ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

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. Ο θερμός αέρας κατακρατεί μικρότερη ποσότ ητα
υδρατμών.
β. Η καύση των απορριμμάτων δημιουργεί πρόβλημα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης .
γ. Το γάλα από αιγοπρόβατα, που πάσχουν από
μελιταίο πυρετό, περιέχει βρουκέλλες .
δ. Πολλές παθήσεις του στόματος έχουν επίπτωση σε
άλλα όργανα του σώματος .
ε. Ο ιός του AIDS έχει απομονωθεί στον ιδρώτα .
στ. Ο σηπτικός βόθρος θεωρείται το πιο ανθυγιεινό
είδος βόθρου.
Μονάδες 12
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Α2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα α,β,γ,δ,ε
καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα,
έναν από τους αριθμούς 1 έως 10 που αντιστοιχεί στη
λέξη, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση.
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις θα
περισσέψουν.
1. εξωτερικά 2. μεγαλύτερη 3. βελτιώσουν
4. όξινη

5. μικρότερη

7. δεκαπέντε 8. εσωτερικά

6. επιδεινώσουν
9. αλκαλική

10. πενήντα
α) Η αντίδραση του πόσιμου νερού πρέπει να είναι
ουδέτερη ως ελαφρά _________.
β) Στον ατμοσφαιρικό αέρα το άζωτο βρίσκεται σε
_________ αναλογία από το οξυγόνο.
γ) Προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία μέσα στην
οποία τα άτομα γίνονται ικανά να _________ την
υγεία τους.
δ) Η καθαριότητα του αφτιού πρέπει να γίνεται
μόνο_______ με τη χρήση βαμβακιού.
ε) Ο απορροφητικός βόθρος πρέπει να απέχει ________
μέτρα από την πηγή ύδρευσης.
Μονάδες 5
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Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4
από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β,
γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

ΜΟΡΦΗ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ

1.

Υπεριώδης

α.

2.

Ορατή

β.

3.
4.

Ιονίζουσα
Υπέρυθρη

γ.
δ.
ε.

Αποτελεί κύρια πηγή θερμότητας
πάνω στη γη
Προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες στη
διάπλαση του εμβρύου
Βοηθάει στην επούλωση τραυμάτων
Είναι καταστρεπτική για τη ζωή
Είναι απαραίτητη για τη λειτουργία
της φωτοσύνθεσης
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β
Β1. α) Να γράψετε τις δύο (2) κατηγορίες ασθενειών που
μεταδίδονται με τα τρόφιμα (μον. 6 ).
β) Να δώσετε για κάθε κατηγορία ένα παράδειγμα

(μον. 2).

Μονάδες 8
Β2. Να αναφέρετε τις τρεις (3) προϋποθέσεις εμφάνισης
ενός λοιμώδους νοσήματος .
Μονάδες 9
Β3. Πού πρέπει να αναζητηθούν οι αιτιολογικοί
παράγοντες, που επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου
και τους οποίους προσπαθεί να μειώσει ή να
εξαλείψει η υγιεινή;
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Στις μέρες μας υπάρχει το παράδοξο ότι τα νοσήματα
πολιτισμού, παρά τα τεράστια ποσά που ξοδεύονται
για την καταπολέμησή τους, έχουν ανοδική τάση.
α) Ποια νοσήματα πολιτισμού αποτελούν τις τρεις (3)
πρώτες αιτίες θανάτου (μον. 3);
β) Να γράψετε πέντε (5) από τους βασικότερους
αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης σύγχρονων
νοσημάτων (μον. 5).
Μονάδες 8
Γ2. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ.), η Ψυχική Υγεία είναι η κατάσταση της
συναισθηματικής ευεξίας όπου το άτομο ζει,
εργάζεται και ικανοποιείται από τα προσωπικά του
επιτεύγματα.
α) Ποια είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης των
ψυχικών διαταραχών (μον. 2);
β) Να αναφέρετε τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου ,
που καλύπτει η πρόληψη αυτή (μον. 6).
Μονάδες 8
Γ3. Το
ασφαλέστερο
και
υγιεινότερο
σύστημα
αποχέτευσης είναι με το δίκτυο υπονόμων.
α) Να γράψετε ονομαστικά τις κατηγορίες, στις
οποίες διακρίνονται τα δίκτυα υπονόμων (μον. 4).
β) Να γράψετε τι περιλαμβάνει η ειδική επεξεργασία,
με την οποία τα λύματα γίνονται ακίνδυνα για τη ν
υγεία του ανθρώπου (μον. 5).
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Κατά
τη
διάρκεια
του
περασμένου
χειμώνα
παρατηρήθηκε αυξημένη νοσηρότητα από Αερογενή
νοσήματα.
α) Πού οφείλεται το γεγονός αυτό (μον. 3);
β) Να γράψετε πέντε (5) μέτρα προφύλαξης για τα
συγκεκριμένα νοσήματα (μον. 5).
Μονάδες 8
Δ2. Κλιμάκιο εξειδικευμένου προσωπικού επισκέπτεται
ένα δημοτικό σχολείο, για να πραγματοποιήσει
ορισμένους
προληπτικούς
ελέγχους
στους/στις
μαθητές/τριες.
α) Να γράψετε δύο (2) ορθοπεδικά νοσήματα, για τα
οποία θα πραγματοποιηθεί ο προληπτικός έλεγχος
(μον. 4).
β) Πώς γίνεται η εξέταση για τα συγκεκριμένα
ορθοπεδικά νοσήματα (μον. 3);
Μονάδες 7
Δ3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ενημέρωσε ότι:
─ Στις 3 Απριλίου το σύνολο των κρουσμάτων του
COVID-19 στη χώρα μας ήταν 1600.
─ Την επόμενη ημέρα, 4 Απριλίου, ανακοίνωσε ότι ο
συνολικός αριθμός κρουσμάτων ήταν 1700.
─ Στις 6 Απριλίου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των
νέων κρουσμάτων ήταν 200.
α) Να γράψετε τις διαφορές της επίπτωσης και του
επιπολασμού (μον. 6).
β) Να γράψετε αριθμητικά
4 Απριλίου (μον. 2).

την

επίπτωση

στις

γ) Να γράψετε αριθμητικά τον επιπολασμό στις
6 Απριλίου (μον. 2).
Μονάδες 10
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με
μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

