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ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εηδηθά εμνπιηζκέλεο 
αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ. 

Δρώηηζη 1 

Όηαλ νη αζζελείο ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, λαξθώλνληαη έηζη, ώζηε 
λα κελ αηζζάλνληαη θαζόινπ πόλν. Σν αλαηζζεηηθό δίδεηαη ζπρλά κε ηε κνξθή 
αεξίνπ, κέζα από κηα κάζθα πξνζώπνπ πνπ θαιύπηεη ηε κύηε θαη ην ζηόκα. 

Δκπιέθνληαη ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζηε δξάζε ησλ αλαηζζεηηθώλ 
αεξίσλ; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε ζύζηεκα. 

Δμπλέκεηαι ηο παρακάηω ζύζηημα 
ζηη δράζη ηων αναιζθηηικών αερίων;  

Ναι ή Όχι; 

Πεπηηθό ζύζηεκα Ναη / Όρη  

Νεπξηθό ζύζηεκα  Ναη / Όρη  

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα  Ναη / Όρη  

Δρώηηζη 2 

Να εμεγήζεηο γηαηί ηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αίζνπζεο ησλ 
ρεηξνπξγείσλ είλαη απνζηεηξσκέλα. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Δρώηηζη 3 

Μεηά ηελ εγρείξεζε, νη αζζελείο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θάλε θαη λα πηνύλε 
θαη γηα ην ιόγν απηό ηνπο βάδνπλ νξό (ελζηάιαμε) πνπ πεξηέρεη λεξό, ζάθραξα θαη 
αλόξγαλα άιαηα. Μεξηθέο θνξέο πξνζηίζεληαη ζην νξό αληηβηνηηθά θαη εξεκηζηηθά. 

Γηαηί ηα ζάθραξα πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ νξό είλαη ζεκαληηθά γηα ην κεηεγρεηξεηηθό 
αζζελή; 

A Γηα ηελ απνθπγή αθπδάησζεο 

B Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ  

Γ Γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεηεγρεηξεηηθώλ κνιύλζεσλ  

Γ Γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ζξέςεο 

Δρώηηζη 4 

Οη κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ  πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 
θαη γίλνληαη όιν θαη πην ζπρλά. ην παξαθάησ γξάθεκα, δίλεηαη ν αξηζκόο ησλ 
κεηακνζρεύζεσλ πνπ έγηλε ζε ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαηά ην 2003. 

 

Μπνξνύλ λα βγνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα από ην πην πάλσ γξάθεκα; Να 
θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε ζπκπέξαζκα. 

Μπορεί να βγει ηο ζυμπέραζμα αυηό από ηο γράθημα; Ναι ή Όχι 

Αλ γίλεη κεηακόζρεπζε πλεπκόλσλ, πξέπεη λα γίλεη θαη 
κεηακόζρεπζε θαξδηάο. 

Ναη / Όρη 

Οη λεθξνί είλαη ηα πην ζεκαληηθά όξγαλα ζην αλζξώπηλν 
ζώκα. 

Ναη / Όρη  

Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο πνπ έθαλαλ 
κεηακόζρεπζε ππέθεξαλ από αζζέλεηεο ησλ λεθξώλ. 

Ναη / Όρη  
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Δρώηηζη 5 (Καηαγραθή ζηάζης) 

Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. 

 
Ενδιαφέρομαι 

πολύ 

Ενδιαφέρομαι 

μέτρια 

Ενδιαφέρομαι 

λίγο 

Δεν 

ενδιαφέρομαι 

καθόλου 

Να μάθεις πώς αποζηειρώνονηαι 

ηα τειροσργικά εργαλεία 1 2 3 4 

Να γνωρίζεις για ηοσς διάθοροσς 

ηύποσς ηων αναιζθηηικών ποσ 

τρηζιμοποιούνηαι. 

1 2 3 4 

Να καηανοήζεις πώς ελέγτεηαι 

ηλεκηρονικά ο βαθμός ζηον οποίο 

ο αζθενής διαηηρεί ηις αιζθήζεις 

ηοσ καηά ηη διάρκεια ηης 

εγτείρηζης.  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 250- 251), 

από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 
 

Όρη, Ναη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 
 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Ο καζεηήο αλαθέξεη ηελ αλάγθε λα βεβαησζνύκε όηη δελ ππάξρνπλ 
βαθηήξηα/κηθξόβηα ζηα εξγαιεία ΚΑΙ ην γεγνλόο όηη απηό ζηακαηά ηελ 
εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο. 
 Για να εμποδίζοσν ηα βακηήρια να μποσν μέζα ζηο ζώμα και να μολύνοσν 

ηον αζθενή. 

 Έηζι ώζηε να μην μποσν μικρόβια ζηο ζώμα άλλων ανθρώπων ποσ θα 
σποβληθούν ζε τειροσργική επέμβαζη.  

 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Ο καζεηήο αλαθέξεη ηελ αλάγθε λα βεβαησζνύκε όηη δελ ππάξρνπλ 
βαθηήξηα, ΑΛΛΑ όρη όηη απηό ζηακαηά ηελ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο. 
 Για να ζκοηώζοσν ηα μικρόβια ποσ βρίζκονηαι πάνω ηοσς. 

Ο καζεηήο αλαθέξεη όηη απηό ζηακαηά ηελ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο., 
ΑΛΛΑ όρη όηη απηό ζπκβαίλεη επεηδή ζαλαηώζεθαλ ηα  βαθηήξηα πνπ 
πηζαλά ππήξραλ πάλσ ζηα εξγαιεία. 
 Για να μη μολσνθεί ο αζθενής. 

 Για να εμποδιζηεί οποιαδήποηε μεηαθορά ηης αζθένειας. 
 

 Μη αποδεκηή απάνηηζη  

Άιιεο απαληήζεηο. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

Αποδεκηή απάνηηζη: 
 

  Γ. Γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ζξέςεο 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 
 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 
 

Όρη, Όρη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 
 

Άιιεο απαληήζεηο. 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 289- 290), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


