
 

                                                                                                                 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο ιός του AIDS δεν μεταδίδεται με τα σκεύη φαγητού. 

β. Το 50% του πληθυσμού έχει ανοσία στην ηπατίτιδα C λόγω της συχνής προσβολής των παιδιών 

της προσχολικής ηλικίας. 

γ. Η διαδικασία μέσα στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να βελτιώσουν την υγεία τους αποτελεί 

την προληπτική ιατρική. 

δ. Η αύξηση της πληθυσμιακής ανοσίας δρα προστατευτικά και στα άτομα που δεν έχουν ανοσία. 

ε. Για τα λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται με τον αέρα είναι ευκολότερη η αντιμετώπιση του 

μέσου μεταφοράς. 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Α2. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

1. ψείρα                                                                     α. εξανθηματικός τύφος 

2. μετάγγιση αίματος                                              β. ηπατίτιδα Β 

3. ψύλλοι                                                                   γ. ηπατίτιδα Α 

4. κόπρανα                                                                δ. ελονοσία                                                       

5. σταγονίδια                                                            ε. πανώλη 

6. ανωφελές κουνούπι                                           στ. γρίπη 

                                                                                                                                                           Μονάδες 12 

 

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

 Η εξάπλωση μιας επιδημίας σε άλλες χώρες ονομάζεται 

α. ενδημία 

β. πανδημία 

γ. επιδημική έκρηξη 

δ. επίπτωση 

                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Β  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-12-19 
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Β1. Να δώσετε τον ορισμό της κοινωνικής και της ψυχικής υγιεινής, να ονομάσετε πέντε (5) 

κοινωνικά νοσήματα και να αναφέρετε ποιοι παράγοντες  συμβάλλουν στην εμφάνιση και 

μετάδοσή τους. 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 

Β2. Πως ορίζεται η ψυχική υγεία σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.; Ποια είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης 

και ποιες φάσεις της ζωής του ανθρώπου καλύπτει;  

                                                                                                                                                             Μονάδες 8 

Β3. Τι είναι η Δημόσια Υγιεινή και με ποιους τρόπους επιτυγχάνει τους σκοπούς της; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται  ως εν δυνάμει ασθενείς και που θα πρέπει να αναζητηθούν 

οι αιτιολογικοί παράγοντες που προσπαθεί να μειώσει ή να εξαλείψει η υγιεινή για να βελτιώσει 

την υγεία των ανθρώπων; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Γ2. 

α.  Ποιοι είναι οι παράγοντες που συνετέλησαν στη μείωση ή στην εκρίζωση νοσημάτων του 

παρελθόντος;  (Μονάδες 3) Να αναφέρετε τέσσερα (4) τέτοια νοσήματα καθώς και τρία (3) νέα 

νοσήματα που εμφανίζονται σήμερα. (Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

β. Να αναφέρετε τους βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης των σύγχρονων 

νοσημάτων. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Γ3.  

α. Τι μελετά η επιστήμη της επιδημιολογίας και πως γίνεται η διαπίστωση ότι σε έναν πληθυσμό 

υπάρχει επιδημία γρίπης; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

β. Ποιες είναι οι προυποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος και πως γίνεται η 

καταπολέμηση του; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Δ 
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Δ1. Τι είναι η έμμεση μετάδοση ενός μικροοργανισμού και με ποιους τρόπους γίνεται; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Δ2.  

α. Ποιες ασθένειες ονομάζονται σαλμονελλώσεις, πως μεταδίδονται και ποιες είναι οι συνήθεις 

πηγές μόλυνσης; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

β. Ποια είναι η συχνότερη μορφή της ασθένειας,  ποιος είναι ο χρόνος επώασης και με ποια 

συμπτώματα εκδηλώνεται; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Δ3.  

α. Πως μεταδίδονται τα αερογενή νοσήματα και που οφείλεται η μεγάλη νοσηρότητά τους κατά 

την διάρκεια του χειμώνα; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

β. Να αναφέρετε τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται για τα νοσήματα αυτά. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 


