
 

Εξετάσεις E΄ έτους, 4 Φεβρουαρίου 2011 

 

 

Ονοµατεπώνυµο  φοιτητή: ………………………………………………………… 

 

 

Α.Μ: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 

Οι ερωτήσεις που σας δίνονται υπάγονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες: 

α. Ερωτήσεις ανάπτυξης  

 Ερωτήσεις: 4,  Συνολικός βαθµός: 40  (10 βαθµοί/ερώτηση) 

β. Περιστατικά ασθενών  

Ερωτήσεις: 2,  Συνολικός βαθµός: 10 (5 βαθµοί /ερώτηση) 

γ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   

 Ερωτήσεις: 10,            Συνολικός βαθµός: 50 ( 5 βαθµοί /ερώτηση) 

 

Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστή απάντηση είναι µία.  

Καλή  επιτυχία!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ιατρική Σχολή 

3η Παιδιατρική Κλινική 

 
 

∆ιευθυντής : Καθηγητής  Ιωάννης Ν. Τσανάκας 

 
Ι̟̟οκράτειο Νοσοκοµείο 
Κωνσταντινου̟όλεως 49 
Θεσσαλονίκη 54642 
 Τηλ.: 2310-992982 
FAX: 2310-992981  
e-mail: tsanakas@med.auth.gr 
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Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σύνολο: 4- βαθµός 4 x 10)  

 
1. Με βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών, ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα 
εµβολιασµού έναντι: 
α) Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς 
β) Αιµόφιλου ινφλουέντζας τύπου β 
γ) Πνευµονιόκοκκου 
δ) Μηνιγγιτιδόκοκκου C 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Ποια είναι τα ευρήµατα που υποδηλώνουν ότι ένα φύσηµα είναι σηµαντικό 
(οργανικό) 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



 3

3. α) Να  δώσετε τον ορισµό (σε επιγραµµατική  παράθεση των κλινικών  και/ή των  
εργαστηριακών  ευρηµάτων) του νεφριτικού συνδρόµου 
β) Να  δώσετε τον ορισµό του νεφρωσικού συνδρόµου 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. Ποιες είναι οι ενδείξεις αµυγδαλεκτοµής 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ (σύνολο: 2 - βαθµός 2 x 5) 
 
1. Παιδί ηλικίας 8 ετών προσκοµίζεται µε ιστορικό ανορεξίας και ευερεθιστότητας. 
Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται επώδυνη, κόκκινη γλώσσα και ήπια 
συµµετρική ελάττωση των τενόντιων αντανακλαστικών. Από τη γενική αίµατος η Hb 
είναι 9,5 g/dl µε MCV: 100 fl.  
α) Ποια είναι η πιθανή διάγνωση 
β) Πως θα προχωρήσετε διαγνωστικά 
γ) Ποια η θεραπευτική αντιµετώπιση 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
2. Ένα βρέφος 11 µηνών παρουσιάζει πυρετό ως 38oC και ρινοφαρυγγίτιδα από 
3ηµέρου. Την 4η µέρα παρουσίασε πυρετό έως 40oC και έντονη ανησυχία, χωρίς βήχα 
ή δυσχέρεια στην αναπνοή. Πώς θα προχωρήσετε διαγνωστικά; 
 
 ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
(10 ερωτήσεις x 5/ερώτηση= 50 βαθµοί - µια σωστή απάντηση)  
 
1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά µε τη σωµατική ανάπτυξη του 
βρέφους 
α) Το βάρος γέννησης διπλασιάζεται στην ηλικία των 8 µηνών. 
β) Η πρόσθια πηγή µπορεί να παραµείνει ανοικτή µέχρι την ηλικία των 18 µηνών 
γ) Το µήκος αυξάνεται στη διάρκεια του πρώτου έτους κατά 25-30 cm. 
δ) Στο τέλος του πρώτου έτους η περίµετρος κεφαλής είναι πάνω από 50 cm. 
ε) Τα α+β 
στ) Τα β+γ 
ζ) Τα γ+δ  
 
2. Σε ποιο από τα παρακάτω σύνδροµα παρατηρείται συχνότερα στένωση του ισθµού 
της αορτής. 
α) Τρισωµία 21 
β) Τρισωµία 18 
γ) Klinefelter 
δ) Turner 
ε) Κλάµατος γαλής 
 
3. Οι κηλίδες Koplik είναι παθογνωµονικές: 
α) της ανεµευλογιάς 
β) της ιλαράς 
γ) της ερυθράς 
δ) του αιφνίδιου εξανθήµατος 
ε) της παρωτίτιδας 
 
4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τον εγκολεασµό 
α) Συµβαίνει συνήθως σε νεογνά 
β) Το πρώτο σύµπτωµα είναι οι ρουκετοειδείς έµετοι 
γ) Η χορήγηση αντιβιοτικών είναι πρωταρχικής σηµασίας για την αντιµετώπισή του 
δ) Η δακτυλική εξέταση συµβάλλει στη διάγνωση 
ε) Τα α+γ 
στ) Τα α+β 
ζ) Τα γ+δ 
 
5. Ποιο από τα παρακάτω ευρήµατα δεν συνηγορεί για πυρετικούς σπασµούς 
α) Γενικευµένοι τονικοκλονικοί σπασµοί 
β) Πυρετός, λήθαργος και αυχενική δυσκαµψία 
γ) ∆ιάρκεια κάτω από 10 λεπτά 
δ) Ηλικία εκδήλωσης 6 µηνών – 6 ετών 
ε) Θετικό οικογενειακό ιστορικό 
στ) Τα α+ε 
ζ) Τα α+δ 
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6. Ποιο από τα παρακάτω δερµατικά νοσήµατα του νεογνού έχει κακή πρόγνωση 
α) Μογγολοειδείς κηλίδες 
β) Κεγχρίο νεογνού 
γ) Ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 
δ) Τοξικό ερύθηµα 
ε) Τα α+δ 
στ) Τα β+δ 
 
7. Ποιο είναι σωστό; 
α) Στη διερεύνηση κοριτσιού µε κοντό ανάστηµα συχνά περιλαβάνεται και ο  
καρυότυπος.  

β) Σε κοντό ανάστηµα που οφείλεται σε κοιλιοκάκη, προέχουν πάντα στην κλινική 
εικόνα τα συµπτώµατα από το γαστρεντερικό  

γ) Οι ενδοκρινικές διαταραχές αποτελούν σπάνια αιτία (3-5%) του κοντού 
αναστήµατος  

δ) Τα α+β 
ε) Τα α+γ 
στ) Τα α+β+γ  
 
8. Η τετραλογία Fallot χαρακτηρίζεται από: 
α) Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας 
β) Εκβολή της πνευµονικής αρτηρίας από την αριστερή κοιλία 
γ) Εφίππευση αορτής επί του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος 
δ) Στένωση της πνευµονικής 
ε) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία 
στ) Τα α+β+γ+ε 
ζ) Τα α+β+δ+ε 
η) Τα α+γ+δ+ε 
 
9. Το σύνδροµο Turner συνοδεύεται από: 
α) Νεογνικό λεµφοίδηµα 
β) Καρυότυπο 47ΧΧΧ 
γ) Στείρωση 
δ) Σοβαρή νοητική υστέρηση 
ε) Παχυσαρκία 
στ) Τα α+γ 
ζ) Τα γ+δ 
η) Τα β+γ 
 
10. Τα παρακάτω ισχύουν για το αιφνίδιο εξάνθηµα: 
α) Παρατηρείται ερύθηµα των παρειών που θυµίζει σηµάδι από χαστούκι 
β) Οφείλεται στον παρβοϊό Β19 
γ) Αποτελεί συχνή αιτία πυρετικών σπασµών 
δ) Ο πυρετός υποχωρεί µε την εµφάνιση του εξανθήµατος 
ε) Τα β+γ 
στ) Τα γ+δ 
ζ) Τα α+β 
 


