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ΘΕΜΑ 1ο
α. Ποια είναι η χαρακτηριστική κλινική
οµοζυγώτη µε β-µεσογειακή αναιµία.

εικόνα

του

Μονάδες 7

β. Ποια είναι τα αίτια της ισχαιµικής καρδιοπάθειας ή
στεφανιαίας νόσου.
Μονάδες 7
γ. Ποια είναι η εξέλιξη και η πρόληψη της ηπατίτιδας C.
Μονάδες 11
ΘΕΜΑ 2ο
α. Ποια είναι τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας.
Μονάδες 7
β. Ποια είναι τα κυριότερα συµπτώµατα του καρκίνου του
πνεύµονα.
Μονάδες 6
γ. Ποιες είναι οι λειτουργίες των νεφρών.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 3ο
α. Να περιγράψετε την κλινική εικόνα και την πρόληψη της
οξείας γαστρεντερίτιδας.
Μονάδες 10
β. Ποια είναι τα αίτια της δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης.
Μονάδες 9
γ. Ποια είναι τα αίτια της κίρρωσης του ήπατος.
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Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 4ο
α. Ποια είναι η αιτιολογία και ποια η πρόληψη του
µελιταίου πυρετού.
Μονάδες 8
β. Να περιγράψετε την κλινική εικόνα των νεφρίτιδων και
να αναφέρετε τις συνέπειες των νεφρώσεων.
Μονάδες 11
γ. Να περιγράψετε την κλινική εικόνα του τετάνου.
Μονάδες 6

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
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, τα οποία θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10:00
π.µ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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