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ΘΕΜΑ  Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ,τη 
λέξη Σωστό ,αν η πρόταση είναι σωστή , ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.

α. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου περιλαμβάνεται στις 
αρχές και τους σκοπούς της Υγιεινής.

β. Ο εμβολιασμός του ανθρώπου για να προστατευθεί από τις ασθένειες 
ανήκει στη Δευτεροβάθμια πρόληψη.

γ. Νέοι εχθροί της υγείας είναι το AIDS ,νέες μορφές ηπατίτιδας και η 
αναζωπύρωση της φυματίωσης.

δ. Για τη μετατροπή της προβιταμίνης D σε βιταμίνη D,είναι απαραίτητη 
η ορατή ακτινοβολία

ε. Η πιθανή μόλυνση του νερού διαπιστώνεται με τη μικροβιολογική 
εξέταση.

                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 15

1



Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη  
Α και ,δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ  της στήλης Β, που 
δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη 
Β θα περισσέψει.

                ΣΤΗΛΗ Α                  ΣΤΗΛΗ Β
1.Φτέρνισμα α. Ιός ηπατίτιδας Α
2.Κουνούπια β. Ιός του AIDS
3. Σαλμονέλλες γ. Άμεση μετάδοση
4.Ηπατίτιδα Α δ. Ωχρά σπειροχαίτη
5.Σύφιλη ε. Βακτήρια

στ. Έμμεση μετάδοση
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ΘΕΜΑ Β

Β1.Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συμβάλλει στην ανάπτυξη νοσημάτων που 
είναι τα νοσήματα της αφθονίας ή του πλούτου ,όπως ονομάζονται τα 
νοσήματα πολιτισμού. Αναφέρατε τις πέντε κύριες αιτίες θανάτου στις 
μέρες μας.
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Β2.Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδονται τα 
Αερογενή νοσήματα (μον. 2) καθώς και τα μέτρα προφύλαξης (μον. 6).
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Β3.Να αναφέρετε τους παράγοντες που ασκούν βλαπτική επίδραση στα 
μάτια (μον. 5) και τα μέτρα προφύλαξης (μον. 7).
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ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Περιγράψτε τον ορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ,από ποιες 
ουσίες εξαρτάται (μον. 3) και αναφέρατε ονομαστικά τους κυριότερους 
ρύπους (μον. 6).
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Γ2.Ποια είναι τα βιολογικά αποτελέσματα από την ακτινοβολία (μον. 6)
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Γ3.Αναφέρατε τους 10 χρυσούς κανόνες του Π.Ο.Υ για την ασφαλή 
προετοιμασία των τροφίμων (μον. 10)
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ΘΕΜΑ Δ

Δ1.Τι περιλαμβάνουν τα υγρά απορρίμματα (μον. 3) και τι τα στερεά 
απορρίμματα (μον. 5)
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Δ2.Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα των Σεξουαλικών 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (μον. 10)
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Δ3.Τι ονομάζουμε Επιδημία (μον. 2),τι Πανδημία (μον. 2) ,τι 
Πληθυσμιακή ανοσία (μον. 2).Γιατί η Πληθυσμιακή ανοσία παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση μιας επιδημίας (μον. 1).
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