Απαντήσεις Υγιεινής 2017
ΘΕΜΑ Α
Α1. α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Λάθος
Α2. 1 β
2γ
3α
4β
5β

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελ. 20 σχολικού βιβλίου
‐
‐
‐

Η πρόληψη της ασθένειας
Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας
Αύξηση του Μ.Ο ζωής του ανθρώπου

Β2.
Σελ. 63 σχολικού βιβλίου
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Μικροοργανισμοί
Δράση ενζύμων
Υγρασία
Οξυγόνο ατμόσφαιρας
Θερμοκρασία
Τρωκτικά και έντομα

Β3.
Σελ. 75 σχολικού βιβλίου
Είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ορισμένων υλικών, μετά από κατάλληλη
επεξεργασία
ΟΦΕΛΗ: ‐ εξοικονόμηση πρώτων υλών
‐

προστασία περιβάλλοντος

Β4. Σελ. 56 σχολικού βιβλίου
‐
‐
‐
‐
‐

ηφαιστειακές εκρήξεις
πυρκαγιές δασών
κοσμική ακτινοβολία
Αποσύνθεση οργανικής ύλης
Αποσάθρωση του εδάφους

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. σελ. 37 σχολικού βιβλίου
‐
‐
‐
‐

Άμεση επαφή → συνουσία
Σταγονίδια → φτέρνισμα
Άμεση επαφή του ατόμου με μικροοργανισμούς του ελεύθερου περιβάλλοντος →
τέτανος
Δάγκωμα → λύσσα.

Γ2. Σελ. 99‐100 σχολικού βιβλίου
Ονομάζεται εργατικό ατύχημα
‐

4 μέτρα πρόληψης
● βελτίωση συνθηκών εργασίας
● ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης
● χρησιμοποίηση ακίνδυνων υλικών
● καλή συντήρηση των μηχανών και σηματοδότηση των χώρων εργασίας

Γ3. Σελ. 82 σχολικού βιβλίου
‐
‐
‐
‐

Κακή προφορά λέξεων, συνεπώς κακή ομιλία
Άσχημη εμφάνιση του προσώπου
Μη φυσιολογική ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου
Καταστροφή των πρώτων δοντιών (νεογιλών) των μικρών παιδιών, τα οποία
εξασφαλίζουν την καλή μάσηση της τροφής, καλή λειτουργία του πεπτικού
συστήματος, καλή ανάπτυξη.

ΘΕΜΑ Δ

‐
‐
‐
‐
‐

Δ1. Σελ. 58 σχολικού βιβλίου
α) τρύπα του όζοντος
β) υπερηχητικά αεροπλάνα, ψυκτικά υγρά, προωθητικά αέρια που υπάρχουν στα
σπρέι.
Δ2. Σελ. 70 σχολικού βιβλίου
Μόλυβδος
Αζωτούχες ενώσεις
Χλωριούχα άλατα
Νιτρικά και νιτρώδη άλατα
Αμμωνία

Δ3. Σελ.32 σχολικού βιβλίου
α) Όταν εμφανιστεί κάποιο λοιμώδες νόσημα (κίτρινος πυρετός), πρέπει
απαραίτητα να γίνει επιδημιολογική μελέτη, στην οποία καταγράφεται η
ημερομηνία εμφάνισης της νόσου, ο τόπος η ηλικία και το φύλο του ασθενούς.
Κατόπιν γίνεται η μελέτη του χρόνου επώασης και του τρόπου μετάδοσης με
σκοπό την εύρεση του αιτίου και της πηγής μόλυνσης.
‐ απομόνωση
‐ υποχρεωτική δήλωση
‐ απολύμανση
β) Μεταδίδεται διαμέσου ξενιστών και φορέων : στεγόμυγα
γ) Χρήση εμβολίων για τους ταξιδεύοντες στις χώρες όπου ενδημεί ο κίτρινος
πυρετός.

