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ΘΔΜΑ Β
B1. Ο ζόξπβνο ζην ζπίηη πξνέξρεηαη από εμσηεξηθέο πεγέο, όπσο νδηθή
θπθινθνξία, νηθνδνκέο θ.ιπ. Γεκηνπξγείηαη όκσο θαη κέζα ζην ζπίηη από ηηο
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, θιηκαηηζκό. Ο ζόξπβνο
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επεξεάδεη ηελ αθνή θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, πξνθαιεί
εθλεπξηζκό, πνλνθέθαιν θαη άγρνο.
B2. Σθνπνί ηεο Υγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο είλαη:
♦ Η πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ λνζεκάησλ θαη αηπρεκάησλ, ε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
♦ Η έγθαηξε δηάγλσζε επαγγεικαηηθώλ λνζεκάησλ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ από ηνλ ρώξν εξγαζίαο.
♦ Η επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.
♦ Η δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο.
♦ Οη πεξηνδηθέο εμεηάζεηο θαη ν πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο.
♦ Η παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ
B3. Βηνινγηθά απνηειέζκαηα από ηελ αθηηλνβνιία:
⁕ Αθαξηαίνο ζάλαηνο ή ζάλαηνο κέζα ζε ιίγεο εκέξεο ή εβδνκάδεο. Απηό
εμαξηάηαη από ηε δόζε ηεο αθηηλνβνιίαο.
⁕ Λεπραηκία.
⁕ Καξθηλνγέλεζε.
⁕ Γελεηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επόκελεο γεληέο.
⁕ Σπγγελείο αλσκαιίεο ζηε δηάπιαζε ηνπ εκβξύνπ.
⁕ Σηείξσζε.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
α) Η θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ επηηπγράλεηαη κε:
1) ηελ εμνπδεηέξσζε ή κείσζε ηεο πεγήο κόιπλζεο,
2) ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ,
3) ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ.
β) Η αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ν πιένλ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο
εμαθάληζεο ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ. Όηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
πιεζπζκνύ έρεη εκβνιηαζηεί (είλαη δειαδή άλνζν), ν ινηκνγόλνο παξάγνληαο
δε βξίζθεη πξόζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί θαη εμαθαλίδεηαη.
Γ2. Οη παξάγνληεο πνπ ζα αιινηώζνπλ ηα ηξόθηκα είλαη νη εμήο:
1. Μηθξννξγαληζκνί
2. Η δξάζε ησλ ελδύκσλ
3. Η πγξαζία
4. Τν νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο
5. Θεξκνθξαζία
6. Τα ηξσθηηθά θαη ηα έληνκα
Γ3.
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α) Η απνκόλσζε είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο επαθήο ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ
θαη επηβάιιεηαη, όηαλ ε κνιπζκαηηθόηεηα ηεο λόζνπ είλαη κεγάιε.
β) Δθαξκόδεηαη ζηα λνζνθνκεία θαη ζην ζπίηη.
γ) Η απνκόλσζε ζηα πεξηζζόηεξα λνζήκαηα όπσο θαη ζηνλ covid-19 γίλεηαη
θπξίσο γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ηεο λόζνπ. Σε πεξηπηώζεηο γίλεηαη θαη
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ ησλ αζζελώλ από κηθξόβηα, πνπ κπνξεί λα θέξεη
ην πξνζσπηθό θαη νη επηζθέπηεο.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
α) Η παλώιε κεηαδίδεηαη κε αξνπξαίνπο, ςύιινπο, αλζξώπνπο.
β) Τν κέηξν πξνθύιαμεο πνπ έπξεπε λα πάξεη ην άηνκν είλαη ν εκβνιηαζκνο.
γ) Πξέπεη λα γξαθνύλ 3 από ηα εμήο 4:
ν εμαλζεκαηηθόο ηύθνο (ςείξα),
ε εινλνζία (αλσθειέο θνπλνύπη),
ν θίηξηλνο ππξεηόο (ζηεγόκπγα),
ε ιετζκαλίαζε (ζθλίπα).
Γ2.
α) Ο ρώξνο εξγαζίαο Β παξνπζηάδεη ηνπ εμήο ξύπνπο: CO2 (0,04% ελώ ζα
έπξεπε λα είλαη 0,03%), CO θαη κεζάλην.
β) Οη εξγαδόκελνη θηλδπλεύνπλ από επαγγεικαηηθέο δειεηεξηάζεηο θαζώο
ππάξρνπλ ηα αέξηα CO θαη κεζάλην πνπ πξνθαινύλ δειεηεξίαζε.
γ) Η πξόιεςε βαζίδεηαη ζηηο πεξηνδηθέο εμεηάζεηο ηνπ αίκαηνο ησλ
εξγαδνκέλσλ, θαζώο θαη ηνπ λεπξηθνύ θαη νπξνπνηεηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο.
Γ3.
α) Η ρξνληθή πεξίνδνο νλνκάδεηαη ρξόλνο επώαζεο θαη απνηειεί ην ρξνληθό
δηάζηεκα από ηελ κόιπλζε κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ.
β) Τν λόζεκα Α είλαη ε ζαικνλέιισζε θαη ην λόζεκα Β είλαη ε γξίπε.
γ) Τν λόζεκα Α δειαδή νη ζαικνλειιώζεηο κεηαδίδνληαη κε πξόζιεςε ηνπ
κηθξνβίνπ από ην ζηόκα (κνιπζκέλε ηξνθή, λεξό, πνηά) θαη κεηαδίδνληαη από
δώα ζε άλζξσπν ή από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Τν λόζεκα Β δειαδή ε γξίπε
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κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν κε ζηαγνλίδηα θαη ζθόλε (βήραο, θηάξληζκα,
απιή εηζπλνή).
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