
Perearsti juures                                                                                                                             Tööleht 5.3 

 

  1.  Vaata videot Perearsti juures.   

 2. Soorita e-harjutused 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.         

 3. Loe.  
 

Lauri: Tere! 

Arst: Tere! Palun istuge. Lauri Mägi? Mis mure teil on? 

Lauri: Viis päeva tagasi jäin haigeks. Kõrge palavik ja nohu. Kurk valutab. Nüüd on köha ka tulnud. (köhib) 

Arst: See köha ei meeldi mulle. Palun tõuske püsti. Võtke särk seljast ära. Ma kuulan teie kopse. 

         Hingake! Ärge hingake! Pöörake selg! Hingake! Ärge hingake! Ja-jaa. Pange särk selga tagasi. 

Lauri: Mis on? Kas kopsupõletik? 

Arst: Te peate röntgenisse minema. Ma kirjutan saatekirja. Vereproovi saame aga kohe teha.  

Lauri: (minestab, siis toibub) Mis juhtus?                                    

Arst: Te minestasite. Noortel meestel ikka juhtub. 

Õde võtab Laurilt vereproovi. Vereproov näitab, et Lauril on põletik. Siis käib noormees röntgenis. 

Röntgenipilt näitab, et Lauril on kopsupõletik. Perearst kirjutab Laurile digiretsepti.  
 

4. Vasta küsimustele. 
 

1. Miks läheb Lauri perearsti juurde? 

2. Mida arst kuulab? 

3. Kuhu Lauri peab minema? 

4. Miks noormees minestab? 

5. Mida röntgenipilt näitab? 

6. *Kas sina oled kunagi minestanud?  

7. *Miks sa minestasid? (Ma minestasin, sest ….........................................................................................) . 
 

5. Täida lüngad.  Kasuta dialoogi abi. 
 

    A: Palun …..................................... . Mis …...................................................? 

    L: Viis päeva tagasi oli kõrge ……………… ja …………. . Nüüd on …..................................................... . 

    A: Palun võtke ………....................................... . Ma kuulan …..…....................................... Hingake!        

         Ärge …..........................! Palun pöörake …............................ ! Pange ………....…..… selga tagasi. 

    L: Mis …..….......…. ? Kas ….........................................? 

    A: Te peate ….......................................................... . Ma kirjutan …............................................................. . 

         …........................................... saame kohe ära teha.   

    L: Mis …...................................................?  

    A: Te …......................................... . Noortel meestel ……...................................…………………………. . 
 

 6. Paaristöö. Vestle perearsti juures käimisest. 
 

 

 

      

     

 

 

hinga/ma, -n − дышать 

võtke särk ära − cнимите футболку, рубашку 

pöörake selg – повернитecь спинoй 

kopsupõletik/-u − воспаление легкиx 

minesta/ma, -n – пасть в обморок 

kirjutab saatekirja – пишет направление 

vereproovi tegema – делать aнализ крови 

röntgenisse minema – идти в рентген                                              

röntgenipilt näitab – рентген показывает  

toibuma / ärkama – просыпаться 

  

Millal sa viimati perearsti juures käisid?       ...... päeva / nädalat / kuud / aastat tagasi. 

Mis mure sul oli?                                           

Mida arst/õde tegi?                                        

Arst / õde mõõtis vererõhku / vaatas 

kurku /                                                                                 

kirjutas digiretsepti / võttis vereproovi / ...  

  

 

Mul oli köha/ ....., 

...... 

 


