4. Olvassa el a beteg levelét és az orvos válaszát, majd karikázza be a helyes választ!Read the patient’s letter and the doctor’s answer then circle the correct answer.

Kedves web doktor!
Egy hete állandóan fáj a hasam. Először tompa fájdalom volt, majd nagyon erős, éles
fájdalom.
Mostanában nagyon sok problémám van, sok a stressz a munkahelyemen, és otthon
is sokat idegeskedek. Lehet, hogy fekélyem van?
Várom válaszát: Zoltán

Kedves Zoltán!
Az állandó fájdalom jelenthet fekélyt. Ha a gyomor felett fáj, lehet nyelőcső
probléma. Ha a jobb oldalon fent, a bordák alatt fáj, lehet epehólyag-gyulladás
vagy epekő. Ha középen, a köldök körül fáj, a diagnózis lehet hasnyálmirigygyulladás. Ha jobb oldalon lent fáj, lehet vakbélgyulladás. A vakbél a vékonybél
és a vastagbél között található. Ha begyullad, komoly bajt okoz, de műtéttel
gyógyítható.
Kérem, sürgősen menjen a kezelőorvosához, aki beutalja a belgyógyászatra,
ahol kivizsgálják a problémát. Az állandó fájdalmat komolyan kell venni!

Jobbulást kívánok: a web doktor

A. Miért ír levelet a beteg?
a. Mert nem gyógyul a fekélye.
b. Ég a nyelőcsöve.
c. A gyomorfájdalma fokozódik.
B. Mi NEM lehet a betegsége?
a. vakbélgyulladás
b. aranyér
c. fekély
C. Miért kell a kezelőorvoshoz menni?
a. Mert ki kell vizsgálni a beteget.
b. Mert a betegség fertőző.
c. Mert gyógyszert kell felíratni.

5. Mik az emésztőrendszer betegségei? – What are the diseases of the digestive
system?
nyelőcső:___________________________________________________________________
gyomorszáj:_________________________________________________________________
gyomor:____________________________________________________________________
vékonybél:__________________________________________________________________
vastagbél:__________________________________________________________________
nyombél:___________________________________________________________________
vakbél:_____________________________________________________________________
végbél:_____________________________________________________________________
máj:_______________________________________________________________________
epehólyag:__________________________________________________________________
hasnyálmirigy:_______________________________________________________________

6. Hallgassa meg a párbeszédet! – Listen to the dialogue. (Listening 4)
O: Mi a panasza?
B: Görcsöl a gyomrom, főleg ha üres, mert nincs időm enni. Éles fájdalmat érzek.
O: Értem. Sugárzik valahová a fájdalom?
B: Igen, a hátamba. És főleg reggel, evés előtt ég a gyomrom. Nagyon rossz érzés.
O: Evés után is ég a gyomra?
B: Nem, akkor savanyú ízű a szám, és savat böfögök fel.
O: A széklet, vizelet rendben van?
B: A vizeletem rendben van, de a székletem nincs rendben. Szorulásom van, és állandóan
puffad a hasam.
O: Milyen az étvágya?
B: Nincs étvágyam, fogytam. Ennek örülök, mert le akartam adni egy pár kilót. De a fájdalmat
már nem bírom! Egyre élesebb, erősebb.
O: Szed valamilyen gyógyszert?
B: Szedek szívgyógyszert, altatót, vitaminokat. Szükség esetén fájdalomcsillapítót,
görcsoldót.
O: Dohányzik? Alkoholt és kávét szokott inni?
B: Erős dohányos vagyok, sokat idegeskedem. Naponta 3-4 kávét iszom, alkoholt csak
hétvégén szoktam inni a barátaimmal.
O: Akkor most megvizsgálom. Tessék levetkőzni derékig és lefeküdni a vizsgálóasztalra.
Megtapintom a hasát, tessék lazítani. Tessék mondani, ha fáj. Most is puffadt a hasa.
Lehet, hogy gyomorfekélye van. Adok beutalót vérvételre, aztán gyomortükrözést kell
csinálni. Írok fel savlekötőt, mert sok a gyomorsava. Tessék naponta többször keveset enni,
nem kellene dohányozni és alkoholt inni. Jó lenne kerülni a szénsavas italokat és fűszeres
ételeket. A gyógyszereket mindig evés után kellene bevenni. A vizsgálatok után a leletekkel
tessék visszajönni. Jobbulást kívánok.

7. Húzza alá a beteg panaszait, majd írja ki a betegség tüneteit! – Underline the
patient’s complaints then write the symptoms of the disease.

A gyomorfekély tünetei:________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Pármunka – Pairwork
Kérdezze a társát a fenti tünetekről! – Ask your partner about the above symptoms.

9. Hallgassa meg az esetleírásokat és jegyzeteljen! – Listen to the case
presentations and take notes. (Listening 5)
62 éves férfi

35 éves férfi

50 éves nő

tünetek:

tünetek:

tünetek:

diagnózis:

diagnózis:

diagnózis:

kezelés:

kezelés:

kezelés:

Pármunka – Pairwork
10. Készítsen dialógusokat partnerével a fenti táblázat segítségével! – Make dialogues with
your partner using the above table.

