
 

B2 SZÓBELI 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ 

 

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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Sehr geehrte Damen und Herren! Heute möchte ich Ihnen in einem kurzen Vortrag erklären, 

warum es empfehlenswert ist, sich gegen Windpocken impfen zu lassen.  

- Im Falle von Windpocken können auch bei völlig gesunden Kindern Komplikationen 

auftreten.  

- Das bedeutet, dass diese Krankheit nicht nur für Kinder mit Immunschwäche gefährlich ist.   

- Man kann nicht im Voraus wissen, wer einen Krankheitsverlauf mit Komplikationen haben 

wird. Deshalb ist es empfehlenswert, der Krankheit vorzubeugen.  

- Die häufigste Komplikation ist die Superinfektion der Haut an unterschiedlichen Stellen des 

Körpers.   

- Eine schwere Komplikation kann eine Lungenentzündung sein. Windpocken können aber 

auch Herzmuskel-, Leber- oder Gelenkentzündung verursachen.  

- Eine seltenere aber viel gefährlichere Komplikation ist die Enzephalitis. 

- Dies verursacht Kopfschmerzen, Erbrechen, Verwirrtheit und auch Krämpfe.  

 
 

 

 

 

  



 

B2 SZÓBELI 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ 

 

MINTAFELADAT 

 

 
 

 

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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Guten Tag, mein Name ist Peter Varga!  

- Wie kann ich Ihnen helfen? Was sind die Beschwerden Ihres Sohnes?  

- Wie viel Zeit hat Ihr Sohn heute an der Sonne verbracht und wann?   

- Vermutlich hat Ihr Sohn einen Sonnenstich, denn zu dieser Tageszeit scheint die Sonne am 

stärksten.  

- Ihr Sohn sollte sich zu Hause in einem kühlen Zimmer hinlegen und viel Flüssigkeit trinken. 

Wenn möglich viel Wasser.  

- Eine lauwarme Dusche oder kalte Wickel können auch die Symptome lindern.  

- 24-48 Stunden nach dem Sonnenstich ist es verboten wieder an die Sonne zu gehen.  

- Deshalb sollte Ihr Sohn 1-2 Tage lang lieber in der Wohnung bleiben.  

 


