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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑ.Λ. 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολ. βιβλίο σελ. 95: «Ο θόρυβος επηρεάζει την ακοή...πονοκέφαλο και άγχος.» 

 

Β2. Σχολ. βιβλίο σελ. 99: «Σκοπός της Υγιεινής της Εργασίας είναι...παροχή πρώτων 

βοηθειών.» 

 

Β3. Σχολ. βιβλίο σελ. 59: «Ακαριαίος θάνατος...στείρωση.» 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  α) Σχολ. βιβλίο σελ. 32: «Η καταπολέμηση των λοιμωδών 

νοσημάτων...ανοσοποίηση του πληθυσμού.» 

 β) Σχολ. βιβλίο σελ. 32: «Η ανοσοποίηση του πληθυσμού είναι ο πλέον...και 

εξαφανίζεται». 

 

Γ2. Οι παράγοντες που θα αλλοιώσουν τα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι: 

-Οι μικροοργανισμοί 

-Η δράση των ενζύμων 

-Η υγρασία 

-Το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 

-Η θερμοκρασία 

-Τα τρωκτικά και τα έντομα. 

 

Γ3. α) Η απομόνωση είναι ο περιορισμός της επαφής του ασθενή με το 

περιβάλλον, και επιβάλλεται όταν η μολυσματικότητα της νόσου είναι μεγάλη. 

 β) Εφαρμόζεται στα νοσοκομεία και στο σπίτι. 

 γ) Η απομόνωση γίνεται για την πρόληψη διασποράς της νόσου αλλά και για 

την προστασία των ίδιων των ασθενών από μικρόβια που μπορεί να φέρει το 

προσωπικό και οι επισκέπτες. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  α) Η πανώλη μεταδίδεται με αρουραίους, ψύλλους, ανθρώπους. 

 β) Το άτομο θα έπρεπε να είχε εμβολιαστεί πριν ταξιδέψει σε χώρα όπου 

ενδημεί η πανώλη. 

 γ) Εκτός από την πανώλη, άλλα τρία νοσήματα που μεταφέρονται με ξενιστές 

ή φορείς είναι: ο εξανθηματικός τύφος (ψείρα), η ελονοσία (ανωφελές κουνούπι), και 

ο κίτρινος πυρετός (στεγόμυγα) (εναλλακτικά μπορεί να αναφερθεί η λεϊσμανίαση 

(σκνίπα)). 

 

Δ2. α) Ρύποι διαπιστώνονται στον χώρο εργασίας Β. Οι ρύποι αυτοί είναι το CO2, 

το CO και το μεθάνιο. 

(μπορεί να γίνει αναφορά στον ορισμό της ρύπανσης (σχολικό βιβλίο σελ. 55: 

«Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι...ξένων προς αυτόν») και στην κανονική σύσταση του 

ατμοσφαιρικού αέρα (σχολ. βιβλίο σελ. 51: «Σε κανονικές συνθήκες...στον 

εισπνεόμενο αέρα»)). 

 β) Οι εργαζόμενοι στον χώρο Β κινδυνεύουν από επαγγελματικές 

δηλητηριάσεις. 

 γ) Σχολ. βιβλίο σελ. 103: «Η πρόληψη βασίζεται...και ουροποιητικού τους 

συστήματος.» 

 

Δ3.  α) Αυτή η χρονική περίοδος ονομάζεται χρόνος επώασης. 

 β) Το νόσημα Α είναι η γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλλα. Το νόσημα Β είναι 

η γρίπη. 

 γ) Οι σαλμονελλώσεις μεταδίδονται με πρόσληψη του μικροβίου από το 

στόμα (μολυσμένη τροφή, νερό ποτά) και μεταδίδονται από ζώα σε άνθρωπο ή από 

άνθρωπο σε άνθρωπο. Η γρίπη μεταδίδεται με τα σταγονίδια και έχουν μεγάλη 

ευαισθησία σε αυτή τα παιδιά, οι υπερήλικες, οι καρδιοπαθείς, οι νεφροπαθείς κ.λπ.. 

___________________________ 


