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Előszó

Könyvünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga 
orvosi szakirányának szóbeli vizsgájára, azon belül a szimulált beszélgetés vizsgafeladatra 
való felkészülést kívánja segíteni B2 (középfok) szinten.

A PROFEX szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésze 3 feladatból áll: az első feladat egy 
spontán bevezető beszélgetés, a második feladat két szimulált beszélgetésből áll és a harmadik 
feladat B1 szinten (alapfok) képleírás, B2 szinten (középfok) ábraelemzés, Cl szinten 
(felsőfok) pedig egy mini-prezentáció. A bevezető beszélgetésre 8 pontot lehet kapni, a 
szimulált beszélgetésnél 12 pontot lehet szerezni, míg a harmadik feladatnál (képleírás, 
ábraelemzés vagy mini-prezentáció) az elérhető pontszám 10. A szóbeli vizsga részét képezi a 
beszédértés vizsgarész is, melynél 20 pontot lehet szerezni. A sikeres vizsgához a 
maximálisan elérhető 50 pontból legalább 30-at kell teljesíteni és vizsgarészenként is meg kell 
szerezni a pontok minimum 40%-át (beszédkészség: 12 pont, beszédértés: 8 pont).

A könyvünk témáját képező szimulált beszélgetés vizsgafeladat két beszélgetésből áll: egy 
szakember-szakember (orvosi szakiránynál orvos-orvos) párbeszédből és egy szakember
kliens (orvosi szakiránynál orvos-beteg) párbeszédből, amelyben a szakember szerepét a 
vizsgáztató alakítja.

A könyv 50 mintafeladat-sorból áll, melyek mindegyike egy betegséget dolgoz fel. Az egyes 
mintafeladat-sorok tartalmaznak egy orvos-orvos és egy orvos-beteg párbeszédet, valamint a 
párbeszédek feldolgozását segítő feladatokat. Mivel a könyv végén megoldókulcs is található 
a feladatokhoz, ezért a könyv önálló felkészülésre is alkalmas.

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk a vizsgájához!

Dr. Hegedűs Anita
a PROFEX Nyelvvizsgaközpont angol nyelvi fövizsgáztatója
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1. MINTAFELADAT - Vakbélgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Belgyógyászati klinika

Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Ön az éjszaka során felvett egy fiatal nőbeteget erős hasi fájdalmakkal.

Számoljon be az esetről a főorvosnak a másnap reggeli referátumon.

Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- mondja el, hogy a beteget hajnali két órakor hozta be a mentő

- a beteg a has jobb alsó kvadránsában érzett éles fájdalmat előző nap

- először görcsoldót vett be otthon, ami egy ideig használt is, de később 

egyre több gyógyszert kellett bevennie, és amikor már elviselhetetlen 

volt a fájdalom, kihívta a mentőt

- hányingert is érzett és két alkalommal hányt is, hasmenés nem volt

- tapintásra a has kőkemény volt az izomvédekezés miatt és diffúz 

érzékenység volt észlelhető

- Ön sürgősségi vérvizsgálatot és ultrahangot rendelt el, ezek és a fizikális 

vizsgálat alapján perforálódott vakbélgyulladást állapított meg

- utána átszállíttatta a beteget a sebészeti osztályra, mivel a beteg állapota 

sürgős műtéti beavatkozást igényelt
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/. MINTAFELADAT- Vakbélgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Belgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Kérdezze ki a beteget, vizsgálja meg és állítsa fel a diagnózist.

Kérdezze meg a betegtől:

- mi a panasza és mikor kezdődött

- pontosan hol érzi a fájdalmat és milyen jellegű a fájdalom

- sugárzik-e a fájdalom valamerre

- volt-e hányinger vagy hányás

- széklete, vizelete rendben van-e és volt-e egyéb panasza, pl. láz, 

hidegrázás

- kérje meg a beteget, hogy feküdjön a vizsgálóasztalra és tegye szabaddá a 

hasát, mert szeretné megvizsgálni

- tájékoztassa a beteget, hogy Ön vakbélgyulladásra gyanakszik, de a 

diagnózis felállításához vérvizsgálat és ultrahang is szükséges
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1. Appendicitis

1. Write questions regarding the following factors of pain

a) onset:

b) exact location:

c) character:

d) radiation:

e) duration:

f) accompanying symptoms:

g) relieving and aggravating factors

2. Fill in the gaps in the doctor's summary of a case of appendicitis using words from the 
brackets

(elicited, diagnosed, intensity, ambulance, surgical, vomited, questioning, distension, 
complaining)

A 21-year-old female patient was brought in by ............................................  at 2 a.m.

............................................... of a sharp pain in her abdomen. O n ...............................................

I found out she had first felt the pain the previous night. Over the next few hours the pain

increased in ......................................  and she felt generally unwell with nausea and

....................................... on two occasions. There was no diarrhoea. On examination o f the

abdomen, there was no ............................................. but diffuse tenderness accompanied by

guarding was ....................................  An emergency blood test and ultrasound were

performed. Based on the results of these tests and the physical examination results, I
....................................... the patient with a perforated appendicitis. The patient was transferred

to th e .......................................... ward due to her condition requiring emergency surgery.
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2. MINTAFELADAT -Szalmonella-fertőzés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Belgyógyászati klinika, fertőző osztály

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Osztályos szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során felvett egy idős nőbeteget. Ügyeletátadáskor

tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a beteget este 10 órakor hozta be a mentő lázzal, hányással, hasmenéssel

- a beteg dehidratált állapotban volt

- a beteg elmondása alapján többször volt vér a székletében

- a tünetek kb. egy héttel ezelőtt jelentkeztek először, miután a beteg 

tojásrántottát evett

- ekkor a háziorvos szalmonella-fertőzést állapított meg, amit a 

széklettenyészet is megerősített

- vizsgálatkor az ízületek is gyulladásban voltak, ami arra utal, hogy a 

baktérium bekerült a véráramba, majd onnan eljutott az ízületekbe

- Ön felvette a beteget az osztályra, és vénás folyadékpótlást és 

antibiotikum-kúrát kezdett el adni a betegnek
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2. MINTAFELADAT - Szalmonella-fertőzés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Idős nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy idős nőbeteg hányingerre, hányásra, hasmenésre panaszkodva keresi fel

Önt. Kérdezze ki a beteget a panaszokról és tegyen javaslatot a terápiával 

kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mi a panasza és mikor kezdődtek a tünetek

- volt-e láz, hidegrázás, görcsös hasi fájdalom

- van-e hasmenése és látott-e vért a székletében

- milyen ételt fogyasztott az elmúlt egy napban 

Tájékoztassa a beteget:

- Ön szalmonella-fertőzésre gyanakszik, de a diagnózis megerősítéséhez 

székletmintára is szükség van

- tüneti kezelés szükséges: folyadékpótlás, láz- és fájdalomcsillapítás, 

görcsoldás

- amennyiben a tünetek 3-5 napon belül nem múlnak el vagy súlyosbodnak, 

antibiotikum-kúrát kell kezdeni
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2. Salm onella infection

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) fever, shivering

c) abdominal cramps

d) blood in the stool

e) foods consumed during the previous day

2. Match the two parts of the doctor's instructions

1. We'll need a stool sample a) to replace the fluid you're losing from 
persistent diarrhoea.

2. You'll need to drink a lot of water b) to eliminate the bacteria from your body.
3.I'm going to prescribe you some 
medications

c) to confirm the diagnosis.

4. You may need a course of antibiotics d) to reduce your fever and cramps.

3. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(culture, paramedics, entered, dehydrated, antibiotics, blood, inflamed, admitted)

An elderly female patient was brought in by th e .................................... at 10 p.m. The patient

was suffering from pyrexia and diarrhoea and she was in a severely....................................

condition. She had experienced the symptoms over the preceding 10 days after consuming

scrambled eggs purchased in a street eatery. She had seen .................................... in her stool

on several occasions. Her GP diagnosed her with salmonellosis, which was also confirmed by

a stool ......................................  On examination the joints were ..................................... ,

indicating the bacteria had .................................. the bloodstream and spread to the joints. The

patient w as ......................................... to the ward and IV fluid replacement and a course of

were commenced.
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3. MINTAFELADAT - HIV-ferlö'zés gyanúja

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Belgyógyászati klinika, fertőző osztály

Résztvevők: Osztályos szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön felvett egy középkorú férfibeteget az osztályra. Tájékoztassa a főorvost a

következőkről:

- felvételkor a betegnek tartós höemelkedése és testszerte tapintható 

nyirokcsomói voltak

- a beteg ízületi fájdalmakra is panaszkodott

- vizsgálatkor a beteg bőrén kiütéseket és Kaposi-szarkómára utaló 

elváltozásokat vett észre

- a beteg alkarján tűszúrások nyomai találhatók

- Ön HIV-fertőzésre gyanakszik, de ezt természetesen vérvizsgálattal is 

meg kell erősíteni

- Ön szerint a vérmintát több időpontban le kell venni és több módszerrel 

is meg kell vizsgálni a hamis negatív eredmény elkerülése érdekében

- Ön szerint fontos lenne minden, a beteggel kapcsolatba kerülő kolléga 

figyelmét felhívni arra, hogy fokozottan figyeljenek oda a megfelelő 

higiéniára és sterilitásra
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3. MINTAFELADAT - HIV-fertőzés gyanúja

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy középkorú férfibeteg keresi fel lázra és fejfájásra panaszkodva.

Kérdezze ki a beteget a panaszokról és tegyen javaslatot a terápiával

kapcsolatban:

- kérdezze meg, mikor kezdődtek a tünetek

- kérdezze meg, tapasztal-e egyéb tüneteket, pl. ízületi fájdalmat, 

fáradékonyságot

- közölje a beteggel, hogy szeretné megtapintani a nyirokcsomókat

- kérdezze meg, használ-e vagy használt-e kábítószert vénásan

- tájékoztassa a beteget, hogy felmerül a HIV-fertőzés gyanúja, de ezt 

vérvizsgálatokkal is meg kell erősíteni

- tájékoztassa a beteget, hogy a betegség ugyan gyógyíthatatlan, de ma már 

jól kezelhető

- a kezelés célja a vírus elpusztítása, az általános állapot stabilizálása és a 

súlyos immunrendszeri és egyéb szövődmények megelőzése
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3. Suspected HIV infection

1. Match the therapies/tests with their purposes

1. A blood culture should be done a) to avoid contamination with blood and 
bodily secretions.

2. Several blood samples should be taken b) to destroy the virus, stabilize the patient's 
condition and prevent complications.

3. The therapy should be commenced c) to avoid a false negative diagnosis.
4. The investigations should be carried out 
with full safety measures

d) to confirm a diagnosis of HIV infection.

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(questioning, consistent, outpatient, abuse, raised, culture, persistent, pricks)

A middle-aged male patient presented to th e ....................................department suffering from

......................................  pyrexia, articular pain and generalized lymphadenopathy. On

physical examination, generalized, mild skin rashes and purple lesions

........................................  with kaposi's sarcoma were noticed. Several needle

..................................... were also found on the patient's forearm. O n ........................................,

a 10-year history of IV drug ...................................  was found. The history and physical

examination results .....................................  the possibility of HIV infection, which was

confirmed by a blood .......................................  Blood samples were taken on several

occasions to avoid a false negative diagnosis.
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4. M INTAFELADAT- Vérhas

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Belgyógyászati klinika, fertőző osztály

Résztvevők: Rezidens orvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön felvett az osztályra egy fiatal nőbeteget. Tájékoztassa a főorvost a

következőkről:

- a fiatal nőbeteg, elmondása alapján, 4-5 nappal ezelőtt kezdett el lázat, 

fejfájást, hasfájást, hasmenést, fáradékonyságot érezni

- tegnap a hasmenés véressé vált és hidegrázás is jelentkezett

- felvételkor a beteg erősen kiszáradt állapotban volt és az általános fizikai 

állapota is rossz volt

- Ön a tünetek és a fizikális vizsgálat alapján vérhasra gyanakodott, ezért 

székletmintát vetetett és azt elküldte bakteriológiai vizsgálatra

- a bakteriológiai vizsgálat is megerősítette a vérhast

- a vastagbéltükrözést nem tartotta indokoltnak a beteg legyengült állapota 

miatt és azért, mert a bakteriológiai vizsgálat is egyértelműen kimutatta a 

betegséget

- Ön felvette a beteget az osztályra és vénás folyadékpótlást és 

antibiotikum-kúrát kezdett
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

4. MINTAFELADAT- Vérhas

Sürgősségi szakrendelés 

Belgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

A beteg Önt lázra, fejfájásra, hasi görcsökre és hasmenésre panaszkodva 

keresi fel. Kérdezze ki a beteget és állítsa fel a diagnózist.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek

- milyen magas a láza, volt-e lázgörcse

- milyen az étvágya, fáradtnak, gyengének érzi-e magát

- milyen gyakran van széklete és látott-e vért a székletében

- volt-e mostanában külföldön

- közölje a beteggel, hogy a tünetek alapján Ön vérhasra gyanakszik

- tájékoztassa a beteget, hogy a diagnózist széklettenyésztéssel is meg kell

erősíteni
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4. Dysentery

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) fever or febrile convulsions

c) appetite

d) fatigue or weakness

e) bowel movements or blood in the stool

f) recent visits abroad

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets 

(admission, questioning, course, emergency, severely, consistent, sample, confirmed,
blood)

A young female patient presented to th e ........................................... department complaining

of fever, headache, abdominal pain, diarrhoea and fatigue. On .......................................  I

found out she had first experienced the symptoms 4-5 days previously. The day before

admission she noticed some ........................................  in her stool and shivering was also

experienced. On .........................................  the patient was ..........................................

dehydrated and in a poor general condition. The symptoms and physical examination results

were .........................................  with a diagnosis of dysentery, therefore, a stool

..........................................  was taken and sent for bacteriological examination. As the

bacteriology........................................... the diagnosis, a colonoscopy wasn't indicated. The

patient was admitted to the department and administration of IV fluid replacement and a 

........................................... of antibiotics were commenced.
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5. MINTAFELADAT - Pajzsmirigy-túlmiiködés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Endokrinológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Hívja fel endokrinológus kollégáját és kérje egy betege kivizsgálását.

Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- egy 41 éves nőbeteg jelentkezett Önnél a következő tünetekkel: 

testsúlycsökkenés, kézremegés, izzadás, melegségérzet, hasmenés

- a beteg 3 hónappal ezelőtt vette észre először a tüneteket

- elmondása szerint az utóbbi időben szorongást, nyugtalanságot és 

fáradtságot is tapasztalt

- tapintásra a pajzsmirigy megnagyobbodott volt

- Ön elküldte a beteget laborvizsgálatra

- a laborvizsgálat a pajzsmirigyhormonok emelkedett szintjét mutatta ki

- kérdezze meg kollégáját, hogy tudná-e fogadni a beteget
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

5. MINTAFELADAT - Pajzsmirigy-túlmiíködés

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy középkorú nőbeteg keresi fel fáradtságra, kézremegésre, izzadásra,

fogyásra panaszkodva. Kérdezze ki a beteget, állítsa fel a lehetséges

diagnózist és tegyen terápiás javaslatot.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a tüneteket

- rendben van-e a széklete és a menstruációja

- mennyit fogyott és mennyi idő alatt, étvágya rendben van-e

- idegességet, szorongást, nyugtalanságot tapasztalt-e, a hideg vagy a meleg 

időjárást bírja-e jobban

- a bőrén észrevett-e valamilyen elváltozást

- tájékoztassa a beteget, hogy mivel láthatóan meg van nagyobbodva a 

pajzsmirigye és a szeme is enyhén dülledt, ezért Ön pajzsmirigy- 

túlmüködésre gyanakszik

- küldje el a beteget laborvizsgálatra, mivel a diagnózis megerősítésének 

érdekében meg kell mérni a pajzsmirigyhormonok szintjét a vérben
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5. Hyperthyroidism

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) bowel movements

c) periods

d) appetite

e) weight loss (amount, period)

f) sensation of irritability, anxiety, restlessness

g) preferences for hot or cold weather

h) skin lesions

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(prone, palpation, elevated, presented, frequency, although, prefers, hands, previously, 
confirming)

A 41-year-old female patient ...........................................  to her GP complaining of fatigue,

irritability and anxiety. Her symptoms have increased over the previous 3 months.

.......................................... her appetite has been normal, she has lost 6 kilos. She has also

noticed an increased ...........................................  of bowel movements. Her periods have

become lighter and shorter. She feels extremely tired and has been...................................... to

perspire more than usual. She ...........................................  cold weather. She has had no

significant illnesses............................................  On physical examination, she appeared

agitated and h e r ......................................... were sweaty and tremulous. The thyroid gland was

enlarged o n .......................................... Blood tests showed a n .......................................... level

of thyroid hormones............................................ a diagnosis of hyperthyroidism.
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6. MINTAFELADAT - Cukorbetegség

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Endokrinológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Hívja fel endokrinológus kollégáját. Ismertesse egy betegének esetét és

utalja be hozzá a beteget. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a fiatal nőbeteg múlt héten jelentkezett Önnél fáradtságra, fokozott 

szomjúságra és gyakori és nagy mennyiségű vizelésre panaszkodva

- az étvágya jó, mégis egy hét alatt 1,5 kilót fogyott

- a beteg mozgásszegény életmódot folytat, ülőmunkát végez

- a beteg több helyen gombás fertőzést észlelt a bőrén

- Ön elküldte a beteget laborvizsgálatra, mely magas vércukorszintet (8,2 

mmol/1 éhgyomorra) mutatott ki

- a laborvizsgálat eredménye és a tünetek alapján Ön 2-es típusú 

cukorbetegségre gyanakszik

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget
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6. MINTAFELADAT - Cukorbetegség

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Endokrinológiai szakrendelés

Résztvevők: Endokrinológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteget háziorvosa utalta be Önhöz 2-es típusú cukorbetegség

gyanúja miatt. Tájékoztassa a beteget az állapotával, a kezeléssel és a

szükséges életmódbeli változtatásokkal kapcsolatban. Közölje a beteggel:

- a háziorvosa azért utalta be Önhöz, mert magas volt a vércukorszintje

- a laborvizsgálat eredménye és a tünetek alapján megállapítható a 2-es 

típusú cukorbetegség

- ennek kialakulásáért az inzulin-rezisztencia a felelős, melyet a hasi 

zsírszövet mennyiségének felszaporodása okoz

- a betegség jelenleg még nem gyógyítható, ám megfelelő kezeléssel 

kontrollálható

- állapota nem olyan súlyos, hogy inzulininjekciót igényelne, elegendő 

szájon át szedhető tablettát kapnia

- a szövődmények elkerülésének érdekében a rendszeres (napi ötszöri) és 

egészséges (kalóriadús ételek, főleg édességek kerülése) táplálkozásra oda 

kell figyelnie

- a rendszeres testmozgás beiktatása is fontos
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6. Diabetes

1. Rewrite the following using non-technical words

a) polyuria:

b) polydipsia:

c) hyperglycaemia:

d) fatigue:

e) adipose tissue:

2. You can see a summary of a doctor giving advice to a patient with diabetes. Put the 
verbs in brackets in the right form (active or passive)

Your G P ......................................... (refer) you to diabetes consultation due to high levels of

your blood sugar. Based on the lab test results and your symptoms, a diagnosis of type 2

diabetes can .............................................  (establish). Insulin resistance, which

..............................................  (cause) by the accumulation of abdominal fatty tissue, is

responsible for the development of this condition. Presently, this condition cannot

.............................................  (cure), however, it can ........................................  (control) with

proper therapy. Since your condition is not severe, you .......................................... (not, need)

insulin shots. You can ...........................................  (take) oral medications. To avoid

complications, you should have regular meals and ..........................................  (follow) a

healthy diet. Since you have a sedentary job and your lifestyle is inactive, introducing regular 

exercise to your regimen is very important.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

7. MINTAFELADAT - Torokgyulladás

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Pulmonológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget tüdőgyógyász kollégájától egyik betegével kapcsolatban.

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa

kollégáját a következőkről:

- a fiatal férfibeteg 5 nappal ezelőtt tapasztalt először torokfájást, lázat, 

köhögést és nyelési fájdalmat

- elkezdett láz- és fájdalomcsillapítót szedni, de orvost akkor nem keresett 

fel
- a köhögés kezdetben száraz volt, de néhány nappal később produktívvá 

vált és a láz sem csillapodott

- tegnap óta ftilfájásra, hallási és légzési nehézségekre is panaszkodik

- Ön szerint a torokból kiinduló fertőzés átterjedt a fülre

- Ön antibiotikum adását kezdte meg, de attól tart, hogy a tüdőre is 

ráterjedhetett a fertőzés

- kérje meg kollégáját, hogy fogadja a beteget és végezze el a szükséges 

vizsgálatokat
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7. MINTAFELADAT- Torokgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy fiatal férfibeteg keresi fel lázra, köhögésre és levertségre

panaszkodva. Kérdezze ki a beteget a tünetekről és tegyen kezelési javaslatot. 

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek

- milyen magas a láza, száraz vagy köpetes a köhögés

- fájdalmas-e a nyelés, fejfájást, izomfájdalmat tapasztal-e

- kérje meg a beteget, hogy nyissa ki a száját, mert szeretné megnézni a 

torkát

- közölje a beteggel, hogy szeretné megtapintani a nyaki nyirokcsomókat

- közölje a beteggel, hogy torokgyulladása van

- írjon fel a betegnek antibiotikum-kúrát és hívja fel a figyelmét az 

ágynyugalomra, a bőséges folyadékfogyasztásra és a lázcsillapításra
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7. Pharyngitis

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) value for fever

c) dry or productive cough

d) difficulty swallowing

2. Match the tw o parts of the doctor's instructions

1. Will you open your mouth a) to prevent complications and reinfection.
2. I'd just like to feel your neck b) so I could have a look at your throat.
3. I'll prescribe you a course of antibiotics c) to speed up the recovery.
4. You'll need bed rest and plenty of fluid d) to see if it is enlarged.

3. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(swallowing, prevent, initially, productive, sought, OTC, developed)

A young male patient started to experience a sore throat, cough, fever and pain on

.........................................  He started to take .....................................  painkillers and fever

reducers but ......................................  no medical attendance at that time.

..................................... . the cough was dry but later it became..................................... of green

sputum and the fever persisted. The previous day he .......................................  earache,

dyspnoea and hearing difficulties. A course of antibiotics was prescribed to 

.................................... the spreading of the infection to the lungs.
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8. MINTAFELADA T - Anaphylaxiás sokk

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi osztály

Résztvevők: Rezidens orvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú férfibeteget hozott be a mentő sokkos állapotban. Referáljon

az esetről másnap a főorvosnak. Tájékoztassa a főorvost:

- a beteget tegnap délután 5 órakor hozta be a mentő, miután megcsípte 

egy darázs

- a beteg torka és nyelve duzzadt volt, testszerte kiütései voltak, az arc 

felhevült volt, a pulzusa szapora és gyenge volt, légzési nehézségei 

voltak és a vérnyomása is leesett

- az eszméletét nem vesztette el

- ön szerint a darázscsípés következtében kialakult súlyos allergiás reakció 

anaphylaxiás sokkhoz vezetett

- Ön vénásan antihisztamint és epinefrint adott

- az infúzió hatására a beteg állapota stabilizálódott, a duzzanat leapadt, a 

légzés, pulzus és vérnyomás normalizálódott

- kiütései még mindig vannak a betegnek, de méretük és számuk csökkent, 

a kiütésekre Ön orális antihisztamint írt fel
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8. MINT AFELAD A T - Anaphylaxiás sokk

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Belgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy középkorú férfibeteg keresi fel, miután megcsípte egy darázs.

Kérdezze ki a beteget a tünetekről és tegyen javaslatot a terápiával

kapcsolatban. Kérdezze meg a betegtől:

- mikor történt a csípés

- mennyi idő telt el a csípés és a tünetek, az arc duzzanata és a kiütések 

megjelenése között

- az arcán kívül máshol is vannak-e kiütések

- van-e hányingere vagy hányt-e

- szédül-e vagy tapasztal-e légzési nehézségeket

- tájékoztassa a beteget, hogy antihisztamint fog kapni vénásan

- közölje a beteggel, hogy a tüneteket az okozta, hogy allergiás a 

darázscsípésre

- tájékoztassa a beteget, hogy ha máskor is megcsípi egy darázs, vegyen be 

Calcimusc-ot és azonnal forduljon orvoshoz a súlyosabb allergiás reakciók 

(anaphylaxiás sokk) elkerülése érdekében
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8. Anaphylaxis

1. Ask the patient regarding the following

a) time of wasp sting

b) time of appearance of symptoms

c) location of rashes

d) nausea or vomiting

e) dizziness

f) difficulty breathing

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(losses, flushed, response, generalized, allergic, stung, due, returned)

A middle-aged male patient was brought in by ambulance at 5 p.m. after having been

.........................................  by a wasp. On admission, the patient's neck and tongue were

swollen, the face w as.......................................... .. his pulse was rapid and weak and his blood

pressure was low. Dyspnoea and a ......................................... rash were also noticed. There

were no .........................................  of consciousness. The patient's condition was

....................................... to an anaphylactic shock caused by a severe.........................................

reaction to wasp sting. Administration of IV antihistamine and epinephrine was immediately

commenced. As a ........................................ to the infusion, the patient's condition stabilized,

the swelling decreased, the respiratory and pulse rates and the blood pressure 

......................................... to normal.
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9. MINTAFELADAT - Gyomorfekély

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi osztály

Résztvevők: Sürgősségi szakorvos (vizsgázó)

Belgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön a sürgősségi osztályon szakorvos. Kérje belgyógyász kollégája

segítségét egy középkorú férfibeteggel kapcsolatban, akit mentővel hoztak 

be éles hasi fájdalmakkal. Ismertesse az esetet kollégájának és kérje meg, 

hogy vegye át a beteget a belgyógyászati osztályra. Tájékoztassa kollégáját 

a következőkről:

- felvételkor a betegnek késszúrásszerű hasi fájdalmai és szapora pulzusa 

volt

- elmondása alapján többször volt vér a székletében és előző nap a széklete 

fekete volt

- kb. fél évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála gyomorfekélyt, ám elmondása 

szerint a felírt gyógyszereket rendszertelenül szedte

- a beteg erős dohányos és alkoholt is gyakran fogyaszt

- Ön szerint a beteg panaszait elhanyagolt gyomorfekély okozta, ám nem 

zárható ki a rosszindulatú megbetegedés

- Ön szerint a pontos diagnózis felállításához endoszkópos biopszia 

szükséges

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget az osztályára és végezze el 

a szükséges vizsgálatokat
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Egy középkorú férfibeteg gyomorfájdalomra panaszkodva keresi fel Önt. 

Kérdezze ki a beteget a tünetekről és tájékoztassa a további vizsgálatokkal 

kapcsolatban. Kérdezze meg a betegtől:

- milyen jellegű a fájdalom és mióta tart

- pontosan hol érzi a fájdalmat

- sugárzik-e valahova a fájdalom

- ki van-e téve stressznek a munkahelyén vagy otthon

- van-e valami, ami enyhíti vagy súlyosbitja a tüneteket

- kérje meg a beteget, hogy tegye szabaddá a hasát és feküdjön fel a 

vizsgálóasztalra, mert szeretné megtapintani a hasát

- közölje a beteggel, hogy Ön gyomorfekélyre gyanakszik és utalja be 

ultrahang-vizsgálatra
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9. G astric Ulcer

1. Ask the patient regarding the following factors of pain

a) character of pain

b) duration of pain

c) exact location of pain

d) radiation

e) aggravating factors

f) relieving factors

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(prior, consumes, excluded, stabbing, tarry, admitted, past, untreated, referred)

A middle-aged male patient was brought to the emergency department by ambulance. On

admission, he had knife-like................................pain and rapid pulse. He had seen blood in

his stool on several occasions and his stool was ...................................  the day

................................... to admission. 6 months previously he was diagnosed with gastric ulcer,

however, he .................................  having taken his medications irregularly. He is a heavy

smoker and.................................. large quantities of alcohol. H is....................................history

and symptoms are consistent with an ................................  gastric ulcer but a malignancy

cannot b e .................................. The patient has been ................................... to an endoscopic

biopsy.
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10. M INTAFELADAT-Bélelzáródás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Sürgősségi osztály 

Sürgősségi szakorvos (vizsgázó)

Sebész szakorvos (vizsgáztató)

Heves, görcsös hasi fájdalmakkal hoz be a mentő Önhöz egy fiatal 

nőbeteget. Ismertesse sebész kollégájának az esetet és kérje meg, hogy 

vegye át a beteget a sebészeti osztályra. Tájékoztassa kollégáját a 

következőkről:

- felvételkor a beteg erős görcsös hasi fájdalomra, puffadásra és 

székrekedésre panaszkodott

- elmondása szerint előző nap többször hányt is

- a has betapintásakor izomvédekezés volt észlelhető

- a betegnek egy hónappal ezelőtt egy balesetben súlyosan megsérült a 

lépe, ezért azt eltávolították

- Ön szerint a beteg tüneteit bélelzáródás okozza, ami kialakulhatott a 

lépeltávolítás utóhatásaként

- Ön szerint a pontos ok kiderítése és a további kezelés megkezdése 

érdekében elengedhetetlen a has felnyitása

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget a sebészeti osztályra
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10. MINTAFELADAT - Bélelzáródás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Belgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy fiatal nőbeteg heves hasi fájdalommal keresi fel. Kérdezze ki a

beteget a tünetekről és tájékoztassa a további vizsgálatokkal és a diagnózissal 

kapcsolatban. Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a panaszok és milyen jellegű a fájdalom

- hányást, puffadást, székrekedést tapasztalt-e

- van-e láza, milyen a közérzete

- volt-e mostanában műtété vagy súlyosabb betegsége, pl. 

hashártyagyulladása

- kérje meg a beteget, hogy tegye szabaddá a hasát és feküdjön fel a 

vizsgálóasztalra, mert szeretné megtapintani a hasát

- közölje a beteggel, hogy nem kizárható a bélelzáródás, ám a tünetek 

pontos okának kiderítéséhez további vizsgálatok szükségesek

- küldje el a beteget laborvizsgálatra és hasi ultrahangra
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10. Ileus

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of pain

b) character of pain

c) sensation of bloating

d) bowel movements

e) vomiting

f) fever or weakness

g) recent surgeries or severe diseases

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(option, sequela, includes, admission, distension, emergency, prior, palpation, confirm)

A young female patient was brought to th e ...............................department by ambulance. On

.................................. the patient complained of severe, cramping abdominal pain, abdominal

..................................  and constipation. She has vomited on several occasions the day

..................................  to admission. Guarding was elicited on ................................  of the

abdomen. Her history.............................an RTC (road traffic collision) injury followed by a

splenectomy. Her symptoms and the physical examination results are consistent with an ileus

developed as a ..........................  of the splenectomy. A laparotomy is mandatory to

............................. the diagnosis and find the most suitable form of treatment
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

11. MINTAFELADAT - Epekó/epegörcs

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Sürgősségi osztály

Sürgősségi szakorvos (vizsgázó)

Belgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Erős, görcsös hasi fájdalmakkal hoz be a mentő Önhöz egy középkorú

nőbeteget. Ismertesse sebész kollégájával az esetet és kérje meg, hogy vegye

át a beteget a sebészeti osztályra. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a beteget este 10-kor hozta be a mentő erős görcsös hasi fájdalmakkal

- a fájdalom a jobb bordaív alatt kezdődött és a jobb váll irányába 

sugárzott ki

- a beteg elmondása szerint a fájdalmak kora délután kezdődtek, miután 

töltött káposztát evett ebédre

- a délután folyamán többször hányt is

- a betegnél három évvel ezelőtt egy más okból elvégzett ultrahang- 

vizsgálaton epekövességet diagnosztizáltak, ám az eddig panaszokat nem 

okozott

- Ön szerint az epekövek elzárták az epehólyagot és ez okozta a beteg 

tüneteit

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget a sebészeti osztályra és, 

amennyiben szükséges, végezze el a műtéti beavatkozást
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11. MINTAFELADAT- Epekö/epegörcs

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú nőbeteg súlyos hasi fájdalmakra panaszkodva keresi fel Önt.

Kérdezze ki a beteget a tünetekről és tájékoztassa a további vizsgálatokról. 

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődött a fájdalom és pontosan hol érzi a fájdalmat

- kisugárzik-e a fájdalom valamerre

- milyen ételt fogyasztott a fájdalom megjelenése előtt

- előfordult-e a családjában epekő

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le derékig és feküdjön fel a 

vizsgálóasztalra, mert szeretné megtapintani a hasát

- közölje a beteggel, hogy Ön epegörcsre gyanakszik és utalja be 

laborvizsgálatra és ultrahangra

- tájékoztassa a beteget, hogy a vizsgálati eredmények függvényében fog 

dönteni, szükséges-e műtéti megoldás
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11. Gallstones/Cholecystitis

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of pain

b) exact location of pain

c) radiation of pain

d) food consumed prior to the development of pain

e) family history of gallstones

2. Fill in the gaps in the doctor’s case summary using words from the brackets

(diagnosed, radiated, ambulance, performed, costal, obstructing, eaten, vomited)

A middle-aged female patient was brought to the emergency department by

..............................at 10 p.m. On admission the patient had abdominal cramps which started

below the rig h t.............................margin a n d ................................to the right shoulder. The

cramps started in the afternoon after the patient h a d ..............................stuffed cabbage for

lunch. During the afternoon the patient...............................on several occasions. Three years

previously the patient was .............................. with gallstones on an ultrasound

..............................  for other reasons. The symptoms and examination results are consistent

with cholecystitis caused by gallstones..............................the bile duct.
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12. M INTAFELADAT- Tüdőgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Belgyógyászati klinika, tüdőgyógyászati osztály

Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Osztályos szakorvos (vizsgáztató)

Ön az ügyelete során felvett egy középkorú nőbeteget. Ügyeletátadáskor

ismertesse az esetet kollégájával. Tájékoztassa kollégáját:

- a középkorú nőbeteget előző nap este hozta be a mentő a következő 

tünetekkel: láz, hidegrázás, légszomj, köhögés, mellkasi fájdalom, 

izomfájdalom és fáradtság

- a beteg elmondása szerint egy héttel ezelőtt tapasztalt először köhögést, 

lázat és izomfájdalmat

- a köhögés kezdetben száraz volt, ám néhány nappal később sárgás-zöldes 

köpetet ürített a beteg

- Ön szerint influenza szövődményeként kialakult tüdőgyulladás a 

diagnózis

- röntgenfelvétel is kimutatta a kétoldali tüdőgyulladást

- mivel a beteg erősen legyengült állapotban volt, ezért Ön a beteget 

felvette az osztályra

- Ön vénásan azitromicin és cefuroxim adását kezdte meg
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12. MINTAFELADAT-Tüdőgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Önt egy középkorú nőbeteg lázra, köhögésre, mellkasi fájdalomra

panaszkodva keresi fel. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a 

vizsgálatokkal és a lehetséges diagnózissal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek

- milyen magas a láza, hidegrázása is volt-e

- száraz-e a köhögés vagy köpetes

- milyen jellegű a mellkasi fájdalom és lélegzetvételkor fokozódik-e

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le derékig, mert szeretné 

meghallgatni a mellkasát

- közölje a beteggel, hogy Ön tüdőgyulladásra gyanakszik, de a diagnózis 

megerősítéséhez röntgenvizsgálat is szükséges

- utalja be a beteget röntgenre és kérje meg, hogy jöjjön vissza az 

eredményekkel
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12. Pneumonia

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) value of fever

c) cough, dry or productive?

d) character of pain 

d) aggravating factors

2. Rewrite the following using non-technical words

a) dyspnoea:

b) pyrexia:

c) productive cough:

d) bilateral pneumonia:

2. Put the verbs in brackets into the right tense in the following case summary

A middle-aged female patient .......................................  (be brought) to the emergency

department by ambulance. On admission she ...........................................  (have) pyrexia,

shivering, dyspnoea, cough, chest pain, muscle aches and fatigue. One week previously she

....................................... (start) to cough,................................................(experience) fever and

muscle aches. Initially, the cough.......................................... (be) dry, but a few days later it

............................................. (become) productive of greenish yellow sputum. The symptoms

..........................................  (be) consistent with pneumonia developed as a complication of

influenza. A chest X -ray........................................  (detect) bilateral pneumonia. The patient

.......................................... (be admitted) to the ward and administration of IV azithromycin

and cefuroxime............................................. (be commenced).
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13. MINTAFELADA T - Asztma

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Pulmonológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget tüdőgyógyász kollégájától egyik betegével kapcsolatban.

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa 

kollégáját a következőkről:

- a középkorú férfibeteg köhögésre, nehézlégzésre és mellkasi szorításra 

panaszkodva kereste fel Önt a rendelőben

- a köhögés görcsös, rohamokban jelentkezik és éjszaka fokozódik

- a nehézlégzés kilégzéskor fokozódik

- fizikai aktivitás vagy hideg levegő felerősíti a tüneteket

- a beteg hosszú ideje erős dohányos

- Ön vizsgálatkor sípoló légzést tapasztalt

- Ön szerint a tüneteket asztma okozza, kérje meg kollégáját hogy fogadja 

a beteget és végezze el a szükséges vizsgálatokat
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13. MINTAFELADA T - Asztma

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Pulmonológiai ambulancia

Résztvevők: Pulmonológus szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú férfibeteget utalt be Önhöz a háziorvosa. A beteg köhögésre,

fulladásra, mellkasi szorításra panaszkodik. Kérdezze ki a tünetekről és 

tájékoztassa a lehetséges diagnózissal és a további vizsgálatokkal 

kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- száraz vagy köpetes a köhögés

- éjszaka súlyosbodik-e a köhögés

- a belégzés vagy a kilégzés nehezebb-e

- fizikai aktivitás vagy hideg levegő fokozza-e a tüneteket

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le derékig, mert szeretné 

meghallgatni a mellkasát

- közölje a beteggel, hogy a tüneteket gyaníthatóan asztma okozza

- a diagnózis megerősítésére és a betegség súlyossági stádiumának 

meghatározására légzésfunkciós vizsgálat szükséges, az eredmény 

birtokában fog dönteni a terápiáról

44



13. Asthma

1. Ask the patient regarding the following

a) cough, dry or productive?

b) inhalation or exhalation is more difficult

c) aggravating factors (night, physical activity, cold air)

2. Rewrite the following using non-technical words

a) dyspnoea:

b) productive cough:

c) inhalation:

d) exhalation:

e) spirometry:

f) auscultate the chest:

3. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets 

(tightness, auscultation, confirm, exertion, heavy, consistent)

A middle-aged male patient presented to his GP complaining of cough, dyspnoea and chest

......................................... He experienced attacks of spasmodic cough, which deteriorated at

night. His symptoms were aggravated by physical...................................... and cold air. The

patient has been a .................................... smoker for a long time. Wheezing was detected on

...................................... of the chest. The symptoms a re ........................................ with asthma,

however, a spirometry is mandatory to ...................................... the diagnosis.
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14. M INTAFELADAT- Tuberkulózis

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Tüdőgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Kérjen segítséget tüdőgyógyász kollégájától egyik betegével kapcsolatban. 

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa 

kollégáját a következőkről:

- a fiatal férfibeteg tartós köhögéssel, hőemelkedéssel, mellkasi 

fájdalommal és fulladással jelentkezett Önnél

- a beteg a köpetében többször látott vért

- egy hónap alatt 3 kilót fogyott

- 2 évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a HIV-fertőzést, melyet huzamosabb 

ideig tartó vénás drogabúzus előzött meg

- a beteg tartósan munkanélküli és életkörülményei rosszak

- Ön tuberkulózisra gyanakszik

- kérje meg kollégáját, hogy végezze el a szükséges vizsgálatokat a 

diagnózis megerősítésének érdekében
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14. MINTAFELADAT-Tuberkulózis

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Pulmonológiai ambulancia

Résztvevők: Pulmonológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A háziorvosa utalt be Önhöz egy fiatal férfibeteget, aki köhögésre, fulladásra,

gyengeségre, fokozott izzadásra panaszkodik. Kérdezze ki a tünetekről és 

tájékoztassa a lehetséges diagnózissal és a további vizsgálatokkal 

kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mióta tapasztalja a tüneteket

- a köhögés száraz vagy köpetes

- látott-e vért a köpetében

- fogyott-e a tünetek megjelenése óta

- milyenek a lakáskörülményei

- közölje a beteggel, hogy a tünetek alapján Ön tuberkulózisra gyanakszik

- tájékoztassa a beteget, hogy a diagnózis megerősítéséhez röntgen, 

laboratóriumi és bakteriológiai vizsgálat is szükséges
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14. Tuberculosis

a) onset of symptoms

b) cough, dry or productive?

c) haemoptysis

d) change in weight

e) living conditions

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

1. A s k  th e  p a t ie n t  r e g a r d in g  th e  fo l lo w in g

(living, drug, past, persistent, lost, social)

A young male patient presented to his GP complaining o f ................................cough, a low-

grade fever, chest pain and dyspnoea. The patient has ............................. 3 kgs and has

developed haemoptysis on several occasions. His ............................. history includes HIV

infection diagnosed 2 years previously, preceded by long-standing IV ................................

abuse. His ............................. history includes lasting unemployment and poor

..............................conditions. The history and the symptoms are consistent with tuberculosis,

however, further examinations are required to confirm the diagnosis.
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15. M INTAFELADAT-Hörghurut

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő

Háziorvos (vizsgázó)

Pulmonológus szakorvos (vizsgáztató)

Kérjen segítséget tüdőgyógyász kollégájától egyik betegével kapcsolatban.

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa

kollégáját a következőkről:

- a középkorú férfibeteg Önt tartós, 3 hónapja fennálló köhögéssel keresi 

fel

- a köhögés produktív: a beteg jellemzően reggel kis mennyiségű nyákos 

köpetet szokott üríteni

- a beteg nehézlégzésre is panaszkodott

- a mellkas auszkultációjakor Ön sípoló légzést hallott

- a beteg erős dohányos: több mint 20 éve kb. egy-másfél doboz cigarettát 

szív

- Ön szerint a beteg panaszait idült bronchitis okozza, melyhez emfízéma 

is társul

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget és lássa el a megfelelő 

terápiával
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15. MINTAFELADAT - Hörghurut

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Egy középkorú férfibeteg lázra, torokfájásra, orrfolyásra és köhögésre 

panaszkodva keresi fel Önt. Kérdezze ki a tünetekről és javasoljon megfelelő 

terápiát.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek

- milyen magas a láza

- száraz vagy köpetes a köhögés

- milyen jellegű és milyen színű a köpet

- érez-e nehézlégzést vagy szegycsont mögötti fájdalmat

- tájékoztassa a beteget, hogy a tüneteit heveny hörghurut okozza, mely 

bakteriálisán felülfertőződött és írjon fel neki antibiotikumot

- hívja fel a beteg figyelmét az ágynyugalom és a megfelelő folyadékpótlás 

fontosságára
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15. Bronchitis

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) value of fever

c) cough, dry or productive?

d) character and colour of sputum

e) occurrence of retrosternal pain

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(auscultation, history, productive, accompanied, heavy, physical)

A middle-aged male patient presented to his GP with a 3-month ............................  of

persistent cough and dyspnoea. The cough w as..............................of small amounts of dilute,

mucous sputum. Wheezing was detected o n ..................................of the chest. The patient is a

...............................smoker: he has been smoking 1-1.5 packs of cigarettes for more than 20

years. The symptoms and .................................  examination findings are consistent with

chronic bronchitis.................................. by emphysema.
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16. M INTAFELADAT-Fejfájás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Neurológus szakorvos (vizsgáztató)

Kérjen segítséget neurológus kollégájától egyik betegével kapcsolatban. 

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa 

kollégáját a következőkről:

- a fiatal nőbeteg rövid ideig tartó, néhány perces látáskiesésre 

panaszkodva kereste fel Önt a rendelőben

- visszatérő, hasogató fejfájásra is panaszkodott

- a fejfájás jellemzően reggel, ébredés után jelentkezik

- a fejfájás gyakran köhögéssel, tüsszentéssel együtt jelentkezik

- elmondása szerint gyakran van hányingere és időnként hirtelen, előjel 

nélküli hányás is előfordul

- Ön szerint a panaszok hátterében nem migrén áll, nem zárható ki a 

súlyosabb betegség, pl. agydaganat

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget
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16. MINTAFELADAT - Fejfájás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteg visszatérő, súlyos fejfájásra panaszkodva keresi fel Önt.

Kérdezzi ki a tünetekről és utalja be szakorvoshoz.

Kérdezze meg a betegtől:

- milyen jellegű a fájdalom

- a fej csak egyik, vagy mindkét oldalát érinti-e

- milyen gyakran jelentkezik a fájdalom

- mennyi ideig tartanak az egyes rohamok

- a rohamokat kísérik-e egyéb tünetek, pl. hányinger, hányás, látászavarok

- észrevett-e valamit, ami kiváltja a tüneteket, pl. időjárás-változások, 

bizonyos ételek

- tájékoztassa a beteget, hogy panaszait migrén okozza és utalja be 

neurológushoz részletesebb kivizsgálás és a megfelelő terápia kiválasztása 

céljából
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16. Headache

1. Ask the patient regarding the following factors of pain

a) character of pain

b) affected side

c) frequency of pain

d) duration of individual attacks

e) accompanying symptoms

f) triggering factors

2. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets 

(investigations, waking, complaining, splitting, excluded, associated, vomited)

A young female patient presented to my surgery..................................of frequent losses of

vision lasting for a few minutes. She also experienced recurrent, .....................................

headaches mainly occurring in the morning, after........................................The headaches are

o ften .........................................  with coughing and sneezing. The patient often experiences

nausea and has .......................................  on several occasions. I suspect the signs and

symptoms are not due to migraine. Malignancies (e.g., a brain tumour) cannot be 

........................................... Please carry out the necessary .........................................  and

interventions.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

17. M INT AFELAD A T - Alvási apnoe

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Neurológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget neurológus kollégájától egyik betegével kapcsolatban.

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa

kollégáját a következőkről:

- az idős férfibeteg azért kereste fel Önt a rendelőben, mert a felesége 

elmondása szerint éjjelente erősen horkol

- a felesége arról is beszámolt, hogy éjjel a légzése is ki szokott maradni és 

emiatt többször is felkeltette a beteget

- a beteg reggel fáradtabban ébred, mint ahogy lefeküdt és napközben el 

szokott bóbiskolni

- a betegnek éjjel többször is ki kell mennie pisilni

- a beteg túlsúlyos, dohányzik és rendszeresen fogyaszt alkoholt

- Ön szerint a panaszok hátterében alvási apnoe áll

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja ki a beteget és kezdje el a megfelelő 

terápiát
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17. MINTAFELADAT -Alvási apnoe

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Idős férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy idős férfibeteg azzal a problémával keresi fel Önt, hogy az utóbbi időben

nagyon fáradékony és felesége szerint éjszakánként horkol. Kérdezze ki a 

beteget a tünetekről és utalja be szakorvosi vizsgálatra.

Kérdezze meg a betegtől:

- a felesége elmondása alapján a horkolás minden éjjel előfordul-e

- a felesége észrevette-e, hogy éjjel a légzés leáll

- észrevette-e a beteg, hogy fáradtabban ébred, mint ahogy lefeküdt

- tapasztal-e aluszékonyságot napközben

- hányszor kell kimennie éjjel pisilni

- tájékoztassa a beteget, hogy Ön szerint a panaszokat alvási apnoe okozza, 

ami alvás közbeni légzéskimaradást jelent

- tájékoztassa a beteget, hogy beutalja neurológiai kivizsgálásra, mivel a 

kezeletlen alvási apnoe súlyos szövődményekhez, pl. szívritmuszavar, 

stroke, fulladás, vezethet
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17. Obstructive Sleep Apnoea

1. Ask the patient regarding the following

a) daytime sleepiness

b) snoring at night

c) pauses in breathing at night

d) nocturnal urination

2. Rewrite the following using non-technical words

a) apnoea:

b) nocturnal dyspnoea:

c) nocturia:

3. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(nocturia, daytime, snorer, consistent, regular, asleep, breathing, investigation)

An elderly male patient presented to my surgery complaining of excessive

.....................................  sleepiness. In the mornings he wakes up feeling more tired than he

was the previous night and he reported having fallen..................................... during the day on

several occasions. His wife reported him to be a loud .......................................  On some

occasions he stops....................................... at night and she has felt the need to prod him for

him to resume breathing. He has a history o f ......................................... He is obese, a heavy

smoker and drinks alcohol on a ....................................basis. His symptoms such as snoring,

nocturnal dyspnoea, witnessed apnoea, daytime sleepiness, fatigue and nocturia are

......................................  with obstructive sleep apnoea. Please, carry out a thorough

...................................... and commence with the most suitable treatment option.
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18. MINTAFELADA T - Allergia

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Bőrgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget bőrgyógyász kollégájától egyik betegével kapcsolatban.

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa 

kollégáját a következőkről:

- a fiatal nőbeteg orrfolyásra, tüsszentésre és köhögésre panaszkodva 

kereste fel Önt a rendelőben

- a tünetek kb. 5-6 héttel ezelőtt, augusztus végén kezdődtek

- vizsgálatkor a szemhéj duzzadt volt és a kötőhártya gyulladt

- a beteg alapbetegsége, az ekcéma tünetei is fokozódtak az utóbbi időben

- a beteg családjában előfordul allergiás betegség: édesanyja

pollenallergiában szenved, nővére pedig laktóz-érzékeny

- Ön szerint a beteg tüneteit pollenallergia okozza

- kérje meg kollégáját, hogy fogadja a beteget és végezze el a szükséges 

vizsgálatokat a diagnózis megerősítésére
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18. MINTAFELADAT - Allergia

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteg orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszentésre panaszkodva keresi

fel Önt. Kérdezze ki a beteget a tünetekről és utalja be szakorvosi vizsgálatra. 

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek

- láza, hőemelkedése van-e

- viszket, könnyezik vagy ég-e a szeme

- korábban tapasztalt-e hasonló tüneteket

- van-e neki vagy a családban valaki másnak valamilyen allergiás betegsége 

Tájékoztassa a beteget:

- Ön szerint a tüneteket nem nátha vagy influenza, hanem szénanátha 

okozza

- allergiavizsgálat szükséges annak kiderítésére, hogy pontosan mire 

allergiás és a jövőben az allergiát kiváltó tényezőt kerülnie kell
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18. Hay Fever

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) fever or low-grade fever

c) itchy or watery eyes

d) prior similar symptoms

e) family history of allergies

2. Put the verbs in brackets into the right tense in the following case summary

A young female patient............................................(present) to my surgery complaining of

nasal congestion, nasal discharge, coughing and sneezing. The symptoms

..................................  (start) 5-6 months previously, at the end of August. On physical

examination, the eyelids ....................................  (be swollen) and the conjunctiva

......................................  (be injected). The symptoms of the patient's underlying condition,

eczema, .................................... (deteriorate) recently. Allergic diseases ................................

(run) in the patient's family: her m other......................................(suffer) from pollen allergy

and her sister...................................... (have) lactose intolerance. The patient's symptoms and

a family history of allergies....................................... (be) consistent with a diagnosis of pollen

allergy. Please, carry out the necessary investigations to confirm the diagnosis.
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19. M INTAFELADAT-Érszűkület

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Érsebész szakorvos (vizsgáztató)

Kérjen segítséget érsebész kollégájától egyik betegével kapcsolatban. 

Ismertesse a beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa 

kollégáját a következőkről:

- a középkorú férfibeteg szédülésre és fülcsengésre panaszkodva kereste 

fel Önt

- a szédülés főleg a fej hátradöntésekor jelentkezik

- a fülcsengés elmúlása után a beteg a bal fülére halláskiesést tapasztal, 

mely percekig tart

- a betegnél 12 évvel ezelőtt diagnosztizáltak cukorbetegséget

- Ön megmérte a beteg vérnyomását, mely magas volt

- Ön szerint a panaszokat érszűkület okozza

- kérje meg kollégáját, hogy fogadja a beteget és végezze el a szükséges 

vizsgálatokat a diagnózis felállításához
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19. MINTAFELADAT - Érszűkület

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Háziorvosi rendelő 

Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Egy középkorú férfibeteg szédülésre és fulcsengésre panaszkodva keresi fel 

Önt a rendelőben. Kérdezze ki a tünetekről és utalja be szakorvosi vizsgálatra. 

Kérdezze meg a betegtől:

- milyen jellegű a szédülés, pl. forgó vagy bizonytalan jellegű

- állandóan szédül vagy helyzetváltoztatás (pl. felállás, fej hátradöntése) 

váltja ki a szédülést

- a fűlcsengést csak egyik vagy mindkét fülében érzi-e

- hányingert, hányást tapasztalt-e

- dohányzik-e, mennyit és mióta

- kérje meg a beteget, hogy húzza fel az ingujját, mert szeretné megmérni a 

vérnyomását

- tájékoztassa a beteget, hogy a panaszok hátterében nyaki érszűkület állhat, 

és utalja be a beteget érsebész szakorvoshoz
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19. Carotid Stenosis

1. Ask the patient regarding the following

a) character of dizziness

b) trigger factors regarding dizziness

c) ringing in one or both ears

d) nausea or vomiting

e) tobacco use (how much, for how long)

2. Rewrite the following using non-technical words

a) carotid stenosis:

b) vertigo:

c) tinnitus:

d) hypertension:

3. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(past, loss, tilting, ear, diagnosed, carotid)

A middle-aged male patient presented to my surgery complaining of vertigo and tinnitus in

the left................................The vertigo mainly occurs o n .................................. the head back.

Following the ceasing of tinnitus, he experiences hearing ..............................  lasting for

several minutes. The patient w as...................................with type 2 diabetes 12 years ago. On

examination the patient experienced hypertension. The patient's symptoms, physical

examination results and ................................  history are consistent with a diagnosis of

..................................... stenosis. Please, carry out the necessary investigations to confirm the

diagnosis.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

20. MINTAFELADAT - Szívritmuszavar

Helyszín: Szívcentrum

Résztvevők: Kardiológus szakorvos (vizsgázó)

Szívsebész szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Hívja fel szívsebész kollégáját és kérjen segítséget egyik betegével

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- az idős férfibeteget Ön évek óta kezeli az ambulancián szívkoszorúér

szűkülettel

- tegnap este a mentő egy eszméletvesztéses rosszullét után hozta be

- a betegnél epilepsziához hasonló görcsök is jelentkeztek

- a beteg zavartnak tűnt és a beszéde is időnként akadozott

- az EKG-n bradycardia és másodfokú AV-blokk látható

- Ön szerint a betegnél súlyos szívritmuszavar alakult ki, mely műtéti 

megoldást igényel

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg ő is a beteget és foglaljon állást 

a műtéti megoldással kapcsolatban
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20. MINTAFELADAT - Szívritmuszavar

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Kardiológiai szakrendelés

Résztvevők: Kardiológus szakorvos (vizsgázó)

Idős férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A beteget háziorvosa szívritmuszavarra utaló tünetekkel utalta be Önhöz.

Kérdezze ki a beteget és végezze el a szükséges vizsgálatokat.

Kérdezze meg a betegtől:

- milyen gyakran tapasztal szapora vagy rendetlen szívdobogást

- mennyi ideig tartanak az egyes epizódok és spontán szünnek-e

- mellkasi fájdalmat, nehézlégzést tapasztal-e

- volt-e már szívinfarktusa

- ismert-e szívkoszorúér-szűkülete vagy elzáródása

- van-e magas vérnyomása vagy más olyan betegsége, amelyre rendszeresen 

gyógyszert szed

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le derékig és feküdjön fel a 

vizsgálóasztalra, mert Ön 12-elvezetéses EKG-vizsgálatot szeretne 

végezni
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20. Arrhythmia

1. Ask the patient regarding the following

a) frequency of rapid or irregular heartbeats

b) duration of individual episodes

c) whether individual episodes cease spontaneously

d) history of myocardial infarction or coronary artery disease

e) major health problems (e.g., high blood pressure)

2. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(slurred, convulsions, episode, showed, outpatient, emergency, diagnosis)

A middle-aged male patient was brought to the emergency department by ambulance

following an .................................  of loss of consciousness accompanied by epileptiform

.................................... On examination, the patient was confused and his speech was

................................... An EC G ............................... bradycardia and second-degree AV block.

The patient has been treated for coronary artery stenosis at th e ...............................clinic for

several years. The patient's symptoms, examination results and past history are consistent with 

a ..............................of severe arrhythmia requiring a n ................................... surgery.
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21. MINTAFELADAT - Szívizomgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Kardiológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Hívja fel kardiológus kollégáját egyik betegével kapcsolatban. Ismertesse a

beteg esetét és utalja be a beteget kollégájához. Tájékoztassa kollégáját a

következőkről:

- a fiatal férfibeteg hónapok óta tartó fáradtságra és gyengeségre 

panaszkodva keresi fel Önt a rendelőben

- a beteg mellkasi fájdalomra és légszomjra is panaszkodott

- fizikális vizsgálatkor a beteg sápadt volt és a lábfejek duzzadtak voltak

- a mellkas auszkultációjakor Ön enyhe tachycardiát észlelt

- a betegnek két héttel ezelőtt vesegyulladása volt

- Ön szerint a beteg panaszait myocarditis okozza

- kérdezze meg kollégáját, hogy átküldhetné-e most a beteget hozzá
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21. MINTAFELADAT - Szívizomgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A beteg Önt huzamosabb ideje fennálló fáradtságra és gyengeségre

panaszkodva keresi fel a rendelőben. Kérdezze ki a tünetekről és utalja be 

szakorvoshoz.

Kérdezze meg a betegtől:

- mióta érzi a tüneteket

- tapasztal-e mellkasi fájdalmat vagy nehézlégzést

- dagadnak-e a lábai

- érez-e szapora vagy rendetlen szívverést

- volt-e az utóbbi időben valamilyen súlyosabb betegsége, pl. daganatos 

betegség vagy vesebetegség

- közölje a beteggel, hogy Ön szívizomgyulladásra gyanakszik

- tájékoztassa a beteget, hogy beutalja kardiológushoz, aki majd elvégzi a 

szükséges vizsgálatokat a diagnózis megerősítésére
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21. Myocarditis

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms

b) chest pain

c) shortness o f breath

d) swelling of the legs

e) rapid or irregular heartbeat

f) recent history of severe diseases (e.g., tumour or kidney disease)

2. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets 

(relevant, history, diagnosis, swollen, previously, complained)

A young male patient presented to my consulting room with a 3 m onth..............................of

fatigue and weakness. The patient also ............................... of chest pain and dyspnoea. On

physical examination the patient was pale and the feet were ....................................... On

auscultation of the chest, mild tachycardia was found. The patient had nephritis 2 weeks

.............................., otherwise there is no .................................... past history. The patient's

symptoms and examination results are consistent with a ..............................of myocarditis.

Please, carry out the necessary investigations to confirm the diagnosis and commence the 

appropriate therapy.
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22. M INTAFELADAT- Tiidöembólia

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Belgyógyászati klinika, Pulmonológiai osztály

Pulmonológus szakorvos (vizsgázó)

Pulmonológus szakorvos (vizsgáztató)

Ön ügyeletes volt az éjjel. Egy középkorú nőbeteget hozott át a mentő a

sürgősségi osztályról. Ügyeletátadáskor ismertesse kollégájával az esetet, a

diagnózist és az eddig elvégzett vizsgálatokat. Tájékoztassa kollégáját:

- a beteget tegnap este a következő tünetekkel hozta be a mentő: erős 

mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köhögés, vérköpés, szapora szívverés, 

verejtékezés, hidegrázás

- a tünetek hirtelen, előzmény nélkül alakultak ki

- Ön először EKG-t végzett, mely kizárta a szívrohamot

- színes Doppler ultrahangos vizsgálat trombus jelenlétét mutatta ki a 

fötörzs artériában

- a tünetek és a vizsgálati eredmények alapján Ön tüdöembóliát 

diagnosztizált

- Ön a beteget felvette az osztályra és oxigén, vénás heparin és 

fájdalomcsillapító adását kezdte meg

- a beteg állapota a kezelés hatására stabilizálódott, azonban az INR-szintet 

folyamatosan ellenőrizni kell a kezelés alatt
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22. MINTAFELADAT-Tüdőembólia

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Sürgősségi szakorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A középkorú nőbeteg Önt légszomjra, mellkasi fájdalomra és köhögésre

panaszkodva keresi fel. Kérdezze ki a beteget a tünetekről és utalja be további 

vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődtek a tünetek és hirtelen jelentkeztek-e vagy fokozatosan 

alakultak ki
- milyen jellegű a mellkasi fájdalom

- szapora légzést, szorongást, nyugtalanságot tapasztalt-e

- vért köpött-e

- volt-e mostanában mélyvénás trombózisa vagy műtété

- tájékoztassa a beteget, hogy felmerül a tüdőembólia gyanúja, de a pontos 

diagnózis megállapításához elküldi EKG és mellkasi CT-vizsgálatra

- tájékoztassa a beteget, hogy a gyanú beigazolódása esetén kórházi felvétel 

szükséges
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22. Pulmonary Embolism

1. Ask the patient regarding the following

a) onset of symptoms (suddenly or gradually)

b) character of pain

c) whether she experiences rapid breathing, anxiety or restlessness

d) whether she has spit up blood

e) recent history of deep vein thrombosis or surgery

2. Rewrite the following using non-technical words

a) haemoptysis:

b) tachycardia:

c) tachypnoea:

d) perspiration:

e) exclude myocardial infarction:

3. Put the verbs into the right form (active or passive) and right tense in the following 
case summary

A middle-aged female patient ...........................  (bring) to the emergency department by

ambulance. On admission, the patient had a severe chest pain, dyspnoea, cough, haemoptysis,

tachycardia, perspiration and shivering. The symptoms .............................. (develop)

suddenly, without any prodromal signs. ECG .............................. (exclude) myocardial

infarction. A colour Doppler ultrasound .............................. (detect) the presence of a

thrombus in the main trunk of the coronary artery. Based on the symptoms and imaging scan

results a diagnosis of pulmonary embolism ................................ (establish). The patient

..............................(admit) to the department and administration of oxygen, IV heparin and

analgesics ................................. (commence). This treatment regimen ...........................

(cause) the patient’s condition to stabilize but INR levels should..........................(monitor).
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23. M INT AFELAD A T - Hasnyálmirigy-gyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Belgyógyászati klinika, gasztroenterológiai osztály

Résztvevők: Rezidens orvos (vizsgázó)

Gasztroenterológus főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ismertesse főorvos kollégájával egy Ön által kezelt középkorú férfibeteg

állapotát és az eddig elvégzett vizsgálatokat és kérjen tanácsot a beteg

további kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- a középkorú férfibeteget két nappal ezelőtt hozták át a sürgősségi 

ambulanciáról, mivel egyre erősödő hasi fájdalmai voltak, mely a 

szegycsont alatt, a has felső-középső részén jelentkezett

- a hasi fájdalom mellett puffadás, hányinger, hányás és láz is észlelhető 

volt

- a vérvizsgálat emelkedett CRP, amiláz, lipáz, elasztáz szinteket mutatott

- a hasi ultrahang is kimutatta a heveny hasnyálmirigy-gyulladást

- az ERCP-vizsgálaton a Wirsung-vezeték epekövek általi elzáródása volt 

megfigyelhető, a köveket még a vizsgálat során eltávolították

- a kontrasztanyagos CT-vizsgálat a hasnyálmirigy fejének elhalását 

mutatta ki, mely felveti a sebészeti megoldás szükségességét

- kérdezze meg a főorvost, indokoltnak tartja-e a műtéti megoldást
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23. MINTAFELADAT - Hasnyálmirigy-gyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Belgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A középkorú férfibeteg Önt hasi fájdalomra és puffadásra panaszkodva keresi

fel. Kérdezze ki a beteget a tünetekről és utalja be további vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- pontosan hol fáj a hasa és milyen jellegű a fájdalom

- kisugárzik-e a fájdalom valahova

- fogyott-e, mennyit és mennyi idő alatt

- fogyaszt-e rendszeresen alkoholt, mióta, mit, mennyit szokott inni

- tájékoztassa a beteget, hogy Ön krónikus hasnyálmirigy-gyulladásra 

gyanakszik, de a pontos diagnózis felállításához további vizsgálatok 

szükségesek: utalja be a beteget hasi ultrahangra és ERCP-vizsgálatra

- kérje meg a beteget, hogy a vizsgálatok után jöjjön vissza Önhöz az 

eredményekkel

- hívja fel a beteg figyelmét, hogy a súlyosabb szövődmények és az akár 

halálos kimenet elkerülése érdekében azonnal abba kell hagynia az 

alkoholfogyasztást
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23. Pancreatitis

1. Ask the patient regarding the following

a) exact location of pain

b) character of pain

c) radiation of pain

d) weight loss (how much, over what period of time)

e) alcohol consumption (how much, for how long, what type)

2. Match the two parts of the doctor's instructions

1. We'll need some iurther tests, such as 
abdominal ultrasound and ERCP

a) to avoid severe complications or death.

2. Please, come back with the results b) to confirm the diagnosis.
3. You should give up drinking alcohol 
immediately

c) so we could discuss your treatment plan.

3. Fill in the gaps in the doctor's case summary using words from the brackets

(raises, elevated, progressively, pancreatic, associated, obstruction, abdominal)

A middle-aged female patient was transported from the emergency department 2 days 

previously. On admission she had epigastric pain which has become..............................more

severe. The pain w a s ................................ with abdominal distension, nausea, vomiting and

fever. A blood test showed..............................levels of CRP, amylase, lipase and elastase. An

.................................. ultrasound confirmed acute pancreatitis. ERCP detected

.................................. of the Wirsung duct by gallstones, which were removed during the

examination. Necrosis of th e ..................................head was seen on a contrast-enhanced CT,

which..............................the necessity of a surgical solution.
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24. M INTAFELADAT-Emlődaganat

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Nőgyógyászati klinika

Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Onkológus szakorvos (vizsgáztató)

Egy középkorú nőbetegénél rosszindulatú emlődaganatot diagnosztizált.

Ismertesse onkológus kollégájával az esetet és kérjen segítséget a beteg

kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a beteg először egy hónapja kereste fel Önt az ambulancián, mivel 

csomót tapintott a jobb emlőben

- a fizikális vizsgálat során Ön is észlelte a csomót és megnagyobbodott 

axilláris nyirokcsomókat is tapintott, ezért elküldte a beteget 

mammográfíára és tübiopsziára

- a mammográfia is egyértelműen kimutatta a csomó jelenlétét az emlőben 

és a megnagyobbodott axilláris nyirokcsomókat is

- Ön elküldte a beteget tübiopsziára, mely invazív duktális karcinómát 

mutatott ki

- a szövettani vizsgálat alapján limfovaszkuláris invázió is fennáll

- a sentinel nyirokcsomó biopszia is mutatott ki malignus sejteket a 

nyirokcsomóban

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget és kezdje el a szükséges 

terápiát
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24. MINTAFELADAT - Emlődaganat

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Nőgyógyászati klinika

Résztvevők: Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú nőbeteg keresi fel Önt azzal a problémával, hogy talált egy

csomót a mellében. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a további 

vizsgálatokkal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a csomót

- azóta változott-e a nagysága vagy az alakja

- a csomó fájdalmas-e vagy nyomásra érzékeny-e

- észlelt-e váladékozást vagy vérzést a mellbimbóból

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le derékig, mert szeretné 

megvizsgálni

- utalja be a beteget a sebészeti osztályra tübiopsziára

- magyarázza el a betegnek, hogy ennek során egy tűvel szövetmintát 

vesznek a csomóból, ezt elküldik szövettani vizsgálatra, ahol 

megállapítják, hogy jó- vagy rosszindulatú-e a csomó
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24. Breast Lump

1. Ask the patient regarding the following

a) time of detecting the lump

b) change in the size or shape of the lump

c) pain or tenderness

d) discharge or bleeding from the nipple

2. Put the verbs into the right form (active or passive) and right tense in the doctor's
instructions

I wish to ask you to strip to the waist so I could examine you. I .............................(refer) you

to the surgery department where a core needle biopsy..................................(perform). During

the procedure a small amount of suspicious tissue ................................. (remove) from the

breast under local anaesthesia. The tissue sample .................................(send) for histology,

where a pathologist ...............................  (examine) the sample under a microscope to

determine whether the lump is benign or malignant.

3. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(palpable, needle, biopsy, definitely, finding, enlarged, carcinoma, grateful)

A middle-aged female patient first presented to the outpatient clinic one month previously

afte r.................................a lump in her breast. On physical examination both the lump and

enlarged axillary lymph nodes w ere ............................... therefore, the patient was referred to

a mammography and core ..............................biopsy. The mammography.................................

determined the presence of the lump in the breast a n d ..........................axillary lymph nodes.

The biopsy showed invasive ductal........................................The histopathologic examination

suggested the presence of lymphovascular invasion. A sentinel......................... of the lymph

nodes has also detected malignant cells in the lymph node. 1 would be most

.................................if you could see the patient and perform the necessary investigations and

interventions.
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25. MINTAFELADAT - Terhességi magas vérnyomás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Nőgyógyászati klinika 

Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Nőgyógyász főorvos (vizsgáztató)

Ön egy, a terhességének 25. hetében lévő fiatal nőbeteget kezel az 

ambulancián. Ismertesse főorvos kollégájának a beteg esetét és kérjen 

tanácsot a beteg kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa a főorvost a 

következőkről:

- a betegnél a 23. gestációs héten magas, 140/90-es vérnyomást mért

- a beteg ezen kívül még fejfájásra és gyomortáji fájdalomra is 

panaszkodott

- a beteg vizeletéből kimutatható volt a proteinuria

- Ön ezután a betegnek sószegény, fehérjékben, vitaminokban gazdag 

diétát és ágynyugalmat javasolt, valamint visszarendelte a beteget 

kontrollra

- a kontrollvizsgálaton, a 25. gestációs héten még magasabb, 160/100-as 

volt a beteg vérnyomása és izomgörcsökre is panaszkodott a beteg

- Ön gyógyszeres terápiát kezdene és felvenné a beteget az osztályra a 

szorosabb monitorozás érdekében, de a terhesség megszakítását egyelőre 

nem tartja indokoltnak

- kérdezze meg a főorvost, hogy egyetért-e ezekkel a lépésekkel
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25. MINTAFELADAT - Terhesség

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Nőgyógyászati klinika

Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Egy fiatal nőbeteg azért keresi fel Önt az ambulancián, mert több mint 2 hete

késik a menstruációja és valószínűnek tartja, hogy terhes. Kérdezze ki a

beteget és végezze el a szükséges vizsgálatokat.

- kérdezze meg, pontosan mikor volt az utolsó menstruációja

- kérdezze meg, használ-e valamilyen fogamzásgátlást

- kérje meg a beteget, hogy menjen a függöny mögé, vetkőzzön le, majd 

feküdjön fel a vizsgálóasztalra, mert szeretné megvizsgálni

- közölje a beteggel, hogy Ön is valószínűnek tartja a terhességet, de teljes 

bizonyossággal csak ultrahang-vizsgálat után tudja megállapítani a 

terhességet

- kérdezze meg, hogy volt-e már terhes

- kérdezze meg, hogy volt-e már spontán vagy művi vetélése, koraszülése 

vagy halvaszülése

- utalja be a beteget ultrahangra és kérje meg, hogy az ultrahang-vizsgálat 

eredményével jöjjön vissza Önhöz

80



25. Pregnancy/Preeclampsia

1. Ask the patient regarding the following

a) time of last period

b) use of contraception

c) history of past pregnancies

d) history of spontaneous or induced abortion, preterm deliveries or stillbirth

2. Match the following conditions and complications of pregnancy with their definitions

1. spontaneous abortion a) the baby is bom prior to the due date of delivery
2. induced abortion b) a pregnancy complication characterized by high 

blood pressure and signs of damage to another organ 
system, most often the liver and kidneys

3. preterm delivery c) miscarriage, pregnancy loss
4. stillbirth d) termination of pregnancy by artificial means 

(surgical intervention or drugs)
5. preeclampsia e) death or loss of a baby before or during delivery

3. Put the verbs into the right form (active or passive) and right tense in the following 
case summary

A young female patient first....................................(present) to the prenatal clinic at 23 weeks

gestation complaining of headache and stomach ache. On examination her blood pressure was

140/90. A urinalysis .................................. (detect) proteinuria. She ....................................

(allow) home with instructions to rest as much as possible and follow a salt-restricted, protein-

rich and vitamin-rich diet and ...................................(book) for a checkup. Her blood pressure

.................................... (rise) to 160/100 on her subsequent visit at 25 weeks gestation and the

patient ...........................................  (complain of) muscle cramps. The patient

....................................  (put) on medication therapy and ........................................  (admit) to

the department for close monitoring, however, termination of pregnancy..................................

(not indicate) at the current stage.
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26. MINTAFELADAT - Szülés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Nőgyógyászati klinika

Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Referáljon egy Ön által levezetett szülésről másnap a főorvosnak.

Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- a beteg a 43. gestációs héten volt

- Ön a lehetséges komplikációk (oxigénhiányos állapot, elégtelen 

szívműködés) megelőzésének érdekében úgy döntött, hogy megindítja a 

szülést

- először vénásan oxitocint kezdett adni

- az oxitocin hatására kitágult a méhnyak és a magzatburok is megrepedt

- császármetszésre nem volt szükség, viszont gátmetszést kellett 

végrehajtani

- a szülés során nem merült fel komplikáció

- jelenleg az anya és a gyermek is jól van
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26. MINTAFELADAT - Szülés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Nőgyógyászati klinika

Résztvevők: Nőgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Fiatal nőbetege a 42. gestációs héten van, ezért Ön szeretné megindítani a

szülést. Közölje a beteggel döntését és magyarázza el neki az eljárást. 

Tájékoztassa a beteget:

- mivel már a terhesség 42. hetében van, ezért túlhordásról van szó

- ebben az időszakban a méhlepény elkezd zsugorodni, és ezért nem képes 

megfelelően ellátni a funkcióját

- ennek következtében oxigénhiányos állapot vagy elégtelen szívműködés 

léphet fel

- Ön ezért úgy döntött, hogy holnap megindítja a szülést

- a beteg infúzión keresztül oxitocint fog kapni

- ez elősegíti a méhösszehúzódást, és remélhetőleg be fog indulni a szülés

- ha ez mégsem történne meg, akkor burokrepesztést fog végezni: a 

méhszájon keresztül egy eszköz segítségével repedést ejt a magzatburkon
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1. Rewrite the following using non-technical words

a) you are at 43 weeks gestation:

b) your foetus is 3 weeks postmature:

c) I'm going to induce labour tomorrow:

d) hypoxia may ensue:

e) I'm going to administer IV oxytocin:

f) I'm going to rupture the amniotic sac:

26. Delivery

2. Match stages of the delivery with their purposes

1. We'll get the delivery started a) to widen the vaginal opening and prevent 
tearing of the vagina

2. You'll receive oxytocin by infusion b) to prevent complication, e.g. heart failure 
or hypoxia

3. We'll break the waters c) to cause the uterus to contract
4. We'll make a cut in the perineum d) to get the delivery started off

3. Match the types of delivery with their definitions

1. straightforward delivery a) an incision made in the area between the 
vagina and rectum

2. induced delivery b) the pregnant woman goes into labour 
spontaneously, without any assisted 
intervention

3. episiotomy c) the baby is surgically removed through 
incisions made in the mother's abdomen and 
uterus

4. forceps delivery d) the baby's head is delivered through the 
vagina with the help of obstetric forceps

5. Caesarean section/C-section e) labour is initiated through drugs or manual 
techniques

4. You can see a young female patient's account of her delivery. Report on the case to a 
colleague of yours

Patient: Since the baby was 3 weeks overdue, my doctor decided to start things off. First, he 
put a drip up, then contractions started and the waters broke. He didn't need to do a Caesarean 
but he had to make a cut down below. After all, everything went well.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

27. MINTAFELADAT -Sárgaság

Helyszín: Nőgyógyászati klinika, újszülött osztály

Résztvevők: Neonatológus rezidens (vizsgázó)

Neonatológus főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön rezidensként dolgozik a nőgyógyászati klinikán. Kérjen segítséget egy

osztályon kezelt újszülött esetével kapcsolatban. Ismertesse a főorvossal a 

beteg állapotát, az eddig elvégzett kezeléseket és kérjen tanácsot a további 

kezeléssel kapcsolatban. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- az újszülött bőre és szemfehérjéje a szülés utáni 3. napon besárgult

- a baba aluszékonnyá és az etetésekhez nehezen ébreszthetővé vált

- a bilirubinszint 400 pmol/1 volt

- Ön fototerápiát kezdett az újszülöttnél

- 3 nap fototerápia után csökkent a bilirubinszint, de még mindig 350 

pmol/1

- Ön ultrahang-vizsgálatot is végeztetne a máj- és epeúti rendellenességek 

kizárására

- kérdezze meg a főorvost, egyetért-e ezzel a lépéssel
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27. MINTA FEL A DA T - Sárgaság

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Nőgyógyászati klinika, újszülött osztály

Résztvevők: Neonatológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal édesanya (vizsgáztató)

Feladat: Az egyik újszülöttnél magas bilirubinértéket talált. Tájékoztassa az édesanyát

a csecsemő állapotáról és a szükséges kezelésről. Közölje az édesanyával:

- a babánál magas bilirubin-értéket talált

- aggodalomra semmi ok, újszülötteknél gyakori a magas bilirubin-érték

- a gyermeket fototerápiával fogja kezelni

- ennek során a gyermeket kék fényű lámpával világítják meg, aminek a 

segítségével a bilirubin oldékonnyá alakul, és így könnyen távozik a 

széklettel vagy a vizelettel

- a kezelés során a szemet gondosan letakarják, hogy a kék lámpa ne 

károsítsa

- mivel a kezelés során az újszülött folyadékot veszít, ezért a folyadékot 

infúzióban pótolják

- ezzel a kezeléssel a gyermek néhány nap alatt rendbe fog jönni
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27. Jaundice

1. Rewrite the following using non-technical words

a) your child became jaundiced:

b) your child is drowsy and hardly arousable:

c) hyperbilirubinaemia was detected in the baby:

d) IV fluid replacement will be administered:

e) to exclude hepato-biliary disorders:

2. Put the verbs in brackets in the right form (active or passive) in this description of 
phototherapy

Your baby..................................... (expose) to blue light. This light...........................................

(eliminate) excess bilirubin from the blood b y ............................................ (convert) bilirubin

into water soluble substances so that it can easily......................................... (excrete) in stool

or urine. During the treatment the eyes ................... carefully .........................................

(cover) to prevent the eyes ......................................................  (damage) by the light.

Supplemental fluid will ......................................................  (administer) by infusion to
................................................... (replace) excess water loss.

3. Match the steps of phototherapy with their purposes

1. blue light is used a) to prevent damage to the eyes
2. bilirubin is converted into water soluble 
isomers

b) so that it can be excreted from the body

3. the eyes are carefully covered c) to make up for excess water loss
4. fluid supplementation is given d) so that excess bilirubin could be 

eliminated from the blood
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28. MINTAFELADAT - Bölcsőhalál

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során az éjjel elvesztett egy 4 hónapos csecsemőt. Referáljon

az esetről másnap a főorvosnak. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- a 4 hónapos kisfiút a szülők saját maguk hozták be éjjel 2 órakor, miután 

észrevették, hogy a gyermeknek leállt a légzése

- Ön sem hallott légzéshangokat, ezért azonnal megkezdte a csecsemő 

újraélesztését
- Ön 20 percig küzdött a csecsemő életéért, de már csak a halál beálltát 

tudta megállapítani

- a szülők elmondása alapján a légzésleállás hirtelen, mindenféle előzmény 

nélkül következett be
- a csecsemőnél születés után nem diagnosztizáltak semmilyen 

veleszületett rendellenességet

- Ön szerint a haláleset hirtelen csecsemőhalál (SIDS) miatt következett be

- a halál pontos okát csak a boncolás után lehet megállapítani
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28. MINTAFELADAT - Bölcsőhalál miatti aggodalom/ 
Gastroesofagiális reflux

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika, ambulancia

Résztvevők: Gyermekgyógyász szakorvos (vizsgázó)

4 hónapos kisfiú édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal édesanya kisfiával azért keresi fel Önt a rendelőben, mert észrevette,

hogy az utóbbi időben kisfia légzési nehézségekkel küszködik.

Szomszédjának kisfia tavaly bölcsőhalálban halt meg és nagyon aggódik 

gyermeke miatt. Kérdezze ki az édesanyát, állítsa fel a lehetséges diagnózist 

és utalja be a kisfiút további vizsgálatokra.

Kérdezze meg az édesanyától:

- előfordult-e már a családban bölcsőhalál

- koraszülött volt-e a kisfiú

- mekkora súllyal született a baba

- milyen testhelyzetben szokott a baba aludni

- kérje meg az édesanyát, hogy vetkőztesse le a gyermeket derékig és 

fektesse a vizsgálóasztalra, mert Ön szeretné megvizsgálni

- közölje az édesanyával, hogy a kisfiúnak valószínűleg gastroesofagiális 

refluxa van

- tájékoztassa az édesanyát, hogy a pontos diagnózis felállításához 

ultrahang-vizsgálatra és a nyelőcső pH-értékének vizsgálatára is szükség 

van

89



28. Cot Death

1. Take the neonatal history based on the following prompts

a) type of delivery

b) complications at birth

c) the baby's weight at birth

d) history of cot death in the family

e) the baby's body position during sleep

2. Put the verbs in the right form in the doctor's report on the following case (tense,
active or passive)

During my night call, a 4-month old infant...................................................... (bring) to the

emergency room by their parents, who .................................................... (notice) the infant's

breathing....................................................... (arrest). I ................. ..................................... (not

hear) any respiratory sounds on auscultation, therefore I ....................................................

(commence) resuscitation immediately. 1 ....................................................  (try) to save the

infant's life for 20 minutes, but unfortunately I .................................................... (not succeed)

in doing it, so I ................................................. (have to) call time of death. As the parents

................................................  (tell) me, the respiratory arrest ...............................................

(occur) suddenly, without any precursors. At birth, the infant..................................................

(not diagnose) with any congenital abnormalities. In my opinion, death

................................................... (occur) as a result of SIDS (sudden infant death syndrome),

but the exact cause can ..................................................... (establish) following an autopsy.
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29. MINTAFELADAT - Agyhártyagyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során felvett az osztályra egy 4 éves kisfiút, akit az

édesanyja hozott be az ügyeletre, mivel a kisfiúnak magas láza, fejfájása és 

hányingere volt. Referáljon az esetről másnap a főorvosnak. Tájékoztassa a 

főorvost a következőkről:

- az édesanya elmondása alapján a gyermek 3-4 órával a felvétel előtt 

kezdett el rosszullétre, fejfájásra, álmosságra panaszkodni

- vizsgálatkor megállapította, hogy a gyermeknek tarkómerevsége, 

fényérzékenysége és vörös kiütései vannak

- a kiütések nyomás alkalmazására nem tűntek el

- az anya elmondása alapján a gyermek nem kapott meningitis elleni 

védőoltást

- Ön meningitis gyanújával a beteget az osztályra felvette, és 

gerinccsapolást hajtott végre

- a liquorból ki lehetett mutatni a meningococcus baktérium jelenlétét

- a betegnek vénás antibiotikumot adott, ennek hatására állapota 

normalizálódott és a láza is lement
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29. MINT AFELAD A T - Agyhártyagyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika, ügyelet

Résztvevők: Gyermekgyógyász szakorvos (vizsgázó)

4 éves kisfiú édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: Egy 4 éves kisfiút hoz be az édesanyja az ügyeletre, mivel a kisfiúnak magas

láza, fejfájása és hányingere van. Kérdezze ki az édesanyát a kisfiú tüneteiről,

állítsa fel a lehetséges diagnózist és tájékoztassa a kezeléssel kapcsolatban.

Kérdezze meg az édesanyától:

- mikor kezdődtek a panaszok

- milyen magas a gyermek láza

- kiütéseket, aluszékonyságot, fényérzékenységet, tarkómerevséget 

észrevett-e
- kapott-e a gyermek agyhártyagyulladás elleni védőoltást

- kérje meg az édesanyát, hogy fektesse a gyermeket a vizsgálóasztalra, mert 

Ön szeretné megvizsgálni
- tájékoztassa az édesanyát, hogy Ön agyhártyagyulladásra gyanakszik, de a 

diagnózis megerősítése érdekében gerinccsapolást kell végrehajtania

- tájékoztassa az édesanyát, hogy amennyiben beigazolódik a gyanú, fel kell 

vennie a gyermeket az osztályra

9 2



29. Meningitis

1. Ask a mother regarding her child's symptoms based on the following prompts

a) onset o f symptoms

b) highest value of fever

c )  rashes

d) drowsiness

e) sensitivity to light

f) vaccination against meningitis

2. Rewrite the following using non-technical words

a) photosensitivity:

b) occipital rigidity:

c) the symptoms are consistent with meningitis:

d) perform a lumbar puncture:

e) hospitalization is required:

f) IV antibiotics are administered:

3. Fill in the gaps in the doctor's summary of a case of meningitis using words from the 
brackets

(culture, examination, improvement, call, vaccination, complaining, put, presented, 
performed, admitted, suspected)

During my n igh t.......................................... . a 4-year-old child accompanied by her mother

.............................................  to the emergency ro o m ..........................................  of sickness,

headache and drowsiness. On physical.......................................... stiff neck, light sensitivity

and red rashes were observed. The rashes did not fade on pressure. As the mother told me, the

child was not administered a ........................................... against meningitis. The patient was

........................................ to the ward w ith............................................meningitis and a lumbar

puncture was ......................................... . which confirmed the presence of meningococcus

bacterium in the C SF............................................... The patient w as.....................................on

IV antibiotics, which resulted in a n ........................................  in the patient's condition and a

decrease in the temperature.
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30. MINTAFELADAT - Vesekó/vesegörcs

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Urológiai klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során felvett egy fiatal nőbeteget. Referáljon az esetről

másnap a főorvosnak. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- a fiatal nőbeteget tegnap este 11-kor vette fel a következő tünetekkel: 

jobboldali görcsös fájdalom, mely lefelé sugárzott ki, hányinger, 

puffadás, láz
- először görcsoldó injekciót adott a betegnek, majd elküldte vér- és 

vizeletvizsgálatra

- az ultrahang mindkét vesében köveket mutatott ki

- a lelet szerint a jobb vese kifejezetten pangásos és egy nagyobb kő 

elzárta a húgyvezetéket

- a beteg fehérvérsejtje is nagyon magas, ami arra utal, hogy a pangás 

következtében fertőzés alakult ki

- a pangás megszüntetése érdekében Ön azonnali műtétet javasol

- kérdezze meg a főorvost, egyetért-e ezzel a lépéssel
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30. MINTAFELADAT - Vesekó/vesegörcs

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Urológiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Urológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteg vesegörcsre panaszkodva keresi fel Önt az ambulancián.

Kérdezze ki a tünetekről és utalja be további vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődött a panasza

- pontosan hol érzi a fájdalmat

- kisugárzik-e a fájdalom valamerre

- előfordult-e már korábban is hasonló panasz

- vett-e be gyógyszert a fájdalom enyhítése érdekében

- közölje a beteggel, hogy Ön arra gyanakszik, hogy vesekő okozza a 

panaszokat és utalja be ultrahang-vizsgálatra és laborvizsgálatra

- tájékoztassa a beteget, hogy a terápiáról a vizsgálati eredmények 

birtokában fog dönteni
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a) onset of symptoms

b) exact location of pain

c) radiation of pain

d) prior similar symptoms

e) accompanying symptoms

f) factors which relieve the pain (e.g. medication)

30. Kidney Stones

1. T a k e  th e  p a t ie n t 's  h is to r y  b a se d  o n  th e  fo l lo w in g  p r o m p ts

2. Match the therapies/tests with their purposes

1. spasmolytic injection a) to detect stones in the kidney
2. lab test b) to relieve the cramps
3. ultrasound c) to eliminate the stasis
4. surgery d) to detect inflammation

3. You are a GP. The following is a patient's account of her symptoms. Refer the patient 
to a nephrologist by phone and report on the patient's case

Patient: This morning I woke up feeling terrible pain in the right side o f my lower back. The 
pain was sort of cramping and travelled down to my thigh. 1 also felt sick and had bloating in 
my tummy. I have been feeling this kind of pain on and off for about a month or so, but it has 
never been this severe. When I take a medicine, it usually relieves the pain but this time it did 
not help. What do you suspect, doctor?
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31. MINTAFELADAT - Prosztatarák

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Urológiai klinika

Résztvevők: Urológus szakorvos (vizsgázó)

Onkológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ismertesse onkológus kollégájával egy középkorú férfibeteg esetét és kérjen

segítséget a beteg további kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját 

a következőkről:

- a középkorú férfibeteg először egy hónapja kereste fel Önt az 

ambulancián gyakori, éjszaka is fellépő vizelésre panaszkodva

- hematuria és deréktáji fájdalom is jelentkezett

- Ön rektális digitális vizsgálat során megnagyobbodott, kemény prosztatát 

tapintott

- a vérvizsgálat 5 ng/ml PSA-értéket mutatott

- Ön tűbiopsziát végzett és a mintát elküldte szövettani vizsgálatra

- a szövetmintából kimutatható a malignus sejtek jelenléte

- kérje meg kollégáját, hogy fogadja a beteget, végezze el a szükséges 

vizsgálatokat és határozza meg a kezelési tervet
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31. MINTAFELADAT - Prosztata-megnagyobbodás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Urológiai klinika, ambulancia 

Urológus szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Egy középkorú férfibeteg gyakori, sürgős vizelésre panaszkodva keresi fel 

Önt az ambulancián. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a további 

vizsgálatokkal és a lehetséges diagnózissal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- milyen gyakran kell vizelnie

- éjszaka is ki kell-e mennie vizelni és ha igen, hányszor

- milyen a vizelet sugara

- látott-e vért a vizeletében

- kérje meg a beteget, hogy deréktól lefelé vetkőzzön le és feküdjön fel a 

vizsgálóasztalra, mert szeretné megvizsgálni a végbelét

- közölje a beteggel, hogy kemény, csomós prosztatát tapintott

- tájékoztassa a beteget, hogy fennáll a karcinóma lehetősége, de a pontos 

diagnózis felállításához további vizsgálatok szükségesek, és utalja be 

ultrahangra és laborvizsgálatra
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1. Ask the patient regarding his urination based on the following prompts

a) frequency of urination

b) quantity of urine

c) urination at night

d) stream of urine

e) blood in urine

2. Match the urinary problems with their definitions

31. Enlarged Prostate/Prostate Cancer

1. nocturia a) inability to empty the bladder completely
2. dysuria b) a sudden need to urinate, due to 

involuntary bladder contraction
3. haematuria c) a need to wake and urinate at night
4. urgency d) pain during urination or difficulty 

urinating
5. urinary retention e) a need to urinate many times during the 

day
6. frequency f) the presence of blood in the urine

3. Rewrite the following using non-technical words

a) urination:

b) urinate:

c) prostate hyperplasia:

d) rectal digital examination:

e) palpate the prostate:

f) prostate carcinoma:

4. Match the tests with their purposes

1. rectal digital examination a) to obtain a tissue sample
2. ultrasound b) to determine the nature (malignant or 

benign) of the cells
3. needle biopsy c) to feel the prostate for nodules or other 

abnormalities
4. histology d) to detect the location of a tumour

9 9



32. M INTAFELADAT-Hólyaghurut

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Urológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérje urológus kollégája segítségét egy fiatal nőbetege kezelésével

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a fiatal nőbeteg egy hónapon belül másodszor keresi fel Önt cystitisre 

utaló tünetekkel

- a mostani alkalommal láz és deréktáji fájdalom is jelentkezett

- a beteg vért is látott a vizeletében

- a vizeletvizsgálat a vértesteken kívül gennysejteket és baktériumokat is 

kimutatott

- Ön szerint a korábbi cystitis visszafertőződött

- a láz és a deréktáji fájdalom alapján Ön arra gyanakszik, hogy a 

vesemedence is érintett

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget és határozza meg a 

további kezelést
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32. MINTAFELADAT-Hólyaghurut

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Urológiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Urológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteg Önt gyakori, fájdalmas vizelési ingerre panaszkodva keresi

fel az ambulanciát. Kérdezze ki a tünetekről, állítsa fel a diagnózist, írjon fel 

gyógyszert és utalja be további vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- milyen gyakran kell vizelnie

- hol érzi a fájdalmat és milyen jellegű a fájdalom

- van-e láza vagy hőemelkedése

- korábban is volt-e hasonló panasza

- közölje a beteggel, hogy hólyaghurutja van és írjon fel neki antibiotikumot

- tájékoztassa a beteget, hogy a gyógyszert 3 napig kell szedni, napi egyszer, 

étkezés közben

- tájékoztassa a beteget, hogy mivel a gyulladás már többször előfordult, 

ezért szükség lesz vizelettenyésztésre és ultrahangvizsgálatra, és a további 

kezelésről az eredmények alapján fog dönteni
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1. Ask the patient regarding his urination based on the following prompts

a) frequency of urination

b) pain on urination

c) exact location of pain

d) type of pain

e) fever or low-grade fever

f) blood in urine

g) prior similar symptoms

32. Cystitis

2. Match the two parts of the doctor's instructions

1. What we are dealing with now a) to complete the full course.
2. We'll prescribe some antibiotics b) to treat the ongoing infection.
3. You should take the medication c) based on the examination results.
4. Make sure d) is a case of cystitis.
5. We'll also need a urine culture and an 
ultrasound

e) once a day during meals for 3 days.

6. We'll decide on your treatment plan f) to see whether the kidneys are affected.

3. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(episode, consistent, pyuria, involved, presented, culture, concerned, pyrexia, 
superinfected, suggest)

Dear Dr. Brown,

I will be grateful if you can see a patient of mine. The young female patient

.............................................. with symptoms..............................................with cystitis for the

second time in one month. This presentation involved...........................................of 38.6° C,

lower back pain and gross haematuria. I sent a urine.......................................... off to the lab.

In addition to haematuria, ............................................ ar,d bacteruria were also detected. In

my opinion, the previous ..........................................  ° f  cystitis has been
.......................................................  and, as the pyrexia and the lower back pain

.............................................. . the kidneys may be ................................................What I am

....................................................... about is that we are dealing with a case of pyelonephritis.

Therefore, I will be most grateful regarding your assessment and advice regarding her further 

management.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika

Résztvevők: Gyermeksebész szakorvos (vizsgázó)

Gyermek fűl-orr-gégész szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön a gyermekgyógyászati klinikán dolgozik sebészként. Kérjen segítséget

fül-orr-gégész kollégájától egy Ön által kezelt 8 éves kislány esetével

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- egy 8 éves kislány betege 2 hónappal ezelőtt egy háztartási balesetben 

megégette a fejét, és a füle is súlyosan károsodott

- Ön a baleset után a károsodott fülporcot és az égett, elhalt bőrt 

eltávolította a fülről, majd rekonstrukciós műtétet hajtott végre

- a műtét óta a kislány halláscsökkenésre panaszkodik

- fülzúgás is jelentkezik, mely esténként fokozódik

- Ön szerint a balesetben a hallójárat is sérült, amelyet a rekonstrukciós 

műtét során nem sikerült teljesen helyreállítani

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget, és állapítsa meg, 

milyen mértékben károsodott a hallása, valamint, hogy a károsodás 

vissza ford ítható-e

- kérje meg kollégáját, hogy kezelje betege halláscsökkenését
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33. MINTAFELADAT - Siketség gyanúja

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Gyermekgyógyászati klinika, ambulancia

Résztvevők: Gyermek fíil-orr-gégész szakorvos (vizsgázó)

2 éves kisgyermek édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: Az édesanya kisgyermekével azért keresi fel Önt az ambulancián, mert

észrevette, hogy gyermeke nagyothall és amiatt aggódik, hogy a gyermek 

esetleg siket-e. Kérdezze ki az édesanyát a panaszokról és tájékoztassa a 

diagnózissal és a további vizsgálatokkal kapcsolatban.

Kérdezze meg az édesanyától:

- mikor vette észre először a problémát

- odafordítja-e a gyermek a fejét, ha valaki szól hozzá

- előfordult-e már a családban siketség

- rendesen fejlődik-e a gyermek beszéde

- volt-e valamilyen fertőzése vagy sérülése a terhesség alatt

- a gyermek fülének volt-e eddig valamilyen gyulladásos betegsége

- tájékoztassa az édesanyát, hogy pontos diagnózist a hallásvizsgálat, 

audiológia és a mikroszkópos fülvizsgálat után tud mondani
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33. Hearing Impairment

1. Ask the 2-year-old child's mother regarding the following prompts

a) duration of the symptoms

b) movement of the head when being spoken to

c) speech development

d) history of deafness in the family

e) infection or injury during pregnancy

f) type of delivery

g) history of inflammations of the ear

2. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(complained, repaired, accident, accompanied, canal, reversible, impairment, see, 
reconstruction, extent)

Dear Dr. Peterson,

I will be grateful if you c a n .................................................. an 8-year-old patient of mine. 2

months ago the child burnt her head in a n ............................................... in her home and the

right ear was severely damaged. First, the damaged cartilage and the skin surface were

removed, followed by a ................................................... surgery. Since the surgery, the child

has ................................................  of hearing ....................................................  in that ear,

................................................  by tinnitus, which is increased in the evening. What I am

concerned about is that the auditory.....................................................  was also damaged in

the accident and the damage was not completely ...............................................  during the

reconstruction surgery. I kindly ask you to assess th e ............................................. of hearing

impairment and determine whether the damage is .....................................................
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34. MINTAFELADAT - Savós középfülgyulladás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Fül-orr-gégészeti klinika

Résztvevők: Fül-orr-gégész szakorvos (vizsgázó)

Fül-orr-gégész főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget főorvos kollégájától egy fiatal nőbetege kezelésével

kapcsolatban. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- a fiatal nőbeteget a háziorvosa utalta be Önhöz az ambulanciára serosus 

otitis gyanújával
- tympanometria és mikroszkópos hallásvizsgálat is megerősítette a 

serosus otitis diagnózisát

- a hallásvizsgálat 28 dB mértékű vezetéses típusú halláscsökkenést 

mutatott ki
- Ön rövidhullám-kezelést kezdett a betegnél, ám mivel ennek hatására 

sem szívódott fel a folyadékgyülem, Ön paracentesist végzett

- a paracentesis is csak átmeneti megoldást nyújtott, ezért Ön felvette a 

beteget az osztályra
- lokális anesztéziában Grommet-tubust helyezett a dobhártyába

- kérdezze meg a főorvost, hogy egyetért-e ezzel a lépéssel
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

34. MINTAFELADAT - Sávos középfülgyulladás

Helyszín: Fül-orr-gégészeti klinika, ambulancia

Résztvevők: Fül-orr-gégész szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal nőbeteget háziorvosa utalta be Önhöz savós középfülgyulladás

gyanújával. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a terápiával és a további 

vizsgálatokkal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mióta érzi, hogy csökkent a hallása

- teltséget, nyomást érez-e a fülében

- füldugulást, fülfájást érez-e

- nyeléskor érez-e kattogást

- közölje a beteggel, hogy mikroszkópos hallásvizsgálatot fog végezni

- írjon fel a betegnek fülcseppet és tájékoztassa, hogy rövidhullám-kezelést 

fog alkalmazni

- amennyiben a kezelés hatékony lesz, műtéti megoldásra nem kerül sor
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34. Serous Otitis Media

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) duration of hearing impairment

b) feeling of fullness or pressure

c) clogging of the ears

d) earache

e) discharge from the ears

0 clicking in the ears on swallowing

2. Match the tests/therapies with their purposes

1. tympanometry a) to magnify the eardrum for a more 
accurate diagnosis

2. ear microscopy b) to allow air to enter the middle ear, 
preventing fluid build-up

3. short wave diathermy c) to remove fluid from a cavity for diagnosis 
or treatment

4. paracentesis d) to assess function of the ear
5. insertion of ventilation tubes (Grommets) e) to generate heat for therapeutic purposes

3. Fill in the gaps in the following case study using words from the brackets

(admitted, referred, short-term, consistent, inserted, outpatient, detected, commenced, 
drain)

A young female patient was ..............................................  by her family doctor to the

................................................. clinic with suspected serous otitis media. Tympanometry and

ear microscopy were performed, and the results w ere ................................................. with a

diagnosis of serous otitis media. The tests also ...............................................  a conductive

hearing loss of 28 dB. Short wave diathermy was................................................. , however, it

did not .................................................  the effusion from the middle ear. Therefore, I

performed paracentesis, which had only a ................................................. effect. The patient

was ...............................................  to the ward, where a Grommet was

................................................... into the eardrum in local anaesthesia.
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35. M INTAFELADAT-Gégerák

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Fül-orr-gégészeti klinika

Résztvevők: Fül-orr-gégész szakorvos (vizsgázó)

Onkológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget onkológus kollégájától egy középkorú, gégerákkal kezelt

férfibetegével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a középkorú férfibeteg először 3 hónapja kereste fel Önt az ambulancián 

elhúzódó köhögésre és rekedtségre panaszkodva, és Ön 

megnagyobbodott nyaki nyirokcsomókat is tapintott

- laringoszkópiával szövetmintát vett, és a szövettani vizsgálat 

egyértelműen II. stádiumú laphámrákot mutatott ki

- a CT-vizsgálat áttéteket nem mutatott ki

- Ön ezek után részleges gégekiírtást végzett, melynek során az egyik 

hangszalagot eltávolította

- tegnap kontroll laringoszkópiát végzett, ez kimutatta, hogy a részleges 

laringektómia során nem sikerült a tumort teljes mértékben eltávolítani

- Ön szerint a maradék daganatos sejteket sugárterápiával is el lehet 

pusztítani

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget
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35. MINTAFELADAT - Gégerák gyanúja

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Fül-orr-gégészeti klinika, ambulancia 

Fül-orr-gégész szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Egy középkorú férfibeteg elhúzódó rekedtségre és köhögésre panaszkodva 

keresi fel Önt az ambulancián. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a 

további vizsgálatokkal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a problémát

- súlyosbodott-e a probléma azóta

- dohányzik-e és fogyaszt-e alkoholt

- észrevett-e nyelési nehezítettséget 

Tájékoztassa a beteget:

- meg fogja tapintani a nyaki nyirokcsomókat

- a nyaki nyirokcsomók duzzadtak

- gégetükrözést fog végezni, amelynek során szövetmintavételre is sor kerül, 

és a diagnózist csak az eredmény alapján tudja felállítani
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35. Cancer of the Larynx

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) first manifestation of the problems

b) the problems growing worse, stabilizing or improving

c) tobacco use and alcohol consumption

d) difficulty swallowing

2. Rewrite the following using non-technical words

a) larynx:

b) lymphadenopathy:

c) palpate the lymph nodes:

c) partial laryngectomy:

d) dysphagia:

3. Match the following tests with their purposes

1. palpation a) to remove part or the entire larynx
2. laryngoscopy b) to detect metastases
3. CT c) to feel for enlarged lymph nodes
4. laryngectomy d) to destroy cancerous cells
5. radiotherapy e) to obtain a view of the larynx or a tissue 

sample from the larynx
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(removed, palpable, presented, destroyed, quality, obtain, stage, residual, detected, 
partial)

Dear Dr. Kane,

I will be grateful if you can see a patient of mine. The middle-aged male patient first

.................................................  to the outpatient clinic complaining of persistent cough and

hoarseness 3 months previously. On physical examination, enlarged lymph nodes were

............................................... A laryngoscopy was performed t o ................................................

a tissue sample, which was sent to histology. The histology clearly detected 

...............................................  II squamous cell carcinoma. No metastases were

4 . F ill in  t h e  g a p s  in  th e  fo l lo w in g  r e fe r r a l u s in g  w o r d s  fr o m  th e  b r a c k e ts

............................................  on CT. Next, a .............................................  laryngoscopy was

performed and one of the vocal cords was also ................................................ Yesterday a

control laryngoscopy was performed, which detected the presence of

.................................................  malignant cells. I do hope these cells can be

................................................... by radiotherapy, since a total laryngectomy would impair my

patient's................................................... of life.

Therefore, I am entirely grateful for your assessment and advice on his further management.
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36. MINTAFELADAT - Gerincferdülés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Ortopédiai klinika

Résztvevők: Ortopéd szakorvos (vizsgázó)

Gyógytornász (vizsgáztató)

Feladat: Egy 10 éves kislányt gerincferdüléssel kezel. Kérjen segítséget

gyógytornász kollégájától a beteg fizioterápiás kezelésével kapcsolatban.

Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a 10 éves kislányt édesanyja hozta be Önhöz az ambulanciára, miután 

észrevette, hogy a kislány háta meg van görbülve

- a fizikális vizsgálatnál Ön is észrevette, hogy a jobb oldalon a kislány 

válla és csípője magasabban helyezkedik el, mint a bal oldalon

- az édesanya elmondása szerint időnként hátfájdalom is jelentkezni 

szokott

- a családban többször előfordult már scoliosis, a kislány egyik nagynénjét 

műteni is kellett

- a röntgenfelvétel 18 fokos görbületet mutatott ki a kislány hátán

- Ön szerint a kislány scoliosis-át tartási rendellenesség okozta, mely 

gyógytornával kezelhető, ill. visszafordítható

- kérje meg kollégáját, hogy kezdje el a kislány fizioterápiás kezelését
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36. MINTAFELADA T - Gerincferdülés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Ortopédiai klinika

Résztvevők: Ortopéd szakorvos (vizsgázó)

10 éves kislány édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: Egy édesanya 10 éves lányával azért keresi fel Önt, mert észrevette, hogy

kislánya gerince enyhén meg van görbülve, és aggódik, hogy kislányának 

gerincferdülése van. Kérdezze ki az édesanyát, majd utalja be további 

vizsgálatra.

Kérdezze meg az édesanyától:

- mikor vette észre először a problémát

- azóta változott-e a kislány hátának alakja

- a családban előfordult-e már gerincferdülés

- van-e a kislánynak valamilyen krónikus betegsége

- eleget mozog-e a kislány

- közölje az édesanyával, hogy szeretné megvizsgálni a kislány hátát

- utalja be a kislányt röntgenvizsgálatra, és kérje meg őket, hogy az 

eredménnyel jöjjenek vissza Önhöz
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36. Scoliosis
1. Ask the 10-year-old child's mother in regards to the following prompts

a) first manifestation of the problem

b) change in the shape of the child's back

c) history of scoliosis in the family

d) chronic diseases of the child

e) the child's exercise routine

2. Put the verbs in brackets in the right form (active or passive) and right tense in the 
following case history

The 10-year-old g irl...........................................(bring) to the outpatient clinic by her mother

after the m other................................................ (recognize) her daughter's spine was crooked.

On physical examination, I noticed the child's shoulder and hip

...................................................  (locate) higher on the right side than on the left. As the

mother told me, occasionally back pain ...............................................  (occur). Scoliosis

..................................................  (run) in the family and one of the child’s aunts

..................................................  (undergo) an operation due to this problem. An X-ray scan

................................................. (show) a spinal curve of 18 degrees. In my opinion, the child's

scoliosis ...............................................  (cause) by a postural disorder, which can

..................................................... (reverse) by physiotherapy.
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37. M INTAFELADAT-Csípőprotézis beültetés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Ortopédiai klinika

Résztvevők: Ortopéd szakorvos (vizsgázó)

Orvostanhallgató (vizsgáztató)

Feladat: Ismertesse az Önhöz gyakorlatra beosztott orvostanhallgatóval a

csípőprotézis beültetés menetét. Tájékoztassa a hallgatót a következőkről:

- először a csípő felett bemetszést kell végrehajtani, majd az izmokat és 

szalagokat szét kell nyitni a csípőízület feltárása érdekében

- a csípőízület feltárása után az ízületi vápa felszínét meg kell tisztítani a 

károsodott szövetektől és sérült részektől

- ezután a vápába az új, mesterséges anyagból készült ízületi vápát be kell 

helyezni és cementtel vagy más anyaggal rögzíteni kell

- ezt követően a combcsont fejét el kell távolítani, és a megmaradó 

combcsonti részt megtisztítani

- majd a combcsontba be kell helyezni a protézis komplett feji részét

- meg kell vizsgálni, hogy az ízület működése helyes-e, és mindezt 

képalkotó módszerrel is ellenőrizni kell

- ezután vissza kell zárni az izmokat, szalagokat, és draint kell behelyezni, 

hogy a sebgyógyulás idején a folyadékfelesleget el lehessen vezetni
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37. MINTAFELADAT - Osteoarthritis (mint csípőprotézis 
beültetés indikációja)

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Ortopédiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Ortopéd szakorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú nőbeteg csípőfájdalomra panaszkodva keresi fel Önt az

ambulancián. Kérdezze ki a panaszokról, vizsgálja meg, és utalja be további

vizsgálatra.

Kérdezze meg a betegtől:

- sántít-e vagy használ-e botot a járáshoz

- korlátozott-e a mozgás a csípőízületben

- hány métert tud egyszerre gyalog megtenni

- kérje meg a beteget, hogy sétáljon fel-alá és tájékoztassa, hogy le fogja 

mérni a lábai hosszát

- közölje a beteggel, hogy sajnos a jobb lába sokkal rövidebb, mint a bal 

lába

- utalja be a beteget röntgenvizsgálatra és kérje meg, hogy az eredménnyel 

jöjjön vissza Önhöz

- közölje a beteggel, hogy Ön súlyos osteoarthritisre, vagyis degeneratív 

ízületi gyulladásra gyanakszik, és a csípőprotézis beültetés is szóba jöhet, 

de erről a felvétel és további vizsgálatok alapján fog dönteni
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37. Hip Replacement/Osteoarthritis as an Indication for Hip Replacement

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) limping

b) use of a cane (walking stick) for walking

c) whether movement is restricted in the hip joints

d) walking distance (how many meters)

2. Fill in the gaps in the doctor's instructions and explanation using the words in 
brackets

(referral, considerably, walk, severe, confirm, length)

Mrs. Jones, may I ask you t o ...........................................up and down in the room? Now, I'd

just like to measure th e .............................................. of your legs. I'm afraid your right leg is

................................................  shorter than the left one. I think we're dealing with a

................................................  form of osteoarthritis, however, we'll need an X-ray to

................................................  it. Please, go to the X-ray department with this

.......................................... and come back with the results.

3. You can see a brief description of a hip replacement surgery. Put the steps of the 
surgery in the right order by using numbers from 1 to 7

It must be examined whether the joint is functioning properly, which must be checked 
using imaging techniques.
The new, artificial replacement socket is inserted into the original socket and is fixed 
with cement or a special material.
An incision is made above the hip and the muscles and ligaments are moved to expose 
the hip joint.
The muscles and ligaments are reattached, and a drain may be inserted to help drain 
any excess fluid during the wound healing.
The new femoral head is inserted into the femur.
Any damaged cartilage is removed from the surface of the socket.
The femoral head is removed and the rest of the femur is prepared.

4. Now, explain the procedure using the following words: 

initially, afterwards, meanwhile, then, subsequently, finally
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38. MINTAFELADAT - Térd oszteoartrózis

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Ortopéd szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Kérjen segítséget ortopéd szakorvos kollégájától egy idős nőbeteg esetével

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- az idős nőbeteg térdfájdalomra panaszkodva kereste fel Önt a rendelőben

- a fájdalom mindkét térdet érinti és terhelésre súlyosbodik

- a térdek kifejezetten duzzadtak

- a térdízületeket nehezen lehet hajlítani és kiegyenesíteni

- Ön megvizsgálta a beteg térdét és oszteoartrózisra gyanakszik

- a betegnek fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszert írt fel

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget és kezdje el a 

megfelelő terápiát
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38. MINTAFELADAT - Térd oszteoartrózis

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Ortopédiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Ortopéd szakorvos (vizsgázó)

Idős nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Az idős nőbeteg súlyos térdfájdalomra panaszkodva keresi fel Önt az

ambulancián. Kérdezze ki a tünetekről, írjon fel gyógyszert és utalja be 

további vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- csak az egyik vagy mindkét térd érintett-e

- súlyosbodik-e a fájdalom terhelésre vagy ismételt mozgatásra

- duzzadt is-e a térde

- be tudja-e hajlítani ill. ki tudja-e nyújtani a térdét

- kérje meg a beteget, hogy vegye le a nadrágját, mert szeretné megvizsgálni 

a térdét

- közölje a beteggel, hogy a panaszokat oszteoartrózis okozza, ami az ízület 

és a csontfelszínek gyulladása és kopása

- írjon fel fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszert és utalja be a beteget 

fizioterápiára
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38. Osteoarthrosis of the Knee

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) involvement of one or both knees

b) the pain becoming worse or not, upon exertion or repeated movement

c) swelling of the knees

d) ability to flex or extend the knees

2. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets 

(markedly, presented, prescribed, involved, suspect, activity)

Dear Dr. Carmichael,

I will be grateful if you can see a patient of mine. The elderly female patient

..............................................  to my surgery complaining of severe knee pain. The pain

.............................................. both knees and was aggravated by...................................................

On physical exam, the knees w ere.............................................. swollen and they were hard to

flex or extend. Based on the physical exam, I ............................................  the patient has

osteoarthrosis and............................................... analgesics and NSAIDs for the patient.

I would appreciate if you could examine the patient and start the right therapy.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

39. MINTAFELADAT - Achilles-ín szakadás

Traumatológiai klinika 

Traumatológus rezidens (vizsgázó)

Traumatológus szakorvos (vizsgáztató)

Ön az ügyeleté során ellátott egy fiatal férfibeteget. Számoljon be az esetről 

szakorvos kollégájának, és kérjen segítséget a terápiával kapcsolatban. 

Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a fiatal férfibeteget tegnap délután hozták be az ügyeletre, miután 

futballozás közben megsérült a jobb lába

- a sérülés után hirtelen heves fájdalom jelentkezett az Achilles-ín tájékán

- a beteg tudja mozgatni a jobb lábát, de nem tud ráállni

- Ön már a fizikális vizsgálat során is észrevette az Achilles-ín szakadásra 

jellemző bemélyedést

- az ultrahang lelet egyértelműen kimutatta az Achilles-ín teljes szakadását

- Ön szerint elengedhetetlen a műtéti megoldás

- kérdezze meg kollégáját, hogy egyetért-e ezzel a lépéssel és kérje meg, 

hogy végezze el a műtétet

122



B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

39. MINTAFELADAT - Achilles-in szakadás

Helyszín: Traumatológiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Traumatológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy fiatal férfibeteg azért keresi fel Önt, mert nagyon fáj a jobb lába.

Kérdezze ki a beteget, tájékoztassa a lehetséges diagnózissal és a kezeléssel 

kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor kezdődött a fájdalom és pontosan hol érzi a fájdalmat

- érte-e a lábát valamilyen sérülés

- rá tud-e állni a lábára, tudja-e mozgatni a lábfejét

- kérje meg a beteget, hogy vesse le a cipőjét és a zokniját, mert szeretné 

megvizsgálni a lábát

- közölje a beteggel, hogy az Achilles-ínnal van a probléma, valószínűleg 

elszakadt

- utalja be a beteget ultrahang-vizsgálatra és kérje meg, hogy az 

eredményekkel jöjjön vissza Önhöz

- tájékoztassa a beteget, hogy az ultrahang lelettől függően fog dönteni a 

kezelésről és az esetleges műtéti megoldásról
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39. Achilles Tendon Tear

a) onset of pain

b) exact location of pain

c) injury to the ankle

d) ability to put weight on the foot

e) ability to move the foot

1 . A s k  th e  p a t ie n t  in  r e g a r d s  to  th e  fo l lo w in g  p r o m p ts

2. Match the types of injuries with their definitions

1. sprain a) traumatic injury to a bone in which the continuity of the bone 
tissue is broken

2. tear/rupture b) a breaking apart of the tendons, muscles or ligaments around 
a joint

3. dislocation c) a traumatic injury to a joint resulting from overstretching, 
which is characterized by pain, swelling and discoloration of the 
skin over the joint

4. fracture d) displacement of a bone from a joint characterized by loss of 
motion, temporary paralysis of the involved joint, pain and 
swelling

3. Match the patients' complaints with the doctor's responses

1. My ankle is very painful and swollen. I 
can't stand on my foot.

a) You may have broken your ankle.

2. Mv ankle is painful, swollen and tender. b) You may have twisted your ankle.
3. My ankle is very painful and swollen and 
there is bleeding through the skin. I feel faint 
and dizzy.

c) You may have sprained your ankle.

4. My ankle is painful, swollen and 
obviously deformed. I can't stand or walk on 
it.

d) You may have tom your Achilles tendon.
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(gap, confirmed, emergency, sudden, caused, detected, injury, repair, around)

A young male patient presented to the ........................................  room with a traumatic

........................................ to the right ankle. The injury happened the day before admission

while he was playing football. Following the injury, he felt a ...................................... , sharp

pain .......................................... the Achilles tendon. On physical examination he was unable

to stand on his right foot and moving the foo t............................................. severe pain. The

...........................................  characteristic of a complete rupture of the Achilles tendon was

a lso .......................................... on the physical, which w a s .................................................. by

an ultrasound scan. A surgical.......................................... is mandatory.

4 . F ill in  th e  g a p s  in  th e  fo l lo w in g  c a s e  h is to r y  u s in g  th e  w o r d s  fr o m  th e  b r a c k e ts
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40. MINTAFELADAT - Törés: combnyaktörés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Traumatológiai klinika

Résztvevők: Traumatológus szakorvos (vizsgázó)

Tüdőgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön egy combnyaktörést szenvedett idős nőbeteget látott el. Kérje

tüdőgyógyász kollégája segítségét az idős nőbeteg további kezelésével

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- az idős nőbeteg két héttel ezelőtt otthonában elesett és combnyaktörést 

szenvedett és Ön még aznap csavaros műtétet hajtott végre

- mivel a beteg nagyon idős (88 éves) és jelentős túlsúllyal rendelkezik, 

ezért a mobilizációt nem sikerült elkezdeni

- a betegnek ma délutánra felment a láza, produktív köhögés és szúró 

mellkasi fájdalom is jelentkezett

- a kétirányú mellkasröntgen kimutatta a kétoldali tüdőgyulladás jelenlétét

- a beteg testén több helyen felfekvések alakultak ki, a beteg tudata és 

beszéde zavarttá vált

- Ön szerint a beteg prognózisa nagyon rossz, egy héten belül exitálás 

valószínű

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget a tüdőgyógyászati osztályra 

a tüdőgyulladás kezelése céljából
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40. MINTAFELADAT - Törés: bokatörés

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Traumatológiai klinika

Résztvevők: Traumatológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy fiatal férfibeteget a szülei hoznak be az ügyeletre, mert leesett a létráról

és nagyon fájlalja a bal bokáját. Kérdezze ki a tünetekről, vizsgálja meg, 

utalja be további vizsgálatra és tájékoztassa a terápiával kapcsolatban. 

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor és hogyan történt a baleset

- pontosan hol, mely testrészekben érzi a fájdalmat

- tudja-e mozgatni a bal bokáját és rá tud-e állni

- hall-e ropogást, amikor megpróbálja mozgatni a lábát

- kérje meg a beteget, hogy tegye szabaddá az érintett testrészt, mert 

szeretné megvizsgálni

- közölje a beteggel, hogy valószínűleg eltört a bokája és utalja be kétirányú 

röntgenvizsgálatra

- tájékoztassa a beteget, hogy a kezelésről majd a röntgenfelvétel alapján 

dönt, és attól függ, műteni kell-e a bokáját, hogy a törött csont törtvégei 

mennyire mozdultak el egymástól és a sérülés ért-e eret vagy ideget
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40. Fracture

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) onset of pain

b) circumstances in which the accident happened

c) exact location of the pain

d) ability to move the left ankle

e) ability to put weight on the left ankle

2. Fill in the gaps in the doctor's instructions and explanation using the words in 
brackets
(reduction, broken, uncover, involves, look, decide, based)

Mr. Spence, may I ask you to ......................................  y°ur ankle so I can have a

........................................  at it? Looking at your ankle, it seems you have

.......................................  it. We'll need a double-sided X-ray to confirm it. We'll

.......................................  on your treatment ....................................... on the X-ray scan. I'm

afraid you may need surgical............................................... depending on whether the injury

................................................. any blood vessels or nerves.

3. Rewrite the following using non-technical words

a) fracture:

b) femoral neck:

c) bilateral:

d) decubitus ulcer:

e) expire (patient):

4. Match the types of fractures with their definitions

1.open a) it results from repeated minor trauma
2. comminuted b) there is an open wound or break in the 

skin near the site of the fracture
3. displaced c) the bone is bent; it occurs mainly in 

children
4. greenstick d) the bone is broken into several pieces
5. impacted e) it is caused by a disease which weakened 

the bone
6. pathological 0 the broken pieces are separated
7. stress g) the broken pieces are pushed together
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(ulcers, reduction, bilateral, developed, screws, femoral, postoperative, confused, 
significant, prognosis)

An elderly female patient suffered a ...........................................  neck fracture two weeks

previously following a fall at home. Surgical ........................................  with a plate and

.......................................was done the same day................................................ mobilization of

the patient was unsuccessful due to her old age an d ............................................ overweight.

This afternoon the patient..........................................pyrexia, productive cough and a stabbing

chest pain. A double-sided chest X-ray detected ....................................  pneumonia. The

patient also developed decubitus....................................... over several sites of her body and

her consciousness and speech became .......................................  She has a very poor

............................................. and expiration is likely within a week.

5 . F ill in  th e  g a p s  in  th e  fo l lo w in g  c a s e  h is to r y  u s in g  th e  w o r d s  fr o m  th e  b r a c k e t
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41. M INTAFELADAT-Lágyéksérv

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sebészeti klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Osztályos szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során felvett egy középkorú férfibeteget kizáródott sérvvel,

és sürgős műtétet hajtott végre. Számoljon be az esetről másnap

ügyeletátadáskor. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a beteg tegnap este kereste fel az ügyeletet súlyos, herékbe sugárzó hasi 

fájdalomra, hányingerre, hányásra panaszkodva

- egy csomót is talált a lágyékánál, melyet több hónappal ezelőtt vett 

először észre, ám orvost nem keresett fel vele

- a beteg nehéz fizikai munkát végez és kórelözményében COPD szerepel

- Ön fizikális vizsgálat során kizáródott lágyéksérvet diagnosztizált

- mivel a kizáródott sérv életveszélyes állapot, ezért Ön még az éjjel 

megműtötte a beteget

- mivel a beteg túlsúlyos, ezért csak a nyílt műtét jöhetett szóba, melyet 

hálóbeültetés mellett végzett és jelenleg a beteg állapota stabil

- kérje meg kollégáját, hogy a szövődmények (mélyvénás trombózis, 

légzési elégtelenség) minimálisra csökkentésének érdekében próbálja 

meg elkezdeni a beteg mobilizációját
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41. MINTAFELADAT - Lágyéksérv

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Sebészeti klinika, ambulancia

Résztvevők: Sebész szakorvos (vizsgázó)

Középkorú férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú férfibeteg azért keresi fel Önt, mert talált egy csomót a

lágyékánál, mely fájdalmat is okoz. Kérdezze ki a tünetekről, vizsgálja meg, 

állítsa fel a diagnózist és tájékoztassa a terápiával kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a csomót és pontosan hol helyezkedik el

- milyen jellegű a fájdalom és sugárzik-e valahova

- változott-e a csomó alakja és mérete

- vissza tudja-e nyomni a csomót

- kérje meg a beteget, hogy vegye le a nadrágját, mert szeretné megvizsgálni 

a csomót

- közölje a beteggel, hogy lágyéksérve van, mely sürgős műtétet igényel

- tájékoztassa a beteget, hogy műtét nélkül a csomó kizáródik, nyomni fogja 

az idegeket és maradandó károsodást okozhat
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1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) first appearance of the lump

b) exact location of the lump

c) character of the pain

d) radiation

e) change in the size or shape of the lump

2. Fill in the gaps in the following case history using the words from the bracket

(repair, history, mandatory, emergency, life-threatening, radiating, strangulated, 
attendance, condition, risk)

Yesterday at 8 p.m. a 52-year-old male patient presented to th e ...........................................

room complaining of abdominal pain ......................................... to the testicles, nausea and

vomiting. He also had a lump in his groin which he first noticed several months previously,

but did not seek medical ..........................................  at that time. The patient's job involves

hard physical labour and his past .........................................  includes COPD. On physical

examination the patient was diagnosed with a ............................................. inguinal hernia. As

it is a .................................................  medical condition, an emergency operation was

performed during the night. The patient is considerably obese, therefore an open hernia

............................................ was done. The patient's............................................. is now stable.

In order to reduce the ............................................ of complications, commencement of the

patient's mobilization i s .............................................

41. Inguinal Hernia

3. Put the steps of open hernia repair in the right order by using numbers from 1 to 5

The weakened area is sewn and reinforced with a synthetic mesh.
The procedure is performed with local anaesthesia and sedation or general 
anaesthesia.
The protruding tissue is pushed back into the abdomen.
The incision is closed with stitches, staples or surgical glue.
An incision is made in the groin.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

42. M INT AFELAD A T - Melanoma

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Bőrgyógyászati klinika

Bőrgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Onkológus szakorvos (vizsgáztató)

Egy idős férfibetegnél melanomát diagnosztizált. Kérje onkológus kollégája

segítségét a beteg kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a

következőkről:

- az idős férfibeteg először két hónappal ezelőtt kereste fel Önt az 

ambulancián, mivel a felesége észrevett a hátán egy nagyméretű 

anyajegyet

- Ön első ránézésre is látta, hogy az anyajegy aszimmetrikus, széle 

egyenetlen, barnás-vöröses árnyalatú és a bőrfelszínből kitüremkedett

- Ön dermatoszkóppal is megvizsgálta az anyajegyet, mely azt mutatta, 

hogy az anyajegy már mélyen behatolt a bőrbe

- Ön eltávolította az anyajegyet és elküldte szövettani vizsgálatra

- a szövettani vizsgálat malignus sejteket mutatott ki a mintában

- elküldte a beteget PÉT CT-re is, mely csontáttéteket mutatott

- kérje meg kollégáját, hogy vegye át a beteget és folytassa a kezelést
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42. MINTAFELADAT - Melanoma gyanúja

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Bőrgyógyászati klinika, ambulancia

Résztvevők: Bőrgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Idős férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Az idős férfibeteg azért keresi fel Önt az ambulancián, mert talált a hátán egy

nagy anyajegyet, amely miatt aggódik. Kérdezze ki a tünetekről, vizsgálja 

meg és tájékoztassa a kezeléssel kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először az anyajegyet

- változott-e azóta a mérete, alakja vagy színe

- szokott-e vérezni az anyajegy

- érte-e az anyajegyet valamilyen sérülés

- kérje meg a beteget, hogy mutassa meg az anyajegyet

- közölje a beteggel, hogy mivel fennáll a melanoma gyanúja, ezért az 

anyajegyet el kell távolítani

- ez helyi érzéstelenítéssel fog történni, mindössze néhány percig tart és 

fájdalommentes
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42. Moles - Melanoma

1. Ask the patient in regards to the following prompts using the Present Perfect tense

a) change in size

b) change in colour

c) change in shape

d) injury to the mole

2. Match the examinations/tests with their purposes

1. physical examination a) to determine whether the cells are benign or 
malignant

2. surgical removal of the mole b) to search for metastases
3. histopathologic examination c) to decide whether the mole should be removed
4. PET scan d) to gain a tissue sample

3. Fill in the gaps in the following case history using the words from the bracket

(asymmetric, clinic, sample, penetrated, noticed, removed, irregular)

An elderly male patient first presented to the outpatient .................................. two months

previously because his w ife ........................................a large mole on his back. On physical

examination the mole was reddish-brown an d ...................................... in shape with a raised

and .......................................  edge. Dermatoscopy has shown that the mole has

....................................... deep into the skin. The mole was surgically.........................................

and sent to histology. Histopathologic examination showed malignant cells in the tissue 

...................................... and a PET scan detected bone metastases.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

43. MINTAFELADAT - Ekcéma

Háziorvosi rendelő

Háziorvos (vizsgázó)

Bőrgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Egy fiatal férfibeteg ekcémára utaló tünetekkel keresi fel Önt. Kérjen

segítséget bőrgyógyász kollégájától a diagnózissal és a kezeléssel

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a beteg azért kereste fel Önt a rendelőben, mert bőre kivörösödött és 

viszkető, váladékozó hólyagok jelentek meg rajta

- a beteg, elmondása szerint, kb. egy hete vette észre, hogy karján a bőr 

kivörösödött

- néhány nappal később jelentek meg a hólyagok, és körülöttük a bőr is 

megduzzadt

- a tünetek ráterjedtek a mellkasra is

- a beteg két hete kezdett el szobafestőként dolgozni

- Ön szerint a tüneteket ekcéma okozza, melyet a festékanyag vált ki, 

amellyel a beteg a munkája során kapcsolatba kerül

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget és végezzen bőrpróbát 

a kiváltó allergén beazonosítására
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43. MINTA FEL A DA T - Ekcéma

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Bőrgyógyászati klinika, ambulancia

Résztvevők: Bőrgyógyász szakorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A fiatal férfibeteget háziorvosa utalta be Önhöz, miután nála bőrpírral és

hólyagos kiütésekkel jelentkezett. Kérdezze ki a tünetekről, és tájékoztassa a 

további vizsgálatokról és kezelésről.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a tüneteket és mely testrészek érintettek

- váladékozást, hámlást, viszketést észrevett-e

- mi a foglalkozása

- kérje meg a beteget, hogy mutassa meg az érintett testrészeket

- közölje a beteggel, hogy a panaszokat valószínűleg ekcéma okozza, amely 

allergiás reakció vagy irritatív hatás következtében alakul ki

- tájékoztassa a beteget, hogy a kiváltó ok azonosítása céljából bőrpróbát 

fog végezni

- írjon fel a betegnek gyulladáscsökkentő kenőcsöt és fertőtlenítő ecsetelőt
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43. Eczema

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) first appearance of the symptoms

b) affected body parts

c) discharge from the skin

d) scaling or itching of the skin

e) the patient's job

2. Rewrite the following using non-technical words

a) atopic dermatitis:

b) vesicle:

c) erythema:

d) desquamation:

e) discharge:

f) pruritic skin:

3. Match the two parts of the doctor's instructions

1. Your symptoms are likely due to eczema a) to identify the substance which is causing 
your problems.

2. We'll carry out a patch test b) to ease your symptoms.
3. I'll prescribe you an anti-inflammatory 
ointment and an antiseptic solution

c) which develops as a result of an allergic 
reaction or irritant effects.
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44. MINTAFELADAT - Lábgombásodás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Bőrgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Egy középkorú nőbetege lábgombásodással kereste fel, mely a kezelés

hatására sem javul. Kérje bőrgyógyász kollégája segítségét a beteg

kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- a középkorú nőbeteg először két hete kereste fel Önt a rendelőben, mert 

mindkét lábfején fájdalmas, viszkető kiütéseket vett észre, melyek 

váladékoztak és berepedezettek

- a lábujjkörmök is megvastagodtak és sárgásán elszíneződtek

- Ön azt javasolta a betegnek, hogy használjon vény nélkül kapható 

gombaellenes krémet és körömlakkot

- a beteg ma ismét felkereste Önt, mivel a vény nélkül kapható szerek 

folyamatos használata ellenére sem tapasztalt javulást

- a beteg kórelőzményében I-es típusú diabétesz szerepel, melyet 20 évvel 

ezelőtt diagnosztizáltak

- Ön szerint radikálisabb gombaellenes szerekre van szükség és 

megfontolandó a gomba- és baktériumtenyésztés

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja meg a beteget és kezdje el a 

megfelelő terápiát
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44. MINTAFELADAT - Lábgombásodás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Háziorvosi rendelő

Résztvevők: Háziorvos (vizsgázó)

Középkorú nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: A középkorú nőbeteg azért keresi fel Önt az ambulancián, mert fájdalmas

viszkető kiütéseket vett észre a lábfején. Kérdezze ki a tünetekről, állítsa fel a 

diagnózist és tájékoztassa a kezeléssel kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- pontosan hol találhatók a kiütések

- viszketést, váladékozást, repedést észrevett-e

- a körmökre, talpra nem terjedtek-e rá a kiütések

- strandra, uszodába szokott-e járni

- van-e valamilyen krónikus betegsége, pl. cukorbetegség vagy 

immunbetegség

- tájékoztassa a beteget, hogy a panaszokat gombás fertőzés okozza és vény 

nélkül kapható kenőccsel lehet a problémát kezelni

- hívja fel a beteg figyelmét, hogy ha a kezelés hatására két héten belül nem 

javulnak a tünetek, akkor jöjjön vissza
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44. Athlete's Foot

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) exact location of the symptoms

b) itching, discharge or cracking of the skin

c) spreading of the rashes

d) visits to the swimming pool or city pool

e) history of chronic diseases

2. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(culture, OTC, discolouration, affected, rashes, surgery, potent, application, oozing, 
diagnosed, improvement)

Dear Dr. Brown,

I will be grateful if you can see a patient of mine. The middle-aged female patient first

presented to my ........................................  two weeks ago complaining of painful, pruritic

.......................................  on both feet. On physical examination, the skin on the

....................................... area was broken and discharge w as.........................................out from

it. Thickening and yellowish........................................... of the toenails were also observed.

First, I recommended the patient to apply........................................ antifungal creams and nail

polish. Today the patient visited my surgery again as no ................................................ has

been seen in her symptoms despite continuous ...............................................  of the OTC

medicaments. The patient's past history includes type 1 diabetes...........................................

20 years ago. In my opinion, more ........................................  antifungal agents may be

required and fungal and bacterial.........................................  should be considered. 1 will be

most grateful if you can see my patient and initiate the appropriate form of therapy.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

45. M INTAFELADAT- Trauma okozta retinaleválás

Helyszín: Traumatológiai klinika

Résztvevők: Traumatológus szakorvos (vizsgázó)

Szemész szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során ellátott egy középkorú férfibeteget, akit megtámadtak

és ütés érte a fejét. Ön a sérüléseket ellátta, viszont azt gyanítja, hogy a 

betegnek retinaleválása van. Hívja fel szemész kollégáját és kérjen 

segítséget a beteg kezelésével kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a 

következőkről:
- a középkorú férfibeteg ma kora reggel kereste fel Önt az ügyeletén, 

miután megtámadták és erős ütés érte a fejének jobb oldalát

- a betegnek törése nem volt, Ön a zúzódásokat ellátta és CT-vizsgálattal 

kizárta a belső vérzést

- a beteg a jobb szemén jobboldali látótérkiesést tapasztalt az ütés után

- a sérülés óta eltelt egy órában a látótérkiesés a jobb szemében 

fokozódott, a másik szem nem érintett

- a beteg villámlásszerű fényeket, sötét foltokat és pókhálószerü, homályos 

foltokat is lát a szemének azon a részén, ahol megmaradt a látás

- Ön szerint a beteg látáspanaszait retinaleválás okozza

- kérdezze meg kollégáját, hogy ha most átszállíttatja a beteget, meg 

tudná-e azonnal operálni
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45. MINTAFELADAT - Retinaleválás

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Szemészeti klinika, ambulancia

Résztvevők: Szemész szakorvos (vizsgázó)

Idős férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Az idős férfibeteg látótérkiesésre panaszkodva keresi fel Önt. Kérdezze ki a

tünetekről, állítsa fel a diagnózist és tájékoztassa a terápiával kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre a problémát és előfordult-e már korábban is látótérkiesés

- látott-e villámlásszerü fényeket, sötét foltokat vagy pókhálószerü, 

homályos foltokat

- érte-e a szemét valamilyen sérülés a tünetek megjelenése előtt

- rövidlátó-e

- van-e valamilyen krónikus betegsége, pl. cukorbetegség vagy magas 

vérnyomás

- közölje a beteggel, hogy a problémát valószínűleg retinaleválás okozza, 

ami csak sürgős műtéttel kezelhető

- tájékoztassa a beteget, hogy először szemfenéktükrözést végez, melynek 

során megállapítja a leválás pontos helyét és kiterjedését
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45. Retinal Detachment

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) first occurrence of the symptoms

b) previous episodes of visual field loss

c) seeing flashing lights, dark specks or cobweb-like floaters in the eye

d) injury to the eye prior to the appearance of the symptoms

e) whether the patient is short-sighted

f) history of chronic diseases

2. Match the eye disorders with their definitions

1. myopia a) Clouding of the lens of the eye, leading to a decrease 
in vision.

2. hypermetropia b) It causes damage to the optic nerve, which 
deteriorates over time.

3. strabismus c) Far-sightedness, when nearby objects appear blurred, 
but vision is clearer when looking at things further away.

4. hordeolum d) Separation of the inner layers of the retina from the 
underlying retinal pigment epithelium.

5. cataract e) Acute, localized swelling of the eyelid which may be 
external or internal and usually is a pyogenic infection or 
abscess.

6. glaucoma f) A group of eye diseases which affect the retina, 
causing progressive loss of central vision.

7. retinal detachment g) Near-sightedness, a condition in which the visual 
images come to a focus in front of the retina, resulting in 
defective vision of distant objects.

8. macular degeneration h) A visual problem in which the eyes are not aligned 
properly and point in different directions.
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3. Fill in the gaps in the following case history using words from the brackets

(floaters, excluded, emergency, room, suffering, attendance, loss, contusions)

A middle-aged male patient presented to the emergency......................................... early this

morning after.......................................... an assault and having been hit on the right side of his

head. On examination, ......................................... were seen all over the body, however, no

fractures were found. A CT ............................................  internal haemorrhage. The patient

also complained of peripheral vision.......................................... in the right side of his right

eye. The patient sees flashing lights, dark specks and cobweb-like...........................................

The patient's symptoms are consistent with retinal detachment and

..............................................  by an ophthalmologist involving an ..........................................

operation is required.
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46. MINTAFELADAT - Idegentest a szemben

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Szemészeti klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Osztályos szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során ellátott egy súlyos szemsérültet. Számoljon be az

esetről másnap ügyeletátadáskor kollégájának. Tájékoztassa kollégáját a

következőkről:

- tegnap este egy fiatal férfibeteget hozott be az édesapja az ügyeletre, 

miután favágás közben egy nagyobb faszálka belefúródott a jobb 

szemébe

- a sérülés után a beteg erős fájdalmat érzett a jobb szemében, 

látásromlásra és homályos látásra is panaszkodott

- a beteg egész szemgolyója gyulladt és véreres volt

- a réslámpás vizsgálat is kimutatta a penetráló szemsérülést, mely a 

szaruhártyán át befúródott a szemgolyóba

- Ön idegentestfúróval eltávolította a szálkát

- a sérülés elfertőződésének megakadályozása érdekében tetanus injekciót 

is adott a betegnek

- Ön a beteget felvette az osztályra, mivel Ön szerint a beteg látását néhány 

napig folyamatosan monitorozni kell
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46. MINTAFELADA T - Idegentest a szemben

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER-KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Szemészeti klinika, ambulancia

Résztvevők: Szemész szakorvos (vizsgázó)

Fiatal férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy fiatal férfibeteg azért keresi fel Önt a rendelőben, mert favágás közben

egy szálka belekerült a szemébe. Kérdezze ki a beteget és tájékoztassa a 

kezelésről.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor és hogyan történt a sérülés

- megpróbálta-e saját maga eltávolítani a szálkát

- volt-e már szemműtéte vagy szemsérülése

- mikor kapott utoljára tetanus injekciót 

Tájékoztassa a beteget:

- Ön eltávolítja a szálkát a szemből, előtte szemcseppel érzésteleníti a 

területet

- tetanus injekciót is fog adni, hogy a seb elfertőződését megakadályozza

- otthon is kell antibiotikus szemcseppet használnia és két nap múlva jöjjön 

vissza kontrollra
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46. Foreign Object in the Eye

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) circumstances in which the accident happened

b) attempts to remove the splinter on his own

c) history of eye surgeries or eye injuries

d) last administration of a tetanus shot

2. Match the two parts of the doctor's instructions

1. I'm going to remove the splinter from your 
eye,

a) to prevent any superinfection.

2. I'm going to give you a tetanus shot b) to prevent the wound becoming infected.
3. You have to use antibiotic eye drops at 
home

c) so I'm going to anaesthetize the area.

3. Fill in the gaps in the following case history using words from the brackets 

(monitoring, bloodshot, penetrated, slit, blurred, penetrating, cornea, admitted, drill)

Yesterday, a young male patient presented to the emergency room after a large wood splinter

had ............................................  into his right eye. The patient complained of excruciating

pain in the right eye,............................................. vision and deteriorating vision. On physical

examination, the eye was inflamed and ..............................................  An examination by a

............................................  lamp has detected the ..............................................  wound: the

splinter has penetrated into the eyeball through th e ..............................................The splinter

was removed with a .............................................  and a tetanus shot was administered to

prevent infection of the wound. The patient w as.......................................... to the department

as continuous............................................. is mandatory for a few days.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

47. MINTAFELADAT - Szürkehályog

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

Szemészeti klinika

Szemész szakorvos (vizsgázó)

Orvostanhallgató (vizsgáztató)

Ismertesse az Önhöz gyakorlatra beosztott orvostanhallgatóval a

szürkehályog műtéti megoldásának főbb lépéseit. Tájékoztassa kollégáját a

következőkről:

- a műtét majdnem minden esetben lokális anesztéziával történik: az 

érintett szemet injekcióval vagy szemcseppel elérzéstelenítjük

- ezután jön a phacoemulsificatio: kis metszést ejtünk a szemen, majd 

ultrahanggal feltörjük a hályogot és eltávolítjuk a darabjait

- intraokuláris lencsét ültetünk be a hályog helyére

- amennyiben a műlencse nem ültethető be, a betegnek vastag szemüveget 

vagy kontaktlencsét kell viselnie a szürkehályog eltávolítása után

- varratokra rendszerint nincs szükség, mivel a bemetszés kicsi, és magától 

meggyógyul

- szövődménymentes esetekben a beteget még aznap haza lehet engedni

- ha mindkét szemet műteni kell, akkor a két műtét között célszerű néhány 

hónapot várni
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47. MINTAFELADAT - Szürkehályog

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Szemészeti klinika, ambulancia

Résztvevők: Szemész szakorvos (vizsgázó)

Idős nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy idős nőbeteg azért keresi fel Önt az ambulancián, mivel észrevette, hogy

homályosan lát. Kérdezze ki a tünetekről és tájékoztassa a kezeléssel 

kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor vette észre először a problémát

- mindkét szemére homályosan lát-e vagy csak az egyikre

- vakító fényt szokott-e látni, kettőslátást tapasztal-e

- erős napfényben rosszabb lesz-e a látása 

Tájékoztassa a beteget:

- szemtükörrel és réslámpával meg fogja vizsgálni a szemét

- Ön úgy látja, a bal szemén szürkehályog alakult ki, és végső megoldást 

csak a műtét jelent

- ez egy kb. fél óráig tartó, helyi érzéstelenítésben végzett beavatkozás
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47. Cataract

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) first occurrence of the symptoms

b) blurred vision in one or both eyes

c) seeing flashing lights

d) occurrence of double vision

e) whether intense sunlight interferes with vision

2. Put the steps of cataract surgery in the right sequence by using numbers from 1 to 7

If you have cataracts in both eyes, you'll need two separate operations, usually carried 
out a few months apart.
Sutures are usually not needed, as the incision is small and heals on its own.
The affected eye is anaesthetized with an injection or eye drops.
An intraocular lens is implanted in the same location the natural lens occupied.
Phacoemulsification is performed, which involves making a small incision on the eye, 
breaking up the cloudy lens into small fragments with a high-frequency ultrasound 
device and removing the fragments from the eye.
If there are no complications, the patient is discharged on the same day.
The patient has to wear eyeglasses or contact lenses following the surgery if an 
artificial intraocular lens cannot be implanted.
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

48. MINTAFELADAT - Isémiás stroke

Helyszín: Neurológiai klinika

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó)

Főorvos (vizsgáztató)

Feladat: Ön az ügyelete során ellátott egy idős férfibeteget. Referáljon az esetről

másnap a főorvosnak. Tájékoztassa a főorvost a következőkről:

- az idős beteget este 11 -kor hozta be a mentő, miután otthonában rosszul 

lett és elájult

- a bal oldali végtagok lebénultak és a beszéd és koordináció is zavart

- a CT-vizsgálat is megerősítette, hogy a beteg komplett stroke-ot 

szenvedett el

- Ön először a beteg légzését, szívműködését, vérnyomását és 

testhőmérsékletét normalizálta

- vénásan trombolitikumot és szöveti plazminogén aktivátort kezdett el 

adni a betegnek

- az újabb stroke megelőzése érdekében antikoaguláns kezelést kezd, de 

csak 24 órával a trombolitikum adását követően

- jelenleg a beteg állapota stabil, de ebben a stádiumban megjósolhatatlan, 

hogy az elszenvedett károsodások visszafordíthatóak-e
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín:

Résztvevők:

Feladat:

48. MINT AFELAD A T - Átmeneti isémiás roham

Neurológiai klinika, ambulancia

Neurológus szakorvos (vizsgázó)

Idős férfibeteg (vizsgáztató)

Egy idős férfibeteget a háziorvosa utalta be Önhöz, miután nála átmeneti

isémiás rohamra (TI A) utaló tünetekkel jelentkezett. Kérdezze ki a tünetekről

és utalja be további vizsgálatra.

Kérdezze meg a betegtől:

- mikor történt az eset és mennyi ideig tartott

- azóta tapasztalt-e hasonló tüneteket: végtaggyengeséget, beszéd- vagy 

koordinációs zavart, szédülést, fejfájást

- elveszette-e az eszméletét

- van-e valamilyen krónikus betegsége, pl. magas vérnyomás, 

érelmeszesedés, cukorbetegség

- dohányzik-e és ha igen, mióta

- tájékoztassa a beteget, hogy fonendoszkóppal meghallgatja a nyaki 

verőereket

- közölje a beteggel, hogy a panaszokat átmeneti isémiás roham okozta, 

mely valószínűleg nyaki érszűkület következtében jött létre, és az 

elzáródás mértékének felderítésére beutalja további vizsgálatokra
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48. Transient Ischaemic Attack/Stroke

1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) time and duration of the attack

b) whether the patient has experienced weakness in the limbs, slurred speech, incoordination, 

dizziness or headache

c) whether the patient has lost consciousness

d) history of chronic diseases

e) whether the patient smokes

2. Fill in the gaps in the following case history using words from the brackets

(reversible, slurred, administered, development, put, confirmed, full-blown, paralyzed, 
following)

An elderly male patient was brought in by ambulance after he had fainted at home. The

extremities on the left side were ......................................... . his speech was

......................................... and his coordination disturbed. A CT scan.........................................

that the patient had suffered a .......................................... stroke. First, the patient's respiration,

heart function, blood pressure and temperature were stabilized. IV thrombolytics and tissue

plasminogen activators were ...........................................  to the patient. The patient will be

...........................................  on anticoagulant therapy 24 hours ...........................................

administration of thrombolytics to prevent ..............................................  of an additional

stroke. Now the patient's condition is stable, however, at this stage it is unpredictable whether 

the damage is .............................................
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B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

49. MINTAFELADAT - Epilepszia

Helyszín: Sürgősségi szakrendelés

Résztvevők: Sürgősségi szakorvos (vizsgázó)

Neurológus szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Egy fiatal nőbeteget epilepsziára jellemző rohammal hoz be a mentő. Kérjen

segítséget neurológus kollégájától a diagnózissal és a beteg kezelésével 

kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a következőkről:

- egy fiatal nőbeteget hozott be a mentő, mert az egész testet érintő 

rángógörcs-rohama volt

- a roham mindössze néhány percig tartott, de a beteg elvesztette az 

eszméletét

- a beteg a roham alatt a nyelvét is elharapta

- a beteg elmondása szerint korábban nem volt ilyen rohama

- gyermekkorában többször is volt lázgörcse

- Ön szerint a tüneteket grand mai epilepszia okozta

- kérje meg kollégáját, hogy vizsgálja ki a beteget és állítsa fel a diagnózist
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49. MINTAFELADAT - Epilepszia

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Neurológiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Neurológus szakorvos (vizsgázó)

Fiatal nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy fiatal nőbeteget a háziorvosa utalta be Önhöz epilepszia gyanújával.

Kérdezze ki a tünetekről és utalja be további vizsgálatokra.

Kérdezze meg a betegtől:

- mennyi ideig tartanak a görcsök és milyen gyakoriak

- az egész testén érzi-e a görcsöket vagy csak egy-egy testrészen

- elvesztette-e az eszméletét

- el szokta-e harapni a nyelvét

- vizeletvisszatartási problémája van-e

- gyermekkorában gyakran volt-e lázgörcse

- közölje a beteggel, hogy valószínűleg epilepszia okozza a rohamokat, de a 

diagnózis megerősítéséhez és az epilepszia típusának meghatározásához 

EEG és MR-vizsgálatra is szükség van
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1. Ask the patient in regards to the following prompts

a) duration and frequency o f the seizures

b) affected body parts

c) whether the patient has lost consciousness

d) whether the patient often bites her tongue

e) whether the patient has any problems regarding urinary retention

f) history of febrile convulsions in childhood

2. Fill in the gaps in the following case history using words from the brackets

(consciousness, questioning, febrile, assessment, bitten, similar, history, involving, 
generalized)

A young female patient was brought in by ambulance after having suffered seizures

......................................... the entire body. The seizure lasted only for a few minutes, however,

the patient has lost .................................................  During the seizure the patient has

........................................... her tongue several times. O n ........................................... the patient

said she had never h ad .......................................... seizures previously but she reported having

had several .......................................  seizures as a child. The symptoms and the

49. Epilepsy

............................................  are consistent with a .........................................  tonic-clonic

(grand mal) epileptic seizure, however, a thorough neurological......................................... is

required.
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50. MINTAFELADAT - Alzheimer-kór

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

Helyszín: Neurológiai klinika

Résztvevők: Neurológus szakorvos (vizsgázó)

Belgyógyász szakorvos (vizsgáztató)

Feladat: Egy idős nőbeteget a háziorvosa utalt be Önhöz. A háziorvosban és Önben

is felmerült az Alzheimer-kór gyanúja. Kérjen segítséget belgyógyász 

kollégájától a beteg diagnózisával kapcsolatban. Tájékoztassa kollégáját a 

következőkről:

- az idős nőbeteget háziorvosa utalta be Önhöz, miután benne felmerült az 

Alzheimer-kór gyanúja

- miután kikérdezte a beteget, Ön is észrevette, hogy a betegnek a rövid- és 

hosszútávú memóriája és a beszéde is zavart

- a beteg térbeli és időbeli koordinációjával is problémák vannak

- a betegnek, elmondása szerint, nehézséget okoz a napi rutinfeladatok 

elvégzése

- a beteg megoldotta a mini mentáltesztet, ami 15 pontos eredményt hozott

- Ön CT-vizsgálatot is végeztetett, ami kizárta az agytumor lehetőségét

- kérje meg kollégáját, hogy végezze el a szükséges vizsgálatokat azoknak 

a belgyógyászati betegségeknek a kizárása érdekében, amelyek közvetve 

szellemi leépülést okozhatnak
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50. MINTAFELADAT - Alzheimer-kór

B2 SZÓBELI

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY

SZAKEMBER -  KLIENS SZITUÁCIÓ

Helyszín: Neurológiai klinika, ambulancia

Résztvevők: Neurológus szakorvos (vizsgázó)

Idős nőbeteg (vizsgáztató)

Feladat: Egy idős nőbeteget a háziorvosa utalt be Önhöz. A beteg feledékenységre

panaszkodva kereste fel a háziorvosát, akiben felmerült az Alzheimer-kór 

gyanúja. Kérdezze ki a beteget a panaszokról és tájékoztassa a további 

vizsgálatokkal és a lehetséges diagnózissal kapcsolatban.

Kérdezze meg a betegtől:

- észrevette-e, hogy rövid idővel korábban hallott információt (pl. új nevet) 

nem tud elismételni

- észrevette-e, hogy régóta ismert, személyes dolgokat (pl. születési dátum, 

lakhely) nem tud felidézni

- gyakran elfelejti, hogy hova tett le tárgyakat

- észrevette-e, hogy beszéd- vagy tájékozódási problémái lennének

- változott-e a hangulata

- tud-e róla, hogy a családjában valaki Alzheimer-kórban szenvedett

- tájékoztassa a beteget, hogy valóban felmerül az Alzheimer-kór gyanúja, 

de egyéb vizsgálatokra (CT, belgyógyászati kivizsgálás) is szükség van, 

hogy más betegségeket ki lehessen zárni
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50. Suspected Alzheimer's Disease

1. Fill in the gaps in the following referral using words from the brackets

(slurred, temporal, investigations, referred, excluded, daily, suspected, questioning, 
scored, indirectly)

Dear Dr. Carmichael,

I will be grateful if you can see a patient of mine. The elderly female patient was

.......................................  to the outpatient clinic by her GP with .......................................

Alzheimer's. O n .......................................... the patient, disturbances of short-term and long

term memory, ........................................  speech and disturbances of spatial and

..........................................  coordination were observed. The patient also reported having

difficulties completing her normal ..........................................  tasks. The patient

...............................................  15 on the Mini-Mental State Examination. A CT scan was

performed, which ............................................  the presence of a brain tumour. I will be

entirely grateful if you can perform the necessary ............................................  and

interventions to exclude medical disorders which can .............................................  lead to

dementia.

2. Match the tests with their purposes

1. Mini-Mental State Examination a) to exclude disorders which can indirectly 
cause dementia

2. CT b) to exclude a brain tumour
3. medical investigation c) to assess cognitive function
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Answer key

1. Appendicitis

2. ambulance, complaining, questioning, intensity, vomited, distension, elicited, diagnosed, 
surgical

2. Salmonella Infection

2. 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

3. paramedics, dehydrated, blood, culture, inflamed, entered, admitted, antibiotics

3. Suspected HIV Infection

1. 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

2. outpatient, persistent, consistent, pricks, questioning, abuse, raised, culture

4. Dysentery

2. emergency, questioning, blood, admission, severely, consistent, sample, confirmed, course

5. Hyperthyroidism

2. presented, although, frequency, prone, prefers, previously, hands, palpation, elevated, 
confirming

6. Diabetes

2. referred, be established, is caused, be cured, be controlled, don't need, take, follow

7. Pharyngitis

2. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c

3. swallowing, OTC, sought, initially, productive, developed, prevent

8. Anaphylaxis

2. stung, flushed, generalised, losses, due, allergic, response, returned

9. Gastric Ulcer

2. stabbing, tarry, prior, admitted, consumes, past, untreated, excluded, referred

10. Ileus

2. emergency, admission, distension, prior, palpation, includes, sequela, confirm, option
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11. Gallstones/Cholecystitis

2. ambulance, costal, radiated, eaten, vomited, diagnosed, performed, obstructing

12. Pneumonia

2. was brought, had, had started, had experienced, was, became, are, detected, was admitted, 
was commenced

13. Asthma

2. tightness, exertion, heavy, auscultation, consistent, confirm

14. Tuberculosis

2. persistent, lost, past, drug, social, living

15. Bronchitis

2. history, productive, auscultation, heavy, physical, accompanied

16. Headache

2. complaining, splitting, waking, associated, vomited, excluded, investigations

17. Obstructive Sleep Apnoea

3. daytime, asleep, snorer, breathing, nocturia, regular, consistent, investigations

18. Hay Fever

2. presented, had started, were swollen, was injected, have deteriorated, run, suffers, has, are

19. Carotid Stenosis

3. ear, tilting, loss, diagnosed, past, carotid

20. Arrhythmia

2. episode, convulsions, slurred, showed, outpatient, diagnosis, emergency

21. Myocarditis

2. history, complained, swollen, previously, relevant, diagnosis

22. Pulmonary Embolism

3. was brought, developed, excluded, detected, can be established, was admitted, was 
commenced, caused, be monitored
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2 3 . P a n c r e a t it is

2. 1 - b, 2 - c, 3 - a

3. progressively, associated, elevated, abdominal, obstruction, pancreatic, raises

24. Breast Lump

2. am going to refer, will be performed, is removed, will be sent, examines

3. finding, palpable, needle, definitely, enlarged, carcinoma, biopsy, grateful

25. Pregnancy/Preeclampsia

2. 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - e, 5 - b

3. presented, detected, was allowed, was booked, rose, complained, was put, was admitted, is 
not indicated

26. Delivery

2. 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a

3. 1 - b, 2 - e, 3 - a, 4 - d, 5 - c

27. Jaundice

2. is exposed, eliminates, converting, be excreted, are, covered, being damaged, be 
administered, replace

3. 1 - d, 2 - b, 3 - a, 4 - c

28. Cot Death

2. was brought, had noticed, had been arrested, couldn't hear, commenced, was trying, didn't 
succeed, had to, told, had occurred, wasn't diagnosed, occurred, be established

29. Meningitis

3. call, presented, complaining, examination, vaccination, admitted, suspected, performed, 
culture, put, improvement

30. Kidney Stones

2. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c

31. Enlarged Prostate/Prostate Cancer

2. 1 - c, 2 - d, 3 - f, 4 - b, 5 - a, 6 - e
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4. 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

32. Cystitis

2. 1 - d, 2 - b, 3 - e, 4 - a, 5 - f, 6 - c

3. presented, consistent, pyrexia, culture, pyuria, episode, superinfected, suggest, involved, 
concerned

33. Hearing Impairment

2. see, accident, reconstruction, complained, impairment, accompanied, canal, repaired, 
extent, reversible

34. Serous Otitis Media

2. 1 - d, 2 - a, 3 - e ,  4 - c ,  5 - b

3. referred, outpatient, consistent, detected, commenced, drain, short-term, admitted, inserted

35. Cancer of the Larynx

3. 1 - c, 2 - e, 3 - b, 4 - a, 5 - d

4. presented, palpable, obtain, stage, detected, partial, removed, residual, destroyed, quality

36. Scoliosis

2. was brought, had recognized, were located, occurred, runs, underwent, showed, is caused, 
be reversed

37. Hip Replacement

2. walk, length, considerably, severe, confirm, referral

3. 7, 3, 1,6, 5,4,2

38. Osteoarthrosis of the Knee

2. presented, involved, activity, markedly, suspect, prescribed

39. Achilles Tendon Tear

2. 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - a

3. 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

4. emergency, injury, sudden, around, caused, gap, detected, confirmed, repair
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40. Fracture

2. uncover, look, broken, decide, based, reduction, involves

4. 1 - b, 2 - d, 3 - f, 4 - c, 5 - g, 6 - e, 7 - a

5. femoral, reduction, screws, postoperative, significant, developed, bilateral, ulcers, 
confused, prognosis

41. Inguinal hernia

2. emergency, radiating, attendance, history, strangulated, life-threatening, repair, condition, 
risk, mandatory

3. 4, 1, 3, 5, 2

42. Melanoma

2. 1-c,  2 - d ,  3 - a, 4 - b

3. clinic, noticed, irregular, asymmetric, penetrated, removed, sample

43. Eczema

3. 1 - c, 2 - a, 3 - b

44. Athlete's foot

2. surgery, rashes, affected, oozing, discolouration, OTC, improvement, application, 
diagnosed, potent, culture

45. Retinal detachment

2. 1 - g, 2 - c, 3 - h, 4 - e, 5 - a, 6 - b, 7 - d, 8 - f

3. room, suffering, contusions, excluded, loss, floaters, attendance, emergency

46. Foreign object in the eye

2. 1 - c, 2 - b, 3 - a

3. penetrated, blurred, bloodshot, slit, penetrating, cornea, drill, admitted, monitoring

47. Cataract

2. 7,4, 1,3, 2, 5,6

165



48. Transient ischaemic attack/ Stroke

2. paralyzed, slurred, confirmed, full-blown, administered, put, following, development, 
reversible

49. Epilepsy

2. involving, consciousness, bitten, questioning, similar, febrile, history, generalized, 
assessment

50. Alzheimer's disease

1. referred, suspected, questioning, slurred, temporal, daily, scored, excluded, investigations, 
indirectly

2. 1 - c, 2 - b, 3 - a
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