

22/02/2017

Please grant me the opportunity to congratulate you on your recent paper, titled 
'Therapeutic Management of hypertriglyceridaemia'.
I agree with your opinion that the complications of hypertiglyceridaemias have recently 
increased. I also strongly support that these adverse changes require new therapeutic 
approaches to complement the traditional therapies.
Indeed, as you perfectly pointed out, at present only symptomatic therapies with fibrates 
and fenofibrates are available in clinical practice. However, a complex therapeutic 
approach is required, which would also include dietary recommendations and 
supplementations.
I would, however, call your attention to the fact the paper somewhat understates the 
severity of the disease.
I also feel it necessary to note that the paper should have emphasised that permanent 
hypercholesterolaemia is responsible for the high incidence of atherosclerosis, heart 
attack and stroke in these groups of patients.

Sincerely yours,
Flóra/Ferenc Asztalos, MD

(siószám: 133)
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PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Cl (felsőfok) - angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER______________
FROM: allene@mroyal.co.uk
TO: a.jackson@gmail.com
SUBJECT: professional advice

Dear Dr. Jackson,

Thank you for referring this patient to me, who is a 53-year-old woman. She has 
recently noticed a black lesion on her right shin. The lesion has an irregular edge and 
had enlarged rapidly over the past 4 weeks.
I agree with your suspected diagnosis. This patient has malignant melanoma on her leg. 
In this condition the overproduction of pigmentation is a typical symptom, as well as 
the uneven edge.
I would like to point out that on her examination two solid, palpable inguinal nodes 
were detected in her right groin. Her condition requires thorough investigation.
It is reasonable to excise the lesions completely. The degree of systemic spread of the 
malignancy should be staged by CT and MRI scanning.
Further clinical examinations are needed. The affected lymphatic tissues should be 

removed and chemotherapy should be initiated to prevent further metastases.

Yours sincerely,
Eva/Edward Allen, M.D. 
clinical dermatologist

(szószám:140)
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vizsgázó sorszáma:

MINTAFELADATSOR
D

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával irt változatot fogadjuk el
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS

1. feladat

Írjon hivatalos levelei 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Dr Elizabeth Thompson 
Family Health Care Centre 
SWD 6 Pine Lane 
Swansea
Wales

Swansea Clinical Centre 
ED 10 Rose Lane 
Swansea 
Wales

22/02/2017

Dear Dr Thompson,

Thank you for referring your 38-year-old female patient to our department. The patient 
was admitted to your hospital with hypertension in the 12th week of her pregnancy.
I completely agree with your preliminary diagnosis of preeclampsia/toxaemia of 
pregnancy, which definitely requires a thorough investigation.
I would like to mention that the size of the uterus was smaller than expected according to 
the calculation based upon her last menstrual period (LMP). Therefore, the biparietal 
diameter of the foetus was established by ultrasonography, which indeed corresponded to 
the expected size of the 12th gestational week.
Unfortunately, in the 35th gestational week proteinuria developed with oedema of 
increasing severity in the extremities. Since the size of the uterus corresponded only to 
that of the 30th gestational week, we decided to perform a caesarean section. The patient’s 
follow-up is mandatory.

Yours sincerely,
Emma/Ethan Lloyd, MD
clinical cardiologist

(szószám: 136)
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2. feladat

írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER________________
FROM: r.lewis@gmail.com
TO: d.foster@gmail.com______
subject: professional reflection

Dear Dr Foster,

Please allow me to congratulate you on your recent article on Guillain-Barré syndrome, 
which I have read on the NEJM website. I agree that Guillain-Barré syndrome (GBS) is, 
indeed, a very rare type of autoimmune polyradiculomyelitis.
As you perfectly pointed out, GBS is a possible response of the nervous system to an 
immunological challenge. It may occur in association with malignancy, after surgical 
procedures or the administration of an inoculation.
I would, however, call your attention to the fact that oxygen therapy may be life-saving 
for the patient when the oxygen saturation in the blood decreases to a critical level. 
Therefore, blood gas levels should continuously be monitored.
I feel it necessary to note that the article neglected to mention that in the process of 
establishing the differential diagnosis diphtheria, botulism, porphyria, toxic neuropathy 
or poliomyelitis should always be excluded.

Yours sincerely,
Rebecca/Richard Lewis, MD 
clinical neurologist

(szószám: 140)
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1. feladat

Írjon hivatalos levelet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes 
szöveget alkosson.

Dr Ed Hall
General Practitioner York Clinical Centre
Family Health Care Centre ESA 20 Pine Lane
50 Oak Lane York
York GB
GB

14 November 2016
Dear Dr. Hall,

Once again, thank you for your referral, I appreciate seeing your patient. I completely 
agree with the therapeutic regime you outlined for this 67-year-old patient, who suffers 
from multiple sclerosis. According to your recommendations, the treatment involves both 
pharmaceutical (corticosteroids to systemically reduce the inflammation of the nervous 
tissue and the antiviral agent amantadin) and physiotherapeutic (vestibular exercises and 
physiotherapy) approaches.
I conclude this particular case can accurately be classified as relapsing-remitting MS. Due 
to the recent scan in which a new lesion was detected, additionally, I recommend daily 
administration of subcutaneous injections of INFbeta-1b or INFbeta-1a be considered. 
Notably, since the patient experiences several episodes of relapse within the span of one 
year, I strongly recommend that the interferon therapy be continued without fail, 
throughout the patient's life.

Sincerely yours,
Tibor /Bea Tóth, MD
neurologist

(szószám: 129 )
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2. feladat

Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai 
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes 
szöveget alkosson.

NEW LETTER________________
FROM: varadi@aok.pte.hu
to: steven.king@lancs.ac.uk
subject: collaboration

Dear Professor King,

I would like to congratulate you on your appointment to the post of Head of Department 
of Biology and wish you further success in your career.
As the Head of Department of Biology at the University of Pécs, I wish to reignite the 
collaboration between our institutes and invite you to visit our university during the 
congress celebrating the 650th anniversary of the foundation of the university in April, 
2017. It will be an excellent opportunity to discuss and elaborate upon details of our 
future joint projects.
At this point, I suggest we consider three primary objectives in support of effective 
cooperation. First, an exchange program for PhD students can soon be launched. 
Secondly, a students' exchange program can be implemented at an earlier stage, offering 
summer practice training opportunities to undergraduates. Lastly, our departments can 
begin joint research projects.

Sincerely,
Prof. István/Ibolya Váradi

(szószám:140)
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Ovarian cysts

(1) A cyst itself is nothing more than a fluid-filled cavity surrounded by a capsule. Their 
formation is normal in the ovaries for example during the follicular phase. By convention, 
a fluid-filled cavity is called a cyst if its maximum diameter reaches 4 cm.
Exact data are not available, but it is a common phenomenon. The most common type is 
the follicular cyst, which causes bleeding disorders. If your period is not on time, is vivid 
in colour, contains blood clots, is prolonged and painful, you have to see a specialist. This 
may protect you from several benign and malignant tumours.
Ovarian cysts can be functional and organic.
Functional ovarian cysts are fluid-filled structures (2) which develop during the normal 
functioning of the ovaries and can also be atrophied with proper drug treatment.
Functional cysts may develop from unruptured follicles. In this case, the follicle does not 
rupture on time and does not transform into a corpus luteum. Therefore, only follicular 
hormones (oestrogens) are produced during the menstrual cycle, luteal hormone 
(progesterone) is not produced. (3) In most cases, the lack of ovulation is the result of 
stress or anxiety.
This one-sided oestrogen load of the body causes symptoms, and later on it may also lead 
to complications. One of its characteristic symptoms is the infrequent but very strong, 
painful, prolonged and clotty bleeding, which sometimes contains skin-like tissue shreds 
that are the fragments of the hyperplastic endometrium. The increasing oestrogen load 
also causes increasing breast tenderness and pain from the middle of the cycle. Since the 
cervical canal is constantly in a pre-ovulatory state, (4) profuse, clear, egg-white-like 
discharge is excreted from the vagina.
Diagnosis:
Ultrasound examination: The ovaries can mainly be seen by transvaginal ultrasound 
because this way the pubic bone does not overshadow the critical areas. (5) With the help 
of the colour-coded transvaginal ultrasound the malignancy of the cyst can also be ruled
out or confirmed. During this examination functional and organic cysts can be 
distinguished with a high probability.

(szószám: 331)
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Kijelölt szöveghelyek:

1. a ciszta önmagában ... egy tokkal 
körülvett, folyadéktartalmú üreg

a cyst itself is ... a fluid-filled cavity 
surrounded by a capsule

2. ... melyek a petefészkek normális 
működése során alakulnak ki, és 
megfelelő gyógyszeres kezeléssel el is 
sorvaszthatok

... which develop during the 
normal/regular functioning of the ovaries 
and can also be atrophied/wasted with 
proper medical/medication/drug 
treatment/therapy

3. a tüszőrepedés elmaradása legtöbbször 
stressz vagy szorongás következménye

in most cases, the lack of ovulation is the 
result of/results from/is caused by stress or 
anxiety

4. ... a hüvelyből bőséges, tiszta, 
tojásfehérjeszerű váladék ürül

... profuse, clear, egg-white-like discharge 
is excreted from the vagina

5. a színkódolt transzvaginális ultrahang 
vizsgálat segítségével a ciszta 
rosszindulatúsága is kizárható vagy 
megerősíthető

with the help of the colour-coded 
transvaginal ultrasound, the malignancy of 
the cyst can/may also be ruled 
out/excluded or confirmed
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Patient Information Sheet

The product is a modem insulin with a rapid-acting effect, and it is the improved version 
of human insulin.
(1) The drug reduces high blood sugar level in adults, adolescents and children aged 2 
years and above who have developed diabetes mellitus. The product helps prevent 
complications of diabetes.
It starts to lower blood sugar level 10-20 minutes after the injection; the maximum effect 
occurs between 1 and 3 hours after administering the injection and will last for 3-5 hours. 
Due to the short action, the injection should normally be administered in combination 
with intermediate-acting or long-acting insulin preparations. (2) The product can also be 
administered in continuous infusion in a pump system.
Some conditions and activities can affect your need for insulin. Consult your doctor if 
you have kidney or liver disease, or a problem with your adrenal, pituitary or thyroid 
glands; if you exercise more than usual or if you want to change your regular diet, as 
these may affect your blood sugar level. If you are ill, you should cany on taking your 
insulin and consult your doctor. If you go abroad, (3) travelling over time zones may 
affect your insulin needs and the timing of your injections.
If your blood sugar level is low or high, your concentration and ability to react might be 
affected; (4) therefore, your ability to drive or operate a machine may change as well. 
Please, bear in mind that you could endanger yourself or others.
Signs of low blood sugar level are cold sweat; clammy, pale skin; headache; rapid 
heartbeat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; 
unusual tiredness and weakness; restlessness or tremor; feeling anxious; feeling confused; 
and difficulty concentrating. Critically low blood sugar level may lead to 
unconsciousness.
The injection should be administered subcutaneously or as a continuous infusion in a 
pump system. (5) Before administration in a pump system you have to receive a 
comprehensive instruction by a healthcare professional. You must never inject insulin 
directly into a vein or muscle.

(szószám: 339)
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Kijelölt szöveghelyek:

1. a gyógyszer a magas vércukorszintet 
csökkenti felnőtteknél, akiknél diabetes 
mellitus alakult ki

the drug reduces high blood sugar level in
adults,.... who have developed diabetes
mellitus/ adults ... with diabetes mellitus

2. a készítmény adható pumparendszerben 
folyamatos infúzióban is

the product can also be 
used/administered/given in continuous 
infusion in a pump system

3. az időzónákon keresztül történő utazás 
befolyásolhatja az inzulinszükségletét és 
az injekciók beadásának időzítését

travelling over/across time zones may 
affect your insulin needs/requirement and 
the timing of your injections

4. ezáltal a gépjárművezetéshez vagy 
gépek kezeléséhez szükséges képessége 
megváltozhat

therefore/thereby/thus, your ability to drive 
or operate a machine may change as well

5. a pumparendszerben történő alkalmazás 
előtt egészségügyi szakember által 
nyújtott alapos oktatásban kell részesülnie

before administration in a pump system 
you have to receive/get/be given a 
comprehensive instruction by a healthcare 
professional
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Brain injuries

There are two major types of brain injuries. (1) Open head injuries are invariably caused 
by significant impact and are considered to be life-threatening traumas. In the case of a 
closed head injury, the integrity of the skull is maintained, however, as a result of the 
impact causing the trauma, the brain gets displaced and knocks against the skull. A 
concussion or contusion results depending on the magnitude and direction of the impact.
(2) As a result of the impact, intracranial bleeding can develop.
A special membrane system surrounds the whole central nervous system forming a 
common space - the cerebrospinal fluid space, which contains 'cerebral fluid' - 
separating it from the rest of the body. The membrane system consists of three layers: the 
outermost layer under the skull is the hard meninx, the so-called dura mater; the middle 
layer is a soft 'spider web-like membrane', the arachnoid membrane; and inside the also 
soft pia mater covers the brain.
Closed head injuries have mainly two outcomes. As a result of the impact to the skull, the 
brain gets displaced, knocks against the skull, and then the same thing occurs on the 
opposite side. (3) A major force results in the rupture of intracranial vessels, and 
depending on the location of the bleeding, blood accumulates either under one of the 
meninges, or in the cerebral parenchyma. In this case, intracranial pressure is 
significantly increased - as the cranium cannot dilate - and the brain gets damaged 
indirectly, as a result of the space-occupying process. (4) Intracranial bleedings can be 
classified into three groups according to their location: in the case of an epidural 
bleeding, the haematoma is located between the dura mater and the cranium. In the case 
of a subdural bleeding, the haemorrhage spreads widely under the surface of the dura 
mater. (5) Bleeding in the cerebral parenchyma is usually caused by some powerful,
blunt impact which results in the laceration of the blood vessels in the brain tissue. All 
types of closed head injuries are accompanied by a loss of consciousness.

(szószám:340)
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Kijelölt szöveghelyek:

1. a nyílt agysérüléseket mindig jelentős 
erőbehatás okozza, és életet veszélyeztető 
traumának tekintendők

open head injuries are invariably/always 
caused/produced by significant impact and 
are considered to be life-threatening 
traumas

2. a sérülés hatására a koponyaüregben 
vérzés léphet fel

as a result/consequence of the impact, 
intracranial bleeding can develop/occur

3. nagyobb erejű trauma a koponyaűr 
ereinek szakadását eredményezi

a major force leads to/results in the rupture 
of intracranial vessels

4. a koponyaűri vérzéseket 
elhelyezkedésük szerint három részre 
osztjuk

intracranial bleedings can be classified into 
three groups according to their location/we 
categorise intracranial haemorrhages into 
three groups based on their location

5. az agyállományi vérzést rendszerint 
nagy erejű, tompa ütés okozza

bleeding in the cerebral parenchyma/brain 
tissue is usually caused/produced by some 
powerful, blunt impact
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Patient Information Sheet

This product relieves skin irritation, itching and is used for the topical treatment of fungal 
skin infections of hairless skin surfaces, skin folds, skin between the toes, on the nails as 
well as for the treatment of non-fungal dermatitis. (1) In women, it mav also be used for 
the treatment of fungal skin infections of the vulva and the surrounding areas in addition
to vaginal tablets. In men, it serves in treating dermatitis of the glans and the foreskin 
caused by yeast.
The product is for external use only. (2) Avoid contact with the eyes and mucous 
membranes (oral cavity, vagina). If used on the external genital organs, it may reduce the 
effectiveness and safety of latex contraceptives (condoms, diaphragms). This effect is 
temporary and is only limited to the duration of the treatment.
(3) When properly used, a very small amount of the active agent is absorbed, thus the
product is not likely to be harmful. However, as a precaution, the use of the cream should 
be avoided during the first three months of pregnancy. According to data based on animal 
experiments, the active agent is excreted in breast milk. During treatment, breast-feeding 
should be discontinued.
(4) The cream should be applied thinly to the affected skin areas two or three times daily
and gently rubbed in. Usually a half cm-strip of cream is suitable for the treatment of a 
palm-sized skin surface.
The duration of the treatment varies depending upon the severity, extent and location of 
the infection. It is important to use the cream according to the instructions, regularly and 
for the required amount of time.
In different fungal infections, symptoms usually subside in 2-4 weeks; while in the case 
of the external genital organs, it takes 1-2 weeks.
(5) For complete recovery, it is advisable to continue the treatment for additional two
weeks after the cessation of symptoms.
This medication does not require special storage. Do not use it after the expiration date 
printed on the carton or tube. Do not dispose any kind of medication in the sewage or 
household waste.

(szószám: 351)
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Kijelölt szöveghelyek:

1. Alkalmazható továbbá nőknél a 
szeméremtest és a körülötte levő 
területek gombás bőrfertőzéseinek 
kezelésére hüvelytabletta 
kiegészítéseként.

2. Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a 
szembe és a nyálkahártyákra (szájüreg, 
hüvely).

3. A készítmény rendeltetésszerű
alkalmazása esetén a hatóanyagnak 
igen kis mennyisége szívódik fel, így 
nem valószínűsíthető az ártalmassága.

4. Az érintett bőrterületre naponta 2-3 
alkalommal vigye fel vékony rétegben a 
krémet és finoman dörzsölje be.

5. A teljes gyógyulás érdekében a 
kezelést a tünetek megszűnése után 
célszerű még 2 hétig folytatni.

In women, it may also be used for the 
treatment of fungal skin infections of the 
vulva and the surrounding areas in addition to 
vaginal tablets./It can be applied in fungal 
infections of vulva and the surrounding 
region in females to complement the 
administration of vaginal tablets.
Avoid/Try to avoid contact with the eyes and 
mucous membranes (oral cavity, 
vagina)./Prevent it from getting into your 
eyes and to mucous membranes (mouth, 
vagina).
When properly used, a very small amount of 
the active agent is absorbed, thus the product 
is not likely to be harmful./ When the product 
is used according to the instructions, only a 
negligible amount of the active ingredient is 
absorbed, therefore, the product should be 
considered potentially harmless.
The cream should be applied thinly to the 
affected skin areas two or three times daily 
and gently rubbed in./A thin layer of cream 
should be applied to and rubbed into the 
affected region twice-thrice a day.
For complete recovery, it is advisable to 
continue the treatment for additional two 
weeks after the cessation of symptoms./To 
achieve complete healing, the treatment 
should be continued for 2 weeks after the 
symptoms disappear.
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Melatonin and Breast Cancer

It has been observed in certain Scandinavian countries with a high incidence of breast 
cancer (Iceland, Norway, Sweden, Denmark) that people working in alternating shifts, 
especially those who work under artificial light were more frequently diagnosed with 
breast cancer. (1) An explanation provided was the decreased functioning of the pineal 
gland and a decrease in melatonin production. Melatonin production significantly 
decreases in women over 40-50 years of age. During night-time resting, when the body is 
not exposed to any light stimulus, the melatonin level increases, providing a protective 
effect on hormone-dependent tissues, preventing cellular growth and decreasing the free 
radical content of tissues. (2) In the absence of this ’beneficial’ effect of melatonin the 
incidence of breast cancer may increase. Mainly, this may occur at workplaces where 
people work under artificial light during daytime as well, in alternating shifts or only 
night shifts. In sleep disturbances or when the sleep pattern changes the melatonin level 
cannot reach a sufficiently high level. Within the resting body melatonin provides a 
physiological stimulus for immune-competent cells (see nocturnal asthma attacks) which, 
in healthy individuals, also means an immune defence against tumour cells. (3) Melatonin 
affects the prolactin level and has a diverse role in endocrine regulation and this is the 
reason why it is able to inhibit the development of breast cancer. (4) Inhibition of 
melatonin production is linked to hazards at the workplace, stress and the working of the
immune system as well. According to latest scientific research, low-frequency magnetic 
fields have an effect on melatonin levels. Investigating the direct effect of 
electromagnetic fields, research data also point to the fact that a 50-60 Hz magnetic field 
can hinder pineal function responsible for melatonin production. (5) However, large-scale 
US statistics revealed certain contradictions in connection with the cancer-causing effect
of electromagnetic fields. Although, according to American epidemiological studies, the 
presence of magnetic fields itself did not increase the incidence of breast cancer, 
Scandinavian studies stress the existence of this effect.

(szószám:323)
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Kijelölt szöveghelyek:

1. Ezt a tobozmirigy csökkent 
működésével, illetve a melatoninszint 
csökkenésével magyarázták.

An explanation provided was /This was 
explained by the decreased functioning of the 
pineal gland and a decrease in melatonin 
production.

2. A melatonin Jótékony hatásának” 
elmaradása esetén emelkedhet az 
emlőrák gyakorisága.

In the absericé/lack of this ’beneficial’ effect 
of melatonin the incidence of breast cancer 
may increase.

3. A melatonin hatást gyakorol a 
prolaktinszintre és sokirányú szerepe 
van az endokrin szabályozásban

melatonin affects the prolactin level and has a 
diverse/multiple role in endocrine regulation

4. A melatonin-termelés gátlása 
összefügg a munkahelyi ártalmakkal, 
stresszel és az immunrendszer
működésével is.

Inhibition of /Hindered melatonin production 
is linked/ related to hazards at the workplace, 
stress and the working/functioning of the 
immune system as well.

5. Ugyanakkor a nagy USA- 
statisztikákban ellentmondások 
mutatkoztak az elektromágneses terek 
daganatkeltő hatásával kapcsolatban.

However/At the same time, large-scale US
statistics revealed/ found certain 
contradictions in connection with the cancer- 
causing effect of electromagnetic fields.
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