
Ápolóként vagy
idősgondozóként dolgozol?

Akkor ez a TE komplex ÁPOLÓI
szaknyelvi csomagod lesz! 

A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem? 

ápolóként, idősgondozóként, házi gondozóként, kórházi
alkalmazottként dolgozol
szeretnéd fejleszteni a szaknyelvi ismereteid
komplex tudást akarsz

PERSZE, ha



Ha csak 3 infót mondhatnék az ÁPOLÓI
csomagról, akkor ezt mondanám: 

minden, ami szaknyelv
azonnal használható mondatok, kifejezések latin-német-magyar
szakszókinccsel
hanganyaggal

Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel, melyek bármelyik
könyvesboltban megvásárolhatók? 

nem a külföldön dolgozó ápolóknak szól
nem a mindennapi kommunikációt tartalmazzák, hanem a
száraz nyelvtant, valamint a tankönyvi németet
nem a gyakorlatorientált példamondatok jellemzik
nem tartalmaznak munkád során kitöltendő jegyzőkönyveket,
formanyomtatványokat
nincs hozzájuk hanganyag, letölthető szókártyacsomag 



Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet?

aki már folyékonyan beszél
aki már jól ismeri a szaknyelvet
akinek már nem okoz problémát a
mindennapi írásbeli és szóbeli
kommunikáció



Kórház, osztályok, szobák, szakmák, személyzet

Ágyak és berendezések a páciens szobájában

Testünk

Légzőszervek és megbetegedésük

Keringési rendszer és működése

A has szervei, betegségei

Testápolás

Vizsgálatok, terápiák

Segédeszközök

Telefonálások

Betegfelvétel és ápolási anamnézis

Fontosabb megbetegedések, láz

Esési protokoll kitöltése

Sebdokumentáció

Értékek és mérések, mérőeszközök

Gyógyszerek, gyóyszertájékoztatók

Étkezési formák és diéták

Aktivitási programok idősek otthonában

Milyen témaköröket dolgozok fel a
könyvben? 

A részletes tartalomjegyzéket ezen a weboldalon éred el: 
https://lerndeutsch.eu/apoloi/

https://lerndeutsch.eu/apoloi/


Mit találsz a könyvben? 

22 leckét 22 témakörrel
minden leckéhez szókincsgyűjteményt
témánként egy halom mondatot
táblázatokat, jegyzőkönyveket
latin-magyar-német szószedetet



Milyen bónuszokat kapsz a könyv
vagy az e-book mellé? 

egy extra szószedet PDF-ként
30 db PDF szókártyát
a könyv teljes anyagát hanganyagként
egy beszédfordulatokból álló komplex gyűjteményt
2.000 FT-os kedvezménykupont 



nyomtatott könyvként postán
ebook-ként e-mailben 

2 verzióban érhető el: 
1.
2.

Milyen formában tudod
megrendelni az ÁPOLÓI csomagot? 



Milyen előnye van, ha e-book-ként
rendeled meg? 

- kedvezményesebb áron éred el, mint a nyomtatott
könyvet 
- nem kell várnod a postázásra (kb. 1 hét)
- nem kell extra postaköltséget fizetned 
- azonnal megkapod (max. 24 órán belül)
- több eszközre is letöltheted (telefon, laptop, tablet,
számítógép, okosóra, e-book olvasó, kenyérpirító stb.)
- kinyomtathatod, ha mégis szeretnél beleírni, színezni,
jegyzetelni
- környezetkímélő: mivel mindenki nem fogja kinyomtatni,
így sok kis fa életét tudjuk megmenteni egy ebook-kal. 

Akkor nincs más hátra, mint hogy megrendeld: 
https://lerndeutsch.eu/apoloi/



Kérdésed van az ÁPOLÓI
csomaggal kapcsolatban?

Keress bátran a forródróton: 
info@lerndeutsch.eu

 
Zoli,

a Te német nyelvtanárod

Facebook: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas 
Instagram: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu 
Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan


