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Ονομαηεπώνςμο:                   …………………………………………………………….. 

Μάθημα:   ...Σηοισεία Παθολογίαρ Γ ΔΠΑΛ....................................... 

Υλη:    ...Γενικό Μέπορ, Λοιμώδη Νοζήμαηα, Παθολογία   

Αναπνεςζηικού, Παθολογία πεπηικού, Καπδιολογικά νοζήμαηα… 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ: …..Βοςδούπη Καλλιππόη……………………………....... 

Αξιολόγηζη :   ……………………………………………………………… 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη 

δίπια ηε ιέμε ΣΩΣΤΟ αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε ΛΑΘΟΣ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α. Η ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε θηάλεη θπζηνινγηθά ηα 140mmHg. 

β. Ο πόλνο ηνπ εκθξάγκαηνο ππνρσξεί κόιηο ν αζζελήο πάξεη ληηξώδε δηζθία 

γ. Γπζθαγία ζεκαίλεη δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, νπόηε θαζπζηεξεί ην πέξαζκα ηεο 

ηξνθήο θαη ησλ πγξώλ από ην θάξπγγα ζην ζηνκάρη. 

δ. Σηελ ζξνκβνθιεβίηηδα ε θιεγκνλή ηνπ εζσηεξηθνύ ρηηώλα ησλ θιεβώλ αθνινπζείηαη 

από ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ, ιόγσ ηεο θιεγκνλήο. 

ε. Η ζεηηθή αληίδξαζε Mantouxείλαη έλαο ηξόπνο λα δηαγλσζηεί ε θπκαηίσζε. 

                                                                                                                                              

Μνλάδεο 15 

Α2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη δίπια 

ην γξάκκα α, β, γ, δ, ε ηεο ζηήιεο Β, πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρεζε. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Παγθξεαηίηηδα α. Πιαζκώδην 

2. Ηπάηίηηδα ηύπνπ Α β. Καιή πξόγλσζε 

3. Πλεπκνλνθνλίσζε γ. Ξαθληθή εληνλόηαηε δύζπλνηα 

4. Δινλνζία δ. Γύζπλνηα θαη εύθνιε θόπσζε 

5. Πλεπκνλνζώξαθαο ε. Αθαηάζρεηνη εκεηνί 

 ζη. Ινγελήο ινίκσμε 

 

Μνλάδεο 10 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) εμεηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη ηξία (3) ζπκπηώκαηα. 

                       Μνλάδεο 6 

Β2. Τη νλνκάδεηαη εκπύεκα, ηη πύνλ θαη ηη απόζηεκα; 

  Μνλάδεο 9 

Β3. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά πέληε (5) από ηα θιαζζηθά θαη πέληε (5) από ηα λέα 

ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα 

                       Μνλάδεο 10 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ επλννύλ ην ζρεκαηηζκό 

αζεξώκαηνο. 

                                                                                                                                              

Μνλάδεο 10          

Γ2. Να αλαθέξεηε πέληε (5) αίηηα ηεο θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο. 

                                                                                                                                              

Μνλάδεο 10 

Γ3. Πνηα είλαη ηα ζπρλόηεξα είδε λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ; Τη θαηά ηε γλώκε ζαο ζα 

κπνξνύζε λα πεξηνξίζεη ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο; 

                                                                                                                                                

Μνλάδεο 5  
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τν δηάζηεκα πνπ ζα παξακείλεη θάπνηνο θνξέαο ηνπ AIDS, ρσξίο ζπκπηώκαηα, 

θαζώο θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο λόζνπ δηαθέξεη από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Από ηη 

εμαξηάηαη απηή ε δηαθνξά; 

                                                                                                                                              

Μνλάδεο 15                           

Γ2. Αζζελήο κε απόθξαμε εληέξνπ εηζέξρεηαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείνπ. Να 

πεξηγξάςεηε ηηο πην ζπρλέο αηηίεο- παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ηελ απόθξαμε 

ζηνλ αζζελή. 

Μνλάδεο 10 

 

 


