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ΘΕΜΑ Α 

1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. (Μονάδες 10) 

Α. Ο ιός του AIDS δεν μπορεί να μεταδοθεί από την μητέρα στο παιδί της με τον 

θηλασμό. 

Β. Μια τεχνητή πηγή ακτινοβολίας αποτελούν πετρώματα που περιέχουν Ράδιο. 

Γ. Η συνηθισμένη θερμοκρασία διατήρησης τροφίμων στο ψυγείο είναι 0 έως 6 

βαθμούς Κελσίου. 

Δ. Ένας άμεσος τρόπος μετάδοσης είναι μέσω δαγκώματος. 

Ε. Λοιμώδη νοσήματα καλούνται εκείνα που οφείλονται και στα τοξικά προϊόντα 

λοιμογόνων παραγόντων. 

 

2.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και 

δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 15) 

1.Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα δεν είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο: 

Α. Ηπατίτιδα Α 

Β. Ηπατίτιδα Β 

Γ. Βλεννόρροια 

 

2. Η αμοιβάδωση μεταδίδεται μέσω: 

Α. Του πεπτικού συστήματος 

Β. Ξενιστών 

Γ. Του αέρα 

 

3. Η μέτρηση αρτηριακής πίεσης αποτελεί μέτρο: 

Α. Πρωτοβάθμιας πρόληψης 

Β. Δευτεροβάθμιας πρόληψης 

Γ.  Τριτοβάθμιας πρόληψης 

 

4 Νόσημα πλούτου θεωρείται: 

Α. Ο καρκίνος 

Β. Τα τροχαία ατυχήματα 

Γ. Το Α και Β 



 

 

5. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει: 

Α. Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

Β. Την κατοικία 

Γ. Την ψυχαγωγία 

 

ΘΕΜΑ Β 

1.Τι είναι  επίπτωση και επιπολασμός;(Μονάδες 4) Πώς επιτυγχάνεται η 

καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων; (Μονάδες 6) 

2.Αναφέρετε ποια είναι η χημική σύσταση του αέρα και ποιοι είναι οι κυριότεροι ρύποι 

της ατμόσφαιρας. (Μονάδες 10) 

3.Αναφέρετε πέντε μέτρα υγειονομικής προστασίας των τροφίμων (Μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1.Πως μεταδίδονται τα αερογενή νοσήματα;(Μονάδες 4) Με ποιους τρόπους 

μπορούμε να προφυλαχθούμε;(Μονάδες 6) 

2.Αναφέρετε πέντε τομείς στους οποίους συμβάλλει η σωματική άσκηση (Μονάδες 5) 

3.Τι είναι τα στερεά απορρίμματα και ποια είναι η σύσταση τους;(Μονάδες 6) 

Περιγράψτε τους τρόπος διάθεσης τους. (Μονάδες 4) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

1.Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται στην πορεία της ύδρευσης μέχρι το νερό να είναι 

έτοιμο για πόση (Μονάδες 10) 

 

2.Ύστερα από ταξίδι στο εξωτερικό άνδρας εμφάνισε συμπτώματα ασθενείας. Μετά 

από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πάσχει από ελονοσία. 

Α. Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης αυτών των νοσημάτων; (Μονάδες 5) 

Β. Πως θα μπορούσε να προφυλαχθεί; (Μονάδες 5) 

Γ. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική δήλωση από την υγειονομική υπηρεσία;(Μονάδες 

5) 
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