ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΔΜΜΔΛΒΑΪ
ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΔMΜΔΛΒΑΪΣ: ΚΔΙΜΔΝΟ 1
«Ινύιηνο 1846. Τελ εξρόκελε εβδνκάδα ζα αλαιάβσ ηε ζέζε ηνπ «Δπηκειεηή Α΄»
ζηελ Πξώηε Πηέξπγα ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ηεο Βηέλλεο.
Τξόκαμα, όηαλ άθνπζα ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ πεζαίλνπλ ζ’ απηήλ ηελ θιηληθή.
Απηό ην κήλα 36 από ηηο 208 κεηέξεο πέζαλαλ εθεί, όιεο από επηιόρεην ππξεηό. Τν λα
θέξεηο ζηε δσή έλα παηδί είλαη ηόζν επηθίλδπλν όζν ε πλεπκνλία πξώηνπ βαζκνύ».
Απηό ην θείκελν από ην εκεξνιόγην
ηνπ Ιγλάηηνπ εκκειβάηο (1818-1865)
πεξηγξάθεη
ηηο
θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ επηιόρεηνπ ππξεηνύ,
κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, πνπ
πξνθάιεζε ην ζάλαην πνιιώλ
γπλαηθώλ κεηά ηνλ ηνθεηό. Ο
εκκειβάηο ζπλέιεμε ζηνηρεία γηα ηνλ
αξηζκό
ησλ
ζαλάησλ
πνπ
νθείινληαλ ζηνλ επηιόρεην ππξεηό
θαη από ηελ Πξώηε θαη από ηε
Γεύηεξε
Πηέξπγα
(βιέπε
ην
δηάγξακκα).

Οη γηαηξνί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν εκκειβάηο, αγλννύζαλ ηελ αηηία πνπ
πξνθαινύζε ηνλ επηιόρεην ππξεηό. Πάιη από ην εκεξνιόγην ηνπ εκκειβάηο
δηαβάδνπκε:
«Γεθέκβξηνο 1846. Γηαηί ηόζεο πνιιέο γπλαίθεο πεζαίλνπλ από απηόλ ηνλ ππξεηό
κεηά από έλαλ ηνθεηό ρσξίο πξνβιήκαηα; Δπί αηώλεο ε επηζηήκε καο έιεγε όηη
πξόθεηηαη γηα κηα αόξαηε επηδεκία πνπ ζαλαηώλεη κεηέξεο. Αηηίεο κπνξεί λα είλαη νη
αιιαγέο ζηνλ αέξα ή θάπνηα εμσγήηλε επίδξαζε ή κηα θίλεζε ηεο ίδηαο ηεο Γεο, όπσο
έλαο ζεηζκόο».
ήκεξα, ιίγνη άλζξσπνη ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξήζνπλ σο πηζαλέο αηηίεο ππξεηνύ
κηα εμσγήηλε επίδξαζε ή έλα ζεηζκό. Όκσο, ηελ επνρή πνπ δνύζε ν εκειβάηο,
πνιινί άλζξσπνη, αθόκε θαη επηζηήκνλεο, ην πίζηεπαλ. Σώξα μέξνπκε όηη αηηία είλαη
νη ζπλζήθεο θαζαξηόηεηαο. Ο εκκειβάηο ήμεξε όηη ήηαλ απίζαλν ν ππξεηόο λα
πξνθαιείηαη από εμσγήηλε επίδξαζε ή από έλα ζεηζκό. Δπηθεληξώζεθε ζηα ζηνηρεία
πνπ ζπλέιεμε (βιέπε ην δηάγξακκα) θαη ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πξνζπαζήζεη λα
πείζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.
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Δρώτηση 1
Αο ππνζέζνπκε όηη είζαη ν εκκειβάηο. Γώζε κηα εμήγεζε, (βαζηδόκελνο/ε ζηα
ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ν εκκειβάηο), γηα πνην ιόγν ν επηιόρεηνο ππξεηόο είλαη
απίζαλν λα πξνθαιείηαη από ηνπο ζεηζκνύο.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Μέξνο ηεο έξεπλαο πνπ γηλόηαλ ζηα λνζνθνκεία ήηαλ ε αλαηνκία. Άλνηγαλ ην ζώκα
ελόο πεζακέλνπ αλζξώπνπ, γηα λα βξνπλ ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Ο εκκειβάηο
θαηέγξαςε όηη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Πξώηε πηέξπγα, ζπλήζσο
ζπκκεηείραλ ζηηο λεθξνςίεο γπλαηθώλ πνπ είραλ πεζάλεη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα,
πξηλ εμεηάζνπλ γπλαίθεο πνπ κόιηο είραλ γελλήζεη. Γελ έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ
αηνκηθή ηνπο θαζαξηόηεηα κεηά από ηηο λεθξνςίεο. Μεξηθνί ήηαλ αθόκε θαη
ππεξήθαλνη από ην γεγνλόο όηη από ηε κπξσδηά ηνπο κπνξνύζεο λα θαηαιάβεηο πσο
είραλ εξγαζηεί ζην λεθξνηνκείν, θαζώο απηό έδεηρλε πόζν εξγαηηθνί ήηαλ!
Έλαο από ηνπο θίινπο ηνπ εκκειβάηο πέζαλε κεηά από κία ηνκή πνπ πξνθάιεζε
κόλνο ηνπ ζηνλ εαπηό ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο λεθξνςίαο. Η λεθξνςία ζην
ζώκα ηνπ έδεημε όηη είρε ηα ίδηα ζπκπηώκαηα κε ηηο κεηέξεο πνπ πέζαλαλ από
επηιόρεην ππξεηό. Απηό έδσζε ζηνλ εκκειβάηο κία θαηλνύξηα ηδέα.

Δρώτηση 2
Η λέα ηδέα ηνπ εκκειβάηο ζρεηηδόηαλ κε ην πςειό πνζνζηό ζαλάησλ ησλ γπλαηθώλ
ζηηο δύν πηέξπγεο καηεπηηθήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηώλ.
Πνηα ήηαλ απηή ε ηδέα; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Α Η απνιύκαλζε ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηώλ κεηά ηηο λεθξνςίεο αλακελόηαλ λα
νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ επηιόρεηνπ ππξεηνύ.
Β Οη θνηηεηέο δελ έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο λεθξνςίεο, δηόηη ζα κπνξνύζαλ λα
απηνηξαπκαηηζηνύλ.
Γ Οη θνηηεηέο κύξηδαλ, γηαηί δελ πιελόληνπζαλ κεηά από κία λεθξνςία.
Γ Οη θνηηεηέο ήζειαλ λα δείμνπλ όηη είλαη εξγαηηθνί θαη απηό ηνπο έθαλε
απξόζεθηνπο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ γπλαηθώλ.
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Δρώτηση 3
Ο εκκειβάηο πέηπρε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηώζεη ηε ζλεζηκόηεηα πνπ
νθεηιόηαλ ζηνλ επηιόρεην ππξεηό. Αθόκε θαη ζήκεξα όκσο, ν επηιόρεηνο ππξεηόο
παξακέλεη κία επηδεκία πνπ είλαη δύζθνιν λα εμαιεηθζεί.
Ππξεηνί, ησλ νπνίσλ ε ζεξαπεία είλαη δύζθνιε, είλαη έλα πξόβιεκα ζηα λνζνθνκεία.
Πνιιά κέηξα ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηαμύ
απηώλ ησλ κέηξσλ είλαη θαη ην πιύζηκν ησλ ζεληνληώλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία.
Δμεγήζηε γηαηί ε πςειή ζεξκνθξαζία ζην πιύζηκν ησλ ζεληνληώλ βνεζά ζηε κείσζε
ηνπ θηλδύλνπ λα πξνζβιεζνύλ νη αζζελείο από ππξεηό.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Δρώτηση 4
Πνιιέο αζζέλεηεο ζεξαπεύνληαη κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ. Δληνύηνηο, ε επηηπρία
νξηζκέλσλ αληηβηνηηθώλ θαηά ηνπ επηιόρεηνπ ππξεηνύ έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία
ρξόληα.
Πνηα είλαη ε αηηία γη’ απηό; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Α Σα αληηβηνηηθά, από ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη, βαζκηαία ράλνπλ ηε δξαζηηθόηεηά ηνπο.
Β Σα βαθηήξηα γίλνληαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά.
Γ Απηά ηα αληηβηνηηθά βνεζνύλ κόλν θαηά ηνπ επηιόρεηνπ ππξεηνύ θαη όρη θαηά
άιισλ αζζελεηώλ.
Γ Η αλαγθαηόηεηα απηώλ ησλ αληηβηνηηθώλ έρεη κεησζεί, δηόηη νη ζπλζήθεο ηεο
δεκόζηαο πγείαο έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα.

εκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.191-192),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα).
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ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΔΜΜΔΛΒΑΪ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ζαλάησλ (αλά 100 γελλήζεηο) ζηηο
δύν πηέξπγεο.

 Τν γεγνλόο όηη ε πξώηε πηέξπγα είρε πςειό πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο
γπλαηθώλ ζπγθξηλόκελν κε εθείλν ησλ γπλαηθώλ ηεο δεύηεξεο πηέξπγαο,
πξνθαλώο δείρλεη όηη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηνπο ζεηζκνύο.
 Σηελ πηέξπγα 2 δελ ζεκεηώζεθαλ ηόζνη πνιινί ζάλαηνη, επνκέλσο έλαο
ζεηζκόο δελ ζα είρε επίδξαζε ζην βαζκό πνπ δελ ζα πξνθαινύζε ηνλ ίδην
αξηζκό ζαλάησλ ζε θάζε κία από ηηο πηέξπγεο.
 Δπεηδή ε δεύηεξε πηέξπγα δελ είλαη ηόζν ςειή, πηζαλά λα είρε θάπνηα ζρέζε
κε ηελ πηέξπγα. 1
 Δίλαη απίζαλν ην όηη νη ζεηζκνί πξνθαινύλ ηνλ ππξεηό, θαζόζνλ ηα πνζνζηά
ζλεζηκόηεηαο είλαη ηόζν δηαθνξεηηθά γηα ηηο δύν πηέξπγεο.

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ζεηζκνί δελ εθδειώλνληαη ζπρλά

 Θα ήηαλ απίζαλν λα πξνθαινύληαη από ηνπο ζεηζκνύο, δηόηη νη ζεηζκνί δελ
ζπκβαίλνπλ ζπλερώο.

Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ζεηζκνί επεξεάδνπλ επίζεο θαη ηνπο
αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηηο πηέξπγεο.
 Δάλ γηλόηαλ ζεηζκόο, νη γπλαίθεο εθηόο λνζνθνκείνπ πξνζβάιινληαλ θαη
απηέο από επηιόρεην ππξεηό.
 Δάλ ν ζεηζκόο ήηαλ ε αηηία, ηόηε νιόθιεξνο ν θόζκνο ζα ππέθεξε από
επηιόρεην ππξεηό θάζε θνξά πνπ ζα εθδεισλόηαλ έλαο ζεηζκόο (όρη κόλν νη
πηέξπγεο 1 θαη 2).

Αλαθέξνληαη ζην ζπιινγηζκό όηη, όηαλ εθδειώλεηαη ζεηζκόο, νη άλδξεο
δελ παζαίλνπλ επηιόρεην ππξεηό.
 Δάλ έλαο άλδξαο ήηαλ ζην λνζνθνκείν θαη γηλόηαλ (έλαο) ζεηζκόο, δελ ζα
πάζαηλε επηιόρεην ππξεηό, άξα νη ζεηζκνί δελ κπνξεί λα είλαη ε αηηία.
 Γηόηη ηα θνξίηζηα πξνζβάιινληαη θαη όρη νη άλδξεο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Τπνζηεξίδεη (κόλν) όηη νη ζεηζκνί δελ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ
ππξεηό, γηα παξάδεηγκα:
 Έλαο ζεηζκόο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη έλα άηνκν ή λα ηνλ αξξσζηήζεη.
 Έλα κηθξό «θνύλεκα» δελ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν.

Τπνζηεξίδεη (κόλν) όηη ν ππξεηόο πξέπεη λα πξνθαιείηαη από άιιε αηηία
(ζσζηή ή ιάζνο), γηα παξάδεηγκα:
 Οη ζεηζκνί δελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν δειεηεξησδώλ αεξίσλ. Πξνθαινύληαη
από ηηο πιάθεο ηεο Γεο νη νπνίεο πιεζηάδνπλ θαη ππεηζέξρνληαη ε κία ζηελ
άιιε.
 Γελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμύ ηνπο, είλαη απιώο κία πξνθαηάιεςε.
 Έλαο ζεηζκόο δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ εγθπκνζύλε. Ο ιόγνο ήηαλ, όηη νη
γηαηξνί δελ ήηαλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλνη.
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ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Α. Η απνιύκαλζε ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηώλ κεηά ηηο λεθξνςίεο
αλακελόηαλ λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ επηιόρεηνπ ππξεηνύ.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξεηαη ζηελ εμόλησζε ησλ βαθηεξίσλ.





Γηόηη κε ηε ζεξκόηεηα πνιιά βαθηήξηα ζα πεζάλνπλ.
Τα βαθηήξηα δελ αληέρνπλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία.
Τα βαθηήξηα ζα θανύλ κε ηελ πςειή ζεξκνθξαζία.
Τα βαθηήξηα ζα ςεζνύλ

Αλαθέξεηαη ζηελ εμόλησζε κηθξννξγαληζκώλ, κηθξνβίσλ θαη ηώλ.
 Γηόηη ε πςειή ζεξκνθξαζία ζθνηώλεη ηνπο κηθξνύο νξγαληζκνύο πνπ
πξνθαινύλ αζζέλεηα.
 Δίλαη πνιύ δεζηά γηα λα δήζνπλ ηα κηθξόβηα.

Αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε (όρη ζηελ εμόλησζε) ησλ βαθηεξίσλ.
 Τα βαθηήξηα ζα θύγνπλ.
 Ο αξηζκόο ησλ βαθηεξίσλ ζα κεησζεί.
 Γηαηί δελ ζα έρεηο ηα κηθξόβηα ζην ζώκα ζνπ.

Αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε (όρη ζηελ εμόλησζε) ησλ κηθξννξγαληζκώλ,
κηθξνβίσλ, ηώλ ή ζηελ απνζηείξσζε ησλ ζεληνληώλ.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξεηαη ζηελ εμόλησζε ηεο αζζέλεηαο.

 Γηόηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνύ λεξνύ ζθνηώλεη θάζε αζζέλεηα πνπ ππάξρεη
ζηα ζεληόληα.
 Η πςειή ζεξκνθξαζία ζθνηώλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ππξεηνύ ζηα
ζεληόληα θη έηζη κέλνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα κόιπλζε.

Άιιεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 4
Αποδεκηή απάνηηζη
Β. Σα βαθηήξηα γίλνληαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε.
Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.254-256),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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