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ΥΓΙΔΙΝΗ 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

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

κεηάδνζε ηεο επαηίηηδαο C. 

β. Η ζσκαηηθή άζθεζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. 

γ. Η αύμεζε ηεο πιεζπζκηαθήο αλνζίαο δξα πξνζηαηεπηηθά ζηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αλνζία. 

δ. Η πξσηνβάζκηα πξόιεςε είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, πξηλ εκθαληζηνύλ ηα 

ζπκπηώκαηά ηεο. 

ε. Η επαηίηηδα Α αλήθεη ζηα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα. 

                              (Μονάδες  15) 

 

Α2.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη, δίπια, έλα από ηα 

γξάκκαηα α, β, γ, δ, ε, ζη ηεο ζηήιεο Β, πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. Σεκεηώλεηαη όηη έλα 

γξάκκα από ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Αξνπξαίνη α. Κίηξηλνο ππξεηόο 

2. Αλσθειέο θνπλνύπη β. Φπκαηίσζε 

3. Ψείξα γ. Παλώιε 

4. Σηεγόκπγα δ. Λετζκαλίαζε 

5. Σθλίπα ε. Εμαλζεκαηηθόο ηύθνο 

 ζη. Εινλνζία 

 

                               (Μονάδες  10) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β1.   Πνιιά λνζήκαηα ηνπ παξειζόληνο έρνπλ κεησζεί ή εθξηδσζεί. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη ζπληέιεζαλ ζ’ απηό. 

(Μονάδες 5) 

Β2. Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ.  

 

(Μονάδες 7) 

Β3. Τη είλαη ε αλαθύθισζε (κνλ. 3) θαη πνηα νθέιε παξέρεη (κνλ. 4). 

 

(Μονάδες 7) 

Β4. Πνηεο είλαη νη αξρέο θαη νη ζθνπνί ηεο Υγη εηλήο ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο. 

 

(Μονάδες 6) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Με πνηνπο ηξόπνπο γίλεηαη ε άκεζε κεηάδνζε ελόο ινηκώδνπο λνζήκαηνο. Να αλαθέξεηε από 

έλα παξάδεηγκα ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

(Μονάδες 8) 

Γ2. Ο άλζξσπνο δηαηεξεί ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπ, αλεμάξηεηα από ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

α) Με πνηνπο κεραληζκνύο επηηπγράλεηαη ε ζεξκνξξύζκηζε, όηαλ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο; (κνλ. 4) 

β) Πνηεο ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ζεξκνξξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα; (κνλ. 2) 

γ) Σε πνηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ν νξγαληζκόο αδπλαηεί λα απνβάιιεη ηε ζεξκόηεηα; (κνλ. 3)

   

(Μονάδες 9) 

Γ3. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηεο πξόιεςεο; (κνλ. 2) Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο πξόιεςεο (κνλ. 3) θαη 

ζε ηη απνζθνπεί θαζεκηά από απηέο (κνλ. 3); 

 

(Μονάδες 8) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Σε λενγλό ειηθίαο 5 εκεξώλ δηαπηζηώζεθε ινίκσμε από γνλόθνθθν. 

 

α) Πόηε κνιύλζεθε ην λενγλό; (κνλ. 2) 

β) Πνην κέηξν πξνθύιαμεο έπξεπε λα έρεη εθαξκνζηεί πξνιεπηηθά γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ινίκσμεο; (κνλ. 4) 

γ) Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία ησλ λνζεκάησλ ζηελ νπνία αλήθεη ε γνλνθνθθηθή νπξεζξίηηδα 

(κνλ. 2) θαη ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπρλόηεηά ηεο (κνλ. 6). 

δ) Πνην είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ κόιπλζε σο ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο παξαπάλσ λόζνπ; (κνλ. 2) 

 

(Μονάδες 16) 

 

Γ2. Έλαο ηαμηδηώηεο κε ηελ επάλνδό ηνπ από ηελ θεληξηθή Αθξηθή θαη κεηά από έιεγρν ησλ 

πγεηνλνκηθώλ αξρώλ δηαπηζηώζεθε όηη λνζεί από θίηξηλν ππξεηό. 

 

α) Πνηα δηαδηθαζία επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζνπλ νη πγεηνλνκηθέο αξρέο (κνλ. 3). 

β) Πώο κεηαδίδεηαη ν θίηξηλνο ππξεηόο (κνλ. 3). 

γ) Με πνην ηξόπν ζα κπνξνύζε λα πξνθπιαρζεί ν ηαμηδηώηεο από ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα (κνλ. 

3). 

 

(Μονάδες 9) 
                                           

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


