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Υγιεινή 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. Λ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Σ  

Α2. 

α. 7, 6-12 εβδομάδες 

β. 6, κυβικό 

γ. 8, αυξάνεται 

δ. 3, ανακύκλωση 

ε. 9, έμμεση 

στ. 5, κύφωση  

Α3.  

1.γ, 2.δ, 3.ε, 4.α 

  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Με τη μορφή νερού, διάφορων υγρών, τροφών, φρούτων και λαχανικών.  

Β2. Φυσικό περιβάλλον: ατμοσφαιρικός αέρας, θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία 

Κοινωνικό περιβάλλον: κατοικία, εργασία, μόρφωση, ψυχαγωγία.   

Β3.   Ηλικία, φύλο, κοινωνικό και γεωγραφικό χώρο.     

Β4. Το δίκτυο διανομής νερού να είναι σε καλή κατάσταση, να βρίσκεται μακριά από το δίκτυο 

αποχέτευσης, το νερό στους σωλήνες να είναι υπό πίεση και με συνεχή ροή.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 81-82, από «Η τερηδόνα αρχίζει …..στα ενδιάμεσα των γευμάτων.» 

β. Αύξηση της ανθεκτικότητας του δοντιού. 

Γ2. α. 0.03% 

β. ρύπανση 

γ. Βιομηχανία, συγκοινωνία, οικιακή θέρμανση και σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, τη τοπογραφική 

θέση των πόλεων και τη πολεοδομία.  

Γ3. α. Τα λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος.  

β. . Σχολικό βιβλίο, σελ. 41, από «Οι παράγοντες που επηρεάζουν … άγνοια.» (Επιλογή 7 παραγόντων) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. check up,  

β. δευτεροβάθμια πρόληψη. 
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Δ2. α. Μόλυνση, χρόνος επώασης, λοίμωξη. 

β. Εξουδετέρωση ή μείωση της πηγής μόλυνσης, έλεγχος των μέσων μεταφοράς των λοιμογόνων 

παραγόντων και ανοσοποίηση του πληθυσμού.  

γ. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31, από «Πληθυσμιακή ανοσία είναι …. που δεν έχουν ανοσία.  

 

Δ3. α. Σαλμονέλωση που προκαλείται από το βακτήριο της σαλμονέλας.  

β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 38, από «Η προφύλαξη επιτυγχάνεται ….αγωγή υγείας του πληθυσμού.» 

(Επιλογή 5 μέτρων) 
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