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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΥΓΙΕΙΝΗ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ Γ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02.04.2022

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ ) ή Λάθος (Λ).
α. Η κατανάλωση γλυκού είναι προτιμότερο να γίνεται ενδιάμεσα των γευμάτων και όχι μετά
το γεύμα. Λ
β. Στους ενήλικες δεν εμφανίζεται ουλίτιδα αλλά περιοδοντίτιδα. Λ
γ. Η κυφωτική στάση προκαλεί παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Σ
δ. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμάτων με ειδικά αυτοκίνητα στους χώρους ταφής 
γίνεται μόνο στην αστική και όχι στην αγροτική κατοικία. Σ
ε. Οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν από βρουκέλλωση. Σ

 
Μονάδες 10

Α2. Να συμπληρώσετε σωστά τις παρακάτω προτάσεις α,β,γ,δ και ε χρησιμοποιώντας 
5 από τις 10 λέξεις που αναφέρονται με τα νούμερα 1 ως 10.
α. Με την λιπασματοποίηση τα απορρίμματα μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα.
β. Η πιο απλή πάθηση του αφτιού από τη θάλασσα είναι η  εξωτερική  ωτίτιδα .
γ. Το δέρμα επηρεάζεται από την  υπεριώδη     ακτινοβολία.
δ. Με τους ανεμιστήρες επιτυγχάνεται τεχνητός αερισμός της κατοικίας.
ε. Ο ιδεώδης φωτισμός από πλευράς υγιεινής είναι ο πλάγιος φωτισμός και ιδιαίτερα από 
πάνω αριστερά. 
1. αριστερά                          2. ανόργανο              3. εξωτερική               4. υπέρυθρη
5. τεχνητός                          6. δεξιά                      7. οργανικό
8. εσωτερική                        9. υπεριώδη             10. φυσικός

                                   (Μονάδες 2*5=10)

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Από τα παρακάτω υλικά δεν ανακυκλώνεται το
α. πλαστικό
β. αλουμίνιο
γ. χαρτί
δ. γυαλί        
                                                                                                                                                  

Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ο άνθρωπος προσλαμβάνει νερό με διάφορους τρόπους όπως και μέσω των τροφών. 
Να αναφέρετε τους λόγους που καθιστούν το νερό απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του
οργανισμού μας. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 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 στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

 
Μονάδες 6

Β2. Δύο από τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού σχετίζονται με τις αζωτούχες ενώσεις 
και τα χλωριούχα άλατα που περιέχει. Ποια συμπεράσματα για την ποιότητα του πόσιμου 
νερού εξάγονται από την μέτρηση των παραπάνω ενώσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Να μην περιέχει αζωτούχες ενώσεις.
 Η παρουσία των ενώσεων αυτών 
 αποτελεί ένδειξη μόλυνσης του νερού από λύματα, περιττώματα κ.λπ. 
 και όχι απόδειξη μόλυνσης, 
 διότι μπορεί οι αζωτούχες ενώσεις να προέρχονται 
 από λιπάσματα 
 ή από τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. 

 Τα χλωριούχα άλατα υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στο νερό (30mg/lt).
 Αν το νερό βρίσκεται κοντά σε θάλασσα ή αλυκές, 
 είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σε μεγαλύτερες ποσότητες. 
 Εάν όχι, τότε αποτελεί ένδειξη μόλυνσης. 

 
Μονάδες 6

Β3. Να αναφέρετε τι περιλαμβάνουν τα στερεά απορρίμματα ανάλογα με την προέλευση ή 
σύστασή τους (Μονάδες 4) καθώς και τους τρόπους διάθεσης των απορριμμάτων 
(ονομαστικά). (Μονάδες 3)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Ανάλογα με την προέλευση ή τη σύστασή τους έχουμε: 
           1. Αστικά στερεά απορρίμματα:
 Είναι τα απορρίμματα 
 από τις κατοικίες, 
 τους δήμους, 
 τα καταστήματα, 
 τα γραφεία, 
 τα νοσοκομεία. 

2. Βιομηχανικά στερεά απορρίμματα.
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3. Παραπροϊόντα αγροτικών δραστηριοτήτων.

4. Μπάζα από κατεδάφιση κτιρίων.

5. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα
 Τρόποι διάθεσης των απορριμμάτων. 
Οι κυριότεροι τρόποι διάθεσης των απορριμμάτων είναι: 
 ♦ η υγειονομική ταφή, 
 ♦ η καύση, 
 ♦ η λιπασματοποίηση,
  ♦ η ανακύκλωση.

 
Μονάδες 7

Β4. Το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης είναι με το δίκτυο υπονόμων. Τι
είναι η αποχέτευση (Μονάδες 3) και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δίκτυα των 
υπονόμων; (Μονάδες 3)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είναι 
 το σύνολο έργων και εγκαταστάσεων 
 για τη συλλογή, 
 μεταφορά, 
 επεξεργασία 
 και διάθεση των υγρών απορριμμάτων 
 από το σημείο παραγωγής τους 
 μέχρι τον τελικό προορισμό τους. 

 Τα δίκτυα υπονόμων διακρίνονται: 
 1. Σε μεικτά ή παντορροϊκά,
 όταν στο ίδιο δίκτυο υπονόμων 
 αποχετεύονται τα νερά της βροχής 
 και τα υγρά απορρίμματα. 

 2. Σε χωριστικά,
 όταν υπάρχουν δύο δίκτυα υπονόμων, 
 ένα για τα νερά της βροχής 
 και ένα για τα υγρά απορρίμματα. 
 Αυτά είναι πολυέξοδα, 
 αλλά καλύτερα από υγιεινής πλευράς. 

 
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε τους παράγοντες που ασκούν βλαπτική επίδραση στα μάτια (Μονάδες 
3 ). Με ποιους τρόπους προστατεύονται τα ίδια, χωρίς τα δικά μας μέτρα προφύλαξης, από 
τους παράγοντες αυτούς; (Μονάδες 2)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Πολλοί παράγοντες ασκούν βλαπτική επίδραση στα μάτια όπως: 
 Κακός φωτισμός. 
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 Η ρύπανση του περιβάλλοντος. 
 Ισχυροί άνεμοι. 
 Αϋπνία 
 οινοπνευματώδη ποτά. 
 Τηλεόραση 
 κομπιούτερ.
 Τα μάτια προστατεύονται πολύ καλά 
 από την ανατομική τους κατασκευή 
 και φυσιολογία τους. 
 Τα μάτια κλείνουν αυτόματα 
 και παρεμποδίζουν την είσοδο ξένου σώματος. 

Τα δάκρυα καθαρίζουν τα μάτια από βλαπτικές ουσίες.
 

Μονάδες 5

Γ2. Πως παράγονται τα οξέα που προκαλούν την τερηδόνα; (Μονάδες 1 ). Ποιες συνήθειες 
των γονέων έχουν ως αποτέλεσμα το - σύνδρομο της φιάλης του γάλακτος- (Μονάδες 2)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Τα μικρόβια της οδοντικής μικροβιακής πλάκας 
 έχουν τη δυνατότητα να ζυμώνουν ορισμένα είδη υδατανθράκων 
 και κυρίως τη σακχαρόζη και να δημιουργούν οξύ. 
 Το οξύ επιδρά στο δόντι και προκαλεί τερηδόνα
 Πολλοί γονείς έχουν την τάση να βάζουν 
 πολλή ζάχαρη στο γάλα,
  ιδιαίτερα στα βρέφη και στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, 
 να αφήνουν το μπιμπερό όλη τη νύχτα στο στόμα του παιδιού, 
 ή να βάζουν στην πιπίλα ζάχαρη ή μέλι. 
 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παράγεται συνέχεια οξύ 
 και να δημιουργείται τερηδόνα σε όλα σχεδόν τα δόντια. 

Είναι δε γνωστό σαν «σύνδρομο της φιάλης του γάλακτος». 
 

Μονάδες 3

Γ3.  Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης από τους παράγοντες που προκαλούν την τερηδόνα και 
τα νοσήματα του περιοδοντίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Απομάκρυνση της Οδοντικής Μικροβιακής Πλάκας
 με καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών. 

2. Σωστή διατροφή και αποφυγή ζαχαρούχων τροφών στα ενδιάμεσα των γευμάτων.

3. Χορήγηση φθοριούχων σκευασμάτων για την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
δοντιών.

4. Τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο.
 

Μονάδες 3
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Γ4. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τους όρους που πρέπει να πληροί η κατοικία για να 
ικανοποιεί την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Η κατασκευή να γίνεται με τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά,
 2. Να έχει καλό προσανατολισμό, ιδιαίτερα τα υπνοδωμάτια να βρίσκονται 
ανατολικά ή νοτιοανατολικά.
 3. Να έχει κατάλληλο υδραυλικό και αποχετευτικό σύστημα.
 4. Να έχει κατάλληλη θερμοκρασία.
 Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό.
 6. Να έχει επαρκή αερισμό.
 7. Να παρέχει ασφάλεια.
 8. Πρόληψη οικιακών ατυχημάτων.
 9. Συλλογή και αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. 
 10. Ασφαλή αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων.
 11. Προστασία από τον θόρυβο.

 
Μονάδες 6

Γ5. Πολλές φορές τα τρόφιμα, από την παραγωγή τους μέχρι και την τελική κατανάλωσή 
τους, μπορεί να καταστούν επικίνδυνα για τον άνθρωπο και γι αυτό θα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί όσον αφορά την ασφαλή προετοιμασία τους. 
Σε ποια τρόφιμα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και για ποιο λόγο; (Μονάδες 2) 
Τι προεργασία θα πρέπει να κάνουμε στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική 
όταν έχουμε αμφιβολία για την ποιότητά του. (Μονάδα 1) 
Πότε θα πρέπει να γίνεται η κατανάλωση των μαγειρεμένων τροφίμων και τι πρέπει να 
κάνουμε για την ασφαλή διατήρησή τους μέχρι την τελική κατανάλωση τους; (Μονάδες 2) 
Γιατί θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην έρθουν σε επαφή ωμά με μαγειρεμένα 
τρόφιμα; Να δώσετε ένα παράδειγμα(Μονάδες 3) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιλέξτε τρόφιμα που έχουν ασφαλή προετοιμασία.
 Για παράδειγμα αγοράστε, αν έχετε αμφιβολία, 
 παστεριωμένο γάλα αντί για νωπό.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο νερό
 και, αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, 

βράστε το προτού το χρησιμοποιήσετε.
Καταναλώνετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα αμέσως.

 Επειδή στην πράξη είναι δύσκολο, 
 καλό είναι να μην παραμένουν 
 πάνω από 4-5 ώρες εκτός ψυγείου. 

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 που κόβεται το ψημένο, 
 το ψημένο μολύνεται από τους μικροοργανισμούς 

που υπάρχουν στο ωμό κοτόπουλο. ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΕΣ
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Να αναφέρετε τους φυσικούς και χημικούς παράγοντες που βλάπτουν την υγεία των 
εργαζομένων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Φυσικοί Παράγοντες.
 Το φυσικό περιβάλλον του χώρου εργασίας μπορεί να επηρεάζει 
 τόσο τη σωματική 
 όσο και την ψυχική υγεία των εργαζομένων 
 όπως: ο ακατάλληλος φωτισμός, 
 η ατμοσφαιρική ρύπανση, 
 η ακτινοβολία κ.λπ. 

 2. Χημικοί παράγοντες.
 Σ’ αυτούς ανήκουν μέταλλα (μόλυβδος, σίδηρος, κάδμιο), 
 ορυκτά, 
 σκόνη (ξύλου, βαμβακιού), 
 πετρελαιοειδή, 
 καπνοί στις βιομηχανικές περιοχές, 
 αέρια (μονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο) κ.λπ. 

 3. Μικροβιακοί παράγοντες.Σ’ αυτούς ανήκουν διάφορα μικρόβια,ιοί, μύκητες, 
                         παράσιτα που μπορούν να μεταδοθούν στους εργαζομένους:
  Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινδυνεύουν από: ηπατίτιδα Β, C, 
 φυματίωση, AIDS. 
 Οι άνθρωποι, που ασχολούνται με τα ζώα 
 κινδυνεύουν από ζωοανθρωπο νόσους 
 όπως π.χ. βρουκέλλωση 
 και είναι οι εργαζόμενοι σε σφαγεία, 
 καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.

 
Μονάδες 7

Δ2.  α. τι ονομάζονται εργατικά ατυχήματα και τι μπορούν να προκαλέσουν;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Εργατικό ατύχημα είναι το ατύχημα, που συμβαίνει στον τόπο εργασίας. 
 Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη βλάβη 
 ή ακόμα και το θάνατο του εργαζομένου. 
 Έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
 τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του και στο κοινωνικό σύνολο.       

                                                                                                                               Μονάδες 2 

β. Να αναφέρετε τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Τα εργατικά ατυχήματα οφείλονται: 
 1. Σε παράγοντες, που σχετίζονται με την κακή λειτουργία των μηχανημάτων.

 2. Σε παράγοντες, που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας:
 έντονος θόρυβος, 
 έντονος ή κακός φωτισμός, 
 υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. 
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 3. Σε παράγοντες, που σχετίζονται με τον εργαζόμενο:
  ηλικία, 
 φύλο, 
 έλλειψη εκπαίδευσης και πείρας, 
 σωματική και ψυχική κούραση, 
 άγχος κ.λπ. 

 
Μονάδες 3

Δ3.  Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο επαγγελματικά νοσήματα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Με τον όρο επαγγελματικά νοσήματα εννοούμε τα νοσήματα εκείνα 
 που εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε εργαζόμενους, 
 εκτεθειμένους στο συγκεκριμένο παράγοντα που προκαλεί τη νόσο, 
 σε σύγκριση με τη συχνότητα που εμφανίζεται η νόσος στο γενικό πληθυσμό. 

 
Μονάδες 5

Δ4. Μια κατηγορία επαγγελματικών νοσημάτων είναι και οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις. 
Πως προκαλούνται οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις (Μονάδες 3) και που βασίζεται η 
πρόληψή τους (Μονάδες 2 ). Να αναφέρετε ονομαστικά τις άλλες κατηγορίες 
επαγγελματικών νοσημάτων. (Μονάδες 3 ) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επαγγελματικές δηλητηριάσεις μπορούν να συμβούν 
 από ουσίες όπως μόλυβδος,
 υδράργυρος, 
 αρσενικό και άλλες 
 οργανικές και ανόργανες ουσίες 
 ή αέρια όπως μονοξείδιο του άνθρακα, 
 μεθάνιο, 
 αιθέρας.

Η πρόληψη βασίζεται 
 στις περιοδικές εξετάσεις του αίματος των εργαζομένων, 
 καθώς και του νευρικού 

και ουροποιητικού τους συστήματος.

Επαγγελματικές δερματοπάθειες
Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες
Επαγγελματικοί καρκίνοι

 
Μονάδες 8

                                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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