
ΜΑΘΗΜΑ:
ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γ ΕΠΑΛ

Επιμέλεια:
Βουδούρη Καλλιρρόη

 

Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21 τηλ 2810313170 www.kmathisi.com

http://www.kmathisi.com


�

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ ΕΠΑΛ
ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1- 5.1
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..… 

ΘΕΜΑ Α
Α.  Να χαρακτηρίσετε, στο τετράδιο σας, τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος 
(Λ).

1. Ο ιός του AIDS απομονώνεται στον ιδρώτα.
2. Η δημόσια υγιεινή εφαρμόζεται ατομικά.
3. Η γρίπη είναι αερογενές νόσημα.
4. Η ηπατίτιδα είναι βακτηριακή λοίμωξη.
5. Η εξόντωση των τρωκτικών είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανώλης.

Μονάδες 15
Β.  Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη στήλη Α και δίπλα 
ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Αναφέρετε τι είναι η δημόσια υγιεινή και τί είναι η ατομική υγιεινή (ορισμοί).

Μονάδες 7

Β2. Να αναφέρετε (ονομαστικά) 4 σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Μονάδες 4

B3. Ποιοί είναι οι λόγοι που ο χειμώνας ευννοεί την εξάπλωση αερογενών νοσημάτων, όπως 
είναι η γρίπη; Που οφειλεται η γρίπη;

Μονάδες 8

Β4. Να αναφέρετε τρεις προϋποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος.

Μονάδες 6

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1. Έρπης γεννητικών οργάνων α. Συχνότερη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

2. Ιός γρίπης β. Αερογενές νόσημα

3. Ηπατίτιδα Α γ. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

4. Σαλμονέλλωση δ. Στεγόμυγα

5. Κίτρινος πυρετός ε. Βακτήρια Σαλμονέλλες 
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Με  ποιούς  τρόπους  οι  ξενιστές  και  οι  φορείς  μεταβιβάζουν  μια  νόσο  από  ανθρώπους  ή 
ζώα που πάσχουν; Να αναφέρετε 4 νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο με ξενιστές ή 
φορείς (να αναφέρετε και τους φορείς σε κάθε περίπτωση).

Μονάδες 9

Γ2. Που οφείλεται η σύφιλη; Σε ποια κατηγορία νοσημάτων ταξινομείται; Να πείτε τα μέτρα 
προφύλαξης.

Μονάδες 9

Γ3.  Ποια είναι τα οφέλη της υπεριώδους ακτινοβολίας;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.  Πότε  είναι  κάποιος  φορέας  του  ιού  του  AIDS;  Αναλύστε  πώς  μεταδίδεται  ο  ιός;  Να 
αναφέρετε 5 τρόπους με τους οποίους ∆ΕΝ μεταδίδεται ο ιός.

Mονάδες 9

∆2. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Ε.Ο.∆.Υ ενημέρωσε ότι:
1. Στις 3 Απριλίου το σύνολο των κρουσμάτων του COVID-19 στην χώρα μας ήταν 1600.
2. Την  επόμενη  μέρα:  4  Απριλίου  ανακοίνωσε  ότι  ο  συνολικός  αριθμός  των  κρουσμάτων 

ήταν 1700.
3. Στις 6 Απριλίου ανακοίνωσε ότι ο νέος αριθμός των κρουσμάτων ήταν 200.
Α) Να γράψετε τις διαφορές επίπτωσης και επιπολασμού.

Β) Να γράψετε αριθμητικά την επίπτωση στις 4 Απριλίου

Γ) Να γράψετε αριθμητικά τον επιπολασμό στις 6 Απριλίου.
 Mονάδες 6

∆3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης; 
Mονάδες 5

∆4.  Ποιο  είναι  το  κύριο  χαρακτηριστικό  των  λοιμωδών  νοσημάτων;  Να  αναφέρετε  με 
συντομία τη διαδικασία που ακολουθούν όλα τα λοιμώδη νοσήματα.

Μονάδες 5

ΠΗΓΗ: Αρχείο Θεμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων
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