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Boli glorioase
Fișa 2

1. Aveți un pacient mai în vârstă, care suferă de ipohondrie. Ce activități îi recoman-
dați ca să îl ajutați cu această problemă? Faceți un monolog cu 2-3 sfaturi utile. Aveți 
în vedere și imaginile de mai jos.

a. b.

d.c.

2. Găsiți sensul expresiilor din stânga în coloana din dreapta. Trasați săgeți spre sensul corect. 
Atenție, un punct din coloana dreaptă este în plus!

1. Povestea vieții mele!
2. Asta e culmea!
3. Mare brânză!
4. A da la o parte
5. Otită după otită
6. Ghinion curat!
7. A reda speranța

a. a înlătura
b. norocos
c. a încuraja
d. greu de crezut
e. nimic deosebit
f. mare neșansă
g. multe otite
h. aceleași probleme
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3. Ascultați și vizionați următoarea scenă din cabinetul medicului de familie. Plasați bolile pacientului 
în următoarea schemă, în funcție de organul afectat. 

1.

3.

2.

4.

5.

4. Revedeți filmul și notați cu A (Adevărat) sau F (Fals) informațiile de mai jos.

1. Domnul Suciu e dezamăgit când află diagnosticul, pentru că e o boală ușoară. 

2. Sora pacientului a făcut bolile copilăriei, mai puțin scarlatină.

3. Pacientul nu a avut nicio boală în copilărie. 

4. Sociopatia din adolescență a fost confirmată de psihiatru.

5. În studenție, pacientul a suferit de o boală de stomac, dar nu a fost ceva grav.

6. Medicul suspectează o conjunctivită care poate evolua prost.

5. În dialogul urmărit, au apărut două forme specifice de adresare. Priviți tabelul de mai jos și, cu 
ajutorul lui, completați formele corecte pentru cuvintele din ultimul tabel:

- Domnule Suciu, mă bucur că vă pot da vești bune!
- Ah, domnule doctor, vă mulțumesc!
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Când ne adresăm direct, substantivul e în Vocativ!

VOCATIVUL

sg., masc.
subst. comune

subst. proprii

cons. + e: băiete, prietene
cons., -(i)u, + (u)le: domnule, fiule, unchiule
-e + Ø: frate

1. Tudor, Victor (V=N, marcat doar prin intonație)
2. Tudore, Victore, Sergiule (forme speciale)

sg., fem.
subst. comune

subst. proprii

1. doamnă, mamă, fată  (V=N, marcat doar prin intonație) 
2. -ă, -e, -a+ Ø, -o: soră-soro, bunică-bunico, fetiță –fetițo

1. Ana, Maria
2. Ano, Mario (forme speciale, familiar, uneori peiorativ)

pl,. masc. și fem. -lor: băieților, fraților, domnilor, surorilor, doamnelor

Formă de nominativ Formă de vocativ
muncitor
student
iubită
vecină
colegi
fete
Ștefan
Radu
Maria

6. Completați formele corecte pentru cuvintele din paranteză:

- (Domn doctor) 1. ..............................................., am fost la dumneavoastră acum doi ani și mi-ați spus să evit 
umezeala.
- Da, (doamnă Popescu) 2. ..................................., îmi amintesc.
- Am veni să vă întreb dacă pot face o baie.
 
- Ana 3. ............................, aș cumpăra niste vitamine pentru copii.
- A, B sau C?
- Indiferent! Încă nu au învățat să citească.
 

- (Doctor) 4. ...................................., de câtva timp sunt confuz... sau nu sunt...

Între doctori :
- Cum a mers operația, (frate) 5. .......................?
- Care operație, nu a fost autopsie?

(Sursa: http://www.portal-info.ro/bancuri/bancuri-cu-doctori.html)
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7. Ce părere aveți despre ipohondria pacienților? Dac ați fi medicul din film, ce ați face cu domnul 
Suciu? Inițiați o dezbatere pro și contra menajării ipohondriei la bolnavi. Puteți utiliza expresii din 
banca de mai jos:

Menajarea ipohondriei Respingerea ipohondriei

- factori implicați (boală gravă în copilărie, abuz fizic și 
emoțional, capacitate slabă de exprimare a emoțiilor);

- terapie psihologică;
- terapie de susținere la medicul curant;

- antidepresive; Placebo;


