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ΘΕΜΑ A
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Οι κηλίδες koplik αποτελούν χαρακτηριστική εκδήλωση της
ιλαράς.
β. Η είσοδος ενός μικροοργανισμού σε μ εγαλύτερο
οργανισμό λέγεται μόλυνση.
γ. Οι βλατίδες είναι αλλοιώσεις του φυσιολογικού
χρώματος του δέρματος.
δ. Το AIDS καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημ α
καταστρέφοντας τα λεμφοκύτταρα του οργανισμού .
ε. Η ελονοσία είναι νόσημα μολυσματικό .
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Μονάδες 15
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ,
δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
ΣΤΗΛΗ Α
1. Ελονοσία

α.

2. Υπέρταση

β.

3. Φυματίωση
4. Οξεία νεφρική
ανεπάρκεια
5. Καρκίνος του
παγκρέατος

γ.
δ.
ε.

ΣΤΗΛΗ Β
Δίψα και ξηροστομία
Επιγάστριος
πόνος
και
απώλεια βάρους
Υψηλός πυρετός με ρίγη
Αιμορραγία από τη μύτη και
μείωση μνήμης
Συλλογή υγρού στην κοιλιά

στ. Μέτριος πυρετός ή πυρετικά
δέκατα
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ B
Β1. Ποιες είναι
ηπατίτιδας;

οι

εκδηλώσεις

της

οξείας

λοιμώδους

Μονάδες 8
Β2. Τι είναι κυάνωση; (μον. 1) Σε ποιες παθήσεις
εμφανίζεται; (μον. 2) Σε ποιο σημείο του σώματος
παρατηρείται; (μον. 2) Σε ποια άτομα εμφανίζεται
συχνότερα; (μον. 2)
Μονάδες 7
Β3. Να αναφέρετε ονομαστικά πέντε (5) διαταραχές της
ούρησης.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι είναι φλεγμονή (μον. 2) και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται;
(μον. 2) Να αναφέρετε τις πέντε (5) αντιδράσεις που
παρατηρούνται σε μία φλεγμονή. (μον. 5)
Μονάδες 9
Γ2. Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες του πυρετού;
Μονάδες 16
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Τι είναι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (μον. 1) και ποιοι
είναι οι βασικοί λόγοι που έχουν αυξηθεί υπέρμετρα
τα τελευταία χρόνια; (μον. 9)
Μονάδες 10
Δ2. Στα
εξωτερικά
ιατρεία
ενός
Κέντρου
Υγείας
προσέρχεται ασθενής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της
αναμονής του κάνει εμετό. Ποια στοιχεία πρέπει να
εξετάσουμε για να αξιολογήσουμε τον εμετό ως
εκδήλωση παθολογικής κατάστασης;
Μονάδες 15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με
μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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