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ΥΓΙΕΙΝΗ Γ΄ΕΠΑΛ 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1.  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (Σ) ή ιάζνο (Λ) 

 

Α. Η ρξεζηκνπνίεζε βεινλώλ θαη ζπξηγγώλ κηαο ρξήζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνθύιαμε από 

ηε κεηάδνζε ηεο επαηίηηδαο C. 

 

Β. Πξνιεπηηθή Ιαηξηθή θαη Υγηεηλή είλαη ηαπηόζεκεο έλλνηεο. 

 

Γ. Η θπξηόηεξε κνξθή πξόιεςεο ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη ε ηξηηνβάζκηα. 

 

Γ. Οη θνξείο ηνπ AIDS δε κεηαδίδνπλ ηε λόζν. 

 

Δ. Η θπκαηίσζε απνηειεί ηαπηόρξνλα θνηλσληθό θαη ινηκώδεο λόζεκα.  
                              (Μονάδερ  15) 

 

 

 

Α2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο θνξείο/μεληζηέο ηεο ζηήιεο Α κε ηελ αζζέλεηα πνπ κεηαδίδνπλ ζηνλ 

άλζξσπν ηεο ζηήιεο Β. Έλα γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πεξηζζεύεη. 

 

 

Σηήιε Α Σηήιε Β 

1. Αξνπξαίνη Α. Κίηξηλνο Ππξεηόο 

2. Αλσθειέο θνπλνύπη Β. Φπκαηίσζε 

3. Χείξα Γ. Παλώιε 

4. Σηεγόκπγα Γ. Λετζκαλίαζε 

5. Σθλίπα Δ. Δμαλζεκαηηθόο Τύθνο 

 Ση. Δινλνζία 

 

(Μονάδερ 10)                                   
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ΘΔΜΑ B 

 

Β.1 Πνιιά λνζήκαηα ηνπ παξειζόληνο έρνπλ κεησζεί ή εθξηδσζεί. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο νη 

νπνίνη κπνξεί λα ζπληέιεζαλ ζε απηό.   
(Μονάδερ 7) 

Β.2 Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηεο πξόιεςεο; (κνλ 3) 

Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο πξόιεςεο (κνλ 3) θαη ζε ηη απνζθνπεί θαζεκία από απηέο (κνλ 6); 

(Μονάδερ 12) 

 

Β.3 Να γξάςεηε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπργάλεηαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδώλ 

λνζεκάησλ. 

(Μονάδερ 6) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ.1 Τη νλνκάδεηαη Αγσγή Υγείαο θαη πνπ απνζθνπεί; 

(Μονάδερ 8) 

 

Γ.2 Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο γηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο: ελδεκία, αηνκηθή πγηεηλή, ινηκώδε 

λνζήκαηα. 

(Μονάδερ 9) 

 

Γ.3 Πνπ νθείιεηαη ε επαηίηηδα Α (κνλ 2) θαη πσο κεηαδίδεηαη (κνλ 4); Θα ηαμηλνκνύζαηε ηνπο 

ηξόπνπο κεηάδνζήο ηεο σο άκεζνπο ή έκκεζνπο (κνλ 2);  

(Μονάδερ 8)  

  

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ.1 Τν Σύλδξνκν Δπίθηεηεο Αλεπάξθεηαο (AIDS) απνηειεί έλα από ηα λνζήκαηα πνπ καζηίδεη ηε 

ζύγρξνλε θνηλσλία. 

 

Α. Πνπ νθείιεηαη ε αζζέλεηα (κνλ 2) θαη ζε πνηα θαηεγνξία λνζεκάησλ αλήθεη ην AIDS (κνλ 2); 

Β. Πώο κεηαδίδεηαη ε αζζέλεηα (κνλ 7) 

Γ. Πνηα είλαη ηα κέηξα πξνθύιαμεο θαηά ηνπ AIDS (κνλ 9) 

Γ. Σην δηακέξηζκα κηαο πνιπθαηνηθίαο κέλεη έλα άηνκν πνπ είλαη θνξέαο ηνπ AIDS. Οη ππόινηπνη 

έλνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο αλεζπρνύλ γηα ηε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο ζηνπο ίδηνπο θαζώο έξρνληαη 

ζπρλά ζε επαθή καδί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ρξεζηκνπνηνύλ θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

όπσο ηηο ζθάιεο θαη ηνλ αλειθπζηήξα. Δίλαη βάζηκε ε αλεζπρία ησλ ππόινηπσλ ελνίθσλ (κνλ 5) 
(Μονάδερ 25) 
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ΟΓΗΓΙΔΣ (για ηοςρ εξεηαζομένοςρ) 

Σην εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Σην εζώθπιιν πάλσ-πάλσ λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα Αηνκηθά ζηνηρεία καζεηή. Σηελ αξρή ησλ απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-

πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη 

να μην γπάψεηε πνπζελά ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο.  

Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο 

παξαδνζνύλ. Τπρόλ ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δε ζα βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. 

Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.  

Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα  μόνο κε κπιε ή μόνο κε καύξν ζηπιό κε 

κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. Μνιύβη επηηξέπεηαη θαη κόλν γηα πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ. 

 

Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.  

Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

Φξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: κεηά ηηο  .  


