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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΥΓΕΙΑ (1-2-3) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

1. Η κοινωνική υγιεινή είναι κλάδος της Υγιεινής ο οποίος ασχολείται με: 

α. Τους οικονομικούς   παράγοντες που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία του πληθυσμού. 

β. Τους εργασιακούς  και οικονομικούς   παράγοντες που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία του 
πληθυσμού. 

γ. Τους οικονομικούς  και κοινωνικούς  παράγοντες που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία του 
πληθυσμού. 

δ. Τους ατομικούς   και δημόσιους  παράγοντες που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία του 
πληθυσμού. 

 

2. Τριτοβάθμια πρόληψη είναι η εφαρμογή προληπτικών μέτρων : 

α. πριν την εμφάνιση της ασθένειας 

β. μετά την εμφάνιση της 

γ. πριν και μετά την εμφάνισή της 

δ. κατά την εμφάνισή της. 

 

3. Η ψυχική υγιεινή είναι κλάδος : 

α. της δημόσιας υγιεινής 

β. της ατομικής υγιεινής 

γ. της κοινωνικής υγιεινής 

δ. προληπτικής υγιεινής 
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4. Μερικοί από τους βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης σύγχρονων 
νοσημάτων είναι: 

α. το κάπνισμα, το AIDS και τα λοιμώδη νοσήματα. 

β. η μοναξιά των μικρών πόλεων, η ενεργός συμμετοχή και ο καταναλωτισμός 

γ. η ανασφάλεια, ο αλκοολισμός και η φυματίωση. 

δ. το άγχος ,η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανασφάλεια. 

 

5. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι: 

α. μέτρο τριτοβάθμιας πρόληψης  

β. μέτρο δευτεροβάθμιας πρόληψης 

γ. μέτρο πρωτοβάθμιας πρόληψης  

δ. μέτρο πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας πρόληψης 

 

Α2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες(Λ) 

1. Η κατάθλιψη ανήκει στα κοινωνικά νοσήματα 

2. Ο R.Doll συσχέτισε το κάπνισμα με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

3. Η φυματίωση κατατάσσεται στα νοσήματα που έχουν μειωθεί ή εκριζωθεί . 

4. Η κοινωνική υγιεινή διαμορφώνεται μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο λόγω δυσμενών 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. 

5. Η πρόληψη δεν  είναι καινούργια έννοια, είναι  γνωστή από τον πατέρα της Ιατρικής και 
Υγιεινής. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Β1. Τι είναι  πρόληψη  και τι  προαγωγή της υγείας;. Πώς διακρίνεται  η πρόληψη ;  

Β2. Ποιες δραστηριότητες του ανθρώπου καλύπτει η  Υγιεινή και πως διαιρείται; 
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Β3. Με τι επιτυγχάνεται εκείνος ο  κλάδος  της Υγιεινής που εφαρμόζεται από το κράτος με 
σκοπό την πρόληψη ,τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού; 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Γ1. Ποια είναι τα κοινωνικά νοσήματα και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνισή και 
στη μετάδοσή τους; 

Γ2. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεποιθήσεις και συμπεριφορές για την υγεία και τον 
τρόπο ζωής του .Σύμφωνα με αυτή τη πρόταση τι  χρειάζεται ώστε να μπορέσει η Υγιεινή να 
πετύχει  το σκοπό της και γιατί; 

Γ3. Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι άνθρωποι σύμφωνα με τον ορισμό της Υγείας; 

Αναπτύξτε την ομάδα εκείνη που έχει περισσότερο θεωρητική έννοια. 

ΘΕΜΑ Δ 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Δ1. Ποια η σχέση της  Υγιεινής και της προληπτικής Ιατρικής;. 

Δ2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της προόδου της επιστήμης σήμερα και ποιος ο απώτερος 
σκοπός;  

Δ3. Τι είναι Ψυχική Υγεία σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ; Ποια είναι η κυριότερη μορφή πρόληψης των 
ψυχικών διαταραχών και ποιες φάσεις της ζωής του ανθρώπου καλύπτει; 

Δ4. Ποιο είναι το παράδοξο που ισχύει σήμερα σχετικά με τα σύγχρονα νοσήματα και γιατί; 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


