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MINTATÉTEL
1. tétel
A feladat
Határozza meg az egészség és betegség fogalmát, magyarázza el jellemzőiket!
Értelmezze az egészséget, mint dinamikus egyensúlyi állapotot!
Jellemezze az egészséget veszélyeztető rizikófaktorokat, külső és belső tényezőket!
Határozza meg a kultúra és az egészségkultúra fogalmát és összetevőit!
B feladat
Magyarázza el az eszméletlenség állapotát!
Sorolja fel a leggyakrabban előforduló tudat-, és eszméletvesztéshez vezető kórképek
formáit és az eszméletlen beteg elsődleges ellátását!
A tételhez használható segédeszköz:
Nincs szükség segédeszközre.
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2020.

MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE
1. tétel
A feladat
Határozza meg az egészség és betegség fogalmát, magyarázza el jellemzőiket!
Értelmezze az egészséget, mint dinamikus egyensúlyi állapotot!
Jellemezze az egészséget veszélyeztető rizikófaktorokat, külső és belső tényezőket!
Határozza meg a kultúra és az egészségkultúra fogalmát, összetevőit!
Szempontok, kompetenciák
A feladat megértése, a lényeg kiemelése, világosság,
szabatosság, a felelet felépítése
 egészség és betegség fogalma, egészségkultúra
összetevői
 egészséget befolyásoló külső és belső tényezők,
természeti-, társadalmi környezet, rizikófaktorok
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása,
összefüggések problémaközpontú bemutatása,
beavatkozáshoz szükséges eszközök ismertetése
 egészségi ismeret
 kultúra, egészségkultúra
 életmód, életvitel
 egészség és betegség fogalma
 egészség, mint dinamikus egyensúlyi állapot
 egészséget befolyásoló külső és belső tényezők,
rizikófaktorok
 természeti-, társadalmi környezet,
életkörülmények, munkakörülmények hatása az
egészségre
Szakkifejezések használata
 pszichés, szomatikus
 emocionális egészség
 mentális egészség
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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Max.
pontszám

1
1

2
2
2
2
2
5
5

1
1
1
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B feladat
Magyarázza el az eszméletlenség állapotát!
Sorolja fel a leggyakrabban előforduló tudat-, és eszméletvesztéshez vezető kórképek
formáit és az eszméletlen beteg elsődleges ellátását!
Szempontok, kompetenciák
A feladat megértése, a lényeg kiemelése, világosság,
szabatosság, a felelet felépítése
 a tudat fogalma, az eszméletlenség állapotának
jellemzői
 a leggyakrabban előforduló tudat-, és
eszméletvesztéshez vezető kórképek és ellátásuk
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása,
összefüggések problémaközpontú bemutatása, beavatkozáshoz
szükséges eszközök ismertetése
 ABCDE megközelítés, reakciókészség, vitális
paraméterek (légzés, pulzus, vérnyomás)
 koponyatraumák, agyi vaszkuláris folyamatok,
idegrendszeri fertőzések
 mérgezések
 epilepszia, eclampsia
 cukorbetegség miatt kialakuló kóma
 keringési és légzési zavar miatt kialakuló
eszméletvesztéses állapotok
 eszméletlen beteg első ellátása
Szakkifejezések használata
 vitális paraméterek, somnolentia, sopor, coma
 koponyatraumák, epilepszia, eclampsia,
hyperglicaemia, hypoglicaemia, stroke, meningitis
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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1
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2
2
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25

