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ΖΗΤΗΜΑ 1ο

A. Περιγεννητική φροντίδα µητέρας-νεογνού : Για 
ποιους λόγους χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα η 
µητέρα και το νεογνό και ποιες είναι οι ανάγκες 
του νεογνού κατά την περιγεννητική περίοδο; 

B. Τι γνωρίζετε για τα κυριότερα αρχέγονα νεογνικά 
αντανακλαστικά και την εξέλιξη του βρέφους στον 
κινητικό τοµέα; 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο  

A. Τι γνωρίζετε για την παθογένεια και τα 
χαρακτηριστικά της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας; 

B. Τι γνωρίζετε για τις επιπτώσεις καταγµάτων της 
σπονδυλικής στήλης και τις πρώτες βοήθειες που 
µπορούµε να δώσουµε;  

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο   

Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρόωρων 
µωρών και ποια µωρά διατρέχουν µεγαλύτερο 
κίνδυνο να πάθουν κακώσεις κατά τον τοκετό; 

Β. Τι γνωρίζετε για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα της 
µέσης ηλικίας; 
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ΖΗΤΗΜΑ 4ο

Α. Πώς αντιµετωπίζεται ο νεογνικός ίκτερος, πώς 
προλαµβάνεται και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
µωρού µε πυρηνικό ίκτερο; 

Β. Ποιες πρώτες βοήθειες πρέπει να δίνονται σε 
περίπτωση που ένα παιδί κάνει πυρετικούς 
σπασµούς; 

  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα αντιγράψετε 
τα θέµατα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 

3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήµατα . 
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή . 
5. Να χρησιµοποιηθεί στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή 

µαύρου . 
6. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης υποψηφίων τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων και δυνατή αποχώρηση 
µια (1) ώρα µετά την έναρξη της εξέτασης . 
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