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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:    ΥΓΙΕΙΝΗ  

      

ΘΕΜΑ Α. 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (μ. 25) 

 

Α1. Το κλωστηρίδιο της αλλαντιάσεως μεταδίδεται μέσω: 

α. της τροφής 

β. του αέρα 

γ. από ζώα-ξενιστές 
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Α2. Ένας διαβητικός, που το γνωρίζει ότι πάσχει και κάνει θεραπεία με ινσουλίνη, όταν μετράει το σάκχαρό του κάθε 

πρωί με ειδικό μηχάνημα εφαρμόζει: 

α. πρωτοβάθμια πρόληψη 

β.  δευτεροβάθμια πρόληψη 

γ. τριτοβάθμια πρόληψη 

 

A3. Για ποιο από τα παρακάτω δεν υπάρχει εμβόλιο: 

α. ηπατίτιδα Α 

β. ηπατίτιδα Β 

γ. ηπατίτιδα C 

 

Α4. Η εξυγίανση του περιβάλλοντος ανήκει στην: 

α. Ψυχική Υγιεινή 

β. Κοινωνική Υγιεινή 

γ. Δημόσια Υγιεινή 

 

Α5. Στο κοινωνικό περιβάλλον ανήκει: 

α. η κατοικία 

β. το νερό 

γ. το έδαφος 

 

ΘΕΜΑ Β.  

Β1. Να αντιστοιχήσετε το κάθε νόσημα της πρώτης στήλης με τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει από την 

δεύτερη στήλη. Σημειώνεται ότι μπορεί ένα νόσημα να εμφανίζει περισσότερα του ενός συμπτώματα και ένα 

σύμπτωμα να είναι κοινό σε περισσότερα του ενός νοσήματα. (μ. 12) 

ΝΟΣΗΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑ 

AIDS Πυρετός (οποιασδήποτε μορφής και έντασης) 

Βλεννόρροια Άνοια 

Βρουκέλωση Ίκτερος 

Γρίπη Δυσουρία 

Ηπατίτιδα A Διαρροϊκές κενώσεις 

Σαλμονέλλωση  
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Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το νούμερο του κενού (1-5) καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη 

λέξη, η οποία συμπληρώνει σωστά το κενό. (μ. 10) 

κοσμική, υπεριώδη, κανονική, μειωμένη, φυσική, υπέρυθρη, αυξημένη, ορατή,  τεχνητή 

α. Η νόσος των δυτών παρουσιάζεται κατά την απότομη επάνοδο στην ____________ πίεση από περιβάλλον με 

_____________ πίεση. 

β. Η ___________ ακτινοβολία είναι η κύρια πηγή θερμότητας της Γης ενώ η _____________ είναι απαραίτητη για 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 

γ. Μία ____________ πηγή ακτινοβολίας είναι οι ακτίνες α, β, γ, από το διάστημα. 

 

Β3. Ποια είναι τα μέτρα προφύλαξης για τους επαγγελματικούς καρκίνους; (μ. 3) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πού συμβάλει η σωματική άσκηση; (μ. 7) Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα της ορθοπεδικής; (μ. 3) 

Γ2. Με ποιο τρόπο συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα ραδϊοισοτόπων στους Εσκιμώους; (μ. 5) 

Γ3. Ποια είναι τα είδη βόθρων και τι γνωρίζεται για το καθένα από αυτά; (μ. 6) 

Γ4. Σε τι διαφέρει η σύγχρονη αγροτική κατοικία από αυτήν του παρελθόντος; (μ. 4) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ένας φίλος σας κάνει υγειονομικούς ελέγχους σε εστιατόρια και σας αναφέρει ότι την περασμένη βδομάδα 

έκλεισε ένα εστιατόριο γιατί βρήκε: 

α) τις σακούλες των απορριμμάτων να τις έχουν μες στην κουζίνα 

β) έντομα μέσα σε ξηρά τρόφιμα 

γ) πετσέτες, τηγάνια και κατσαρόλες βρόμικες ενώ να χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα 

δ) φρούτα και λαχανικά να είναι αποθηκευμένα σε ντουλάπια με εμφανή σημάδια υγρασίας  

ε) σερβιτόρο που έπασχε από COVID και δούλευε κανονικά 

Ποια μέτρα προστασίας δεν τηρήθηκαν στο καθένα από τα α-ε παραπτώματα που ανέφερε ο φίλος σας; (μ. 5) 

 

Δ2. Ένας ξάδερφός σας οδοντίατρος σας φωνάζει μια μέρα στο οδοντιατρείο του. Σε έναν ασθενή του παρατηρείτε 

ότι έχει ανωμαλίες σύγκλισης των δοντιών και σφράγισμα που προεξέχει στην περιοχή των δοντιών προς τα ούλα.  
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α) Από ποια νοσήματα κινδυνεύει ο ασθενής; Αν είναι παιδί, με ποια μορφή θα του εμφανιστεί η νόσος; Αν είναι 

ενήλικας, με ποια μορφή θα του εμφανιστεί; (μ. 3) 

β) Αν είναι παιδί, τι θα πάθουν τα ούλα του; (μ. 4) Αν είναι ενήλικας και δεν γίνει θεραπεία, τι θα κάνει η βλάβη στα 

ούλα; (μ. 4) 

 

Δ3.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλήθηκε να αναλύσει το νερό σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Ως 

αποτέλεσμα, πάρθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 

 ΝΗΣΙ 1 ΝΗΣΙ 2 ΝΗΣΙ 3 ΝΗΣΙ 4 ΝΗΣΙ 5 ΝΗΣΙ 6 

Προέλευση 
νερού 

Γεώτρηση Φράγμα Αφαλάτωση 
θαλάσσης 

Φυσική 
πηγή 

Αφαλάτωση 
θαλάσσης 

Φυσική 
πηγή 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα Άχρωμο Άχρωμο Άχρωμο Άχρωμο Άχρωμο Άχρωμο 

Γεύση Άγευστο Άγευστο Μεταλλική Άγευστο Άγευστο Ελαφρώς 
ξινή 

Οσμή Ελαφρώς 
μούχλας 

Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο Άοσμο 

Σκληρότητα Κανονική Κανονική Ελαφρώς 
αυξημένη 

Κανονική Κανονική Κανονική 

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αντίδραση (τιμές 
pH) 

7,6 7,0 8,1 7,3 7,8 6,3 

Σχετική 
ποσότητα 
αζωτούχων 
ενώσεων 

Αυξημένη - - - - - 

Συγκέντρωση 
χλωριούχων 
αλάτων 

<30 mg/lt <30 mg/lt 45 mg/lt <30 mg/lt 35 mg/lt <30 mg/lt 

Παρουσία άλλων 
χημικών 
ενώσεων (και 
ποιες) 

- - ΝΑΙ 
Μόλυβδος  

- - - 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παρουσία 
βακτηρίων (και 
ποια) 

- - - - - ΝΑΙ 
Σιγκέλλα 
σε 
χαμηλά 
επίπεδα 

Παρουσία 
πρωτοζώων (και 
ποια) 

ΝΑΙ 
Αμοιβάδες 
σε χαμηλά 
επίπεδα 

ΝΑΙ 
Λάμβλια 
σε 
χαμηλά 
επίπεδα 

- - - - 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 20°C 20°C 20°C 6°C 14°C 20°C 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, σε ποια νησιά μπορεί να παραχωρηθεί άδεια χρήσης του νερού και σε ποια όχι; 

Να αιτιολογήσετε πλήρως για κάθε νησί με βάση τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το πόσιμο νερό; (μ. 9) 

   

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 


