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Εξετάσεις ΣΤ΄ έτους, 17 Ιουνίου 2011: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5)  

 
1 οµάδας Α ή 2 οµάδας Β. Απάντηση: σελ 99 (Βιβλίο: Βασική Παιδιατρική, 
Κανακούδη- Τσακαλίδου, Γ. Κατζός, University Studio Press, 2007) 
 
2 οµάδας Α ή 1 οµάδας Β: σελ 65-66 
 
3 οµάδας Α ή 4 οµάδας Β: σελ 116-117 
 
4Α οµάδας Α ή 3Α οµάδας Β: σελ 730-731, 4Β οµάδας Α ή 3Β οµάδας Β: σελ 726  
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ  

(σύνολο: 4- βαθµός 4 x 5) 

 
Οµάδα Α 
1: γ (σελ 132),  2: β (σελ 253), 3: γ (σελ 286, 312), 4: δ (σελ 130-132) 
 
Οµάδα Β 
1: ε (σελ 286, 312), 2: γ (σελ 132), 3: γ (σελ 130-132), 4: δ (σελ 253) 
 
Γ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 6- βαθµός 6 x 10)  

 
1 οµάδας Α ή 3 οµάδας Β: 
α) Αφυδάτωση λόγω γαστρεντερίτιδας (πιθανότατα ιογενούς) 
β) Ηλεκτρολύτες (ιδιαίτερα Na+, K+), ουρία, κρεατινίνη,  
γ) 1η ώρα: χορήγηση ισότονου διαλύµατος NaCl (0,9%) ταχέως ενδοφλεβίως (bolus), 
σε δόση 20 ml/kg ΒΣ, επόµενες 24 ώρες: αναπλήρωση ελλειµµάτων µε κατάλληλα 
διαλύµατα (1+1, 1+4, δες Πίνακα 25.9). Προσθήκη καλίου στα ενδοφλέβια 
διαλύµατα εφόσον διαπιστώνεται υποκαλιαιµία.  
(σελ 719-722) 
 
2 οµάδας Α ή 6 οµάδας Β: 
α) Αιµολυτικό ουραιµικό σύνδροµο (ωχρότητα που παραπέµπει σε αναιµία, 
αιµοσφαιρινουρία που παραπέµπει σε αιµόλυση, ιστορικό γαστρεντερίτιδας),  
β) Γενική αίµατος και µορφολογία ερυθρών στο περιφερικό αίµα, ουρία, κρεατινίνη, 
ηλεκτρολύτες, Coombs, 
γ) ∆ικαιολογείται από την αιµόλυση 
δ) Η πρωτοπαθής βλάβη αφορά τα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών του 
νεφρικού σπειράµατος 
(σελ 436) 
 
3 οµάδας Α ή 1 οµάδας Β: 
α) Σήψη (δεν είναι απαραίτητη η παρουσία αιµορραγικού εξανθήµατος για τη 
διάγνωση της σήψης) 
β) Ενδεικνυόµενη αντιµετώπιση – δύο σκέλη:  
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i) Άµεση έναρξη κατάλληλης αντιµικροβιακής αγωγής (ενδοφλέβια) µετά τη λήψη 
καλλιεργειών (αίµατος & ούρων, ενώ η οσφυονωτιαία παρακέντηση µπορεί να γίνει 
αργότερα, εφόσον σταθεροποιηθεί αιµοδυναµικά το βρέφος). Για την ηλικία του 
βρέφους κατάλληλη είναι µια κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς όπως η κεφτριαξόνη ή 
κεφοταξίµη.  
ii) Αιµοδυναµική υποστήριξη (υγρά – αρχικά bolus NaCl 0,9% - , ινότροπα εφόσον 
χρειάζεται). 
(σελ 284, 758)     
 
4 οµάδας Α και Β: 
α) Πολυαρθρική µορφή νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας 
β) Παρουσία ή όχι του ρευµατοειδούς παράγοντα (RF) (βαρύτερη πρόγνωση έχουν οι 
οροθετικές µορφές) 
(σελ 612-614) 
 
5 οµάδας Α ή 2 οµάδας Β: 
α) ∆ιερεύνηση πιθανότητας κατάποσης ξένου σώµατος, πνιγµονής / αιφνίδια ή 
σταδιακή έναρξη των συµπτωµάτων 
β) Ακτινογραφία θώρακα σε εισπνοή και εκπνοή 
γ) Βρογχοσκόπηση 
(σελ 328-330) 
 
6 οµάδας Α ή 5 οµάδας Β: 
α) ∆ες Πίνακες 6.3 και 6.4 ανάλογα µε το αν η υπερχολερυθριναιµία είναι έµµεσου ή 
άµεσου τύπου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η πιθανότητα του συγγενούς 
υποθυρεοειδισµού (δυσκολία σίτισης, οµφαλοκήλη, προέχουσα γλώσσα). Να 
σηµειωθεί ότι µε το Guthrie test στην Ελλάδα µετριέται µόνο η TSH, οπότε είναι 
δυνατό να διαφύγει ο υποφυσιακός και υποθαλαµικός υποθυρεοειδισµός. 
β) Αρχικά: µέτρηση ολικής και άµεσης χολερυθρίνης, T3, T4, TSH. Περαιτέρω 
διερεύνηση ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών. 
(σελ 157-159, 543-544) 
 
 
 
 


