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ΘΕΜΑ  Α  
A1.  α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 
A2.  1  δ,  2  α, 3  γ, 4  στ, 5  β. 
 
ΘΕΜΑ  Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  5 

«Απόστημα λέμε ότι σχηματίζεται όταν συγκεντρώνεται πύο 
μέσα σε κοιλότητα που δεν υπάρχει πριν, αλλά δημιουργείται 
κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων της φλεγμονής.»  

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  13   
«Όταν η πτώση της πίεσης γίνεται απότομα, κατά τη 
μετάβαση από τη καθιστή ή ξαπλωτή στάση στην όρθια θέση, 
τότε λέγεται ορθοστατική υπόταση.» 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδες  62-63   
 η σύφιλη  
 η βλεννόρροια ή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα  
 το μαλακό έλκος  
 το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα  
 το βουβωνικό κοκκίωμα  

   
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  139   επιλέγουμε  4  από τα  7 

 κληρονομικότητα.  
 παχυσαρκία.  
 κατανάλωση ζωικών λιπών.  
 κάπνισμα.  
 άγχος.  
 έλλειψη σωματικής άσκησης.  
 χρόνια υπέρταση. 



 

 

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  206  
«Ανάλογα με το πόσο εμφανής είναι η ανεπάρκεια της 
ινσουλίνης , ο διαβήτης έχει τις εξής μορφές:  
 Κλινικός διαβήτης: άρρωστοι με συμπτώματα ή επιπλοκές 

διαβήτη.  
 Ασυμπτωματικός διαβήτης: η υπερχοληστερολαιμία 

διαπιστώνεται μόνο με δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη.  
 Λανθάνων διαβήτης: ο διαβήτης διαπιστώνεται στην 

εγκυμοσύνη ή σε περιόδους παχυσαρκίας.  
 Δυνητικός διαβήτης: υπάρχει προδιάθεση λόγω ύπαρξης 

διδύμου αδελφού με διαβήτη ή και των δύο γονέων.»  
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδες  104-105  επιλέγουμε τα  5 

«Δυσκοιλιότητα … αιμορροΐδες κ.λ.π.»  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  155  

«Οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανίζει ο ασθενής 
λόγω της υπέρτασης είναι:  
 καρδιακή ανεπάρκεια  
 εγκεφαλική αιμορραγία  
 μόνιμες διαταραχές όρασης  
 θρομβώσεις στεφανιαίων  
 εγκεφαλικές θρομβώσεις  
 νεφρική ανεπάρκεια.»  

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  196  
Το μυξοίδημα εμφανίζεται στον υποθυρεοειδισμό. 
 Άλλες εκδηλώσεις που εμφανίζονται είναι:  
 υπνηλία  
 εύκολη κούραση  
 αργή αντίδραση στα ερεθίσματα  
 κρυώνει  
 βραχνή φωνή  
 πρήξιμο στο πρόσωπο και σώμα  
 αραίωση των τριχών στο κεφάλι  
 δεν τρώει πολύ, παίρνει βάρος  
 δυσκοιλιότητα.»  


