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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ.Λ.: 

ΤΓΙΔΙΝΗ  

ΘΔΜΑ Α  

Α1. Α. Λάζνο, Β. Σσζηφ, Γ. Σσζηφ, Γ. Σσζηφ, Δ. Σσζηφ, Ση. Λάζνο 

Α2. Α. 9, β. 2, γ. 3, δ. 1, ε. 10  

Α3. 1. Γ, 2. Δ, 3. Γ, 4. Α  

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Α) Κεθάιαην 5.2, ζει. 64, «Οη αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηα ηξφθηκα είλαη φζεο έρνπλ σο 

αηηία δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηηο ηνμίλεο ηνπο θαη φζεο νθείινληαη ζε δειεηεξηψδεηο 

νπζίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηα ίδηα ηα ηξφθηκα.»  

Β) Κεθάιαην 5.2, ζει. 64, Ωο παξάδεηγκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ζεσξείηαη ην θισζηεξίδην ηεο 

αιιαληηάζεσο θαη παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ νη δειεηεξηάζεηο κε νξηζκέλα 

είδε καληηαξηψλ.  

Β2. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 32, «Οη πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο ελφο ινηκψδνπο λνζήκαηνο  είλαη: 1. Να 

ππάξρεη πεγή κφιπλζεο, 2. Να ππάξρεη κέζνλ, νδφο κεηαθνξάο ηνπ ινηκνγφλνπ παξάγνληα, 3. Να 

ππάξρεη εππαζήο πιεζπζκφο.» 

Β3. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 28, «Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, ζηνλ ηξφπν δσήο αιιά θαη ζην γνλφηππν ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Α. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 28, «Τα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν θαξθίλνο θαη ηα αηπρήκαηα 

απνηεινχλ ηηο ηξεηο πξψηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζήκεξα.»  

Β. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 29, «Η θαζηζηηθή δσή, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ην θάπληζκα, ν 

αιθννιηζκφο θαη ν θαηαλαισηηζκφο είλαη 5 απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο 

http://www.romvos.edu.gr/


  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

ζχγρξνλσλ λνζεκάησλ (ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ 

καδί κε ηελ ηνμηθνκαλία, ηελ αλαζθάιεηα, ην άγρνο θαη ηε κνλαμηά ησλ κεγαινππφιεσλ). 

Γ2. Κεθάιαην 2
ν
, ζει. 22, «α. Η Πξσηνβάζκηα πξφιεςε (Γειαδή ε εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ  γηα ηελ απνθπγή ηεο αζζέλεηαο - Κεθάιαην 1
ν
, ζει. 19 ) είλαη ε θπξηφηεξε κνξθή 

πξφιεςεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη β. θαιχπηεη φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ 

πξνγελλεηηθή, ηε λενγληθή, ηελ παηδηθή, ηελ εθεβηθή, ηελ ελειηθίσζε, θαη ηελ ηξίηε ειηθία. 

Αζρνιείηαη κε: άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πςεινχ θηλδχλνπ φπσο έγθπεο κε πξνεγνχκελε λφζεζε θαη 

αλήιηθέο έγθπεο, νηθνγέλεηεο κε πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο γνλείο ή άιιν κέινο πνπ είλαη ςπρηθά 

άξξσζην, αλεξγία, ζάλαην, δηαδχγην, εθήβνπο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ή ζρνιείν ιφγσ 

θάπνηνπ παξαπηψκαηνο θαη άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ δνπλ κφλα.» 

Γ3. Α. Κεθάιαην 5.4, ζει. 73, Τα δίθηπα ππνλφκσλ δηαθξίλνληαη ζε κηθηά ή παληνξξντθά θαη 

ρσξηζηηθά. Β. Κεθάιαην 5.4, ζει. 73, «ηα ιχκαηα γίλνληαη αθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ κε 

εηδηθή επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη θαζίδεζε, αεξηζκφ, νμείδσζε, δηήζεζε, ρισξίσζε.»  

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Α. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 39, «Η λνζεξφηεηα απηψλ ησλ λνζεκάησλ είλαη αξθεηά κεγάιε, 

ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ρεηκψλα θαη απηφ νθείιεηαη: ζην ζπλσζηηζκφ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη ζηελ 

έιιεηςε αεξηζκνχ, θαη ζηε κείσζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ ιφγσ ςχρνπο.»  

Β. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 39, Ωο απάληεζε είλαη δεθηφο νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο απφ ηα 6 κέηξα 

πξνθχιαμεο γηα ηα αεξνγελή λνζήκαηα: απνθπγή ζπλσζηηζκνχ θαη θαιφο αεξηζκφο ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο, λα ππάξρεη αξθεηή απφζηαζε κεηαμχ θξεβαηηψλ (π.ρ. ζηξαηφο, λνζνθνκεία), ρξήζε 

καληειηνχ ζην ζηφκα θαη ηε κχηε γηα παξεκπφδηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ κέζσ 

ζηαγνληδίσλ, ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα γηα πεξηνξηζκφ ζθφλεο, αλνζνπνίεζε πιεζπζκνχ θαη 

απνκφλσζε αζζελή.»  

Γ2. Α. Κεθάιαην 5.5, ζει. 88, «2 νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα είλαη ε ζθνιίσζε θαη ε θχθσζε» 

Β. Κεθάιαην 5.5, ζει. 88, «Η εμέηαζε γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε απιή επηζθφπεζε 

ζε φξζηα ζηάζε θαη επίθπςε.» 

Γ3. Α. Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 31, «Δπίπησζε είλαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ ηεο λφζνπ πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ελψ ν επηπνιαζκφο 

είλαη ην ζχλνιν ησλ θξνπζκάησλ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δίλαη ζαλ λα θσηνγξαθίδνπκε 

ηνλ πιεζπζκφ θαη λα βιέπνπκε πνην είλαη ην ζχλνιν ησλ θξνπζκάησλ, παιαηψλ θαη λέσλ.» 
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Β. Δθφζνλ δεηείηαη ε επίπησζε ζηηο 4 Απξίιηνπ, αλαδεηνχκε ηηο λέεο πεξηπηψζεηο, άξα απφ ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ θξνπζκάησλ 1700 αθαηξνχκε φια ηα παιαηφηεξα θξνχζκαηα πνπ ππήξραλ έσο ηηο 

3 Απξηιίνπ, δειαδή ε επίπησζε είλαη: 1700 – 1600 = 100 λέα θξνχζκαηα.  

Γ. Σχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ α εξσηήκαηνο, αλαδεηνχκε ηα ζπλνιηθά θξνχζκαηα ζηηο 6 

Απξηιίνπ, άξα 1700 (έσο θαη ηηο 4 Απξηιίνπ) + 200 (λέα θξνχζκαηα) = 1900 θξνχζκαηα ζπλνιηθά.  

 

τολιαζμός θεμάηων 

Τα ζέκαηα ραξαθηεξίδνληαη αλακελφκελα θαη εχθνια πξνζεγγίζηκα απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

Αθνξνχζαλ φιε ηελ χιε θαη ήηαλ θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, παξφια απηά νη ππνςήθηνη ζα 

κπνξνχζαλ κε επθνιία λα αξηζηεχζνπλ. 

 

 

Δπιμέλεια απανηήζεων:  

Οικονομίδοσ Δσγενία – Βιοτημικός  

 

 

 

 

 

 


