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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΓΙΔΙΝΗ (18/6/2018) 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Α. Σσζηφ, Β. Σσζηφ, γ. Λάζνο, δ. Λάζνο, ε. Σσζηφ.  

Α2. 1. γ, 2. Ση, 3. ε, 4. α, 5. δ.  

 

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Κεθάιαην 3
ν
, ζειίδα 28, «Πνιιά λνζήκαηα έρνπλ κεησζεί ή εθξηδσζεί ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

άιια. Σε απηφ ζπλεηέιεζε ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ε παξαγσγή ησλ εκβνιίσλ θαη αληηβηνηηθψλ. Ννζήκαηα πνπ ζέξηδαλ ηελ 

αλζξσπφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά, φπσο ηα ινηκψδε λνζήκαηα επινγηά, παλψιεο, δηθζεξίηηδα, 

πνιηνκπειίηηδα.» 

Β2. Κεθάιαην 5.8, ζειίδα 103, «Δπαγγεικαηηθέο δειεηεξηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ απφ νπζίεο 

φπσο κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, αξζεληθφ θαη άιιεο νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο νπζίεο ή αέξηα φπσο 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, αηζέξαο.» (έπξεπε λα αλαθεξζνχλ νπνηαδήπνηε ηέζζεξα απφ ηα 

παξαπάλσ.) 

Β3. Κεθάιαην 1
ν
, ζειίδα 19, «Πξφιεςε είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ 

αλαζηνιή εμέιημεο ηεο αξξψζηηαο.» … «Η πξφιεςε δηαθξίλεηαη ζε πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα 

θαη ηξηηνβάζκηα. Πξσηνβάζκηα πξφιεςε είλαη ε εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή 

αζζέλεηαο (π.ρ εκβνιηαζκφο), δεπηεξνβάζκηα πξφιεςε είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, 

πξηλ εκθαληζζνχλ ηα ζπκπηψκαηα κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε ζεξαπεία θαη αλαζηνιή ηεο εμέιημήο ηεο 

(π.ρ. δνθηκαζία Παπαληθνιάνπ). Τξηηνβάζκηα πξφιεςε είλαη ε εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

κεηά ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ επηπινθψλ θ.ά.» 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α. Κεθάιαην 5.1, ζειίδα 52, «Ο άλζξσπνο δεη ζε πεξηνρέο, φπνπ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζηαζεξή αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ππνζάιακν ηνπ εγθεθάινπ, θαη κε κεραληζκνχο, φπσο ε αγγεηνδηαζηνιή 

(δηεχξπλζε ησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ δέξκαηνο), αχμεζε ηεο εθίδξσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ζηελ 

αηκφζθαηξα πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

β. Οη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ απαηηνχλ πξνζνρή είλαη ηα βξέθε θαη νη ειηθησκέλνη.  

γ. Ο νξγαληζκφο αδπλαηεί λα απνβάιιεη ηε ζεξκφηεηα φηαλ ππάξρεη πςειή ζεξκνθξαζία ζηνλ 

αέξα, πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη αθηλεζία ηνπ αέξα.  

 

Γ2. Κεθάιαην 5.3, ζειίδεο 70 – 71, «Σε πξψην ζηάδην ην λεξφ, πνπ πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ 

ιίκλεο, δηνρεηεχεηαη ζε ηερλεηέο ιίκλεο θαη εθηνμεχεηαη πξνο ηα πάλσ (πίδαθεο). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν απαιιάζζεηαη ην λεξφ απφ δπζάξεζηεο νζκέο θαη νμπγνλψλεηαη. Μεηά δηνρεηεχεηαη ζηηο 

δεμακελέο θαζίδεζεο, φπνπ θαζηδάλνπλ φιεο νη νπζίεο. Σηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηα 

ακκνδηυιηζηήξηα, φπνπ θαηαθξαηνχληαη φιεο νη κηθξνζθνπηθέο νπζίεο θαη ην λεξφ βγαίλεη δηαπγέο, 

απαιιαγκέλν απφ κηθξφβηα. Σην ηειηθφ ζηάδην γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ κε ρισξίσζε (αέξην 

ππφ πίεζε). Τα ηειεπηαία κηθξφβηα, πνπ πηζαλφλ δηέθπγαλ, θαηαζηξέθνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν.» 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. α. Κεθάιαην 5.1, ζειίδεο 59-60, «Τα ξαδηντζφηνπα παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα, κνιχλνπλ ηελ 

αηκφζθαηξα καθξηά απφ ην ζεκείν ηεο έθξεμεο θαη δηαηεξνχλ ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπο ηδηφηεηεο γηα 

πνιιά ρξφληα κε ηελ έθξεμε.» 

β. Κεθάιαην 5.1, ζειίδα 60, Απφ ηηο εθξήμεηο κνιχλεηαη ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα ηξφθηκα. Όηαλ 

πέζνπλ ζην κε ηε βξνρή ζην έδαθνο, πξνζιακβάλνληαη απφ ηα θπηά ( ην Σηξφληην αληί γηα ην 

αζβέζηην θαη ην θαίζην αληί γηα ην θάιην). Τα ξαδηντζφηνπα πεξλνχλ ζην θξέαο ή ην γάια ησλ 

δψσλ θαη απφ εθεί ζηνλ άλζξσπν. Σε πεξηνρέο φπνπ δνπλ νη εζθηκψνη ππάξρνπλ ηα καθξφβηα θπηά 

ιεηρήλεο. Δθεί, ιφγσ ησλ ππξεληθψλ δνθηκψλ, επεξεάδεηαη ε δηαηξνθηθή αιπζίδα (ξαδηντζφηνπα –  
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ιεηρήλεο – ηάξαλδνη), κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεηαη κεγάιε πνζφηεηα ξαδηντζνηφπσλ ζηνπο 

Δζθηκψνπο.»  

γ. Κεθάιαην 5.1, ζειίδα 59, Να αλαθεξζνχλ νπνηνζδήπνηε 3 απφ ηηο παξαθάησ: «αθαξηαίνο 

ζάλαηνο ή ζάλαηνο κέζα ζε ιίγεο εκέξεο ή εβδνκάδεο (εμαξηάηαη απφ ηε δφζε ηεο αθηηλνβνιίαο), 

ιεπραηκία, θαξθηλνγέλεζε, γελεηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επφκελεο γεληέο, ζπγγελείο 

αλσκαιίεο ζηε δηάπιαζε ηνπ εκβξχνπ, ζηείξσζε.» 

Γ2. Κεθάιαην 4
ν
, ζειίδεο 41-42, α. «Τα λενγλά κνιχλνληαη θαηά ηνλ ηνθεηφ.»  

β. «Δλζηάιαμε θνιιπξίνπ ληηξηθνχ αξγχξνπ ή πεληθηιιίλεο ζηα κάηηα ησλ λενγλψλ κφιηο 

γελλεζνχλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο.»  

γ. «Πξφθεηηαη γηα Σεμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα θαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηά ηνπο είλαη 1. Άηνκα κε αζπκπησκαηηθή λφζν, 2. δηάδνζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο, 3. ζπρλή αιιαγή εξσηηθψλ ζπληξφθσλ.» (Θα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ θαη 

νπνηνδήπνηε άιινη αλαθεξφκελνη παξάγνληεο ηεο ζειίδαο 41) 

δ. Ο ρξφλνο επψαεο ηεο αζζέλεηαο είλαη 1-7 εκέξεο.  

 

 

 

 

υγγραθική Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Οικονομίδου Δυγενία 


