
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-12-19 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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 

Απάντηση: α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος.  

 

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 

Απάντηση: 1-α, 2-β, 3-ε, 4-γ, 5-στ, 6-δ. 

 

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

 Η εξάπλωση μιας επιδημίας σε άλλες χώρες ονομάζεται 

α. ενδημία 
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β. πανδημία 

γ. επιδημική έκρηξη 

δ. επίπτωση 

                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

Απάντηση: β 

 

ΘΕΜΑ Β  

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 

Απάντηση: Κοινωνική Υγιεινή είναι κλάδος της Υγιεινής, ο οποίος ασχολείται με τους κοινωνικούς 

και οικονομικούς παράγοντες που επιδρούν βλαππικά στην υγεία του πληθυσμού, με σκοπό την 

εξουδετέρωσή τους και την ενίσχυση των ευεργετικών παραγόντων .  

Ψυχική Υγιεινή είναι κλάδος της Κοινωνικής Υγιεινής που εξετάζει τους παράγοντες εκείνους , οι 

οποίοι επιδρούν στην ψυχική υγεία του ανθρώπου με σκοπό την πρόληψη, την διατήρηση και 

προαγωγή της ψυχικής του υγείας. 

Υπάρχουν νοσήματα που καλούνται κοινωνικά νοσήματα (φυματίωση, ψυχικά νοσήματα, 

τοξικομανία, αλκοολισμός, κάπνισμα κ.λπ.) γιατί στην εμφάνισή τους και μετάδοσή τους 

συμβάλλουν οι δυσμενείς οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. 

 

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 

Απάντηση: Ψυχική Υγεία είναι σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας , 

όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται 

από τα προσωπικά του επιτεύγματα. Η πρωτοβάθμια πρόληψη είναι η κυριότερη μορφή 

Πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου την 

προγεννητική, τη νεογνική, την παιδική , την εφηβική , την ενηλικίωση και την τρίτη ηλικία. 

 

Β3. Τι είναι η Δημόσια Υγιεινή και με ποιους τρόπους επιτυγχάνει τους σκοπούς της; 
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                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

Απάντηση: Δημόσια Υγιεινή είναι το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζονται από το κράτος με 

σκοπό την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Αυτό επιτυχάνεται με 

την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων, την αγωγή υγείας 

ομάδων πληθυσμού, την οργάνωση των υγειονομικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

 

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 

Απάντηση: Οι εν δυνάμει ασθενείς είναι η ομάδα των ανθρώπων που βρίσκεται σε ενδιάμεση 

κατάσταση, φαίνονται υγιείς, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεταξύ υγείας και ασθένειας. Οι 

άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί βλάβη χωρίς να το γνωρίζουν, συνεχίζουν ανυποψίαστα την 

εργασία τους μέχρις ότου εκδηλωθεί η ασθένεια, οπότε και θα ζητησουν βοήθεια από την 

θεραπευτική ιατρική. 

Στην ομάδα αυτή αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες σε ολόκληρο τον πληθυσμό η  υγιεινή 

προσπαθεί να μειώσει ή να εξαλείψει τους αιτιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία 

του ανθρώπου. Οι αιτιολογικοί παράγοντες πρέπει να αναζητηθούν, στα στοιχεία του 

περιβάλλοντος, στην ανθρώπινη κοινωνία, στον τρόπο ζωής, αλλά και στο γονότυπο του κάθε 

ανθρώπου. 

 

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 

Απάντηση:  
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α. Πολλά νοσήματα του παρελθόντος έχουν μειωθεί ή εκριζωθεί ενώ έχουν δημιουργηθεί άλλα. Σε 

αυτό συνετέλεσε η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η πρόοδος της επιστήμης και τεχνολογίας και 

η παραγωγή εμβολίων και αντιβιοτικών . Νοσήματα που θέριζαν την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα 

τα παιδιά, όπως τα λοιμώδη νοσήματα ευλογιά, πανώλη, διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα κ.λπ., 

σήμερα στις περισσότερες κοινωνίες έχουν εξαλειφθεί. Νέοι όμως νοσήματα κάνουν την εμφάνισή 

τους όπως είναι το ΑIDS, νέες μορφές ηπατίτιδας και η αναζωπύρωση της φυματίωσης. 

β. Η καθιστική ζωή , η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο κατα ναλωτισμός, ο αλκοολισμός, η τοξικομανία, 

το κάπνισμα, το άγχος , η ανασφάλεια και η μοναξιά των μεγαλουπόλεων , αποτελούν τους 

βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης συγχρόνων νοσημάτων. 

 

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 

Απάντηση:  

α. Επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τα αίτια και την συχνότητα όλων των νοσημάτων, 

ερευνά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την κατανομή τους και υποδεικνύει μέτρα 

πρόληψης. Η διαπίστωση, ότι σε ένα πληθισμό υπάρχει επιδημα γρίτης , γίνεται με τη σύγκριση 

των κρουσμάτων αυτού του χρόνου με τα κρούσματα, προηγουμένων χρόνων. 

β. Οι προϋποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος είναι: 

 να υπάρχει πηγή μόλυνσης, 

 να υπάρχει μέσον , οδός μεταφοράς του λοιμογόνου παράγοντα, 

 να υπάρχει ευπαθής πληθυσμός. 

Η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων επιτυγχάνεται με: 

 την εξουδετέρωση ή μείωση της πηγής μόλυνσης, 

 τον έλεγχο των μέσων μεταφοράς των λοιμογόνων παραγόντων, 

 την ανοσοποίηση του πληθυσμού. 

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

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Απάντηση: Έμμεση μετάδοση είναι η μεταφορά ενός μικροοργανισμού έμμεσα με την παρεμβολή 

ενός ξενιστή ή ενός οχήματος ή με τον αέρα. 

Αυτό γίνεται: 

 Με όχημα το νερό, το γάλα, τα τρόφιμα, είδη προσωπικής χρήσης , όπως ρούχα, ποτήρια, 

μαχαιροπήρουνα κ.λπ. 

 Με ξενιστές που συνήθως είναι έντομα ( π.χ. κουνούπια). 

 Με τον αέρα: επιτυγχάνεται με σκόνη και πυρήνες σταγονιδίων. Οι πυρήνες σταγονιδίων 

είναι κατάλοιπα των σταγονιδίων, που αιωρούνται στον αέρα . Έτσι, μεταδίδονται 

νοσήματα όπως φυματίωση. Η σκόνη έχει μολυνθεί από σταγονίδια ή εκκρίματα ασθενών 

και αιωρούμενη εισπνέεται. 

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 

Απάντηση: 

α.  Οι σαλμονελλώσεις είναι νοσήματα που προκαλούνται από βακτήρια τις σαλμονελλες. Οι 

σαλμονελλώσεις μεταδίδονται με πρόσληψη του μικροβίου από το στόμα (μολυσμένη τροφή, 

νερό, ποτά) και μεταδίδονται από ζώα σε άνθρωπο ή αnό άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Συνήθεις πηγές μόλυνσης για τον άνθρωπο είναι τα ακάθαρτα νερά, που βρίσκονται κοντά σε 

υπονόμους, τα θαλασσινά μύδια, το κρέας πουλερικών και τα αυγά τους, οι ασθενείς και οι 

μικροβιοφορείς. 

β. Η γαστρεντερίιδα από σαλμονέλλα είναι η συχνότερη μορφή της ασθένειας. Έχει χρόνο 

επώασης 8-48 ώρες από τη στιγμή λήψης της μολυσμένης τροφής. Εκδηλώνεται με ναυτία , έμετο, 

κοιλιακά άλγη , διαρροϊκές κενώσεις, που σε μερικές περιπτώσεις είναι βλεννοαιματηρές και 

πυρετό. 

Δ3.  
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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 

Απάντηση: 

α.  Τα Αερογενή νοσήματα μεταδίδονται από άτομο σε άτομο με σταγονίδια και σκόνη (βήχας, 

φτάρνισμα, απλή εισηνοή) . Η νοσηρότητα αn' τα νοσήματα αυτά είναι αρκετά μεγάλη , ιδιαίτερα 

κατά το χειμώνα και αυτό οφείλεται  

 στο συνωστισμό σε κλειστούς χρους και στην έλλειψη αερισμού 

 στη μείωση της άμυνας του οργανισμού , λόγω του ψύχους 

β.  Μέτρα Προφύλαξης: 

 αποφυγή συνωστισμού και καλός αερισμός σε κλειστούς χώρους 

 να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των κρεβατιών (στρατός, vοσοκομεία) 

 χρήση μαντηλιού στο στόμα και στη μύτη για παρεμπόδιση της μετάδοσης των 

μικροοργανισμών μέσω των σταγονιδίων. 

 σχολαστική καθαριότητα για περιορισμό της σκόνης 

 ανοσοποίηση του πληθυσμού (εμβολιασμός) 

 απομόνωση του ασθενή 

 

 


