
                                                 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

                                                        ΥΓΙΕΙΝΗ

                                     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1

α.-----------------Λ     σελ.69

β.-----------------Λ      σελ.52

γ.-----------------Σ       σελ.64

δ.-----------------Σ       σελ.21

ε.-----------------Σ       σελ.80

  

                                                                                               (1 μον.*5) ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Α2

α.-----------------------7                           σελ.42

β.-----------------------6                           σελ.53

γ.-----------------------8                            σελ.88

δ.-----------------------3                            σελ.75

ε.-----------------------9                            σελ.37

στ.----------------------5                            σελ.88

                      

                                                                                            (2 μον.*6) ΜΟΝΑΔΕΣ 12
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Α3            (σελ.31)

1.---------------γ

2.---------------δ

3.---------------ε

4.---------------α

                                                                                                 (2 μον.*4) ΜΟΝΑΔΕΣ 8

ΘΕΜΑ Β

Β1        (σελ.69)

Μορφή νερού

Διαφόρων υγρών

Τροφών

Φρούτων

Λαχανικών

                                                                                                (1 μον.*5) ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Β2               (σελ.49 και σελ.50)

(Κάθε παράγοντας βαθμολογείται με 1 μονάδα. Απαιτούνται 4 παράγοντες από 
κάθε κατηγορία: φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον).

Το φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει

Τον ατμοσφαιρικό αέρα

Τη θερμοκρασία

Την υγρασία

Την ηλιακή ακτινοβολία

Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας

Το νερό και τις πλημμύρες

Το έδαφος και τους σεισμούς
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 Β2        (σελ.50)

Το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει

Την κατοικία

Την εργασία

Τη μόρφωση

Την ψυχαγωγία

Τους κοινωνικούς οργανισμούς

Τη θρησκεία

Τα ήθη και έθιμα

Την εκπαίδευση

Τη διατροφή και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά του ατόμου

                                                                                                (1 μον.*8) ΜΟΝΑΔΕΣ 8

B3                    (σελ.27)

Την ηλικία

Το φύλο

Το κοινωνικό

και γεωγραφικό χώρο

                                                                                                (2 μον.*4) ΜΟΝΑΔΕΣ 8

Β4               (σελ.71)

Σε καλή κατάσταση

Να μη βρίσκεται κοντά στο δίκτυο αποχέτευσης

Υπό πίεση 

Συνεχή ροή

                                                                                                (1 μον.*4) ΜΟΝΑΔΕΣ 4

3



Γ1           (σελ.81)

Όταν δεν βουρτσίζονται τα δόντια για να απομακρυνθεί η οδοντική μικροβιακή 
πλάκα. Αυτή γίνεται όλο και πιο πυκνή και συσσωρεύονται περισσότερα μικρόβια.

                                                                                                           (μον. 5)

               (σελ.83)

Αύξηση της ανθεκτικότητας των δοντιών.

                                                                                                           (μον. 2)

                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Γ2

Α) -------------σελ.51     ποσοστό του CO2-------0,03%  ------------          (μον. 2)

Β)--------------σελ.55    ατμοσφαιρική ρύπανση----------------------          (μον. 2)

Γ)--------------σελ.56    βιομηχανία, συγκοινωνία ,οικιακή θέρμανση     (1*3 μον)

                                                                                                              

                                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Γ3      (σελ.42)

Λεμφοκύτταρα  ή Κύτταρα υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού----- (μον. 2)

Κύτταρα του Κεντρικού Νευρικού συστήματος ------------------------------ (μον. 2)

(σελ.41)  Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των Σεξουαλικώς 
Μεταδιδομένων Νοσημάτων είναι:…..10 παράγοντες

(Απαιτούνται 7 παράγοντες από τους παραπάνω* 1 μον)                       (1 μον.*7)

 

                                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 11
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1    

Α) (σελ.29) Ονομάζεται προσυμπτωματικός έλεγχος ή check up                   (μον.2)

Β) (σελ.19)  Δευτεροβάθμια Πρόληψη                                                            (μον.2)

                                                                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 4

 

Δ2     

  Α.  (σελ.36)          

         Μόλυνση

         Χρόνος επώασης

         Λοίμωξη                                       

                                                                                                                         (1 μον.*3)

   Β.    (σελ.32)

      Την εξουδετέρωση ή μείωση της πηγής μόλυνσης                                       (μον. 2)

      Τον έλεγχο των μέσων μεταφοράς των λοιμογόνων παραγόντων                (μον. 2)

      Την ανοσοποίηση του πληθυσμού                                                                 (μον. 2)

  

 Γ.    (σελ.31)

         Η αύξηση της πληθυσμιακής ανοσίας δρά προστατευτικά στα άτομα που δεν

         έχουν ανοσία

                                                                                                                             (μον. 3)

                                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 12
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Δ3

Α.    (σελ.38)

        Γαστρεντερίτιδα                                                                                       (μον. 2)

        Σαλμονέλλα                                                                                              (μον. 2)

Β.     (σελ.38)

Μέτρα Προφύλαξης

(απαιτούνται 5 μέτρα από τα ανωτέρω)

                                                                                                                    (1 μον *5)

                                                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 9  

                                                                                       Παναγιώτα Καπερνέκα

                                                                               ΣΕΕ ΠΕ87 Ν.Αιγαίου και Κρήτης
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