
ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α1. 

α. ΣΩΣΤΟ 

β. ΣΩΣΤΟ 

γ. ΛΑΘΟΣ 

δ. ΛΑΘΟΣ 

ε. ΣΩΣΤΟ 

Α2.  

1 - γ 

2 - ςτ 

3 - ε 

4 - α 

5 - δ  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. ςελ. 28 ςχ. βιβλίου " Πολλά νοςιματα ....ζχουν εξαλειφκεί." 

Β2. ςελ. 103 ςχ. βιβλίου "Επαγγελματικζσ δθλθτθριάςεισ μποροφν να ςυμβοφν από ουςίεσ 

όπωσ ο μόλυβδοσ, υδράργυροσ, αρςενικό, και άλλεσ οργανικζσ και ανόργανεσ ουςίεσ ι 

αζρια όπωσ μονοξείδιο του άνκρακα, μεκάνιο, αικζρασ. Ειςζρχονται ςτον οργανιςμό με τθν 

αναπνοι, τισ τροφζσ, με το νερό ι μζςω των βλεννογόνων και του δζρματοσ." 

Β3.  ςελ. 19 ςχ. βιβλίου "Η λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθν αναςτολι 

εξζλιξθσ τθσ αρρϊςτιασ" 

ςελ. 19 ςχ. βιβλίου "Πρωτοβάκμια πρόλθψθ......με ςκοπό τθ μείωςθ των επιπλοκϊν κ.α." 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  



α) ςελ. 52 ςχ. βιβλίου "Ο άνκρωποσ  ηει ςε περιοχζσ όπου δεν υπάρχουν μεγάλεσ 

διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ. Διατθρεί τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ του ςτακερι 

ανεξάρτθτα από τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με το 

κερμορυκμιςτικό κζντρο, που βρίςκεται ςτον υποκάλαμο του εγκεφάλου και με 

μθχανιςμοφσ όπωσ θ αγγειοδιαςτολι (διεφρυνςθ των τριχοειδϊν του δζρματοσ), αφξθςθ 

τθσ εφίδρωςθσ  όταν υπάρχουν ςτθν ατμόςφαιρα υψθλζσ κερμοκραςίεσ. " 

β) ςελ. 52 ςχ. βιβλίου "Η κερμορυκμιςτικι ικανότθτα του ανκρϊπου είναι μικρότερθ ςε 

βρζφθ και θλικιωμζνουσ." 

γ) ςελ. 52 ςχ. βιβλίου " Ο οργανιςμόσ αδυνατεί να αποβάλλει τθ κερμότθτα όταν υπάρχει 

υψθλι κερμοκραςία αζρα, υψθλι ςχετικι υγραςία και ακινθςία αζρα. 

Γ2. ςελ. 70-71 ςχ. βιβλίου " Ο καλφτεροσ τρόποσ φδρευςθσ είναι το υδραγωγείο. Το νερό 

κακαρίηεται και απολυμαίνεται   προτοφ διοχετευκεί ςτον καταναλωτι. Σε πρϊτο ςτάδιο το 

νερό, ....καταςτρζφονται με αυτόν τον τρόπο." 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) ςελ. 60 ςχ. βιβλίου " Τα ραδιοϊςότοπα παραςφρονται από τον αζρα και μολφνουν τθν 

ατμόςφαιρα μακριά από το ςθμείο τθσ ζκρθξθσ και διατθροφν τισ καταςτροφικζσ τουσ 

ιδιότθτεσ για πολλά χρόνια μετά τθν ζκρθξθ. Από τισ εκριξεισ μολφνεται το ζδαφοσ, το 

νερό, τα τρόφιμα". 

β) ςελ. 60 ςχ. βιβλίου "Από τα ραδιοϊςότοπα ζχουν ενδιαφζρον... ςτουσ Εςκιμϊουσ." 

γ) ςελ. 59 ςχ. βιβλίου (ο υποψιφιοσ μπορεί να επιλζξει τρεισ από τισ ζξι επιπτϊςεισ τθσ 

ακτινοβολίασ) 

 λευχαιμία 

 καρκινογζνεςθ 

 ςυγγενείσ ανωμαλίεσ ςτθ διάπλαςθ του εμβρφου 

Δ2.  

α) ςελ. 41 ςχ. βιβλίου "Το νεογνό μολφνκθκε κατά τον τοκετό." 

β) ςελ. 42 ςχ. βιβλίου "Ενςτάλαξθ κολλυρίου νιτρικοφ αργφρου ι πενικιλίνθσ ςτα μάτια των 

νεογνϊν μόλισ γεννθκοφν για προλθπτικοφσ λόγουσ." 

γ) ςελ. 40 ςχ. βιβλίου "Ανικει ςτα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα." 

ςελ. 41 ςχ. βιβλίου (ο υποψιφιοσ μπορεί να επιλζξει τρεισ από τουσ δζκα παράγοντεσ) 

 άτομα με αςυμπτωματικι νόςο 

 πρϊιμθ ζναρξθ ερωτικισ ηωισ 

 αποτυχία κεραπευτικισ αγωγισ 

δ) ςελ. 41 ςχ. βιβλίου "Ζχει χρόνο επϊαςθσ 1-7 θμζρεσ" 


