
2. 

Légzőszervi betegségek 

Diseases of the Respiratory Organs 

 

Miről szól a fejezet? 

 

  Légzőszervek   Respiratory organs 

  Légzőszervek tünetei  Symptoms of the organs 

  Légúti betegségek   Airway diseases 

  Diagnózis    Diagnosis 

  Kezelés    Treatment 

 

 



 Fejtörő – Brainstorm 

1. a.) Hol és kik kezelik a légzőszervi betegségeket? – Where and who are the diseases of 

the respiratory system treated by? 

Klinikák  

Szakorvosok  

 

   b.) Légúti betegségek:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Adjon utasítást a betegnek a következő kifejezésekkel! – Give instructions to your 

patient using the following expressions. 

levegőt vesz:___________________________________________________________ 

levegőt benntart:_______________________________________________________ 

levegőt kifúj:__________________________________________________________ 

nyugodtan lélegzik:_____________________________________________________ 

sóhajt:________________________________________________________________ 

3. Soroljon fel néhány légzőszervi tünetet, kérdezzen, panaszkodjon! – List some 

symptoms of respiratory diseases, ask questions, complain of them. 

Tünet Orvos kérdése Beteg panasza 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Töltse ki az ábrát a megadott szavakkal! – Fill in the chart with the words from the 

word bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Milyen tünetei, betegségei lehetnek a légzőszerveknek? – What symptoms and 

diseases can the respiratory organs have? 

 

 

 

orrüreg: ____________________________________________________________________ 

szájüreg: ____________________________________________________________________ 

garat: ______________________________________________________________________ 

gége:_______________________________________________________________________ 

légcső: _____________________________________________________________________ 

hörgők:_____________________________________________________________________ 

tüdő:_______________________________________________________________________ 

rekeszizom, bal főhörgő, jobb főhörgő, jobb tüdő, gége, légcső, garat, orrüreg,           

bal tüdő, szájüreg, orrlyuk 

 

vérzik, piros, bedugult, gyulladt, 

gombás, gennyes, folyik 

rák, fertőzés, szűkület, afta, 

daganat, gyulladás, asztma, 

hurut, nátha, influenza 

 



3. Hallgassa meg a párbeszédet!- Listen to the dialogue. (Listening 1) 

O: Jó napot kívánok. Tessék mondani, mi a panasza? 

B: Nem vagyok jól. Gyenge vagyok és izzadok. 

O: Mióta vannak ezek a panaszok? 

B: A múlt hét óta. 

O: Fáj valahol? 

B: Igen, a hátam. 

O: Milyen a fájdalom? 

B: Ha nagy levegőt veszek, szúró fájdalmat érzek. És a mellkasomba is nyilallik. 

O: Köhög? 

B: Igen, kedd óta nagyon köhögök. 

O: Ha köhög, jön fel váladék? 

B: Igen. 

O: Milyen színű a váladék? Zöld? Sárga? 

B: Zöldes-barnás. 

O: Sok váladékot köhög fel? 

B: Nem túl sokat. 

O: Más panasza van? 

B: Igen, fulladok. Ha a hátamon fekszem, nem kapok levegőt. Csak ülve tudok aludni. 

O: Láza van? 

B: Igen, most is lázas vagyok. 

O: Mennyi volt a láza? 

B: Tegnap este 39,8°C volt, most csak 38,5°C. 

O: Vett be lázcsillapítót?  

B: Igen, kétszer vettem be egy szemet, de nem sokat segített. Kirázott a hideg. 

O: Értem. Most vetkőzzön le derékig, kérem! Meghallgatom a hátát és a mellkasát.   

      Sóhajtson! Még egyszer, kérem! Köszönöm, rendben van.  

B: Mi a bajom, doktor úr? 

O: A szíve rendben van, de hallok valamit a tüdejében. Lehet, hogy tüdőgyulladása van.      

Most öltözzön fel, kérem. Adok beutalót, menjen el röntgenre, aztán a laborba, ott 

köpetmintát vesznek.  

Ha az eredmény kész, jöjjön vissza a leletekkel! Akkor majd meglátjuk, mi a baj, és 

megbeszéljük a kezelést.                                                                                                    

B: Köszönöm, doktor úr. Viszontlátásra. 

O: Jobbulást kívánok. Viszontlátásra. 

4. Mik a kiemelt kifejezések szinonimái? – Give the synonyms of the highlighted 

words. 



5. Mik a tüdőgyulladás tünetei? Húzza alá a szövegben és írja ki! – Underline in the 

text and write down the symptoms of pneumonia. 

A tüdőgyulladás tünetei(10): ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. A leletek tüdőgyulladást igazoltak. Beszélje meg a kezelést a beteggel és adjon 

tanácsot! – The results confirmed pneumonia. Discuss the treatment with your patient and 

give him advice. 

 

Kezelés: antibiotikum, kontroll 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tanács: ágynyugalom, sok folyadék, C-vitamin 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Töltse ki a táblázatot és készítsen orvos-beteg dialógust a nátháról és az 

influenzáról! – Fill in the table and make a doctor-patient dialogue about the common cold 

and flu. 

 Tünetek Orvos kérdései Beteg panaszai 

 

Nátha 

 

 

 

 

  

 

Influenza 

 

 

 

 

  



 NB!  

Diagnózis:    

                       Lehet, hogy     Maybe 

                       Azt hiszem,     I believe 

                       Azt gondolom, önnek tüdőgyulladása van. I think  you have pneumonia. 

                       Szerintem      In my opinion 

 

Kivizsgálás:        

a laborba  to the lab 

      röntgenre  to (get) an X-ray 

      ultrahangra  to (get) an ultrasound test 

Adok beutalót - I am giving (you) a referral vérvételre  to (get) a blood test 

      vizeletvizsgálatra to (get) a urine test 

CT-re   to (get) a CT 

      MRI-re   to (get) an MRI 

 

Kezelés:  

Jöjjön vissza a leletekkel!     Come back with the results. 

Akkor megbeszéljük a kezelést.    Then we will discuss the treatment. 

 

8. Mik az asztma tünetei? – What are the symptoms of asthma?  

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

9. Student A: Kérdezzen a fenti tünetekről! – Ask about the above symptoms. 

Student B: Panaszkodjon a fenti tünetekről! – Complain about the above symptoms. 

 

Orvos: 

 

 

 

 

 

Beteg: 



10. Hallgassa meg az orvost, és magyarázza meg a kiemelt szavakat! – Listen to 

the doctor and explain the highlighted words. (Listening 2) 

 A légzésfunkciós vizsgálat szerint sajnos, Önnek asztmája van. Ez egy krónikus betegség. Nem 

gyógyítható, de kezelhető. 

Tessék hörgőtágítót használni! Jó lenne kerülni a nehéz fizikai munkát és a stresszt. Sportolni 

szabad, főleg friss levegőn, de ne terhelje magát! 

11. Mik a garatgyulladás tünetei? – What are the symptoms of pharyngitis? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

12. Kérdezzen és panaszkodjon a fenti tünetekről! – Ask and complain about the 

above symptoms. 

Az orvos kérdései, utasításai A beteg panaszai 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Hallgassa meg az orvost és ismételje! – Listen to the doctor and repeat. 

(Listening 3) 

Szeretném megnézni a torkát. Tessék kinyitni a száját! 

Nyújtsa ki a nyelvét! Most lenyomom a nyelvét. Lélegezzen nyugodtan!  

Ne csukja be a száját! Jól van. Készen vagyunk. 

Piros a torka és a mandulái is gyulladtak. Garatgyulladása van. 

14. Milyen kezelést javasol a fenti betegségre? – What treatment do you recommend 

for the above disease? 

 



 


