PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

vizsgázó sorszáma:

C1 (felsőfok) – német nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

dátum: MINTATESZT



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

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

Ön Dr. Judit/János Kocsis (7634, Pécs, Iskola u. 8) neurológus szakorvos Pécsen. Előzetes
felkérés alapján tájékoztassa a németországi Hipertónia Szaklap szerkesztőjét, Friedrich
Herzogot (Berliner Straße 46, 69120, Heidelberg) az alvási apnoe szindróma és a magas
vérnyomás kapcsolatáról.
Levelében térjen ki a következőkre:


tájékoztatás: az alvási apnoe szindróma súlyos alvási rendellenesség, alvás közben hosszú
ideig tartós légzéskimaradással (apnoe), a vér és az agy oxigéntartalmának
csökkenésével, széndioxid koncentráció növekedésével

 figyelemfelhívás: Amerikában a hipertónia és a mélyalvás összefüggésének vizsgálat 784
65 év feletti férfinál, hipertenzió kialakulása 243 részvevőnél, ok: gyenge alvásminőség
 szükségszerűség: Holter-EEG készülékkel három és fél évig lassú hullámú alvás
mennyiségének monitorozása, állandó vérnyomásmérés
 javaslat: életmódváltás, dohányzás, kávé- és alkoholfogyasztás abbahagyása, egészséges,
vitamindús, só- és zsírszegény táplálkozás, rendszeres testmozgás, testsúlycsökkentés
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2. feladat
Írjon e-mail üzenetet 120 -140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire
és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson.

Ön Dr. Molnár János/Júlia (janos./julia.molnar@gmail.com) onkológus szakorvos. Válaszoljon
e-mailben a Deutsches Ärzteblatt német orvosi szaklap szerkesztőjének, Peter Müllernek,
(redaktion@aerzteblatt.de) az Ön, a magyarországi daganatos megbetegedéseket összehasonlító
cikkével kapcsolatos szakmai felvetésére.

E-mailjében térjen ki a következőkre:
 javaslat: terjedelem rövidítése, a 3. és a 4. grafikon összevonása a férfi és női
kolokarcinóma gyakoriságáról
 indoklás: a legfontosabb ok-okozati összefüggéseket továbbra is tartalmazza a tanulmány,
a rövidített egységek érthetőek maradnak
 érvelés a tartalmi változtatás ellen: a tüdőkarcinóma helyi megoszlása nagyon lényeges
adat, a kor szerinti összahasonlítás változtatás nélkül közlendő, ez a betegség kialakulása
és kezelése szempontjából lényeges adat
 szükségszerűség:a szerkesztő többi javaslatának elfogadása és visszajelzés kérése
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