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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

α. Η μόνη περίπτωση να γίνει μετάδοση του H.I.V. με μετάγγιση αίματος είναι ο αιμοδότης να έχει 

μολυνθεί πρόσφατα και να μην έχει εμφανίσει ακόμα τα συμπτώματα της ασθένειας. 

β. Για να μην εμφανίσουν συμπτώματα οι δύτες θα πρέπει η επάνοδος να γίνεται με ταχύτητα 4 

μέτρων το λεπτό και να διακόπτεται κάθε δύο μέτρα για ένα λεπτό. 

γ. Στην καπνομίχλη (Τύπου Λονδίνου) εκτός από τον καπνό η ατμόσφαιρα περιείχε και μεγάλα 

ποσά από PCB. 

δ. Οι δηλητηριάσεις  από ορισμένα είδη μανιταριών έχουν ως αιτία διάφορους μικροοργανισμούς 

και τις τοξίνες τους. 

ε. Απόδειξη μόλυνσης του νερού είναι οι αζωτούχες ενώσεις που περιέχει 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 

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

 

Α2. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

1. σύφιλη                                                                    α. Ασυμπτωματική νόσος 

2. AIDS                                                                         β. Χρόνος επώασης 6-12 εβδομάδες 

3. ηπατίτιδα A                                                            γ. Επίκτητη και συγγενής 

4. βλεννόρροια                                                          δ. Χρόνος επώασης 8-48 ώρες                                                       

5. ηπατίτιδα C                                                            ε. άνοια 

6. γαστρεντερίτιδα                                                   στ. Χρόνος επώασης 4-6 εβδομάδες 

                                                                                                                                                           Μονάδες 12 

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

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ  

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2020 
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Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

 Στα νοσήματα που μεταδίδονται με ξενιστές ή φορείς ανήκει: 

α. η ελονοσία 

β. η γρίπη 

γ. η χολέρα 

δ. η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα 

                                                                                                                                                             Μονάδες 3 

Απάντηση: γ 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του 

σώματός του ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που υπάρχει στο περιβάλλον όπου ζει; (Μονάδες 4) 

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η αποβολή της θερμότητας; (Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                            Μονάδες 7 

Απάντηση: 

Ο άνθρωπος διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος του σταθερή ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με το θερμορρυθμιστικό κέντρο, που βρίσκεται στον 

υποθάλαμο του εγκεφάλου, και με μηχανισμούς, όπως η αγγειοδιαστολη (διεύρυνση των 

τριχοειδών του δέρματος), αύξηση της εφίδρωσης, όταν υπάρχουν στην ατμόσφαιρα υψηλές 

θερμοκρασίες και η αγγειοσυστολή και αύξηση των καύσεων, όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η θερμότητα αποβάλλεται με αγωγή, μεταφορά, εξάτμιση, ιδρώτα, ακτινοβολία. 

 

Β2. Τι ονομάζεται ατμοσφαιρική ρύπανση; (Μονάδες 2) Ποιες είναι οι ανθρωπογενείς πηγές της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης; (Μονάδες 5) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

Απάντηση: 

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η αλλοίωση της σύστασης του αέρα από την παρουσία ουσιών 

(στερεών, υγρών, αερίων), οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες συγκεντρώσεις των ιδίων των 

συστατικών του ατμοσφαιρικού αέρα (CO2) ή ουσιών ξένων προς αυτόν. 
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Ανθρωπογενείς πηγές: Το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης, προέρχεται από το διοξείδιο του 

θείου, τους υδρατμούς , το μονοξείδιο του άνθρακα από την ατελή καύση, από τους 

υδρογονάνθρακες και από την αιθάλη.Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις αστικοβιομηχανικές 

περιοχές, όπου συνυπάρχουν οι κύριες πηγές ρύπανσης, όπως βιομηχανία, συγκοινωνία, οικιακή 

θέρμανση και σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, την τοπογραφική θέση των πόλεων και την 

πολεοδομία, 

 

Β3. Ποιες είναι οι φυσικές (Μονάδες 3) και ποιες οι τεχνητές πηγές ακτινοβολίας;(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Απάντηση: 

Υπάρχουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας. 

Οι φυσικές πηγές είναι: 

1. Κοσμική ακτινοβολία που προέρχεται από το διάστημα και είναι οι ακτίνες α, β. γ. 

2. Ραδιενεργά πετρώματα. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν πετρώματα, που περιέχουν ουράνιο, 

ράδιο, κ.ά. 

3. Ραδιενεργά ισότοπα που υπάρχουν στο νερό, στα τρόφιμα και στον αέρα. 

Οι τεχνητές πηγές είναι: 

1. Ιατρική εφαρμογή των ακτίνων Χ και ραδιοϊσοτόπων στην ακτινοδιαγνωστική και 

ακτινοθεραπεία. 

2. Βιομηχανίες παραγωγής και χρησιμοποίησης για ειρηνικούς σκοπούς των ακτίνων Χ και των 

ραδιοϊσοτόπων. 

3. Πυρηνικές εκρήξεις. 

 

Β4. Με ποιους τρόπους μεταδίδεται η ηπατίτιδα Β; Ποια άτομα θεωρούμε ότι ανήκουν σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη μετάδοση της ασθένειας; 

                                                                                                                                                            Μονάδες 5   

Απάντηση: 

Η ηπατίτιδα μεταδίδεται με το αίμα και τα παράγωγά του, με την σεξουαλική επαφή και 

περιγεννητικά (από μητέρα-φορέα στο νεογνό). 

Ως ομάδες υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, άτομα που υποβάλλονται 

σε αιμοκάθαρση, άτομα πou έχουν υποστεί μεταμόσχευση, τα παιδιά μητέρων-φορέων, οι χρήστες 
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τοξικών ουσιών, οι ομοφυλόφιλοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας (γιατροί, νοσηλευτικό 

προσωπικό, τεχνολόγοι εργαστηρίων), μέλη οικογενειών φορέων ηπατίτιδας Β. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Με ποιους τρόπους γίνεται η πρόσληψη και η αποβολή του νερού από τον οργανισμό; 

(Μονάδες 4) Ποια είναι η σημασία του για τον οργανισμό και σε τι ποσοστό συμμετέχει στο αίμα 

και στο βάρος του σώματος; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 8 

Απάντηση: 

Ο άνθρωπος προσλαμβάνει καθημερινά 2-3 λίτρα νερό, ανάλογα με την απασχόλησή του και τις 

καιρικές συνθήκες. Η πρόσληψη γίνεται με τη μορφή νερού, διαφόρων υγρών, τροφών, φρούτων 

και λαχανικών. Αποβάλλεται με τα ούρα, τα κόπρανα, την αναπνοή και τον ιδρώτα. 

Το νερό αποτελεί έναν από τους παράγοντες, στους οποίους οφείλεται η ανάπτυξη της ζωής στον 

πλανήτη μας. Είναι απαραίτητο στοιχείο μετά το οξυγόνο για τη διατήρηση της ζωής. Το νερό 

αποτελεί το 90% του αίματος και το 60-70% του σώματος. Είναι το βασικό συστατικό των κυττάρων 

των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Όλες οι χημικές αντιδράσεις του οργανισμού μας γίνονται 

παρουσία νερού. Το νερό μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά και αποβάλλει τα άχρηστα προϊόντα 

του μεταβολισμού. Συμβάλλει στην ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. 

 

Γ2.  Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία γίνεται η εξακρίβωση πιθανής μόλυνσης ή 

ρύπανσης του νερού. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Απάντηση: 

Με τη χημική εξέταση διαπιστώνεται πιθανή μόλυνση του νερού, ενώ η εξακρίβωση του μικροβίου 

γίνεται με την μικροβιολογική εξέταση. 

Η χημική εξέταση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της σκληρότητας, των χημικών ουσιών, των 

νιτρικών και νιτρωδών αλάτων και της αμμωνίας. Στο νερό υπάρχουν πολλών ειδών μικρόβια. 

Άλλα είναι παθογόνα και άλλα όχι .Η μικροβιολογική εξέταση γίνεται με την ανάλυση των 

λεγομένων δεικτών. Οι δείκτες περιλαμβάνουν την ομάδα των κολοβακτηριοειδών, και η ρύπανση 

από περιττώματα προσδιορίζεται από τα κολοβακτηρίδια. Από τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς μπορεί να βρεθούν σαλμονέλλες, σιγκέλλες, δονάκιο της χολέρας και παράσιτα. 
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Γ3.  Να εξηγήσετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τρόφιμα ανάλογα με το ρυθμό που 

υφίστανται αλλοίωση αναφέροντας τα σχετικά παραδείγματα. (Μονάδες 3) 

Να περιγράψετε με ποιους τρόπους οι μικροοργανισμοί συμβάλλουν στην αλλοίωση των 

τροφίμων. (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 7 

Απάντηση:  

Όλα τα τρόφιμα παθαίνουν αλλοιώσεις, άλλα σε γρήγορο ρυθμό άλλα oε αργό και ως εκ τούτου 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα τρόφιμα που αλλοιώνονται 

γρήγορα, όπως ψάρια, κρέας, κοτόπουλα, γάλα, αυγά, φρούτα, λαχανικά. Στα τρόφιμα αυτά 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη συντήρησή τους. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 

τα τρόφιμα πoυ δεν αλλοιώνονται, όπως η ζάχαρη, το ρύζι, το αλεύρι, τα φασόλια. Έχουν χαμηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι μικροοργανισμοί (τα βακτήρια, οι μύκητες και κυρίως οι ζυμομύκητες), όταν βρεθούν σε 

κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας , αναπτύσσονται και αλλοιώνουν τα τρόφιμα, 

βλάπτοντας την υγεία του ανθρώπου. Τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα και τα προϊόντα τους είναι 

δυνατόν να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Είναι δηλαδή τα ίδια τα ζώα πηγή 

μόλυνσης και κατ' επέκταση τα τρόφιμα που λαμβάνονται από αυτά. Για παράδειγμα, το γάλα από 

αιγοπρόβατα πoυ πάσχουν από μελιταίο πυρετό περιέχει βρουκέλλες. Τα αυγά που προέρχονται 

από μολυσμένα πουλερικά περιέχουν σαλμονέλλες. Τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα μολύνονται 

από το έδαφος. 

 

Γ4. Να αναφέρετε τα ραδιοισότοπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να εξηγήσετε τη μεγάλη 

ποσότητά τους στους Εσκιμώους.  

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Απάντηση:  

Από τα ραδιοϊσότοπα έχουν ενδιαφέρον το Στρόντιο-90, το Καίσιο-137 και το Ιώδιο-131. Όταν 

πέσουν με τη βροχή στο έδαφος, προσλαμβάνονται από τα φυτά (το Στρόντιο αντί για Ασβέστιο 

και το Καίσιο αντί για Κάλιο). Τα ραδιοϊσότοπα περνούν στο κρέας ή στο γάλα των ζώων και από 

εκεί στον άνθρωπο. Σε περιοχές, όπου ζουν οι Εσκιμώοι, υπάρχουν τα μακρόβια φυτά λειχήνες. 
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Εκεί , λόγω των πυρηνικών δοκιμών, επηρεάζεται η διατροφική αλυσίδα (ραδιοϊσότοπα - λειχήνες - 

τάρανδοι), με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα ραδιοϊσστόπων στους Εσκιμώους. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το νερό που προέρχεται κυρίως από λίμνες θα πρέπει να υποστεί ορισμένες διαδικασίες για να 

μετατραπεί τελικά σε πόσιμο. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: 

δεξαμενές καθίζησης-χλωρίωση-τεχνητές λίμνες-αμμοδιυλιστήρια  

Να τοποθετήσετε τις διαδικασίες αυτές στη σωστή χρονική σειρά που πραγματοποιούνται και να 

εξηγήσετε τι περιλαμβάνει η κάθε μία από τις διαδικασίες αυτές . 

                                                                                                                                                             Μονάδες 10 

Απάντηση: 

1. τεχνητές λίμνες  

Το νερό που προέρχεται συνήθως από λίμνες, διοχετεύεται σε τεχνητές λίμνες και εκτοξεύεται 

προς τα πάνω (πίδακες). Μ' αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται το νερό από δυσάρεστες οσμές και 

οξυγονώνεται. 

2. δεξαμενές καθίζησης 

Το νερό διοχετεύεται στις δεξαμενές καθίζησης, όπου καθιζάνουν όλες οι ουσίες .  

3. αμμοδιυλιστήρια 

Το νερό μεταφέρεται στα αμμοδιύλιστήρια, όπου κατακρατούνται όλες οι μικροσκοπικές ουσίες 

και το νερό βγαίνει διαυγές, απαλλαγμένο από μικρόβια.  

4. χλωρίωση 

Η απολύμανση του νερού γίνεται με χλωρίωση (αέριο υπό πίεση).Τα τελευταία μικρόβια, που 

πιθανόν διέφυγαν, καταστρέφονται μ' αυτόν τον τρόπο. 

 

Δ2. Όταν τελικά το νερό στο δίκτυο σωλήνων διανομής σε ποιο άλλο δίκτυο δεν θα πρέπει να 

βρίσκεται κοντά και για ποιο λόγο; (Μονάδες 3) 

Σε τι συνθήκες θα πρέπει να είναι το νερό μέσα στους σωλήνες διανομής; (Μονάδες 2) 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 
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Απάντηση: 

Το δίκτυο σωλήνων διανομής πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μη βρίσκεται κοντά στο 

δίκτυο αποχέτευσης γιατί σε περίπτωση φθοράς μπορεί τα ακάθαρτα νερά να μολύνουν το 

σύστημα ύδρευσης με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. 

Το νερό μέσα στους σωλήνες διανομής πρέπει να είναι υπό πίεση και συνεχή ροή. 

 

Δ3.  Να εξηγήσετε πέντε (5) από τα υγειονομικά μέτρα προστασίας των τροφίμων(Μονάδες 5), και 

πέντε (5) από τους χρυσούς κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων 

(Μονάδες 5).   

                                                                                                                                                             Μονάδες 10 

Απάντηση: 

Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων: 

1. Οι ασχολούμενοι με τα τρόφιμα πρέπει να είναι υγιείς και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής 

2. Ασφαλής παραγωγή τροφίμων (ζωοτροφές, σφάγια, ψάρια, άλευρα, λαχανικά, γαλακτοκομικά 

προϊόντα). Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από μικροοργανισμούς, να μην είναι σάπια, 

μουχλιασμένα και αλλοιωμένα. 

3. Σωστή συντήρηση και διατήρηση των τροφίμων με απλή ψύξη, κατάψυξη, παστερίωση, 

αποστείρωση, ξήρανση, ακτινοβολία, ανάλογα πάντα με την φύση των τροφίμων. 

4. Κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης των τροφίμων. 

5. Σχολαστική καθαριότητα στις επιφάνειες εργασίας, στα σκεύη, στις πετσέτες και στους χώρους 

εργασίας. 

6. Προστασία των τροφίμων από έντομα, τρωκτικά και άλλα ζώα. 

7. Τα απορρίμματα να φυλάσσονται σε κάδους με σκέπαστρο και έξω από τους χώρους εργασίας. 

Οι χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων: 

1. Επιλέξτε τρόφιμα που έχουν ασφαλή προετοιμασία. Για παράδειγμα αγοράστε, αν έχετε 

αμφιβολία, παστεριωμένο γάλα αντί για νωπό. 

2. Μαγειρέψτε καλά τα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα κοτόπουλα , τα ερυθρά κρέατα και το γάλα. Υπάρχει 

περίπτωση να είναι μολυσμένα με μικροοργανισμούς που προκαλούν λοιμώξεις. 

3. Καταναλώνετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα αμέσως. Επειδή στην πράξη είναι δύσκολο, καλό είναι 

να μην παραμένουν πάνω από 4-5 ώρες εκτός ψυγείου. 
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4. Διατηρήστε τα μαγειρεμένα τρόφιμα σωστά . Η προετοιμασία του φαγητού εκ των προτέρων και 

η συντήρηση μετά, συμβαίνει συχνά . Και γι' αυτό καλό είναι το φαγητό να συντηρείται ή σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 60οC ή μικρότερη από 10οC. 

5. Αναθερμάνετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα αποτελεσματικά. Αποτελεσματική αναθέρμανση 

σημαίνει ότι όλα τα μέρη του τροφίμου θα θερμανθούν τουλάχιστον στους 70oC. 

6. Αποφεύγετε την επαφή των ωμών τροφίμων με μαγειρεμένα. Τα μαγειρεμένα τρόφιμα μπορεί 

να μολυνθούν όταν έλθουν σε επαφή με τα ωμά. Για Παράδειγμα, όταν το ωμό κοτόπουλο 

προετοιμάζεται στην ίδια σανίδα με το ίδιο μαχαίρι πoυ κόβεται το ψημένο, το ψημένο μολύνεται 

από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο ωμό κοτόπουλο. 

7. Πλένετε καλά και συχνά τα χέρια σας πριν ασχοληθείτε με τα τρόφιμα και μην ξεχνάτε ότι τα 

κατοικίδια ζώα (σκύλοι, γάτες , πτηνά κ.λπ.) έχουν επικίνδυνα μικρόβια, τα οποία μπορούν μέσω 

των χεριών να περάσουν στα τρόφιμα. 

8. Διατηρείτε καθαρές όλες τις επιφάνειες της κουζίνας. 

9. Προστατέψτε τα τρόφιμα από έντομα, τρωκτικά και άλλα ζώα. Τα ζώα συχνά είναι φορείς 

παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις. 

10. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο νερό και , αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, βράστε προτού το 

χρησιμοποιήσετε. 

 

 


