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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. Tóth Bea/Tibor, neurológus szakorvos (York Clinical Centre, SW 20 Pine Lane, York, 

GB). Levelet ír családorvos kollégájának (Dr Ed Hall, Family Health Care Centre ESA 50 Oak 

Lane, York, GB), melyben megköszöni, hogy ismét Önhöz fordult egy 67 éves sclerosis 

multiplexes beteg kezelésével kapcsolatban. 

 

Levelében térjen ki a következőkre: 

  

1. Egyetértés: a terápiás protokoll gyógyszeres (szisztémás idegszöveti gyulladáscsökkentő 

kortikoszteroidok, antivirális amantadin) és fizikoterápiás (fizikoterápia, vesztibuláris 

torna)  

2. Valószínűség: ebben az esetben relapszáló–remittáló SM esete áll fenn 

3. Megfontolandó: béta-1b vagy béta -1a szubkután injekció napi adása, mivel az új MRI 

vizsgálat több új léziót jelzett 

4. Javaslat: az interferon terápia folytatása évenkénti több remisszió miatt 
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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. Váradi István/Ibolya (varadi@aok.pte.hu), a Pécsi Tudományegyetem Biológiai 

Intézetének igazgatója. Írjon e-mailt Prof. Steven Kingnek (steven.king@lancs.ac.uk), aki a 

lancasteri egyetem Biológiai Intézetének igazgatója a két intézet közötti újbóli kapcsolatfelvétel 

céljából. Az e-mail tárgya: együttműködés. 

 

Az e-mailben térjen ki az alábbiakra: 

 

1. Gratuláció: Prof. King intézetvezetői kinevezése és további sikerek kívánása  

2. Cél: a régi együttműködés felújítása a két intézet között 

3. Meghívás: a 2017. áprilisi, az egyetem alapításának 650. évfordulóját ünneplő 

kongresszusra, ami egyúttal jó alkalom a jövőbeli közös kutatási projektek 

megvitatására és részleteinek kidolgozására 

4. Javaslat: együttműködés a következő három területen - PhD hallgatók cseréje, graduális 

hallgatók cseréje nyári gyakorlat céljából és közös kutatási projektek 
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