
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
1.  Σελ 710-711(Βιβλίο: Βασική Παιδιατρική, Κανακούδη- Τσακαλίδου, Γ. Κατζός, 
University Studio Press, 2007)  
 
α.. Επιβράδυνση φυσιολογικής ωρίµανσης 
β. ∆ιαταραχή αισθητηρίων οργάνων 
γ. ∆ιαταραχή του λόγου 
δ. Εγκεφαλική παράλυση 
ε. ∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας 
στ. Πρωτοπαθή ψυχικά νοσήµατα, π.χ αυτισµός 
 
2. 
Σελ 374  
Απάντηση  

 

Χειρουργικά αίτια  Παθολογικά αίτια  

 (σχετικά συχνά) 

  
α. Οξεία σκωληκοειδίτιδα α. Οξεία γαστρεντερίτιδα  
β. Εγκολεασµός  β. Μεσεντέριος λεµφαδενίτιδα   
γ. Οξεία φλεγµονή µεκελείου γ. ∆υσκοιλιότητα  
δ. Απόφραξη λεπτού εντέρου δ. Πνευµονία βάσεων  
ε. Περίσφιξη κήλης  ε. Οξεία  πυελονεφρίτιδα  
στ. Συστροφή ωοθήκης ή όρχεων   στ. Ουρολιθίαση  
ζ. Εξωµήτρια κύηση   ζ. Υδρονέφρωση 
η. Τραυµατισµός  η. Αλλεργική πορφύρα  
 θ. Ηπατίτιδα 
 ι. Φλεγµονές γεννητικών οργάνων  
 ια.∆υσµηνόρροια 
 ιβ. Τροφικές δηλητηριάσεις  

 
3. Σελ 738-739 
Απάντηση  
α. Εκτιµούµε  το επίπεδο συνείδησης σε ασθενείς µε κώµα  
β. Οι παράµετροι  που αξιολογούνται: άνοιγµα των οφθαλµών, οµιλία και κινήσεις 
(µέγιστοι βαθµοί: 4, 5 και 6 αντίστοιχα) 
γ. Μέγιστη βαθµολογία: 15  
 
4. Σελ 465  
Απάντηση  
 MCV MCH MCHC 
Ορθόχρωµες  ορθοκυτταρικές  
- Αναιµία χρόνιας νόσου  
- πρόσφατη απώλεια αίµατος  
- Απλασία µυελού 

 
κ.φ 

 
κ.φ 

 
κ.φ 

Υπόχρωµες µικροκυτταρικές    



- Σιδηροπενική αναιµία  
- Μεσογειακά σύνδροµα  
- Χρόνια απώλεια αίµατος 

↓ ↓ ↓ 

Ορθόχρωµες  µακροκυτταρικές 
- Ανεπάρκεια B12 
- Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος  
- Απλασία µυελού   

 
↑ 

 
κ.φ 

 
κ.φ 

 
Β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
 
1. Σελ 489-490 
Απάντηση:  

1. Γενική αίµατος µε ιδιαίτερη προσοχή στη µορφολογία των λευκών αιµοσφαιρίων 
2. Λευχαιµία  
3. Εξέταση µυελού των οστών (µυελόγραµµα)  

 
2. Σελ 430-434 & 436  
Απάντηση 

α. Πιθανή διάγνωση: οξεία µεταλοιµώδης σπειραµατονεφρίτιδα 

β. Εξέταση που θα επαναληφθεί σε 6-8 εβδοµάδες: Συµπλήρωµα ορού C3  

γ. Τελική πρόγνωση: πολύ καλή  

δ.  Τιµή FeNa:  < 1%  

ε.  Μέτρηση στο πλάσµα: νάτριο και κρεατινίνη  (PNa, Pcr) 

Μέτρηση στα  ούρα: νάτριο και κρεατινίνη  (UNa, Ucr) 

στ. FeNa: UNa/PNa : Ucr/Pcr x 100 : UNa/Ucr x Pcr/PNa x 100 
 
3. Σελ 419-420 

α. ∆ιαφορική διάγνωση: 

Ουρολοίµωξη (πολύ πιθανό !)…………………………………………………………. 

Ιογενής λοίµωξη (λιγότερο πιθανό)…………………………………………………. 

Λανθάνουσα µικροβιακή λοίµωξη / µικροβιαιµία (ακόµα λιγότερο πιθανό) 

β. ∆ιαγνωστική προσέγγιση: 

Γενική ούρων (οπωσδήποτε !)…………………………………………. 

Προαιρετικά ή εφόσον η γενική ούρων είναι ενδεικτική ουρολοίµωξης: καλλιέργεια  

ούρων, γενική αίµατος, καλλιέργεια αίµατος…………………………………. 

γ. Θεραπευτική αντιµετώπιση:  

Αν η γενική ούρων είναι κφ και η γενική αίµατος (εφόσον έχει ληφθεί) δεν δείχνει 
λευκοκυττάρωση: µπορούν να δοθούν οδηγίες για συµπτωµατική αγωγή και 
επανεκτίµηση σε περίπτωση επιδείνωσης ή επιµονής των συµπτωµάτων. 

Αν η γενική ούρων είναι ενδεικτική ουρολοίµωξης ή/και η γενική αίµατος δείχνει 
λευκοκυττάρωση: λήψη καλλιεργειών ούρων (µε υπερηβική / καθετήρα) και αίµατος 
και έναρξη αντιµικροβιακής αγωγής. 



 
4. Σελ 374, 389-391 

α. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν πληροφορίες για τις κενώσεις του παιδιού (χρόνος τελευταίας 
κένωσης, συχνότητα, µέγεθος και σύσταση των κενώσεων)  καθώς και για τις 
διατροφικές του συνήθειες. 

β. ∆ιαφορική διάγνωση: όλα τα αίτια οξέος κοιλιακού άλγους στα παιδιά (πίνακας 13.7, 
σελ. 374). Ωστόσο, η ηλικία του παιδιού (ηλικία έναρξης του σχολείου), η εντόπιση 
της µάζας στον (αρ) λαγόνιο βόθρο (πιθανή κοπρανώδης µάζα) και η απουσία άλλων 
σηµείων και συµπτωµάτων (όπως πυρετός, δυσουρικά ενοχλήµατα κλπ) καθιστούν τη 
διάγνωση της δυσκοιλιότητας πολύ πιθανή. 

γ. Περαιτέρω αντιµετώπιση:  

∆ιαγνωστικά: δακτυλική εξέταση του ορθού, ακτινογραφία κοιλίας. 

Θεραπευτικά: 1) αποµάκρυνση των ενσφηνωµένων κοπράνων & καθαρισµός του 
εντέρου στην οξεία φάση (φάρµακα / πιθανόν υποκλυσµός), 2) οδηγίες διατροφής, 3) 
αγωγή αφόδευσης, 4) πιθανόν µακροχρόνια φαρµακευτική αγωγή, 5) ενηµέρωση και 
ψυχολογική φροντίδα 

 
5. Σελ 328-330 
α.  ∆ιάγνωση: εισρόφηση ξένου σώµατος 
β. Πρώτη εξέταση που θα ζητήσουµε: ακτινογραφία θώρακος σε εισπνοή και εκπνοή 
 
 
6. Σελ 324-328 
α. ∆ιάγνωση: κυστική ίνωση 
β. ∆ιαγνωστική εξέταση: τεστ ιδρώτα 
γ. Τύπος κληρονοµικότητας: υπολειπόµενος σωµατικός 
δ.  Κύρια εκδήλωση  στα νεογνά: ειλεός εκ µηκωνίου 
ε. Συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις: ανεπαρκής πρόσληψη βάρους, υποτροπιάζουσες 
λοιµώξεις αναπνευστικού, διαρροϊκές κενώσεις 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ   
 
ΟΜΑ∆Α Α 
1. α→ 3   β→ 5   γ→ 1   δ→4   ε→2 
2. Σωστή η στ (σελ 130-132) 
3. Απάντηση: δ (σελ 682) 
4. Απάντηση: δ (σελ 616)   
 
ΟΜΑ∆Α Β 
1. Απάντηση: β (σελ 616)   
2. α→ 5  β→ 1   γ→ 3   δ→4   ε→2 
3. Απάντηση: ε (σελ 682) 
4. Σωστή η ε (σελ 130-132)  
 


