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10 μονάδες  
 
ΘΕΜΑ B  
Β1. Να αναφέρετε (ονομαστικά) πέντε νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του πεπτικού 

συστήματος (5 μονάδες) και να περιγράψετε τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να 
λαμβάνονται ενάντια σε αυτά τα νοσήματα (7 μονάδες)  

12 μονάδες 
Β2. Περιγράψτε όλους τους τρόπους έμμεσης μετάδοσης μικροοργανισμών.  

3 μονάδες  
Β3. Να δώσετε τους ορισμούς: Μόλυνση, χρόνος επώασης, λοίμωξη, επιδημία, ενδημία.  

10 μονάδες  
 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Ποιες είναι οι τρεις ομάδες στις οποίες διακρίνονται οι άνθρωποι σύμφωνα με τον 

ορισμό της Υγείας και τι γνωρίζετε για κάθε ομάδα;  
12 μονάδες  

Γ2. Η πρόληψη διακρίνεται σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια. Τι γνωρίζετε 
για κάθε κατηγορία; Να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας πρόληψης.  

13 μονάδες  
 
ΘΕΜΑ Δ  
 
Δ1. Να δώσετε τον ορισμό της Υγιεινής. Ποιες είναι οι αρχές και οι σκοποί της Υγιεινής 

σύμφωνα με τον ορισμό;  
10 Μονάδες  

 
Δ2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος και με ποιους 

τρόπους επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων; (ονομαστικά).  
6 μονάδες  

 
Δ3. Με ποιους τρόπους μεταδίδονται από άτομο σε άτομο τα αερογενή νοσήματα;  

( 3 μονάδες).  
Ποια εποχή του χρόνου είναι μεγάλη η νοσηρότητα από αυτά τα νοσήματα και πού 
οφείλεται αυτό;  

(3 μονάδες).  
Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από αυτά τα 
νοσήματα;  

(3 μονάδες) 


