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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. Rainer/Rita Schmidt hepatológusként dolgozik Münchenben (84321, München, 

Franziskaner Str. 12). Tájékoztassa háziorvos kollégáját, Dr. Tóth Róbertet (7621 Pécs, Mátyás 

u. 34) egyik betege, Szemerédi László kórtörténetéről és terápiájáról. Ön a beteg németországi 

kezelőorvosa volt. 

 

Levelében térjen ki a következőkre:  

 

 tájékoztatás: a 36 éves beteg két héttel ezelőtt, sárgaság tünetei miatt kereste fel Önt, 

anamnézisében nagy mennyiségben szedett koleszterincsökkentők, étrend kiegészítők, 

nonsteriodok, fokozott gyógytea-fogyasztás szerepeltek, diagnózis: máj eredetű sárgaság 

 

 szükségszerűség: osztályos felvételt követő kivizsgálás, laborvizsgálat (vérkép), hasi 

ultrahang, MR, szcintigráfiás vizsgálat  

 

 bizonytalanság kifejezése: a korábban szedett gyógyszerek és étrend kiegészítők 

elhagyása után a májfunkciós értékek várt javulásának elmaradása, gyógyszeres kezelés: 

szteroid típusú gyulladáscsökkentő, nehézség: eddigi terápiás javaslatainak elutasítása a 

beteg részéről, ok: negatív tapasztalatok szteroid tartalmú gyógyszerekkel 

 

 érvelés: hívja fel kollégája figyelmét a beteg állapotának javulása érdekében a további 

rendszeres kontroll szükségességére és ajánlja fel együttműködését a későbbiekben is 
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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. Rainer/ Rita Schmidt nőgyógyász. Válaszoljon a „Deutsches Ärzteblatt” szerkesztőjének, 

Dr. Stefanie Bergernek (stefanie.berger@gmail.com) szakmai felvetésére a méh-transzplantáció 

németországi bevezetésével kapcsolatban. 

 

E-mailjében térjen ki a következőkre: 

 

 bizonyosság kifejezése: téma jelentősége, a méh-traszplantáció az első olyan kezelés, 

ami segít a terméketlen méhhel született nőknek teherbe esni 

 

 tájékoztatás: ismertesse a legfontosabb számadatokat: a világon 1,5 millió nőnek 

nincs termékeny méhe, 2014 óta kilenc transzplantáció történt, ebből 5 gyermek 

született 

 

 szükségszerűség: a többi szerv transzplantációjával ellentétben a transzplantált uterus 

operatív eltávolítása a szervezetből egy-két gyermek születése után  

 

 figyelemfelhívás: kockázati tényezők: a beültetés után több gyógyszer szedése a 

kilökődés elkerülésére, koraszülés, valamint vetélés lehetősége 

mailto:stefanie.berger@gmail.com
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