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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. Η εμφάνιση του εξιδρώματος είναι ενεργητική  

διαδικασία και αποτελεί μέρος του μηχανισμού 
φλεγμονής .  

 
β.  Ταχύπνοια είναι η μείωση της συχνότητας  αναπνοών  

ανά λεπτό .  
 
γ. Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 

ανήκει στα «κλασικά αφροδίσια νοσήματα». 
 
δ.  Η είσοδος αέρα στην κοιλότητα του υπεζωκότα 

λέγεται πνευμοθώρακας .  
 
ε. Κίρρωση ήπατος είναι το αποτέλεσμα άναρχης  

αναγέννησης  ηπατικών κυττάρων που νεκρώθηκαν  
λόγω χρόνιας ηπατικής βλάβης .  

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 το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της 
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση . Ο κάθε 
αριθμός αντιστοιχεί σε μόνο ένα γράμμα.   

 ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β 
1. Ελονοσία α. Ιός τύπου Β 
2. Ηπατίτιδα από ομόλογο ορό β . Ιός HIV  
3. Σαλμονελλώσεις  γ . Βάκιλος Koch (Κωχ) 
4. Φυματίωση δ . Ιός τύπου Α 
5. Λοιμώδης ηπατίτιδα ε . Σαλμονέλλες 
  στ. Πλασμώδιο 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα γενικά μέτρα για τον 
έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων . 

Μονάδες 15 

Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5) από τους 
παράγοντες που ευνοούν το σχηματισμό πέτρας στο 
νεφρό και στις ουροφόρους οδούς . 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε πέντε (5) περιπτώσεις ατόμων που έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να πάθουν σηψαιμία . 

Μονάδες 15 

Γ2. Πώς εκδηλώνεται η θρομβοφλεβίτιδα, όταν η φλεγμονή 
είναι σε επιφανειακή φλέβα ; 

Μονάδες 10 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Να αναφέρετε  πέντε (5) από τους αποδεδειγμένους  
παράγοντες  που προδιαθέτουν σε ισχαιμική  
καρδιοπάθεια . 

Μονάδες 10 

∆2. Ασθενής με απόφραξη εντέρου προσέρχεται στα 
εξωτερικά ιατρεία Γενικού Νοσοκομείου . Να 
περιγράψετε τις  πιο συχνές αιτίες-παράγοντες που 
μπορεί να προκάλεσαν την απόφραξη στον ασθενή .  

Μονάδες 15 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον 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. ∆εν 
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. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


