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ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελίδα 28 σχολικού βιβλίου
Πολλά νοσήµατα του παρελθόντος έχουν µειωθεί ή εκριζωθεί ενώ
έχουν δηµιουργηθεί άλλα. Νοσήµατα που θέριζαν την ανθρωπότητα και
ιδιαίτερα τα παιδιά, όπως τα λοιµώδη νοσήµατα ευλογιά, πανώλης,
διφθερίτιδα, πολιοµυελίτιδα κ.λπ. σήµερα στις περισσότερες κοινωνίες
έχουν εξαλειφθεί. Σε αυτό συνετέλεσε η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,
η πρόοδος της επιστήµης και τεχνολογίας και η παραγωγή εµβολίων και
αντιβιοτικών.
Β2. Σελίδα 103 σχολικού βιβλίου
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.
Γράφουµε τέσσερις από τις παραπάνω ουσίες µόνο
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Εισέρχονται στον οργανισµό µε την αναπνοή, τις τροφές, µε το νερό
ή µέσω βλεννογόνων και του δέρµατος. (γράφουµε µόνο τέσσερις
τρόπους από τους παραπάνω)
Β3. Σελίδα 19 σχολικού βιβλίου
Πρόληψη είναι η λήψη µέτρων για την προστασία της υγείας και την
αναστολή της εξέλιξης της αρρώστιας.
Οι µορφές της πρόληψης είναι: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια,
Τριτοβάθµια.
Πρωτοβάθµια πρόληψη είναι η εφαρµογή προληπτικών µέτρων για
την αποφυγή της ασθένειας. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί ο
εµβολιασµός, όπου ο άνθρωπος εµβολιάζεται για να προστατευθεί από
τις αντίστοιχες ασθένειες.
∆ευτεροβάθµια πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας,
πριν εµφανιστούν τα συµπτώµατα µε σκοπό την έγκαιρη θεραπεία και
αναστολή της εξέλιξής της. Για παράδειγµα, η δοκιµασία (test)
Παπανικολάου, η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης κ.ά.
Τριτοβάθµια πρόληψη είναι η εφαρµογή προληπτικών µέτρων µετά
την εµφάνιση της ασθένειας, µε σκοπό τη µείωση των επιπλοκών κ.ά.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σελίδα 52 σχολικού βιβλίου
α. Ο άνθρωπος ζει σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν µεγάλες
διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. ∆ιατηρεί τη θερµοκρασία του
σώµατός του σταθερή ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται µε το θερµορυθµιστικό κέντρο,
που βρίσκεται στον υποθάλαµο του εγκεφάλου και µε µηχανισµούς,
όπως η αγγειοδιαστολή (διεύρυνση των τριχοειδών του δέρµατος)
και αύξηση της εφίδρωσης όταν υπάρχουν στην ατµόσφαιρα υψηλές
θερµοκρασίες.
β. Μειωµένη θερµορρυθµιστική ικανότητα παρουσιάζουν τα βρέφη
και οι ηλικιωµένοι.
γ. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπου ο οργανισµός αδυνατεί να
αποβάλλει θερµότητα είναι η υψηλή θερµοκρασία του αέρα, η
υψηλή σχετική υγρασία και ακινησία του αέρα.
Γ2. Σελίδες 70-71 σχολικού βιβλίου
Ο καλύτερος τρόπος ύδρευσης είναι µε το υδραγωγείο, όπου το νερό
καθαρίζεται και απολυµαίνεται προτού διοχετευθεί στον καταναλωτή.
Σε ένα πρώτο στάδιο το νερό, που προέρχεται συνήθως από λίµνες,
διοχετεύεται σε τεχνητές λίµνες και εκτοξεύεται προς τα πάνω (πίδακες).
Μ’ αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται το νερό από δυσάρεστες οσµές και
οξυγονώνεται.
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Σε δεύτερο στάδιο διοχετεύεται στις δεξαµενές καθίζησης, όπου
καθιζάνουν όλες οι ουσίες.
Στη συνέχεια µεταφέρεται στα αµµοδιϋλιστήρια, όπου κατακρατούνται
όλες οι µικροσκοπικές ουσίες και το νερό βγαίνει διαυγές, απαλλαγµένο
από µικρόβια.
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, γίνεται απολύµανση του νερού µε
χλωρίωση (αέριο υπό πίεση). Τα τελευταία µικρόβια, που πιθανόν
διέφυγαν, καταστρέφονται µε αυτόν τον τρόπο.
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Σελίδες 59 (γ υποερώτηµα) και 60 (α και β υποερωτήµατα) σχολικού
βιβλίου
α. Τα ραδιοϊσότοπα παρασύρονται από τον αέρα µε αποτέλεσµα να
µολύνουν την ατµόσφαιρα µακριά από το σηµείο της έκρηξης και
κατά συνέπεια τους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών.
β. Τα διάφορα ραδιοϊσότοπα όταν πέσουν µε τη βροχή στο έδαφος,
προσλαµβάνονται από τα φυτά (το στρόντιο αντί για ασβέστιο και
το καίσιο αντί για κάλιο). Τα ραδιοϊσότοπα περνούν στο κρέας ή
στο γάλα των ζώων και από εκεί στον άνθρωπο. Σε περιοχές, όπου
ζουν οι Εσκιµώοι, υπάρχουν τα µακρόβια φυτά λειχήνες. Εκεί,
λόγων των πυρηνικών δοκιµών, επηρεάζεται η τροφική αλυσίδα
(ραδιοϊσότοπα – λειχήνες – τάρανδοι) µε αποτέλεσµα να
συγκεντρώνεται µεγάλη ποσότητα ραδιοϊσοτόπων στους
Εσκιµώους.
γ. 3 επιπτώσεις που µπορούν να εµφανιστούν είναι…
∆ιαλέγουµε 3 από τα 6 βιολογικά αποτελέσµατα της ακτινοβολίας
στη σελίδα 59 του σχολικού βιβλίου
∆2. Σελίδες 40 (γ υποερώτηµα), 41 (α, γ, δ υποερωτήµατα) και 42 (β
υποερώτηµα) σχολικού βιβλίου
α. Το νεογνό µολύνθηκε κατά τον τοκετό.
β. Το µέτρο προφύλαξης που θα έπρεπε να έχει εφαρµοστεί είναι η
ενστάλαξη κολλυρίου νιτρικού αργύρου ή πενικιλίνης στα µάτια
του νεογνού µόλις γεννήθηκε, για προληπτικούς λόγους.
γ. Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα ανήκει στα Σεξουαλικώς
Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ).
3 παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα εµφάνισής της
είναι… διαλέγουµε από τη σελίδα 41 του σχολικού βιβλίου 3 από
τους 10 παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των ΣΜΝ.
δ. Αυτό το διάστηµα ονοµάζεται περίοδος επώασης και είναι 1 µε 7
ηµέρες.
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