
1 
 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-4 
 

ΖΗΤΗΜΑ Α 
 
 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 
Η ξαφνική εμφάνιση επιδημίας σε μικρό χρονικό διάστημα καλείται:  
 
β. Επιδημική έκρηξη  

(5 μόρια) 
 
Α2. 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 αλκοολισμός και το κάπνισμα είναι κοινωνικά νοσήματα.Σ 
β. Οι σπουδαιότεροι κλάδοι στους οποίους διαιρείται η υγιεινή είναι η Ατομική, 
η Δημόσια και η Κοινωνική Υγιεινή. Τα όρια των διαφόρων κλάδων της 
Υγιεινής είναι απόλυτα καθορισμένα. Λ 
γ. Δευτεροβάθμια πρόληψη είναι η εφαρμογή προληπτικών μέτρων μετά την 
εμφάνιση της ασθένειας με σκοπό τη μείωση των επιπλοκών κ.α. Λ 
δ. Η πρωτοβάθμια πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας, πριν 
εμφανιστούν τα συμπτώματά της. Λ 

(20 μόρια) 
 
 

ΖΗΤΗΜΑ Β 
 
Β1. Η Υγιεινή για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό της χρειάζεται την 
ενεργητική συμμετοχή του ατόμου. Γιατί συμβαίνει αυτό;                                                                                                                                                                                                                                         

(6 μόρια) 
Για να μπορέσει η Υγιεινή να πετύχει τον σκοπό της χρειάζεται την ενεργητική 
συμμετοχή του ατόμου, ώστε να είναι ικανό να αποφασίζει με υπευθυνότητα, 
έχοντας γνώση και συνείδηση των στόχων που έχει για την υγεία του. Πολλοί 
ξέρουν για τη βλαπτική επίδραση του καπνίσματος, αλλά εξακολουθούν να 
καπνίζουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η γνώση μόνο δεν είναι αρκετή για να 
αλλάξει τη συμπεριφορά του ατόμου. Εξ άλλου κάθε άνθρωπος έχει τις δικές 
του πεποιθήσεις και συμπεριφορές για την υγεία και τον τρόπο ζωής του. 
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Β2. Τι ονομάζεται ψυχική Υγιεινή και τι Ψυχική Υγεία; 

                                                                                                      (4 μόρια) 
   Ψυχική Υγιεινή είναι κλάδος της Κοινωνικής Υγιεινής που εξετάζει τους 

παράγοντες εκείνους, οι οποίοι επιδρούν στην ψυχική υγεία του ανθρώπου με 

σκοπό την πρόληψη, τη διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής του υγείας. 

Ψυχική Υγεία είναι σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η κατάσταση της συναισθηματικής 

ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην 

κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του επιτεύγματα 

  
 
Β3. Ποια είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης ψυχικών διαταραχών, ποιες 
φάσεις της ζωής του ανθρώπου καλύπτει και με τι ασχολείται;    

                                                                                                     (6μόρια) 
Η Πρωτοβάθμια Πρόληψη είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης των ψυχικών 
διαταραχών και καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου· την 
προγεννητική, τη νεογνική, την παιδική, την εφηβική, την ενηλικίωση και την 
τρίτη ηλικία. Ασχολείται με:  
• Άτομα και οικογένειες υψηλού κινδύνου όπως έγκυες με προηγούμενη 
νόσηση και ανήλικες έγκυες.  
• Οικογένειες με πολλά προβλήματα, όπως γονείς ή άλλο μέλος που είναι 
ψυχικά άρρωστο, ανεργία, θάνατο, διαζύγιο, εφήβους που έχουν εγκαταλείψει 
το σπίτι ή το σχολείο λόγω κάποιου παραπτώματος.  
• Όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας που ζουν μόνα. 
 
Β4. Τι ονομάζεται κοινωνική Υγιεινή και ποια νοσήματα καλούνται κοινωνικά;                                                                                                       
 

(9μόρια) 
 
Κοινωνική Υγιεινή είναι κλάδος της Υγιεινής, ο οποίος ασχολείται με τους 
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία 
του πληθυσμού, με σκοπό την εξουδετέρωσή τους και την ενίσχυση των 
ευεργετικών παραγόντων. Υπάρχουν νοσήματα που καλούνται κοινωνικά 
νοσήματα (φυματίωση, ψυχικά νοσήματα, τοξικομανία, αλκοολισμός, 
κάπνισμα κ.λπ.), γιατί στην εμφάνισή τους και μετάδοσή τους συμβάλλουν οι 
δυσμενείς οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. 
 

ΖΗΤΗΜΑ Γ 
 
Γ1. Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι άνθρωποι σύμφωνα με τον ορισμό της 
υγείας;  

(9 μόρια) 
Σύμφωνα με τον ορισμό της υγείας, οι άνθρωποι χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
τους πραγματικά υγιείς, τους ασθενείς και τους ενδιαμέσους ή «εν δυνάμει 
ασθενείς». Οι «πραγματικά υγιείς» είναι περισσότερο θεωρητική έννοια, αφού 
στην πράξη δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πραγματικά υγιείς θα λέγαμε ότι είναι 
αυτοί που δεν έχουν καμία ασθένεια. Οι σωματικές και ψυχικές λειτουργίες 
τους είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια που καθορίζονται από την ηλικία, το 
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φύλο, τον κοινωνικό και γεωγραφικό χώρο. Οι ασθενείς είναι εκείνοι, στους 
οποίους η λειτουργική διαταραχή (σωματική, ψυχική) γίνεται αντιληπτή, 
(πόνος, ίκτερος κ.ά.) και ως εκ τούτου καταφεύγουν στη θεραπευτική ιατρική, 
για να απαλλαγούν από τα συμπτώματα της αρρώστιας τους. Οι εν δυνάμει 
ασθενείς είναι η τρίτη ομάδα των ανθρώπων που βρίσκεται σε ενδιάμεση 
κατάσταση, φαίνονται υγιείς, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεταξύ υγείας 
και ασθένειας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί βλάβη χωρίς να το 
γνωρίζουν, συνεχίζουν ανυποψίαστα την εργασία τους μέχρις ότου εκδηλωθεί 
η ασθένεια, οπότε και θα ζητήσουν βοήθεια από τη θεραπευτική ιατρική. Στην 
ομάδα αυτή αλλά και στις υπόλοιπες σ’ ολόκληρο τον πληθυσμό προσπαθεί η 
Υγιεινή να μειώσει ή να εξαλείψει τους αιτιολογικούς παράγοντες που 
επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου. Οι αιτιολογικοί παράγοντες πρέπει να 
αναζητηθούν στα στοιχεία του περιβάλλοντος, στην ανθρώπινη κοινωνία, 
στον τρόπο ζωής, αλλά και στο γονότυπο του κάθε ανθρώπου. 
 
Γ2. Τι γνωρίζετε για την προληπτική ιατρική; 

(4 μόρια) 
Τελευταία ο όρος προληπτική ιατρική χρησιμοποιείται περισσότερο σε σχέση 
με την υγιεινή. Ο όρος προληπτική ιατρική είναι ασυμβίβαστος, γιατί η ιατρική 
με την αυστηρή έννοια του όρου κάνει μόνο θεραπεία (ίαση), ενώ η υγιεινή 
πρόληψη. Οι Αγγλοσάξωνες θεωρούν ότι σκοποί της ιατρικής είναι η 
πρόληψη και η προαγωγή της υγείας, η θεραπεία και η ανακούφιση του 
αρρώστου. Ο πρώτος σκοπός είναι έργο της προληπτικής ιατρικής, ενώ τα 
υπόλοιπα της θεραπευτικής ιατρικής. Προληπτική ιατρική και υγιεινή είναι 
ταυτόσημες έννοιες 
 
Γ3. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί απειλή για την υγεία και συμβάλλει 
στην ανάπτυξη νοσημάτων. Ποια νοσήματα είναι αυτά; 

(6 μόρια) 
O σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί απειλή για την υγεία και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη νοσημάτων, που είναι: τα νοσήματα της αφθονίας ή του πλούτου, 
όπως ονομάζονται και κατ’ άλλους νοσήματα πολιτισμού. Τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, ο καρκίνος, τα ατυχήματα αποτελούν τις τρεις πρώτες αιτίες 
θανάτου. Ακολουθούν οι ψυχικές διαταραχές, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ. 
που αποτελούν καθημερινό πρόβλημα πολλών ανθρώπων και αυξάνονται 
συνεχώς. Το παράδοξο είναι ότι τα σύγχρονα νοσήματα, παρά τα τεράστια 
ποσά που ξοδεύονται για την καταπολέμησή τους, έχουν ανοδική τάση. 
 
Γ4. Η ταχύτητα εξάπλωσης του AIDS επιβάλλει τη λήψη προληπτικών 
μέτρων. Ποια είναι αυτά; 
 

(6 μόρια) 
 
Η ταχύτητα εξάπλωσης του AIDS επιβάλλει τη λήψη προληπτικών μέτρων, τα 
οποία είναι:  
♦ Προφύλαξη μόλυνσης από σεξουαλική επαφή. Η σεξουαλική επαφή κατέχει 
την πρώτη θέση στη μετάδοση του ιού. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται το 
ελαστικό προφυλακτικό. Χρειάζεται να προσέχουν ιδιαίτερα οι ναυτικοί, οι 
ταξιδιώτες, οι κάτοικοι τουριστικών περιοχών και όσοι έχουν σεξουαλικές 
επαφές με άτομα που εκδίδονται και δεν ελέγχονται από το κράτος. Πρέπει να 
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αποφεύγεται η εγκυμοσύνη σε γυναίκες φορείς της νόσου, διότι υπάρχουν 
σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια όσο και στο έμβρυο. Εάν υπάρξει 
εγκυμοσύνη, συνιστάται η διακοπή της.  
♦ Προφύλαξη μόλυνσης από το αίμα: Οι αιμοδότες και το αίμα τους ελέγχονται 
αυστηρότατα για AIDS. Όμως υπάρχει ένα «ανοικτό παράθυρο» όπως 
λέγεται, όπου δεν ανευρίσκονται αντισώματα του ιού στο αίμα και τότε 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Αυτό το διάστημα (ανοικτό παράθυρο) δεν είναι 
σταθερό. Κυμαίνεται από 20 ημέρες μέχρι 3 μήνες και κατ’ άλλους μέχρι 6 
μήνες. Στην αιμοδοσία χρησιμοποιούνται συσκευές μιας χρήσεως. Από το 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια, 
μάσκες, γυαλιά.  
♦ Η απολύμανση και αποστείρωση καταστρέφει τον ιό. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται στις βελόνες για τρύπημα αφτιών, βελόνες για τατουάζ, βελόνες 
στην αισθητική, ξυριστικά εργαλεία, οδοντόβουρτσες κ.λπ. 

 
ΖΗΤΗΜΑ Δ 

 
 

Δ1. Να περιγράψετε με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των 
λοιμωδών νοσημάτων.                                                                                                                                                                                                                                         

(5 μόρια) 
Η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων επιτυγχάνεται με:  
α) την εξουδετέρωση ή μείωση της πηγής μόλυνσης, β) τον έλεγχο των μέσων 
μεταφοράς των λοιμογόνων παραγόντων, γ) την ανοσοποίηση του 
πληθυσμού. 
 Όταν εμφανιστεί κάποιο λοιμώδες νόσημα, πρέπει απαραίτητα να γίνει 
επιδημιολογική μελέτη, στην οποία καταγράφεται η ημερομηνία εμφάνισης της 
νόσου, ο τόπος, η ηλικία και το φύλο των ασθενών. Κατόπιν γίνεται η μελέτη 
του χρόνου επώασης και του τρόπου μετάδοσης, με σκοπό την εύρεση του 
αιτίου και της πηγής μόλυνσης. Η εξουδετέρωση της πηγής μόλυνσης είναι 
δύσκολη, ενώ η καταπολέμηση και η αντιμετώπιση των μέσων μεταφοράς 
είναι ευκολότερη με εξαίρεση τα λοιμώδη νοσήματα, που μεταδίδονται με τον 
αέρα. Η ανοσοποίηση του πληθυσμού είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος 
εξαφάνισης των λοιμωδών νοσημάτων. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού έχει εμβολιαστεί (είναι δηλαδή άνοσο), ο λοιμογόνος παράγοντας 
δε βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί και εξαφανίζεται. 
 
Δ2. Να περιγράψετε με ποιους τρόπους μεταδίδονται τα λοιμώδη νοσήματα. 

(8 μόρια) 
Οι τρόποι μετάδοσης διακρίνονται σε: άμεσους και έμμεσους.  
Άμεση μετάδοση Είναι η μεταφορά ενός μικροοργανισμού άμεσα, χωρίς να 
παρεμβάλλεται τίποτα. Αυτό γίνεται:  
• με άμεση επαφή, όπως συνουσία, φιλί κ.λπ.,  
• με σταγονίδια, όπως φτέρνισμα, βήχας,  
• με άμεση επαφή του ατόμου με μικροοργανισμούς του ελεύθερου 
περιβάλλοντος (π.χ. τέτανος),  
• με δάγκωμα, όπως η λύσσα. 
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 Έμμεση μετάδοση. Είναι η μεταφορά ενός μικροοργανισμού έμμεσα με την 
παρεμβολή ενός ξενιστή (π.χ. έντομο) ή ενός οχήματος όπως το νερό, ή με 
τον αέρα. Αυτό γίνεται:  
• Με όχημα το νερό, το γάλα, τα τρόφιμα, είδη προσωπικής χρήσης, όπως 
ρούχα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα κ.λπ.  
• Με ξενιστές που συνήθως είναι έντομα (π.χ. κουνούπια).  
• Με τον αέρα: επιτυγχάνεται με σκόνη και πυρήνες σταγονιδίων. Οι πυρήνες 
σταγονιδίων είναι κατάλοιπα των σταγονιδίων, που αιωρούνται στον αέρα. 
Έτσι, μεταδίδονται νοσήματα όπως φυματίωση. Η σκόνη έχει μολυνθεί από 
σταγονίδια ή εκκρίματα ασθενών και αιωρούμενη εισπνέεται. 
 
Δ3. Τι γνωρίζετε για τις Σαλμονελλώσεις;    
 

(8 μόρια) 
Οι σαλμονέλλες είναι βακτήρια και προκαλούν νοσήματα, που λέγονται 
σαλμονελλώσεις. 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. Συνήθεις πηγές μόλυνσης για 
τον άνθρωπο είναι τα ακάθαρτα νερά, που βρίσκονται κοντά σε υπονόμους, 
τα θαλασσινά μύδια, το κρέας πουλερικών και τα αυγά τους, οι ασθενείς και οι 
μικροβιοφορείς. Η γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλλα είναι η συχνότερη μορφή 
της ασθένειας. Έχει χρόνο επώασης 8-48 ώρες από τη στιγμή λήψης της 
μολυσμένης τροφής. Εκδηλώνεται με ναυτία, έμετο, κοιλιακά άλγη, διαρροϊκές 
κενώσεις, που σε μερικές περιπτώσεις είναι βλεννοαιματηρές και πυρετό. 
 
Δ4. Ποια νοσήματα μεταδίδονται με ξενιστές ή φορείς; Ποια τα μέτρα 
προφύλαξης εναντίον τους;  
 

(4 μόρια) 
 
Τα νοσήματα αυτά που μεταδίδονται στον άνθρωπο διαμέσου ξενιστών και 
φορέων, είναι τα εξής:  
η πανώλη (αρουραίοι, ψύλλοι, άνθρωποι), ο εξανθηματικός τύφος (ψείρα), η 
ελονοσία (ανωφελές κουνούπι), ο κίτρινος πυρετός (στεγόμυγα), η 
λεϊσμανίαση (σκνίπα). Οι ξενιστές και οι φορείς είναι συνήθως έντομα, τα 
οποία μεταβιβάζουν τη νόσο από ανθρώπους ή ζώα που πάσχουν, είτε 
παίρνοντας μέρος στον κύκλο ζωής του μικροβίου (ξενιστές) ή μεταφέροντας 
μηχανικά το μικρόβιο (φορείς).  
 
Μέτρα Προφύλαξης:  
• Καταπολέμηση των εντόμων-ξενιστών με διάφορα εντομοκτόνα.  
• Εξόντωση των τρωκτικών, που μεταδίδουν νοσήματα.  
• Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και υγιεινής της κατοικίας.  
• Χρήση εμβολίων (κίτρινος πυρετός, πανώλη) για τους ταξιδεύοντες σε 
χώρες, όπου ενδημούν οι παραπάνω ασθένειες. 
 
 


