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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΨΑΡΡΑ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 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. 

α. Η διαδικασία μέσα από την οποία τα άτομα γίνονται ικανά να 
βελτιώσουν την υγεία τους ονομάζεται προαγωγή της υγείας. 

β. Τα ατυχήματα είναι μία από τις τρεις (3) πρώτες αιτίες θανάτου 
σήμερα. 

γ. Η διαπίστωση ότι σε έναν πληθυσμό υπάρχει επιδημία γρίπης 
γίνεται με τη σύγκρουση των κρουσμάτων αυτού του χρόνου, με 
τα κρούσματα προηγούμενων χρόνων. 

δ. Οι ξενιστές μεταφέρουν μηχανικά ένα μικρόβιο. 
ε. Το γάλα από αιγοπρόβατα που πάσχουν από μελιταίο πυρετό 

περιέχει βρουκέλλες. 
Μονάδες 10 

 
 
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη 
στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, 
που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη 
στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α        ΣΤΗΛΗ Β 
(Νοσηρές Καταστάσεις)      (Αίτιο) 

1. Καρκίνος του Πνεύμονα     α. Μόλυβδος 
2. Δερματίτιδα από ερεθισμό     β. Απορρυπαντικά 
3. Καρκίνος των Οστών      γ. Παράγωγα Ξύλου 
4. Αλλεργική Δερματίτιδα     δ. Πυρίτιο 
5. Δηλητηρίαση       ε. Ραδόνιο 

στ. Ακτινοβολία 
Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις οκτώ (8) κοινωνικές ομάδες που 
θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου για τη μόλυνση από τον ιό της 
ηπατίτιδας Β. 

Μονάδες 4 
 
 
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους εννέα (9) βασικότερους 
αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης σύγχρονων νοσημάτων. 

Μονάδες 9 
 
 
Β3. Το περιβάλλον όπου ζει και εργάζεται ο άνθρωπος αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία του. 

α. Να διατυπώσετε τον ορισμό του περιβάλλοντος. (μον.5) 
β. Το περιβάλλον χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, το φυσικό και το 

κοινωνικό περιβάλλον. Τί περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον 
(μον.7); 

Μονάδες 12 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερεις (4) από τους έξι (6) 
κυριότερους ρύπους της ατμόσφαιρας. 

Μονάδες 4 
 
 
Γ2. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να κάνει 
ηλιοθεραπεία χωρίς κινδύνους το καλοκαίρι; 

Μονάδες 8 
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Γ3. Η Πρωτοβάθμια Πρόληψη είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης 
ψυχικών διαταραχών. 

α. Να διατυπώσετε τον ορισμό της ψυχικής υγείας (μον.3). 
β. Ποιες φάσεις της ζωής του ανθρώπου καλύπτει η πρόληψη των 

ψυχικών διαταραχών; (μον.3) 
γ. Να αναπτύξετε τις ομάδες ανθρώπων με τις οποίες ασχολείται η 

πρόληψη των ψυχικών διαταραχών (μον.3), φέρνοντας 
παραδείγματα όπου αυτό είναι εφικτό (μον.4) 

Μονάδες 13 

 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Τα νοσήματα του περιοδοντίου αποτελούν χρόνιες φλεγμονές των 
ούλων. 

α. Η περιοδοντική νόσος εμφανίζεται αρχικά με τη μορφή της 
ουλίτιδας. Ποια είναι τα συμπτώματά της (μον.1,5); 

β. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν για τη δημιουργία των νοσημάτων 
του περιοδοντίου; (μον.5,5) 

Μονάδες 7 
 
 
 
Δ2. Να αναπτύξετε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προφύλαξη 
από τα παρακάτω νοσήματα. Στις παρενθέσεις σας γνωστοποιείται 
πόσα μέτρα προφύλαξης πρέπει να γράψετε για το κάθε νόσημα. 

α. Σαλμονελλώσεις (3) (μον.3) 
β. Αερογενή νοσήματα (6) (μον.6) 
γ. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές και φορείς (4) (μον.4) 
δ. Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (4) (μον.4) 
ε. Συγγενής σύφιλη (1) (μον.1) 

Μονάδες 18 

 

ΠΟΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


