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ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΕΠΑ.Λ. 
Β΄ Μάθηµα Ειδικότητας 

 

Σάββατο 14 Απριλίου 2018 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

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. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή υπάρχει κίνδυνος 

κρυοπληξίας. 

2. Η καύση των απορριμμάτων δημιουργεί προβλήματα ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. 

3. Στους εν δυνάμει ασθενείς, η λειτουργική διαταραχή γίνεται αντιληπτή και 

ως εκ τούτου καταφεύγουν στη θεραπευτική ιατρική. 

4. Το ψύχος μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της άμυνας του οργανισμού. 

5. Η κοσμική ακτινοβολία που προέρχεται από το διάστημα ανήκει στις 

τεχνητές πηγές ακτινοβολίας. 

Μονάδες 10 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

1. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του 

πεπτικού συστήματος: 

i. Ηπατίτιδα Α 

ii. Ηπατίτιδα Β 

iii. Ηπατίτιδα C 



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

 

2018 | Φάση 2 | �ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
 

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.2/3 

 

2. Τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες ανήκουν στα: 

i. Αστικά λύματα 

ii. Βιομηχανικά απόβλητα 

iii. Νερά της βροχής και του χιονιού 

 

3. Ο ιός του AIDS δεν μεταδίδεται: 

i. Από τη μητέρα φορέα 

ii. Με τα παράγωγα του αίματος 

iii. Με τα σκεύη φαγητού 

 

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της αγροτικής 

κατοικίας: 

i. Έχει αποθήκες για τη φύλαξη ζωοτροφών και μηχανημάτων 

ii. Είναι πολυκατοικία 

iii. Έχει εξωτερικό φούρνο 

 

5. Στην άμεση μετάδοση των λοιμωδών νοσημάτων ανήκει: 

i. Το τσίμπημα από κουνούπι (ξενιστής) 

ii. Πυρήνες σταγονιδίων 

iii. Το δάγκωμα από σκύλο 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε παράγοντες που ασκούν βλαπτική επίδραση 

στα μάτια. 

Μονάδες 5 

Β2. Τι είναι προαγωγή υγείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας; 

Μονάδες 5 

Β3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δίκτυα υπονόμων (μον. 4), και ποια  η 

διαφορά τους (μον. 6) 

Μονάδες 10 

Β4. Τι εννοούμε με τον όρο επαγγελματικά νοσήματα; 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία νοσημάτων 

του περιοδοντίου. 

Μονάδες 9 

Γ2. Να αναφέρετε πέντε μέτρα πρόληψης του εργατικού ατυχήματος. 

Μονάδες 10 

Γ3. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων; 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Ένας φίλος σας που πρόσφατα απέκτησε παιδί σκέφτεται να κάνει κάποιες 

αλλαγές στο σπίτι του για την προστασία του νέου μέλους της οικογένειας. 

Ποιες αλλαγές θα του προτείνατε για την πρόληψη οικιακών ατυχημάτων; 

Μονάδες 12 

Δ2. Ένα μεσημέρι αποφασίζετε με μία φίλη σας να πάτε για το πρώτο σας μπάνιο 

στην παραλία. Μόλις κάθεστε, εκείνη ξαπλώνει στον ήλιο. Τί θα τη 

συμβουλεύατε για τη σωστή ηλιοθεραπεία (μον. 6) και σε ποιες θα πρέπει αυτή 

να διακοπεί (μον. 4); 

Μονάδες 10 

Δ3. Συζητάτε με δύο φίλους σας εκ των οποίων ο ένας είναι σε απόγνωση επειδή 

πρόσφατα έχασε τη δουλειά του. Ο δεύτερος του απαντά ότι αφού «έχει την 

υγειά του» μιας και δεν πάσχει από τίποτε δε θα πρέπει να στεναχωριέται για 

οτιδήποτε άλλο. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή και γιατί; 

Μονάδες 3 

 


