
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΙΣΜΑ 
ΥΓΙΕΙΝΗ 

Αντικείμενο εξέτασης: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1ο – 2ο – 3ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2h 

 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………                       ΗΜ/ΝΙΑ:………… 

 

ΘΕΜΑ A 

A1.   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. Κλασικό παράδειγμα δευτεροβάθμιας πρόληψης είναι ο εμβολιασμός. 

β. Η Αγωγή Υγείας έχει στόχο, το άτομο όχι μόνο να αποκτήσει γνώσεις, αλλά να 

διαμορφώσει θέσεις και να αλλάξει τη συμπεριφορά του. 

γ. Η ψυχική Υγιεινή είναι κλάδος της Δημόσιας Υγιεινής. 

δ. Νοσήματα όπως ο καρκίνος και το AIDS θα μπορούσαν να προληφθούν, αν ο άνθρωπος 

άλλαζε την συμπεριφορά του. 

ε. Στους εχθρούς της υγείας ανήκουν μεταξύ άλλων η ανασφάλεια και ο καταναλωτισμός. 

Μονάδες 15 

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και 

δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή 

αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Κοινωνική Υγιεινή α. Διατύπωση αρχών για να 

εφαρμοστούν από το άτομο 

2. Δημόσια Υγιεινή β. Έλεγχος των παραγόντων που 

επιδρούν στην ψυχική υγεία 

3. Ατομική Υγιεινή γ. Οργάνωση υγειονομικών και 

νοσηλευτικών υπηρεσιών 

4. Ψυχική Υγιεινή δ. Συναισθηματική ευεξία 

5. Ψυχική Υγεία ε. βιοτικό επιπέδο 

  στ. Κοινωνικά νοσήματα 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια η σχέση της Υγιεινής και της προληπτικής Ιατρικής; 

Μονάδες 7 

Β2. Ποιες είναι οι αρχές και ποιοι οι σκοποί της Υγιεινής; 

Μονάδες 6 

Β3. Τι είναι Πρόληψη και πώς διακρίνεται; 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Με τι ασχολείται η Δημόσια Υγιεινή και με τι η Κοινωνική Υγιεινή;; 

Μονάδες 10 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΙΣΜΑ 
Γ2. Πού πρέπει να αναζητούνται οι αιτιολογικοί παράγοντες που ευθύνονται για τα 

διάφορα νοσήματα (σύγχρονα ή μη); 

Μονάδες 8 

Γ3. Ποια είναι τα νοσήματα της αφθονίας ή τους πλούτου; 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ποιες είναι οι ομάδες των ανθρώπων σύμφωνα με τον ορισμό της Υγείας και τι 

γνωρίζετε για αυτές; 

Μονάδες 12  

Δ2. Για ποιους λόγους πολλά νοσήματα του παρελθόντος έχουν μειωθεί ή εκριζωθεί; 

Μονάδες 6  

Δ3. Τι χρειάζεται η Υγιεινή για να πετύχει τον σκοπό της; 

Μονάδες 7  

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

 
  

Για κάθε απορία επικοινωνείτε μαζί μου στο 6970258303. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


