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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Ποιες βασικές λειτουργίες επιτελεί το αίμα . 

Μονάδες 6 

β. Να περιγράψετε την οξεία μεθαιμορραγική αναιμία . 
 Μονάδες 9 

γ. Ποια τα αίτια και η κλινική εικόνα της χρόνιας 
περικαρδίτιδας . 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Τί ονομάζεται αχαλασία οισοφάγου, πώς διακρίνεται και 
από τί χαρακτηρίζεται η κλινική της εικόνα . 

Μονάδες 7 

β. Ποια είναι η κλινική εικόνα του καρκίνου του οισοφάγου. 
Μονάδες 10 

γ. Ποια η αιτιολογία και η κλινική εικόνα της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας . 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 3ο 

α. Να περιγράψετε τη γονόρροια ή βλενόρροια . 

Μονάδες 5 

β. Ποια είναι η πρόληψη των λοιμώξεων από κολοβακτηρίδια. 

Μονάδες 5 

γ. Ποια είναι η κλινική εικόνα του καρκίνου του πνεύμονα . 
Μονάδες 15 
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο 

α. Τί είναι η οστεοπόρωση και ποια είναι η κλινική της 

εικόνα . 

Μονάδες 8 
β. Ποια είναι η κλινική εικόνα της νεφρολιθίασης . 

Μονάδες 11 

γ. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας . 

Μονάδες 6 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Τα  θέματα   να  μην  τα  
αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  επάνω  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.  Κάθε  απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  

5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  
φωτοαντιγράφων .  

6. 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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