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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄ ΚΑΙ Β΄) 

∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΗ» 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό 

 

Α2. Στήλη Α        Στήλη Β 

     1      →  γ 

     2      →  στ 

     3      →  ε 

     4      →  α 

     5      →  δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό σελ. 28 § 3.2 «Εχθροί της Υγείας»  

 «Πολλά νοσήματα του παρελθόντος… και  η παραγωγή εμβολίων και αντιβιοτικών. 

 

Β2. Σχολικό σελ. 103 «Επαγγελματικές δηλητηριάσεις»  

 «Επαγγελματικές δηλητηριάσεις μπορούν να συμβούν… ή μέσω των βλενογόνων και του 

δέρματος» 

 

Β3. Σχολικό σελ. 19 «Πρόληψη είναι η λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και την 

αναστολή εξέλιξης της αρρώστιας» 

 Η πρόληψη διακρίνεται σε Πρωτοβάθμια, ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια …. (όλο το 

κομμάτι) 
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ΘΕΜΑ Γ  

Σχολικό σελ. 52 Β. «Θερμοκρασία» 

Γ1. α. «Ο άνθρωπος ζει σε περιοχές … αύξηση της εφίδρωσης, όταν υπάρχουν στην 

ατμόσφαιρα υψηλές θερμοκρασίες». 

 

 β. «Η θερμορρυθμιστική ικανότητα του ανθρώπου είναι μικρότερη στα βρέφη και στους 

ηλικιωμένους» 

 

 γ. «Όταν ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλλει τη θερμότητα (υψηλή θερμοκρασία του 

αέρα, υψηλή σχετική υγρασία και ακινησία του αέρα), παρουσιάζει θερμοπληξία» 

 

Γ2. Σχολικό σελ. 70 – 71 Β «Ύδρευση» 

 «Ο καλύτερος τρόπος ύδρευσης είναι το υδραγωγείο. Το νερό … Τα τελευταία μικρόβια, που 

πιθανόν διέφυγαν, καταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο».  

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Σχολικό σελ. 59 – 60 Β «Τεχνητές Πηγές Ακτινοβολίας» 

 α. «Από την έκρηξη μιας ατομικής βόμβας … Από τις εκρήξεις μολύνεται το έδαφος, το 

νερό, τα τρόφιμα» 

 

 β. «Από τα ραδιοϊσότοπα έχουν ενδιαφέρον… με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται μεγάλη 

ποσότητα ραδιοϊσοτόπων στους Εσκιμώους». 

 

 γ. «Βιολογικά αποτελέσματα από την ακτινοβολία» 

  Χρειαζόταν να αναφερθούν 3: π.χ.  

  1. Λευχαιμία 

  2. Καρκινογένεση 

  3. Στείρωση 

 

∆2. Σχολικό σελ. 41 – 42  

 α. Το νεογνό μολύνθηκε κατά τον τοκετό, από τη μητέρα του. 

 

 β. Ενστάλαξη κολλυρίου νιτρικού αργύρου ή πενικιλίνης στα μάτια των νεογνών, μόλις 

γεννηθούν, για προληπτικούς λόγους.  
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 γ. Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα ανήκει στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των Σ.Μ.Ν.: 

  1. Άτομα με ασυμπτωματική νόσο (βλενόρροια) 

  2. ∆ιάδοση της ομοφυλοφιλίας. 

  3. Συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων. 

 

 δ. Χρόνος επώασης: 1 – 7 ημέρες 

 

Καλά αποτελέσματα 


