
ΤΕΛΙΚΟ 30/04/22

ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 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. 

1. Η ηλιακή ακτινοβολία ανήκει στο κοινωνικό περιβάλλον.

2. Επίπτωση είναι το σύνολο των κρουσμάτων, παλαιών και νέων, μια δεδομένη χρονική στιγμή.

3. Η κεντρική θέρμανση είναι υγιεινότερη.

4. Τα οινοπνευματώδη ποτά έχουν βλαπτική επίδραση για τα μάτια.

5. Τα φυτά προσλαμβάνουν το Στρόντιο –90 αντί για ασβέστιο.

6. Ψυχική υγιεινή είναι η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομα ικανοποιείται από τα

προσωπικά του επιτεύγματα.

7. Ο όρος προληπτική ιατρική και υγιεινή είναι ταυτόσημες έννοιες.

8. Σε υψόμετρο 4000 μέτρα η ατμοσφαιρική πίεση είναι 376 mmHg.

Μονάδες 8 

Α2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τους όρους της στήλης ΙΙ, μεταφέροντας στο τετράδιο σας τα 

γράμματα Α –Γ και τους αριθμούς 1-7 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. φυσικοί παράγοντες 

Β. χημικοί παράγοντες 

Γ. μικροβιακοί παράγοντες 

1. Μύκητες

2. Ακατάλληλος φωτισμός

3. Ιός ηπατίτιδας Β

4. Μονοξείδιο του άνθρακα

5. Κάδμιο

6. Ακτινοβολία

7. Παράσιτα

Μονάδες 7 

Α3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον σωστό όρο από τους όρους 1-10. 

1. μικρότερη 2. διοξειδίου του θείου 3. 4ο μήνα 4. μηδέν έως 4 5. Πρωτοβάθμια

6. Δευτεροβάθμια 7. 1 έως 10 8. 6ο μήνα 9. μεγαλύτερη 10. διοξειδίου του άνθρακα

α. Ο θερμός αέρας κατακρατεί …………. ποσότητα υδρατμών. 

β. Η συνηθισμένη θερμοκρασία διατήρησης των τροφίμων στο ψυγείο είναι ………….. βαθμούς κελσίου. 

γ. Η <<καπνομίχλη τύπου Λονδίνου>> χαρακτηρίστηκε από υψηλές συγκεντρώσεις ……………… 

δ. Η κυριότερη μορφή πρόληψης των ψυχικών διαταραχών είναι η …………….. πρόληψη. 

ε. Η σύφιλη μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο μετά τον ……………..κύησης. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς: 

Α. εργατικό ατύχημα  

Β. επιδημιολογία 

Γ. πυρήνες σταγονιδίων 



Δ. ρύποι  

Ε. λοίμωξη  

Μονάδες 10 

Β2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των τερηδονισμένων δοντιών στα μικρά παιδιά;  

Μονάδες 6 

Β3. Πώς μπορεί να περιοριστεί ο θόρυβος σε μια αστική κατοικία;  

Μονάδες 3 

Β4. Ποιες είναι οι βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας;  

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

Α. Σε ποιες περιοχές χρησιμοποιούνται βόθροι; (μονάδες 2) 

Β. Να αναφέρετε τις κατηγορίες βόθρων που γνωρίζετε. (μονάδες 6) 

Γ. Ποιο είδος είναι υγιεινότερο και γιατί; (μονάδες 3) 

Δ. Ποιο είδος είναι λιγότερο ασφαλές και γιατί; (μονάδες 2) 

Μονάδες 13 

Γ2.  

Α. Τι είναι αλλοίωση τροφίμων; (μονάδες 2) 

Β. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τρόφιμα με βάση το ρυθμό αλλοίωσης; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα από 

κάθε κατηγορία. (μονάδες 4) 

Γ. Να αναφέρετε τους παράγοντες αλλοίωσης των τροφίμων. (μονάδες 6) 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Νερό από διάφορες περιοχές της Κρήτης δόθηκε για έλεγχο σε ένα χημικό εργαστήριο και έγιναν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

Δείγμα Α: αυξημένη συγκέντρωση διάφορων αλάτων  

Δείγμα Β: αυξημένη συγκέντρωση αμμωνίας 

Δείγμα Γ: pH 6,9 

Δείγμα Δ: μόλυβδος σε υψηλή συγκέντρωση 

Α. Ποια δείγματα προέρχονται από περιοχές που το νερό είναι ακατάλληλο για πόση; (μονάδες 4) 

Β. Εξηγείστε τους λόγους που θεωρείτε ακατάλληλα τα δείγματα που χαρακτηρίσατε έτσι στο ερώτημα α. (μονάδες 

9) 

Γ. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα τι εξέταση πρέπει να γίνει στα δείγματα αυτά και με ποιο σκοπό; (μονάδες 5) 

Μονάδες 18 

Δ2. Οι παρακάτω ασθενείς προσήχθησαν στο τοπικό κέντρο υγείας την περασμένη εβδομάδα με τα εξής 

συμμπτώματα: 



Ασθενής 1: διογκωμένα ούλα με αιμορραγία. 

Ασθενής 2: γαστραντερίτιδα 

Ασθενής 3: υψηλό πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους 

Ασθενής 4: δυσουρία 

Ασθενής 5: ίκτερο  

Ασθενής 6: έλκος 

Α) Να αναφέρετε ένα πιθανό νόσημα που μπορεί να έχει ο κάθε ασθενής (μονάδες 6)  

Β) Σε ποιον ασθενή θα μπορούσε να δοθεί πενικιλίνη ως θεραπευτική αγωγή; (μονάδες 1) 

 

Μονάδες 7 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!! 


