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ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ 

25-6-2020 

ΘΕΜΑ Α 
Α1.  α – λάθος 

β – σωστό  
γ – σωστό  
δ – σωστό  
ε – σωστό  
στ – λάθος   

Α2.  α – 9 (αλκαλική) 
β – 2 (μεγαλύτερη) 
γ – 3 (βελτιώσουν) 
δ – 1 (εξωτερικά) 
ε – 10 (πενήντα) 

Α3.  1 – γ  
2 – ε  
3 – δ  
4 – α  

ΘΕΜΑ Β 
Β1.  α) Σελ. 64: «α. Ασθένειες που έχουν ως αιτία διάφορους μικροοργανισμούς 

και τις τοξίνες τους. Οι μικροοργανισμοί και οι τοξίνες τους αλλοιώνουν τη 
σύσταση των τροφίμων και προκαλούν λοιμώξεις. 
β. Ασθένειες που οφείλονται σε δηλητηριώδεις ουσίες οι οποίες υπάρχουν 
στα ίδια τα τρόφιμα.» 
β) σελ. 64 παράδειγμα κατηγορίας (α): σταφυλόκοκκος ή κλωστηρίδιο της αλ-
λαντιάσεως (οποιοδήποτε από τα δύο θεωρείται σωστή απάντηση) 
παράδειγμα κατηγορίας (β): ορισμένα είδη μανιταριών 

Β2.  Σελ. 32: «Προϋποθέσεις εμφάνισης… ευπαθής πληθυσμός.» 
Β3. Σελ. 28: «Οι αιτιολογικοί παράγοντες… κάθε ανθρώπου.» 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.  α) Σελ. 28: «Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, τα ατυχήματα αποτε-

λούν τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου.» 
β) Σελ. 29: «Η καθιστική ζωή,… ανάπτυξης σύγχρονων νοσημάτων.» (οποια-
δήποτε 5 από τα παραπάνω) 

Γ2.  α) Σελ. 21: «Η Πρωτοβάθμια Πρόληψη είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης 
των ψυχικών διαταραχών.» 
β) Σελ. 22: «Η πρόληψη αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώ-
που… και την τρίτη ηλικία.» 
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Γ3.  α) Σελ. 73: «Τα δίκτυα υπονόμων διακρίνονται σε μεικτά ή παντορροϊκά και 
σε χωριστικά.» 
β) Σελ. 73: «Τα λύματα γίνονται… χλωρίωση.» 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.  α) σελ. 39: «Η νοσηρότητα… λόγω του ψύχους.» 

β) σελ. 39: «Μέτρα προφύλαξης… απομόνωση του ασθενή.» (οποιαδήποτε 5 
από τα παραπάνω) 

Δ2.  α) σελ. 88: «Προληπτικός έλεγχος για σκολίωση και κύφωση.» 
β) σελ. 88: «Γίνεται από εξειδικευμένο… και επίκυψη.» 

Δ3.  α) σελ. 31:  «Επίπτωση είναι… χρονικού διαστήματος.» 
«Επιπολασμός είναι… παλαιών και νεών.» 

β) Επίπτωση: 1700 (4 Απριλίου) – 1600 (3 Απριλίου) = 100 νέα κρούσματα στις 
4 Απριλίου 
γ) Επιπολασμός: σύνολο κρουσμάτων παλαιών και νέων, άρα: 
1700 + 200 = 1900 κρούσματα συνολικά στις 6 Απριλίου 
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