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ΠΑΝΔΛΛΑ∆ΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ HMEΡΖΗΩΝ – ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

ΠΔΜΠΣΖ 24 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΓΗΔΗΝΖ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α. Λάζνο, β. Λάζνο, γ. Σσζηό, δ. Σσζηό, ε. Σσζηό 

Α2. α. 7, β. 6, γ. 8, δ. 3, ε. 9, ζη. 5  

Α3. 1. γ, 2. δ, 3. ε, 4. α   

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Κεθάιαην 5.3, ζει. 69, «Ο άλζξσπνο πξνζιακβάλεη θαζεκεξηλά 2-3 ιίηξα λεξό, αλάινγα κε ηελ 

απαζρόιεζή ηνπ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η πξόζιεςε γίλεηαη κε ηε κνξθή λεξνύ, δηαθόξσλ πγξώλ, 

ηξνθώλ, θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.» 

Β2. Κεθάιαην 5.1, ζει. 49-50. Έπξεπε λα αλαθεξζνύλ 4 από ηα παξαθάησ γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη: «ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ηε 

ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, ην λεξό θαη ηηο πιεκκύξεο, ην έδαθνο θαη ηνπο ζεηζκνύο» θαη 4 από ηα 

παξαθάησ γηα ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη αληίζηνηρα: «ηελ θαηνηθία, ηελ εξγαζία, ηε 

κόξθσζε, ηελ ςπραγσγία, ηνπο θνηλσληθνύο νξγαληζκνύο, ηε ζξεζθεία, ηα ήζε θαη έζηκα, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηε δηαηξνθή θαη όια ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ.» 

Β3. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 27, «Πξαγκαηηθά πγηείο είλαη απηνί πνπ δελ έρνπλ θακία αζζέλεηα. Οη ζσκαηηθέο θαη 

ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ ειηθία, ην θύιν, ηνλ 

θνηλσληθό θαη γεσγξαθηθό ρώξν.» 

Β4. Κεθάιαην 5.3, ζει. 71, «Τν δίθηπν ζσιήλσλ δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα κε 

βξίζθεηαη θνληά ζην δίθηπν απνρέηεπζεο, γηαηί ζε πεξίπησζε θζνξάο κπνξεί ηα αθάζαξηα λεξά λα 

κνιύλνπλ ην ζύζηεκα ύδξεπζεο κε δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Τν λεξό κέζα ζηνπο 

ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ππό πίεζε θαη ζπλερή ξνή. Μεηά από όιε απηή ηελ πνιύπινθε δηαδηθαζία ην λεξό 

είλαη έηνηκν γηα πόζε.» 
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ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. Κεθάιαην 5.5, ζει. 81-82,  

Α. «Τν βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ απνκαθξύλεη ηελ Οδνληηθή Μηθξνβηαθή Πιάθα πνπ βξίζθεηαη θνιιεκέλε 

ζηα δόληηα θαη ζηα νύια. Απνηειεί θαη ηξόπν πξνθύιαμεο από ηελ ηεξεδόλα, ηε λόζν ησλ ζθιεξώλ ηζηώλ 

ησλ δνληηώλ, εθόζνλ απηή αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη αξρηθά ζηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηώλ, πνπ δύζθνια 

θαζαξίδνληαη από ηηο ηξνθέο. Τα κηθξόβηα ηεο νδνληηθήο κηθξνβηαθήο πιάθαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

δπκώλνπλ νξηζκέλα είδε πδαηαλζξάθσλ θαη θπξίσο ηε ζαθραξόδε θαη λα δεκηνπξγνύλ νμύ. Τν νμύ επηδξά 

ζην δόληη θαη πξνθαιεί ηεξεδόλα. Έηζη, όηαλ δελ βνπξηζίδνληαη ηα δόληηα, γηα λα απνκαθξπλζεί ε νδνληηθή 

κηθξνβηαθή πιάθα, απηή γίλεηαη όιν θαη πην ππθλή θαη ζπζζσξεύνληαη πεξηζζόηεξα κηθξόβηα.» 

Β. ζει. 83. Με ηελ ρνξήγεζε θζνξηνύρσλ ζθεπαζκάησλ απμάλεηαη ε αλζεθηηθόηεηα ησλ δνληηώλ.  

 

Γ2. Κεθάιαην 5.1  

Α. ζει. 51. Τν πνζνζηό ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη 0.03%. 

Β. ζει. 55. Σε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζεσξείηαη ξύπνο ή ξππαληήο πξνθαιώληαο 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, δειαδή «αιινίσζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ αέξα από ηελ παξνπζία νπζηώλ (ζηεξεώλ, 

πγξώλ, αεξίσλ), νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ηδίσλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα (CO2 ) ή νπζηώλ μέλσλ πξνο απηόλ.» 

Γ. ζει. 56 «Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ξύπαλζεο πξνέξρεηαη από ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ηνπο πδξαηκνύο, ην 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ αηειή θαύζε, από ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη από ηελ αηζάιε. Τν 

πξόβιεκα είλαη κεγάιν ζηηο αζηηθνβηνκεραληθέο πεξηνρέο, όπνπ ζπλππάξρνπλ νη θύξηεο πεγέο ξύπαλζεο, 

όπσο: βηνκεραλία, ζπγθνηλσλία, νηθηαθή ζέξκαλζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ 

ηνπνγξαθηθή ζέζε ησλ πόιεσλ θαη ηελ πνιενδνκία.» 

Γ3. Κεθάιαην 4,  

Α. ζει. 42, «Ο HIV (ηόο ηνπ AIDS) είλαη ηόο, ν νπνίνο πξνζβάιιεη θαη θαηαζηξέθεη ηα θύηηαξα, πνπ είλαη 

ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (ιεκθνθύηηαξα). Πξνζβάιιεη επίζεο θαη ηα θύηηαξα ηνπ 

Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο πξνθαιώληαο λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα θαη άλνηα.» 

Β. ζει. 41, έπξεπε λα αλαθεξζνύλ νπνηνδήπνηε 7 από ηνπο παξαθάησ  παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπρλόηεηα ησλ Σεμνπαιηθώο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ: « Άηνκα κε αζπκπησκαηηθή λόζν 

(βιελλόξξνηα), Γηάδνζε ηεο νκνθπινθηιίαο, Σπρλή αιιαγή εξσηηθώλ ζπληξόθσλ, Πξώηκε έλαξμε ηεο 

εξσηηθήο δσήο, Αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαζηηθνύ πξνθπιαθηηθνύ από ηα αληηζπιιεπηηθά ράπηα, Μεηαθίλεζε 

πιεζπζκώλ (ηνπξηζκόο, αζηπθηιία, κεηαλάζηεπζε), Απνηπρία ζεξαπεπηηθήο αγσγήο,  Άηνκα πνπ 

εθδίδνληαη θαη δελ ειέγρνληαη από ην θξάηνο,  Η λόζεζε ηνπ ελόο εξσηηθνύ ζπληξόθνπ θαη ε κεηάδνζε 

ζηνλ άιινλ, Άγλνηα.» 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Κεθάιαην 3
ν
, 

Α.  ζει. 29. «Δθόζνλ εθαξκόδεηαη πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο ζε αηνκηθό επίπεδν νλνκάδεηαη check up.» 

Β. ζει. 19. «Τν ηεζη Παπαληθνιάνπ εληάζζεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα πξόιεςε, δειαδή ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, πξηλ εκθαληζζνύλ ηα ζπκπηώκαηα κε ζθνπό ηελ έγθαηξε ζεξαπεία θαη αλαζηνιή 

ηεο εμέιημήο ηεο.» 

 

Γ2. Κεθάιαην 4
ν
,  

Α. ζει. 36. «Όια ηα ινηκώδε λνζήκαηα αθνινπζνύλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: πξώηα νη κηθξννξγαληζκνί 

εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό ελόο πγηνύο αλζξώπνπ θαη απηό θαιείηαη κόιπλζε. Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο, 

πνπ κπνξεί λα είλαη ιίγεο εκέξεο ή θαη κήλεο, θαηά ηελ νπνία, ελώ ν κηθξννξγαληζκόο ππάξρεη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ, δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα. Απηή ε πεξίνδνο, δειαδή από ηελ είζνδν ηνπ 

κηθξννξγαληζκνύ κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ, θαιείηαη ρξόλνο επώαζεο. Όηαλ νη 

κηθξννξγαληζκνί αξρίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ, εκθαλίδνληαη ηα 

πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο (ππξεηόο, εμάλζεκα, αδηαζεζία θ.ιπ.) θαη ε θαηάζηαζε απηή θαιείηαη 

ινίκσμε.» 

Β. ζει. 32, «Η θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ επηηπγράλεηαη κε: α) ηελ εμνπδεηέξσζε ή κείσζε 

ηεο πεγήο κόιπλζεο, β) ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ, γ) ηελ 

αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ.» 

Γ. ζει. 32 «Η αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ν πιένλ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο εμαθάληζεο ησλ 

ινηκσδώλ λνζεκάησλ. Όηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη εκβνιηαζηεί (είλαη δειαδή άλνζν), ν 

ινηκνγόλνο παξάγνληαο δε βξίζθεη πξόζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί θαη εμαθαλίδεηαη.» 

 

Γ3. Κεθάιαην 4, ζει. 38,  

Α. Τν πηζαλόηεξν από ηα αίηηα είλαη ην βαθηήξην ηεο ζαικνλέιιαο πνπ πξνθαιεί ζαικνλειιώζεηο, ιόγσ 

ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ από ηε ζηηγκή ηεο θαηαλάισζεο ησλ ζαιαζζηλώλ κπδηώλ, πνπ 

απνηεινύλ πεγή κόιπλζεο, εθόζνλ είλαη γλσζηό όηη ν ρξόλνο επώαζεο ηεο ζαικνλέιιαο είλαη 8-48 ώξεο. 

Β. Έπξεπε λα αλαθεξζνύλ νπνηαδήπνηε 5 από ηα παξαθάησ: «Η πξνθύιαμε επηηπγράλεηαη κε απνθιεηζκό 

ηεο νδνύ κεηάδνζεο, κε απνιύκαλζε ηνπ λεξνύ, παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο, πγεηνλνκηθό έιεγρν ησλ 

ηξνθίκσλ, απνκάθξπλζε ησλ κηθξνβηνθνξέσλ από ρώξνπο δνπιεηάο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηξόθηκα θαη 

δηαθίλεζε ηξνθίκσλ (κάγεηξνη, εζηηάηνξεο θ.ιπ.). Δπίζεο επηηπγράλεηαη κε αηνκηθή θαζαξηόηεηα, θπξίσο 

ησλ ρεξηώλ, ζρνιαζηηθό πιύζηκν ησλ ιαραληθώλ θαη θξνύησλ, θαηάιιειν ζύζηεκα ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο 

θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, θαηαπνιέκεζε εληόκσλ θαη θαηάιιειε αγσγή πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ.» 
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τολιαζμός θεμάηων 

Τα θεηηλά ζέκαηα είλαη πεξηζζόηεξα ζε όγθν από πξνεγνύκελα έηε, θαιύπηνληαο ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο 

ύιεο, αιιά όρη όιν ην θάζκα ηεο. Απαηηνύζαλ πξνζεθηηθό δηάβαζκα από ηνπο καζεηέο γηα κία άξηζηε 

επίδνζε.   

 

Οικονομίδοσ Δσγενία  

Βιοτημικός 


