
2. 

Jelen panaszok. A fájdalom leírása 

Present complaints. The description of the pain 

 

 

Miről szól a fejezet? 

 

A fájdalom 

     helye                location 

                                                      kezdete              onset 

                                                      időtartama              duration 

 gyakorisága                             frequency  

                                                      jellege              type 

                                                     sugárzása              radiation 

                                                                                 of the pain 

 

 



Fejtörő – Brainstorm 

1. Mit jelentenek a következő szavak? Foglalja mondatba! – What do the following words mean?  
Say sentences with them. 

fáj (verb):____________________________________________________________________ 

fájdalom (noun):______________________________________________________________ 

fájás (noun):_________________________________________________________________ 

fájdalmas (adj.):_______________________________________________________________ 

2. Fordítsa le a következő mondatokat! – Translate the following sentences: 
               Yesterday my leg hurt._________________________________________________________ 

The operation was painful.______________________________________________________ 

My headache started two days ago._______________________________________________ 

What is the pain like?__________________________________________________________ 

3. Képezzen főneveket az igékből! – Form nouns from the verbs.  
eg. fáj – fájás     köhög - köhögés 
lát –  
hall –  
gyullad –  
hány –  
szül –  
viszket –  

 
vérzik –  
hízik –  
fogy –  
szédül –  
puffad –  
fullad – 

4. Igaz vagy hamis? Miért? – True or false?  Why? 

 igaz hamis 
 Az embereknek két füle és egy szeme van.   
A lábujjak a kézen vannak.   
A haj a fejen van.   
A comb a térd alatt van.   
Egy kézen öt ujj van.   
A nyak a fej alatt van.   
A könyök a karon van.   

 

 

5. Fordítsa le az ábra szavait! – Translate: 

 

 

 



A fájdalom 

 NB! Hol fáj pontosan? – Where does it hurt exactly? 

                            Sugárzik valahová a fájdalom? – Does the pain radiate to somewhere? 

                            Meddig tart a fájdalom? – How long does the pain last?                         

                            Mi váltja ki a fájdalmat? – What evokes the pain? 

                            Mi fokozza a fájdalmat? – What increases the pain?         

                            Mi csökkenti a fájdalmat? – What reduces the pain? 

    Mi szünteti a fájdalmat? – What ceases the pain? 

1. Hallgassa meg és fordítsa le a párbeszédeket! – Listen and translate the dialogues. 

 a.) (Listening 6) 

O: Tessék mondani, most mi a panasza? 
B: Jaj, doktor úr, nagyon fáj a hasam.  
O: Hol fáj pontosan?  
B: Itt fent, a bordám alatt, a jobb oldalon.  
O: Mikor kezdődött a fájdalom? 
B: Tegnap ebéd után. 
O: Mi váltotta ki a fájdalmat? 
B: Töltött káposztát ettem, jó sokat. 
O: Milyen a fájdalom? 
B: Erős és éles. Nagyon fáj. 
O: Sugárzik valahová a fájdalom? 
B: Igen, a hátamba, felfelé, a lapockámba. 
O: Más panasza van? 
B: Többször hánytam és mindig hányingerem van. 
 
A beteg 
tünetei:_______________________________________________________________ 
 

Lehetséges diagnózis:________________________________    

 
 

 b.) (Listening 7) 



 
B: Már hetek óta fáj a lábam, doktornő. 
O: Állandóan fáj vagy csak néha? 
B: Állandóan fáj. 
O: Milyen erős a fájdalom? 
B: Először csak zsibbad, aztán egyre erősebben fáj. 
O: Hol fáj legerősebben? 
B: A lábam szára fáj a legjobban. 
O: Mi csökkenti a fájdalmat? 
B: Ha beveszek egy fájdalomcsillapítót és pihenek. 
O: Mi szünteti a fájdalmat? 
B: Teljesen nem szűnik a fájdalom, mindig zsibbad és ég a lábam. 
O: Mi fokozza a fájdalmat? 
B: Ha sokat állok, akkor dagad és égő fájdalmat érzek. 
 
A beteg tünetei:___________________________________________________________ 
 
Lehetséges diagnózis:______________________________ 

 c.) (Listening 8) 

 
O: Miért van most kórházban? 
B: Nagyon fulladok, nehezen kapok levegőt. 
O: Mióta fullad? Mióta fáj? 
B: Már hónapok óta. Lehet már egy éve. 
O: Hogy kezdődött a betegsége? 
B: Nehezet cipeltem fel a lépcsőn. 
O: Volt korábban hasonló panasza? 
B: Nem, semmi panaszom nem volt. 
O: Milyen gyakran fullad? 
B: Mindig, amikor lépcsőn megyek vagy nehezet cipelek. 
O: Milyen jellegű a fájdalom? 
B: Szorító, nyomó fájdalom. 
O: Vett be fájdalomcsillapítót? 
B: A fájdalomcsillapító nem segít, doktor úr. 
 
A beteg tünetei:___________________________________________________________ 

Lehetséges diagnózis:________________________   
 



 NB!    Mi a különbség? – What is the difference? 

             fájdalom (subject)      fájdalmat (object) 
the active part of the sentence                                    the passive part of the sentence 

                                                                   
A fájdalom szűnik.                        A fájdalomcsillapító szünteti a fájdalmat. 

    (The pain itself ceases.)             (The painkiller ceases the pain.) 
 

Kérdések a fájdalomról – Questions about pain 

2.Töltsék ki a fenti táblázatot, majd kérdezzék ki egymást az alábbi betegségekről! – 
Fill in the above chart and ask each other about the following diseases. 

a.) Gyomorrontás                                b.) Torokgyulladás      

                       Érez fájdalmat? Do you feel pain? 

 Where does it hurt exactly? 

 Where does it hurt the most? 

 How did the pain start? 

 What is the character of the pain? 

 Does the pain radiate to somewhere? 

 Since when has it hurt? 

 How long does the pain last for? 

 How often does it hurt? 

 Does it hurt constantly or just sometimes? 

 What evokes the pain? 

 What increases the pain? 

 What reduces the pain? 

 What ceases the pain? 

 How strong is the pain? 

 Have you taken any painkiller? 

 Did the painkiller help? 

 Have you had similar complaints earlier? 

 Do you have any other complaint? 



NB!      POSITION 

        HOL FÁJ pontosan? – Where does it hurt exactly? 

                        Possible answers: express POSITION 

fent (up), lent (down), elől (in the front), hátul (at the back), a jobb oldalon (on the right side),                   
a bal oldalon (on the left side), középen (in the middle) 

3. Írja a fenti helyeket az ábrákba! – Write the above positions in the diagrams. 
 

 

 

 

 

NB!      DIRECTION 

HOVÁ SUGÁRZIK a fájdalom? – Where does the pain radiate?                                             

                        Possible answers: express DIRECTION 

felfelé (upward),   lefelé (downward),   előre (forward),   hátra (backward),   oldalra (to the side),         
balra (to the left), jobbra (to the right) 

karomba,lábamba, vállamba, hátamba, szemembe, fejembe     

4. Írja a fenti irányokat az ábrákba! –  Write the above directions in the diagrams. 

 

       

 

 

 



 NB!   Milyen (jellegű) a fájdalom? – What (type) is the pain?  

 

 

 

 NB!  lüktet (verb)  lüktető  (adjective)     nyilall (verb)  nyilalló (adjective) 

                      szúr (verb)  szúró (adjective)          ég (verb)  égő (adjective) 

                 Instead of saying: „Lüktető fájdalmat érzek a fogamban.”  

                 simplify and say: „Lüktet a fogam.”  

5. Alkosson mondatokat! – Write sentences according to the example. 

 

  Beteg mondja: Orvos mondja: 

láb fáj Fáj a lábam. A betegnek fáj a lába. 

fog lüktet   

szív szúr   

derék nyilall   

has görcsöl   

mellkas szorít   

fül feszít   

fej hasít   

szem ég   

erős strong 
égő burning 
éles  sharp 
feszítő tensive 
görcsös spasmodic 
hasító splitting 
lüktető, pulzáló throbbing, pulsating 
nyilalló shooting 
nyomó pressing 
szorító squeezing 
szúró stabbing 
tompa dull 



6. Milyen lehet a fájdalom a következő betegségek esetén? – What can the pain be like in 
the case of the following diseases?   

fülgyulladás  

tüdőgyulladás  

migrén  

gyomorfekély  

kötőhártya-gyulladás  

7. Válasszon a fenti betegségek közül és kérdezze ki a beteget (partnerét) fájdalmáról,  

majd cseréljenek szerepet! Írja le a kérdéseit! – Choose one from the above diseases and ask your  

patient (partner) about his/her pain then change the roles. Write down your questions. 

A betegség neve: 

  
 
        
       
 
A fájdalom 

helye:  

kezdete: 

kiváltó oka: 

időtartama (hossza): 

gyakorisága: 

jellege: 

sugárzása: 

8. Hallgassa meg és töltse ki! – Listen and fill in the gaps. (Listening 9) 

Két hete megfáztam. Azóta ____________________vagyok és fáj a fejem. 

_____________________fejfájásom van, csak akkor szűnik, ha beveszek egy 

_____________________________________ . Egy hete a mellkasom is _______________________ , 

a jobb oldalon, főleg ha levegőt ____________________________ . 

A fájdalom _________________________, ha köhögök vagy tüsszögök.  

Két napja ____________________ fájdalmat érzek, magas lázam van, _______________ az arcom. 

Nem segít a ____________________________ sem. A mellkasi fájdalom _______________________ 

a hátamba. Már alig kapok _____________________________________.  

Segítsen, doktor úr! 



9. Írjon kérdéseket a válaszokhoz! – Write questions to the answers:  

 

10. a.) Olvassa el a szöveget és húzza alá a beteg panaszait! – Read the text and underline the 
patient’s complaints.  

 Elég sok bajom van. Mindig fáj a lábam, mert egész nap állok, fodrász vagyok. Este már zsibbad a karom, 
ha sokat dolgozom. Szúr a szemem, mert a fényre érzékeny. Lüktet a fejem, mert migrénem van, ha sok 
a vendég. Amióta eltört az ujjam, nehezen tudok hajat vágni. A sok stressztől szorít a mellkasom és olyan 
magas a vérnyomásom, hogy ég az arcom és néha vérzik az orrom. Egész nap nincs időm enni, így este 
már olyan éhes vagyok, hogy görcsöl a gyomrom. Mit csináljak, doktor úr?  

          b.) Párosítsa az ábrákkal! – Match them with the pictures. 

1.    2.   3.   4.            5. 

 

 

 

6.    7.    8.             9.   

  
           
 
 
 
 

1.  Nagyon fáj a hasam, doktornő! 

2.  Görcsös fájdalmat érzek. 

3.  Nagyon sok nehéz ételt ettem. 

4.  Már két hete fáj. 

5.  A bordám alatt fáj legjobban. 

6.  Még soha nem volt ilyen 
fájdalmam. 

7.  A hátamba, a lapockámba. 

8.  Mindig evés után. 

9.  Ha nehezet cipelek. 

10.  Ha beveszek egy görcsoldót. 



11. Hallgassa és ismételje a kérdéseket! – Listen and repeat the questions.        

(Listening 10) 

Kérdések a fájdalomról – Questions about pain 

 NB!  Tanulja meg a kérdéseket! – Memorize the above questions. 

Érez fájdalmat? Do you feel pain? 

Hol fáj pontosan? Where does it hurt exactly? 

Hol fáj a legjobban? Where does it hurt the most? 

Hogy kezdődött a fájdalom? How did the pain start? 

Milyen jellegű a fájdalom? What is the character of the pain? 

Sugárzik valahová a fájdalom? Does the pain radiate to somewhere? 

Mióta fáj? Since when has it hurt? 

Meddig tart a fájdalom? How long does the pain last for? 

Milyen gyakran fáj? How often does it hurt? 

Állandóan fáj vagy csak néha? Does it hurt constantly or just sometimes? 

Mi váltja ki a fájdalmat? What evokes the pain? 

Mi fokozza a fájdalmat? What increases the pain? 

Mi csökkenti a fájdalmat? What reduces the pain? 

Mi szünteti a fájdalmat? What ceases the pain? 

Milyen erős a fájdalom? How strong is the pain? 

Vett be fájdalomcsillapítót? Have you taken any painkiller? 

Segített a fájdalomcsillapító? Did the painkiller help? 

Volt korábban hasonló panasza? Have you had similar complaints earlier? 

Más panasza van? Do you have any other complaint? 



 


