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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΛΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Λία Συρίδου 
 

ΘΕΜΑ 1Ο  
Α. Σελ 34 :"Τα πολυμορφοπύρηνα και τα μονοπύρηνα….πραγματική επιστημονική επανάσταση" 
Β. β1. Σελ 117: "Η νόσος μεταδίδεται…συχνότερα προσβάλλονται άτομα νεαρής ηλικίας." 
    β2. Σελ 118: "Οι κύριοι τρόποι μετάδοσης του ιού…το ποσοστό των φορέων είναι 3%" 

ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Σελ 23:"Η βαρύτητα της αναιμίας….ο άρρωστος είναι σε shock." 
Β. Σελ 113: "Η οξεία περιτονίτιδα συνήθως οφείλεται…από άλλες φλεγμονώδεις εστίες του σώματος" 
Γ. Σελ 73: "Η χρόνια παραμονή της υπέρτασης δημιουργεί βλάβες σε πολλά όργανα. 
                  Α. Καρδια-αγγεία…..στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς" 

ΘΕΜΑ 3ο  
Α.Σελ 81:Πνευμονία είναι η λοίμωξη των κυψελίδων και των μικρότερων βρόγχων. Πρόκειται για σοβαρή 
πάθηση που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κυρίως σε ηλικιωμένα και ανοσοκατεσταλμένα άτομα. 
Σελ 82: Κλινική εικόνα:" Η πνευμονία εκδηλώνεται με βήχα…και η νόσος να υποτιμηθεί" 
Β. Σελ 102:" Αχαλασία ονομάζεται η μόνιμη αύξηση της διαμέτρου….3.Αλγη: Εμφανίζονται συχνά και 
εντοπίζονται πίσω από το στέρνο, στο επιγάστριο, στη ράχη ή στον τράχηλο." 
Γ. Σελ 32: "Οι ομοζυγώτες άρρωστοι παρουσιάζουν α) "επώδυνες κρίσεις…ε) απλαστικές κρίσεις με 
αιφνίδια διακοπή παραγωγής ερυθρών στο μυελό των οστών και βαριά αναιμία" 

ΘΕΜΑ 4ο  
Α.α1.Σελ 93: Η πνευμονική εμβολή οφείλεται σε απόφραξη πνευμονικών αγγείων από θρόμβο αίματος ο 
οποίος συνήθως αποκολλάται από φλέβες των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια φλεβοθρόμβωσης. Όταν 
γίνει αυτό τότε συμβαίνουν διάφορης βαρύτητας αιμοδυναμικές και αναπνευστικές ανωμαλίες που 
εξαρτώνται από το μέγεθος του αγγείου που αποφράσσεται. Η υποξυγοναιμία δηλ η κακή ανταλλαγή των 
αερίων μεταξύ κυψελίδων και πνευμονικών αγγείων, είναι σταθερό εύρημα σε όλες σχεδόν τις εμβολές. 
Επίσης έχουμε και δυσχέρεια της δεξιάς κοιλίας( δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια) στην προσπάθεια της να 
υπερνικήσει το εμπόδιο και να επαναφέρει την κυκλοφορία στα προηγούμενα επίπεδα. Κι αυτό γιατί ως 
γνωστό , η δεξιά κοιλία δέχεται το αίμα όλων των φλεβών του σώματος και μέσω της πνευμονικής 
αρτηρίας και των διακλαδώσεών της το διοχετεύει στις κυψελίδες των πνευμόνων για την ανταλλαγή 
των αερίων. 
Α2. Σελ 93:Κλινική εικόνα: "Τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής περιλαμβάνουν….έχουμε 
πλευριτική συλλογή υγρού." 
Β.β1. Σελ 56:Το πνευμονικό οίδημα δημιουργείται από εξαγγείωση υγρών και αίματος από τα πνευμονικά 
αγγεία στις κυψελίδες λόγω συμφόρησης του αίματος στους πνεύμονες. 
 Β2.Σελ 57:' Το οξύ πνευμονικό οίδημα εισβάλλει με έντονη δύσπνοια….διάχυτες πνευμονικές σκιάσεις." 
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