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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Γ ΕΠΑΛ 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 

Γαλανάκης Γεώργιος 
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ΘΕΜΑ 1ο  

 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).                         

 (Οι σωστές απαντήσεις να μεταφερθούν στο τετράδιο σας) 

1. Η γαστρεντερίτιδα είναι η συχνότερη μορφή ασθένειας. 

2. Η φυματίωση θεωρείται κοινωνικό νόσημα. 

3. Η καθιστική ζωή αποτελεί αιτία  για πολλά νοσήματα. 

4. Η επίπτωση είναι ο αριθμός των κρουσμάτων μιας νόσου σε μια διδομένη χρονική 

στιγμή. 

5. Ο εμβολιασμός αποτελεί δευτεροβάθμια πρόληψη. 

 

(Μονάδες 15) 

 

Β. Να αντιστοιχήσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β. (Οι σωστές απαντήσεις να 

μεταφερθούν στο τετράδιο σας) 

 ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β 

1. Άμεση μετάδοση  α. Ποτήρι 

2. Έμμεση μετάδοση  β. Βήχας 

3. Πηγή μόλυνσης  γ. Δικαίωμα 

4. Ψυχαγωγία  δ. Νερό 

5. Υγεία  ε. Ψυχική Υγιεινή 

   στ. Ατομική Υγιεινή 

   

(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. Να δώσετε τον ορισμό της επιδημιολογίας, και τι περιλαμβάνει                       

  (Μονάδες 5)                                                                                                                                                                                       

Β. Να δώσετε τον ορισμό της ενδημίας, της επίπτωσης και του επιπολασμού. 

                                                                                                                                                                          (Μονάδες 12) 

Γ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η υγιεινή; Να δώσετε τα αντίστοιχα παραδείγματα. 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 8) 

 



 
 

Σχολικό έτος 2021-2022         Σελίδα 3 

                                                 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Α. Ποιες είναι οι προυποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος; 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 6) 

Β. Πώς επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων; 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 6) 

Γ. Να εξηγήσετε γιατί όσο αυξάνεται η πληθυσμιακή ανοσία για ένα λοιμώδες νόσημα, 

μειώνονται οι πιθανότητες εξάπλωσης του. 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 8) 

Δ. Να αναφέρετε ονομαστικά 5 μέσα ατομικής υγιεινής. 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ 4ο  

Α. Γιατί κρίνεται υποχρεωτική η δήλωση των λοιμωδών νοσημάτων; 

                                                                                                                                                                            (Μονάδες 8) 

Β. Σε τι διαφέρουν οι έννοιες απολύμανση και εξουδετέρωση κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού; 

(Μονάδες 6) 

Γ. Αν ανάμεσα σε 60 παιδιά της Α΄ Δημοτικού τα 20 έχουν εμβολιαστεί για τη φυματίωση. Ποια είναι η 

πληθυσμιακή ανοσία; 

(Μονάδες 10) 

 

 

 


