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MINTAFELADAT 

 

 

Helyszín:   Szakmai továbbképzés 

Résztvevők:  Egészségügyi szakember (vizsgázó) 

  Egészségtan tanárok (vizsgáztatók) 

 

Feladat:  Ön egészségtan tanároknak tart előadást arról, hogy miért érdemes a 

bárányhimlő elleni oltást választani:  

- a bárányhimlő-fertőzés esetén teljesen egészséges gyerekeknél is felléphet 

szövődmény 

- tehát nemcsak az immunhiányos gyerekekre lehet veszélyes a betegség 

- nem lehet előre tudni, hogy kinek lesz komplikációval járó betegsége, ezért 

érdemes a megelőzést választani 

- a leggyakoribb szövődmény a bőr felülfertőződése a test különböző részein 

- súlyos szövődmény lehet a tüdőgyulladás, és akár szívizom-, máj- vagy 

ízületi gyulladást is okozhat a bárányhimlő 

- ritkább, de veszélyesebb szövődmény az agyvelőgyulladás 

- ez fejfájást, hányást, zavartságot és görcsöket okoz 
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- in the case of chicken pox, complications can develop even in completely healthy children 

- this means that the disease can be dangerous not only in children with immune deficiency 

- it is impossible to predict which child will have a complicated case of chicken pox, so 

prevention is important 

- the most common complication is the superinfection of the skin in various parts of the body 

- pneumonia can be a severe complication and chicken pox can cause inflammation of the 

heart muscle, liver or joints 

- encephalitis occurs more rarely but it is a more dangerous complication 

-  this can cause headaches, vomiting, confusion and seizures 
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Helyszín:  Egészségcentrum 

Résztvevők:  Egészségügyi szakember (vizsgázó) 

 9 éves kisfiú édesanyja (vizsgáztató) 

 

Feladat:  Nagy nyári melegben egy 9 éves kisfiú édesanyja azzal a panasszal fordul 

Önhöz, hogy a 9 éves kisfiának ma délután elkezdett fájni a feje, szédül és 

hányingere is van. Kérdezze ki az édesanyát és adjon tanácsot, hogy mit tegyen: 

- kérdezze, meg hogy mi a kisfiú panasza és Ön miben segíthet? 

- kérdezze meg, hogy mennyi időt töltött ma a kisfiú a szabadban és mikor? 

- valószínű napszúrást kapott a kisfiú, mert ebben az időszakban süt a 

legerősebben a nap 

- otthon hűvös, sötét szobában feküdjön le, és igyon sok folyadékot, lehetőleg 

vizet 

- egy langyos zuhany vagy hidegvizes borogatás is enyhítheti a tüneteket 

- napszúrást követően 24-48 órán belül tilos napfényre menni  

- ezért sajnos most 1-2 napig inkább maradjon a lakásban a kisfiú 
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- what are your son’s complaints, how can I help you? 

- how much time did your son spend outdoors today, and when was it? 

- your son has probably got sunstroke because the sun is the strongest during this time of the 

day 

- your son should lie in bed in a dark and cool room, and drink plenty of liquid, preferably 

water 

- showers using tepid water or the application of wet dressings can also relieve the symptoms 

- your son must stay out of the sun for 24-48 hours after the sunstroke 

- therefore unfortunately your son should stay at home for another 1-2 days 

 
 


