
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γερακόποσλος Αθανάσιος 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α. Λ  β. Σ  , γ. Σ  , δ. Σ  , ε. Σ  , ζη. Λ 

Α2. α-9 (αιθαιηθή), β-2 (κεγαιύηεξε), γ-3 (βειηηώζνπλ), δ-1 (εμσηεξηθά), ε-10 (πελήληα) 

Α3.1-γ (βνεζάεη ζηελ επνύισζε ησλ ηξαπκάησλ), 2-ε (απαξαίηεηε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζύλζεζεο), 3-δ (είλαη θαηαζηξεπηηθή γηα ηε δσή), 4-α (απνηειεί θύξηα πεγή ζεξκόηεηαο ζηε γή) 

ΘΔΜΑ Β 

B1. α) Αζζέλεηεο πνπ κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ κε ηα ηξόθηκα είλαη: 1) αζζέλεηεο πνπ έρνπλ ώο αίηηα 

δηάθνξνπο κηθξννξγλαληζκνύο θαη ηηο ηνμίλεο ηνπο θαη 2) αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε 

δειεηεξηώδεηο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηα ηξόθηκα (ζει.64 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      β) Έλα παξάδεηγκα αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζε κηθξννξγαληζκνύο θαη ηηο ηνμίλεο ηνπο είλαη ν 

ζηαθπιόθνθθνο, ελώ κηα αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε δειεηεξηώδεηο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηα 

ηξόθηκα είλαη  ε δειεηεξίαζε απν νξηζκέλα είδε καληηαξηώλ (ζει. 64 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).  

Β2. Οη πξνϋπνζέζεηο εκθάληζεο ελόο ινηκώδνπο λνζήκαηνο είλαη : α) λα ππάξρεη πεγή κόιπλζεο,  β) 

λα ππάξρεη κέζν, νδόο κεηαθνξάο ηνπ ινηκνγόλνπ παξάγνληα θαη γ ) λα ππάξρεη εππαζήο πιεζπζκόο 

(ζει. 32 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Β3.  Η αναζότηςη των αιτιολογικών παραγόντων που  επιδρούν ςτην υγεύα του ανθρώπου και 
τουσ οπούουσ προςπαθεύ να μειώςει ό να εξαλεύψει η υγιεινό πρϋπει να γύνει  ςτον τρόπο ζωόσ 
και τον γονότυπο του κϊθε ατόμου, καθώσ επύςησ ςτο φυςικό και κοινωνικό του περιβϊλλον. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α)   Τα λνζήκαηα πνιηηηζκνύ πνπ απνηεινύλ ηηο ηξείο πξώηεο αηηίεο ζαλάηνπ είλαη: 1) ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, 2) ν θαξθίλνο θαη 3) ηα αηπρήκαηα (Σει. 28 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      β)  Πέληε απν ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ 

λνζεκάησλ είλαη: 1) ε θαζηζηηθή δσή, 2) ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, 3) ν αιθννιηζκόο, 4) ε 

ηνμηθνκαλία θαη 5) ην θάπληζκα (ζει. 28 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Γ2. α) Η κυριότερη μορφό πρόληψησ των ψυχικών διαταραχών εύναι η Πρωτοβϊθμια πρόληψη 
(ςελ. 21 ςχολικου βιβλύου).   

        β) Οι φϊςεισ του ανθρώπου τησ ζωόσ του ανθρώπου που καλύπτει η Πρωτοβϊθμια 
πρόληψη εύναι: 1) η προγεννητικό, 2) η νεογνικό, 3)η παιδικό, 4) η εφηβικό,5) η ενηλικύωςη και 
6) η Τρύτη ηλικύα (ςελ. 22 ςχολικού βιβλύου). 



 

 

 

Γ3. α) Τα δύκτυα των υπονόμων διακρύνονται ςε : 1) μεικτϊ ό παντορροώκϊ και 2) χωριςτικϊ 
(ςελ. 73 ςχολικού βιβλύου). 

      β) Τα λύμματα γύνονται ακύνδυνα  για την υγεύα του ανθρώπου ϋπειτα απο ειδικό 
επεξεργαςύα που περιλαμβϊνει καθύζηςη, αεριςμό, οξεύδωςη, διόθηςη και χλωρύωςη (ςελ. 73 
ςχολικού βιβλύου). 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α) Η λνζεξόηεηα ησλ λνζεκάησλ απηώλ είλαη κεγαιύηεξε ην ρεηκώλα, θαη απηό νθείιεηαη: 1) 

ζην ζπλσζηηζκό ζε θιεηζηνύο ρώξνπο θαη ζηελ έιιεηςε αεξηζκνύ, 2) ζηε κείσζε ηεο άκπλαο ηνπ 

νξγαληζκνύ ιόγσ ςύρνπο (ζει. 39 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

       β) Πϋντε μϋτρα προφύλαξησ για τα ςυγκεκριμϋνα νοςόματα εύναι: 1) αποφυγό 
ςυνωςτιςμού και καλόσ αεριςμόσ των κλειςτών χώρων, 2) αρκετό απόςταςη μεταξύ των 
κρεβατιών (νοςοκομεύα, ςτρατόσ κ.τ.λ.),  ςχολαςτικό καθαριότα για περιοριςμό τησ ςκόνησ, 4) 
ανοςοπούηςη του πληθυςμού (εμβολιαςμόσ) και 5) απομόνωςη του αςθενό (ςελ. 39 ςχολικού 
βιβλύου). 

Γ2. α) Γύν νξζνπεδηθά λνζήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο είλαη: 1) 

ε ζθνιίσζε θαη 2) ε θύθσζε (ζε. 88 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

       β) Η εμέηαζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα γίλεηαη απν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαηα ηε 

ζρνιηθή πεξίνδν, κε απιή επηζθόπεζε ζε όξζηα ζηάζε θαη επίθπςε. (ζει. 88 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Γ3. α) Δπίπησζε είλαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ ηεο λόζνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρνληθό δηάζηεκα.  Απν ηελ άιιε, ν επηπνιαζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ θξνπζκάησλ ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (ζει. 31 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).     

  β) Η επίπησζε ηεο 4
εο

 Απξηιίνπ είλαη 100, δειαή ηόζα είλαη ηα λέα θξνύζκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

κεηαμύ ηνπ δηαζηήκαηνο 3
εο

 θαη 4
εο

 Απξηιίνπ. 

  γ) Ο επηπνιαζκόο ηεο 6
εο

 Απξηιίνπ ζα είλαη 1900, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ θξνπζκάησλ πνπ είραλ 

θαηαγξαθεί κέρξη ηελ 6
ε
 Απξηιίνπ ζύλ ηα θξνύζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ εθείλε ηελ εκέξα. 


