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Egészségügy ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
(az értékelőtanárok részére)
Ha a zárt jellegű feladatoknál (teszt) az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó, nem
kap pontot.
Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg,
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott
pontszám nem lehet negatív.
- Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el.
- A dolgozatban előforduló esetleges megoldási hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően
jelöljék!
- Fogalom meghatározása esetén a megoldásban aláhúztuk az ún. kulcsszavakat. Maximális
pontszám csak akkor adható, ha a kulcsszavak maradéktalanul szerepelnek a vizsgázó
megoldásában. A feladat részmegoldása esetén, ha erre lehetőség van, akkor az adott feladat
javítási/pontozási útmutatójában található meg a részpont értéke.
- A csillaggal (*) jelölt feladatoknál több helyes megoldás is lehetséges, mint amennyit a
feladat utasításában megoldásként elvárt. Ezeknél a feladatoknál a javítási-értékelési
útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a
ponthatáron belül.
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.
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1. Írjon i jelet az igaz állítások mellé és h jelet a hamis állítások mellé!
A rendszeres testedzés többek között csökkenti a cukorbetegség
kialakulásának kockázatát is.
A helyes testtartás elősegíti a helyes légzést, valamint a légzőfelület
csökkenését.
A személyi higiéné az egyén személyes és szociális beilleszkedésének
optimális fejlesztése.
A minél gyakoribb szappanos kézmosás, valamint a higiénés
kézfertőtlenítés a fertőzésátvitel megelőzésének egyik legegyszerűbb
módja.

4 pont
i
h
h
i

(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

2. Húzza alá az igaz állításokat!

3 pont

a) Az egyén életmódja révén szabályozhatja, optimalizálhatja egészségi állapotát.
b) Az egészség nem más, mint a betegség, fogyatékosság hiánya.
c) Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek egészségük és az
egészségüket meghatározó tényezők javítására, és ezáltal az egészségük megóvására.
d) Az egészségnevelés leglényegesebb módszere az egészségfejlesztés.
e) A profilaxis vagy prevenció a betegségek elkerülésére irányuló tevékenység, megelőző
intézkedés.
f) A másodlagos prevenció a kompenzált állapotú, egyensúlyban lévő idült betegekkel,
rehabilitációra szorulókkal és utógondozottakkal foglalkozik. Célja a már
megbetegedett emberek gyógykezelése, szükség szerinti rehabilitációja, a
szövődmények megelőzése.
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

3. Írjon x jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! 4 pont
Állítások
Az újszülöttek fiziológiai sárgasága a 2-3. napon
kezdődik, a 4-5. napig fokozódik, majd csökkenni kezd
és a második hét folyamán megszűnik.
A csecsemő öt hónapos korában elkülöníti az ismerőst az
ismeretlentől, és az idegenekkel szemben bizalmatlanná
válik, amely félelemben, sírásban nyilvánul meg.
A csecsemő anyatejjel történő táplálása mellett a
harmadik hónaptól mindenképpen meg kell kezdeni a
fokozatos hozzátáplálást.
A kisgyermek másféléves kora után már kétszavas
mondatokat is használ.

Igaz
x

Hamis

x
x
x
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
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4. Húzza alá a hamis állításokat!

2 pont

a) Az élelmi rostok jelentősen megnövelik a béltartalom térfogatát, áthaladási idejét
csökkentik, amelynek eredményeképpen a káros anyagok gyorsabban ürülnek ki az
emésztőrendszerből.
b) Az élelmi rostok gyorsítják a bélben a tápanyagok felszívódását, amely kedvező
például cukorbetegség esetén.
c) Az esti fogmosást követően már csak folyadékokat (pl. víz, tea, kakaó) szabad
fogyasztani.
d) Kádfürdő után mindenképpen ajánlatos a zuhanyozás a leoldott szennyeződések
eltávolítására.
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

5. Húzza alá az arckoponya páratlan csontjait!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3 pont

felső állcsont (maxilla)
rostacsont (os ethmoidale)
orrcsont (os nasale)
könnycsont (os lacrimale)
ekecsont (vomer)
állkapocs (mandibula)
alsó orrkagyló (concha nasalis inferior)
szájpadcsont ( os palatinum)
járomcsont (os zygomaticum)
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

6. Párosítsa az alábbi tudatállapotokat azok jellemzőivel! Írja a számok mellé a megfelelő
betűjelet!
4 pont
1.
2.
3.
4.

apátia
eufória
delírium
térbeli és időbeli
tájékozatlanság

1.: …a..

2.: …d..

a) A beteg mozdulatlanul fekszik, a feltett kérdésekre
válaszol, de lassan. A környezetével szemben
érdektelen.
b) Főleg agyi keringési elégtelenségben szenvedő
betegnél fordul elő. A beteg nem tudja, hol van, nem
tudja megmondani a hónapot, napot.
c) A beteg nyugtalan, kiabál, kóborol, hallucinál. Magas
láz, központi idegrendszeri izgalom következménye
lehet.
d) Az addig elesett, súlyos beteg hirtelen jókedvűvé,
mozgékonnyá válik. Néha a halálküzdelmet megelőző
időben lép fel.
3.: …c..

4.: …b..
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
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7. Húzza alá az igaz állításokat!

3 pont

a) Az aktív immunizálás során a kész ellenanyagokat kívülről, „aktívan” juttatják a
szervezetbe.
b) Túltengésnek (hypertrófia) nevezzük valamely szerv vagy szövet olyan
méretnövekedését, amely az egyes sejtek megnagyobbodása következtében jön létre.
c) A sorvadás (atrófia) a normálisan kifejlett szerv méretének csökkenését jelenti.
d) A betegség lappangási szakaszában már megjelennek az általános, nem jellegzetes
tünetek (pl. rossz közérzet, fejfájás, hőemelkedés).
e) A genny (pus) sárgászöldes színű izzadmány, amely fehérvérsejteket, elhalt szöveteket
és baktériumokat tartalmaz.
f) Savós gyulladás esetén az exsudatum nagy mennyiségű fibrint tartalmaz.
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

8. Írjon i jelet az igaz állítások mellé és h jelet a hamis állítások mellé!
A marószert ivott beteget csak akkor szabad hánytatni, ha eszméleténél
van.
Szájon, légutakon keresztül történő növényvédőszer-mérgezés esetén,
ha a beteg újraélesztésére van szükség, az elsősegélynyújtó csak
mellkaskompressziókat végezzen.
Szakított seb esetén egyenetlen, nagy, tátongó sebszélek láthatók,
ennek ellenére a vérzés és a fertőzésveszély kismértékű.
AED használata esetén a beteg száraz alapon feküdjön, ha van a
mellkasán gyógyszertartalmú tapasz, azt el kell távolítani.

4 pont
h
i
h
i

(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

9. Állítsa sorrendbe a Rautek-féle műfogás kivitelezésének alábbi lépéseit gépkocsiban ülő
sérült esetén! Írja a megfelelő sorszámot a pontozott vonalakra!
1 pont
…1.. A helyszín biztosítása, gépkocsi befékezése, gyújtás levétele, segélykérés.
…3.. A műfogás alkalmazhatóságának felmérése (van-e kizáró ok).
…2.. A biztonsági öv kikapcsolása, majd első, gyors állapotfelmérés (eszmélet,
légzés, keringés jelei).
…4.. A sérült lábainak vizsgálata: nem szorult-e be. Üléstámla hátradöntése.
…6.. Nyújtott karokkal a hóna alatt átnyúlva megragadjuk két kézzel az egyik (ép)
alkarját és vízszintesen a mellkasához szorítjuk.
…8.. Apró lépésekkel elvisszük a sérültet a veszélyzónából.
…7.. A sérültet kiemeljük a hozzá közelebb eső hajlított térdünkre.
…5.. A sérült elfordítása csípőjénél fogva annyira, hogy a háta megközelíthető
legyen.
(Csak hibátlan sorrend esetén jár a pont.)
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10. Párosítsa a vér alakos elemeit azok megadott jellemzőivel! Írja a számok mellé a
megfelelő betűjelet!
5 pont
1. erythrocyták
a) A legnagyobb méretű fehérvérsejtek.
2. granulocyták
Az érpályából kilépve a szövetekben makrofággá alakulnak.
3. lymfocyták
b) A vöröscsontvelő óriás sejtjeiből származó
4. monocyták
plazmalefűződések. A véralvadásban van szerepük.
5. thrombocyták
c) Sejtmagjukat az érési folyamat során elveszítették.
Haemoglobint tartalmaznak.
d) A vöröscsontvelőben termelődnek, szemcsézett plazmájú,
többségében lebenyezett magvú sejtek.
e) Plazmájuk szemcsementes. A nyirokszervekben
termelődnek. Készenléti sejtek, a szervezetbe került idegen
anyagok hatására osztódni kezdenek, védekezésre képes
sejtekké válnak, és a szervezet védekezésében közvetlenül
vesznek részt.
1.: …c..

2.: …d..

3.: …e..

4.: …a..

5.: …b..
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

11. Csoportosítsa a gerincvelői reflexeket a megadott szempontok szerint! Írja a betűjeleket a
megfelelő helyre!
4 pont
a) Talpreflex
b) Cremaster reflex
c) Patella (térd-) reflex
d) Izomvédekezési reflex
e) Vizeletürítési reflex
f) Feszítési reflex
g) Hasbőrreflex
h) Hashártya reflex
Izomeredetű reflex: ……c, f………………………
Bőreredetű reflex: ……a, b, g………………………..
Vegetatív reflex: ………d, e, h……………………….
(Bármely két helyes válaszra 1 pont jár. Fél pont nem adható.)

12. Párosítsa az alábbi bőrelváltozásokat azok lehetséges okaival!
Írja a számok mellé a megfelelő betűjelet!
1.
2.
3.
4.

icterus
szokatlanul pigmentált bőr
fakószürke bőr
cyanosis

1.: …b..

2.: …a..

a)
b)
c)
d)

3.: …c…

4 pont

mellékvese-betegség
máj- és epeúti betegség
súlyos, daganatos, cachexiás beteg
a vér oxigénhiányos állapotára utal

4.: …d…
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
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13. Húzza alá a hamis állításokat!

3 pont

a) A nagyvérkör a jobb kamrából indul ki az aortával.
b) A kapillárisok falszerkezete egy endothel sejtrétegből és alaphártyából áll.
c) A vénák minden esetben a szervezetből összegyűjtött, szén-dioxidban dús vért gyűjtik
össze és szállítják a szív felé.
d) Az A vércsoportú egyén vörösvértestjei A-agglutinogént tartalmaznak, plazmájában
pedig anti-A agglutinin található.
e) Az Rh vércsoport-tulajdonságot a vörösvértestben lévő D-antigén okozza.
f) A lép a vér útjába állított nyirokszerv.
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

14. Párosítsa az alábbi módosult légzőmozgásokat azok jellemzőivel! Írja a számok mellé a
megfelelő betűjelet!
3 pont
1. köhögés
2. tüsszentés
3. csuklás

1.: …a..

a) Zárt hangrés megnyílásával, a szájüregen keresztül
történő hirtelen kilégzés.
b) A rekeszizom görcsös összehúzódása miatt létrejövő
hirtelen belégzés.
c) Inger hatására bekövetkező, orrüregen keresztül történő
hirtelen kilégzés.

2.: …c.

3.: …b..
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

15. Húzza alá az igaz állításokat!

3 pont

a) A tüdő rekeszi felszínén található a tüdőkapu. Ezen keresztül lépnek be a tüdőbe a
főhörgők, valamint az erek és idegek.
b) Az orrkagylók az orrüreg oldalfalán helyezkednek el, mindkét oldalon három: felső,
középső és alsó orrkagyló.
c) A gégét alkotó gyűrűporc a pajzsporc alatt helyezkedik el, pecsétgyűrű alakú, páros
porc.
d) A tüdő verő- és visszérrendszere (a. és v. pulmonalis) a tüdő szövetének táplálását
végzi.
e) A légzés idegi szabályozásának a központja a nyúltvelőben található.
f) A külső légzés a légköri levegő és a tüdő léghólyagocskái között történik, diffúzió
útján.
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
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16.* Töltse ki a Norton-skála üresen hagyott részeit!
Pont
4

Fizikai
állapot
Jó

3

Kielégítő

2

Gyenge

1

Nagyon
rossz

Tudatállapot

Aktivitás

Tiszta/éber
Közönyös
(apatikus)
Zavart

Önállóan
járóképes
Segítséggel
járóképes
Székhez kötött

Eszméletlen

Ágyhoz kötött

4 pont
Mozgásképesség
Teljes
Kissé
korlátozott
Nagyon
korlátozott
Mozgásképtelen

Inkontinencia
Nincs
(kontinens)
Alkalmanként
Csak vizelet
Vizelet és
széklet

(Bármely két helyes válaszra 1 pont jár. Fél pont nem adható.)

17. Az alábbi jellemzők alapján nevezze meg a haldoklás szakaszait, majd állítsa őket helyes
sorrendbe!
6 pont
a) A beteg ebben a stádiumban gyakran ígéreteket, fogadalmakat tesz, hogy a gyógyulást
elérje.
………Alkudozás………………………………………
b) Öntudatlan ellenállás a betegség halálos kimenetének felismerésével szemben. A beteg
ebbe nem akar, vagy nem tud belenyugodni. Gyakran kikéri más orvosok véleményét
is.
………Tagadás…………………………………....
c) A beteg magába zárkózik, még hozzátartozói is közömbösek lesznek számára.
………Depresszió………………………………………..
d) Ebben a fázisban gyakran előfordul, hogy a beteg vagy hozzátartozói az orvos ellen
lázadnak: pl. későn ismerte fel a betegséget, későre halasztották a kivizsgálást, későn
operálták meg, nem volt megfelelő az ápolás, stb.
………Harag………………………………………..
e) A beteg belenyugszik az elkerülhetetlenbe.
………Elfogadás……………………………………….
A szakaszok sorrendje:
1. …….Tagadás………………………………….
2. ……..Harag……………………………………
3. ……..Alkudozás………………………………
4. ……..Depresszió………………………………
5. ……..Elfogadás………………………………
(A szakaszok megnevezésére 1-1 pont jár, a helyes sorrendre 1 pont adható.)
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18. *Ismertesse azokat az eseteket, amikor tilos az eszméletlen sérültet stabil oldalfekvésbe
helyezni!
6 pont
1. …gerinctörés vagy annak gyanúja…..
2. …súlyos mellkasi sérülés………………
3. …felkarcsonttörés………………………
4. …nyílt hasi sérülés………………………
5. …medencetörés vagy annak gyanúja…
6. …combcsonttörés vagy annak gyanúja..
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

19.* Jelölje a lázlapon a következő adatokat, majd válaszoljon a kérdésekre!
6 pont
A) Adatok:
A pulzusszámot grafikusan, míg a vérnyomásértéket grafikusan és számmal is jelölje a
lázlap megfelelő részén! A lázgörbe már szerepel a lázlapon.
Dátum
Október 22.
Október 23.
Október 24.
Október 25.

Pulzusszám
(pulzusgörbe ábrázolása)
Reggel: 94/min.
Este: 100/min.
Reggel: 96/min.
Este: 104/min.
Reggel: 98/min.
Este: 100/min.
Reggel: 118/min.

Vérnyomás jelölése számmal és
grafikusan is
140/90 Hgmm

B) A lázlap kitöltését követően válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre:
a) Hány Celsius-fok volt a beteg hőmérséklete október 22-én, délelőtt?
…………...38,4 C0…………………………………
b) Milyen láztípus látható a lázlapon? Nevezze meg magyarul és latinul is!
…………Állandó láz - febris continua…................
c) A lázcsökkenés mely típusa látható október 25-én?
……...Kritikus/gyors lázcsökkenés………………..
d) Milyen jel látható a diagramon, amely súlyos állapotra hívhatja fel a figyelmet?
……A lázgörbe és a pulzusgörbe kereszteződése…..
(Az „A” részfeladatnál 1 pont jár a hibátlan pulzusgörbére, 1 pont jár a vérnyomásérték kétféle jelölésére.
Fél pont nem adható. A „B” feladatra helyes válaszonként 1-1 pont adható.
A vérnyomás ábrázolásánál a vonal- helyett oszlopdiagram is elfogadható.)
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A nyomtatvány forrása: Pátria nyomda
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20.*Sorolja fel a pelenkás terület bőrelváltozásainak leggyakoribb okait csecsemők esetében!
Írjon ötöt!
5 pont
- gondozási hiba
- nem megfelelő minőségű pelenka
- mosószermaradvány a pelenkában
- nem jól kiválasztott bőrvédő krém
- krém és hintőpor együttes használata
- túlérzékenység a babakozmetikumokkal szemben
- kezeletlen szájpenész
- megváltozott emésztés (hasmenés)
- új ételek bevezetése
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

21.* Soroljon fel a széklet kóros anyagai közül ötöt!
-

5 pont

kórokozó baktériumok
nyák
vér
bélférgek
protozoonok
emésztetlen táplálék
genny
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

22.* Sorolja fel a gyulladás klasszikus tüneteit magyarul vagy latinul!
-

5 pont

bőrpír / rubor
duzzanat / tumor
melegség / calor
fájdalom / dolor
funkciókárosodás / functio laesa
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
(Ugyanannak a tünetnek a magyar és latin
megnevezéséért csak 1 pont adható.)

23.*Sorolja fel az injekciózás lehetséges szövődményeit! Írjon ötöt!
-

-

fertőzés
szövetártalom
haematoma
vérzés
allergiás vagy toxikus reakció
tű eltörése a szövetek között
fájdalom

-

5 pont

idegsérülés
injekciós tályog
szövetártalom,
szövetroncsolódás
csonthártyagyulladás
vénásan nem adható szer
vénába kerül
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)
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Egészségügy ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

24. Nevezze meg az inhalátorok alábbiakban jellemzett típusait!

2 pont

a) Az inhalátor 1 millimikronnál kisebb szemcseméretet állít elő, ami eljut az alsó
légutakba is:
…………ultrahangos inhalátor……………..
b) Nagyobb szemcseméretet állít elő, ezért felső légúti betegségek kezelésére
alkalmazzák:
…………kompresszoros inhalátor…………
(Helyes válaszonként 1 pont adható.)

25. Nevezze meg a képen megjelölt anatómiai képleteket magyarul és latinul!
(Kettőt segítségül megadunk)

6 pont

A kép forrása: http://gesund-info.info

1. .…méhfenék – fundus uteri……………. 5. ……méhtest – corpus uteri……………
2. …méhkürt – tuba uterina……………

6. a méh hüvelyi része – portio vaginalis

3. …petefészek – ovarium......……………

7. méhnyak – cervix (vagy collum uteri)

4. …a méhtest ürege – cavum uteri………

8. ……hüvely – vagina..............……….

(Minden helyes latin-magyar megnevezésért 1 pont jár. Fél pont nem adható!)
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