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ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : ________________________________ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  : 
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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. 

 

α. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί μέτρο πρωτοβάθμιας πρόληψης.  

β. Η ηπατίτιδα Α ανήκει στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

γ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία μετατρέπει την προβιταμίνη D σε βιταμίνη D. 

δ. Ο κίτρινος πυρετός είναι ένα νόσημα που μπορεί να μεταδοθεί με τη βοήθεια 
φορέα ή ξενιστή.  

ε. Ένας φορέας του ιού του AIDS δεν έχει συμπτώματα και δεν μπορεί να μεταδώσει 
τον ιό.  

στ. Η θεραπεία της βλεννόρροιας περιλαμβάνει τη χρήση πενικιλίνης.  

Μονάδες 12 

  



Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα 
από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 
Σημειώνεται ότι ένας αριθμός μπορεί να αντιστοιχίζεται με περισσότερα από ένα 
γράμμα.  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Κοινωνικά Νοσήματα α. Καρκίνος 
2. Νοσήματα του πολιτισμού β. Ευλογιά 
3. Νοσήματα που έχουν εξαλειφθεί  γ. Τοξικομανία 

 δ. Καρδιαγγειακά 
 ε. Διφθερίτιδα 

 

Μονάδες 5 

 

Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και 
δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Για ποιο από τα παρακάτω νοσήματα υπάρχει εμβόλιο; 
α. AIDS 
β. Σύφιλη 
γ. Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα 
δ. Ηπατίτιδα Β 
 

2. Αντί για το ασβέστιο τα φυτά προσλαμβάνουν το ραδιοϊσότοπο: 
α. Στρόντιο-90 
β. Στρόντιο-137 
γ. Καίσιο-90 
δ. Καίσιο-137 
 

3. Ποιο από το παρακάτω αέριο ΔΕΝ συντελεί στη ρύπανση του περιβάλλοντος; 
α. Όζον 
β. Μονοξείδιο του άνθρακα 
γ. Άζωτο 
δ. Διοξείδιο του θείου 
 

4. Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα μεταδίδεται μέσω των τροφίμων; 
α. Γρίπη 
β. Ηπατίτιδα Α 
γ. Ηπατίτιδα C 
δ. Εξανθηματικός τύφος 
 

Μονάδες 8 

  



ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται το περιβάλλον; Να δώσετε δύο παραδείγματα σε 
κάθε κατηγορία. 

Μονάδες 6 

Β2. Ποιες είναι οι αρχές και οι σκοποί της Υγιεινής σύμφωνα με τον ορισμό της.  
Μονάδες 6 

Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλοίωση των 
τροφίμων.  

Μονάδες 7 
Β4. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί ένα 

λοιμώδες νόσημα.  
Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Ο καλύτερος τρόπος ύδρευσης μιας περιοχής είναι με υδραγωγείο. Εκεί το νερό 
καθαρίζεται και απολυμαίνεται, προτού διοχετευθεί στον καταναλωτή.  
α) Να περιγράψετε τα στάδια, τα οποία απαλλάσσουν το νερό από τα μικρόβια 
(μονάδες 4). 
β) Τι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε για το δίκτυο σωλήνων διανομής τους νερού και 
γιατί; (μονάδες 4) 

Μονάδες 8 
 

Γ2. Ο άνθρωπος διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός του, ανεξάρτητα από 
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
α) Με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνεται η θερμορρύθμιση, όταν υπάρχουν στην 
ατμόσφαιρα υψηλές θερμοκρασίες; (μονάδες 4)  
β) Ποιες ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν μειωμένη θερμορρυθμιστική ικανότητα; 
(μονάδες 2)  
γ) Σε ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλλει τη 
θερμότητα; (μονάδες 3)  

Μονάδες 9 
 

Γ3. Με ποιους τρόπους γίνεται η άμεση μετάδοση ενός λοιμώδους νοσήματος. Να 
αναφέρετε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.  

Μονάδες 8 
 

  



ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. Σε νεογνό ηλικίας 5 ημερών διαπιστώθηκε λοίμωξη από γονόκοκκο.  
α) Πότε μολύνθηκε το νεογνό; (μονάδες 2)  
β) Ποιο μέτρο προφύλαξης έπρεπε να έχει εφαρμοστεί προληπτικά για την αποτροπή 
της συγκεκριμένης λοίμωξης; (μονάδες 2)  
γ) Να αναφέρετε την κατηγορία των νοσημάτων στην οποία ανήκει η γονοκοκκική 
ουρηθρίτιδα (μονάδες 1) και τρεις (3) παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητά της 
(μονάδες 3).  
δ) Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την μόλυνση ως την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων της παραπάνω νόσου; (μονάδες 2)  

Μονάδες 10 
 

Δ2. Σε άρθρο εφημερίδας που αναφέρεται στην γρίπη παρουσιάζεται η παρακάτω 
πρόταση: 
«....Τα άτομα, ηλικίας άνω των 65 ετών, που εμφάνισαν εποχική γρίπη το 
2019 ήταν περισσότερα από 2000....» 
Η παραπάνω πρόταση περιγράφει την επίπτωση ή τον επιπολασμό της νόσου; 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 5 
 

Δ3. Η υγιεινή των τροφίμων έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου και 
γενικότερα της κοινωνίας. 
α) Ποιες είναι οι κατηγορίες των ασθενειών που μεταδίδονται με τα τρόφιμα; 
(μονάδες 2) 
β) Σύμφωνα με τους 10 χρυσούς κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία 
των τροφίμων, ποιες συμβουλές θα δίνατε σε έναν σεφ ενός εστιατορίου να 
προσέξει σχετικά με τη διαχείριση των μαγειρεμένων τροφίμων; (μονάδες 8) 

Μονάδες 10 
 

Καλή επιτυχία!! 


