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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. Pap Pál/Paula belgyógyász szakorvos (címe: St John Hospital, 60 Grove End Rd London, 

NW8 9NH). Írjon levelet a British Medical Journal szerkesztőségébe (BMJ Publishing Group, BMA 

House, Tavistock Sq. London WC1H 9JR, UK), reagálva Prof. A. Reed ’Therapeutic Strategies in 

the Treatment of Hypercholesterinaemia' című cikkére. 

 

 

Levelében térjen ki a következőkre: 

 

1. Egyetértés: új terápiás stratégiák fontossága, mivel saját 10 éves gasztroenterológiai praxisában is 

nő a magas koleszterinszint által okozott betegségek előfordulása 

 

2. Ellenvetés: azzal az állítással, hogy a magas koleszterinszint "nem halálos" betegség (mert a 

betegség súlyossága nincs eléggé hangsúlyozva) 

 

3. Figyelemfelhívás: legújabb klinikai kutatási eredmények - az antioxidánsok, a Q10 co-enzim, a 

szójafehérje, az omega 3 zsírsav, valamint az alkohol mértékletes fogyasztása segít a 

koleszterinszint normalizálásában. Véralvadásgátlók (aszpirin, warfarin) szerepe: a szívroham és a 

szélütés megelőzése.  

 

4.  Szükségesség: a jövőben ez a betegség több figyelmet kapjon a szakmától, a gyógyszergyártóktól 

és az egészségügyi hatóságoktól egyaránt 
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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. Kocsis Amanda/János (kocsis@hospital_birmingham.com) nőgyógyász. Írjon e-mailt Dr 

Peter Lewis bőr- és nemigyógyásznak (peter.lewis@hospital_birmingham.com), melyben egy 

betege kapcsán kollégája segítségét kéri. Az e-mail tárgya: beutaló. 

 

 

Az e-mailben térjen ki a következőkre:  

 

1. Kérés: 27 éves nőbetegének vizsgálata 

 

2. Kórtörténet: menarche: 14 év, ciklusok: 29–30/6 nap, G0., P0., védekezés: óvszer 

 

3. Feltételezett diagnózis: condyloma acuminatum (a nagyajkakon megjelenő bőrelváltozások 

alapján), kezelés: Condolyne ecsetelő, Isoprinosine tabletta (a beteg állapota nem javult a mai 

kontrollvizsgálat alapján) 

  

4. Vizsgálati eredmények: a cytologia és a HPV-teszt eredménye is negatív (HPV 6-os és 11-es 

típusra is) 
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