
 

B2 SZÓBELI 

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ 

 

MINTAFELADAT 
 

 

Helyszín: Intervenciós kardiológiai klinika 

Résztvevők: Ügyeletes szakorvos (vizsgázó) 

 Osztályos szakorvos (vizsgáztató) 

 

Feladat: Ön ügyeletes volt az intervenciós kardiológiai osztályon, ahova az éjszaka 

folyamán áthelyeztek egy beteget a sürgősségiről. Ismertesse kollégájával az 

esetet: 

 -  a beteg a sürgősségin jelentkezett 3 napja kezdődött mellkasi fájdalom 

miatt, EKG lelete kiterjedt antero-septalis infarctusra utal 

 -  thrombolysist nem végeztek a hypotonia miatt (érkezéskor 70/40) 

 -  a mellkasröntgen kiterjedt tüdőödémát mutatott, oxigén szaturációja magas 

koncentrációjú oxigénnel alig volt fenntartható (88%) 

 -  diagnózis: kiterjedt szívinfarktus miatti cardiogen sokk 

 -  intra-arteriális aorta ballonpumpát helyezett fel a jobb a. femoralison át, 

ami a vérnyomás azonnali javulását eredményezte 

 -  az ezt követően elvégzett coronarographia a LAD proximalis occlusioját 

mutatta 

 -  egy ülésben ballon angioplastica és stent beültetés után kielégítő coronaria 

áramlást hozott létre, aminek eredményeképpen a beteg jelenleg jól van 
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-  the patient presented to the A&E department with chest pain of three days duration, the  ECG 

results are suggestive of extended antero-septal infarction 

-  thrombolysis was not performed because of hypotension (70/40 on arrival)  

-  chest x-ray revealed an extended pulmonary oedema, the patient’s oxygen saturation could 

be maintained with great difficulty even with high concentration oxygen (88%) 

-  diagnosis: cardiogenic shock due to extended infarction 

-  an intra-arterial balloon pump was inserted through the right femoral artery which resulted 

in immediate improvement of the patient’s blood pressure 

-  the coronarography performed afterwards revealed proximal occlusion of the LAD  

-  after performing baloon angioplasty and inserting a stent, satisfactory coronary circulation 

was reestablished, therefore at present the patient is in a good condition 

 

 

  



 

 

B2 SZÓBELI 

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ 

 

MINTAFELADAT 
 

 

Helyszín: Fertőző klinika ambulancia 

Résztvevők: szakorvos(vizsgázó) 

 első éves egyetemista (vizsgáztató) 

 

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

gyógyszert: 

- mi a jelenlegi panasza? 

- kérje meg a beteget, hogy vetkőzzön le, hogy Ön megvizsgálhassa 

- kérdezze a tünetek megjelenésének körülményeiről  

- mióta van láza, mennyi, csillapító hatására alábbhagy-e? 

- hasonló panaszokkal volt-e valaki beteg a környezetéből, volt-e szexuális 

kapcsolata az elmúlt napokban 

- állítsa fel és magyarázza el a diagnózist (mononucleosis, vírusos 

megbetegedés, mely nyál útján terjed) 

- magyarázza el a betegnek, hogy tüneti kezelést fog kapni, kerülnie kell a 

másokkal való kontaktust, ágynyugalomra van szüksége, 

szövődménymentesen gyógyul majd 
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- what is your present complaint? 

- please take off your clothes because I would like to examine you 

- what were you doing when the symptoms started? 

- how long have you had a temperature, how high was it, and did it go down after you took 

some medication to reduce it? 

- have you been around anybody with similar complaints, or have you had a sexual contact 

recently? 

- the diagnosis is mononucleosis, it is a viral infection, which spreads through saliva 

- you are going to receive symptomatic treatment, you will need to avoid social contact and 

need bed rest to make a full recovery without complications 

 

 

 


