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Új módszert vezetett be a 13 szakképzõ isko-

lát tömörítõ Budapesti Komplex Szakképzé-

si Centrum 2020 januárjában az angol és né-

met szaknyelvek oktatásában, amelynek kre-

atív témájú és idegenvezetõ szakképzései a

kerületi Vág utcai iskolában zajlanak. 

Csontos Noémi, a XIII. kerületi Kreatív

Technikum igazgatóhelyettese elmondta: az

újdonságot a digitális szaknyelvi anyag beve-

zetése jelentette a learningage platform felü-

letén. A VEKOP-8.5.1-17 „SPEAK YOUR

JOB” címû projekthez kapcsolódó fejlesztés

15 szakma szaknyelvi tananyagát öleli fel a

grafikustól a villanyszerelõn és fodrászon át

az idegenvezetõig a legkülönbözõbb szak-

mák részére. 

A tananyagfejlesztés Csontos Noémi ve-

zetésével zajlott 16 nyelvtanár részvételével.

A technikumból 30 csoportban körülbelül

360 tanuló tanult eddig a módszerrel. A B1

színvonalon is elérhetõ szaknyelvi képzés az

országban egyedülálló, hiszen szaknyelvet

B2 középfokú nyelvvizsga után szoktak csak

tanulni az érdeklõdõk.

Az elmúlt egy év alatt a nyelvtanárok a fej-

lesztés során a szakmák alapvetéseit is elsajá-

tították, és így jóval érdekesebb, a tanulói igé-

nyekre alapozott órákat tudnak tartani. A di-

ákok pedig lényegesen jobban élvezik a ta-

nulást az életszerû anyagoknak és a sikerél-

ményeknek köszönhetõen, mint a módszer

bevezetése elõtt. Az összesen 120 órát magá-

ban foglaló anyag 60 óránként egyszer meg-

oldható modulzáró teszteket tartalmaz,

amelynek sikeres teljesítése után a tanulók

tanúsítványt kapnak. 

Csontos Noémi kitért arra is, hogy a fej-

lesztés eredményeként hamarosan nyom-

dába kerül két kiterjesztett valóság elvére

alapozott nyelvkönyv az asztalos és a divat

szakmáról, amelyek a szerkesztõk vélemé-

nye szerint hasonló élményt jelentenek

majd a tanulóknak és a tanároknak egy-

aránt.

Nehezen kap levegõt, köhögési inger gyötri?
Ebben a Covid-fertõzésekkel terhelt idõszakban különösen gyak-

ran merül fel, hogy köhögésünk, nehézlégzésünk mire vezethetõ visz-

sza. Nem könnyû megállapítani, hogy csak „egyszerû” megfázásunk

van, ami persze a tavaszi idõszakban is gyakori még, vagy egyéb beteg-

ség is fennáll, esetleg egy posztcovid szövõdménnyel állunk szemben.

A köhögés normális, reflexes folyamat, melynek segítségével a lég-

úti nyálkahártyán levõ váladék kerül eltávolításra – hangsúlyozza dr. Zsámboki Gabriel-
la, a Pesti Magánorvosi Centrum (Hotel Helia) pulmonológusa (képünkön). – A lég-

utaknak van egy öntisztító mechanizmusa, mely a nap 24 órájában futószalagként mûkö-

dik, ennek normális körülmények között nem is tulajdonítunk jelentõséget. Egészséges

embernél is jól ismert a reggeli „hörgõ toalett”, amikor az éjszaka felszaporodott váladé-

kot felköhögjük, légútjainkat kitisztítjuk. 

Mikor alarmírozó a köhögés? 
– szúrós anyag belégzésekor, idegen anyag légutakba kerülése (félrenyelés) esetén,

– amennyiben a váladék felszaporodik, színében változik, leggyakoribb oka a dohányzás.

A köhögés felléphet hirtelen, ilyenkor a beteg – legtöbb esetben – orvoshoz fordul. Kró-

nikus fennállás esetén hajlamosak vagyunk „normálisnak” vélni, „dohányzom, így köhö-

gök” megjegyzéssel nyugtázni. Elhúzódó (6 hétnél tovább tartó) köhögés okát mindig ke-

resni kell! Ennek leggyakoribb oka felsõ légúti fertõzés (vírus, baktérium, atípusos kór-

okozó). Amennyiben erre utaló egyéb tünetek nincsenek, további okok után kell keresni!

A köhögés kezelése mindig a gondos kórelõzmény-felvétellel kezdõdik:
– amennyiben a beteg ACE-gátlót szed, annak elhagyása (más készítményre való vál-

tás) a tünetek gyors szûnéséhez vezet,

– asztmagyanú esetén az allergén kerülése, a gócok megszûntetése (arcüreggyulladás),

kezelés beállítása javasolt,

– reflux betegségben: testsúlycsökkentés, étkezési szokások megváltoztatása (korábbi

vacsora, esti órákban gyümölcsök, alkohol, kávé kerülése), magasabb testhelyzetben való

fekvés, savcsökkentõk bevezetése ajánlott,

– felsõ, alsó légúti fertõzés esetén antibiotikus kezelés javasolt (atípusos fertõzés gyanú-

ja esetén 14–21 napos kezelésre is szükség lehet),

– tüneti kezelés (köhögéscsillapítók adása) csak igazolt daganatos betegségben indo-

kolt.

Amennyiben fentiekre a tünetek nem szûnnek, további kivizsgálás feltétlenül szüksé-

ges (mellkasröntgen, arcüregfelvétel, légzésfunkciós vizsgálat, allergiás bõrpróba, gyo-

mor-, hörgõtükrözés). A nehézlégzés (légszomj) egy

egyébként nem tudatosuló élettani folyamatnak a tu-

datos, kellemetlennek ítélt megélése.

Post-Covid szûrõvizsgálati csomagunkat a bizo-

nyítottan, illetve a tünetek alapján gyanítottan Covid-

fertõzésen átesetteknek ajánljuk.
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Új módszer 15 szakmában


