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Β3. Ποιός ο σκοπός της πρόληψης μετά την εμφάνιση της ασθένειας; Πώς αναφέρεται η
πρόληψη αυτή;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σε ποιές περιπτώσεις επιλέγεται η απομόνωση του ασθενούς με λοιμώδες νόσημα (μονάδες
4) και με ποιό σκοπό; (μονάδες 6)
Μονάδες 10
Γ2. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παρά την πρόοδο της Επιστήμης αποτελούν
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Να δώσετε 3 παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα
τους και που μπορούν να αφορούν τους νέους.
Μονάδες 9
Γ3. Η εμφάνιση ενός λοιμώδους νοσήματος είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί στην αρμόδια
υγειονομική υπηρεσία. Στη συνέχεια απαραίτητα γίνεται μελέτη .
α) Πώς λέγεται η μελέτη αυτή; (μονάδα 1)
β) Ποιά είναι τα στοιχεία που οφείλει να περιλαμβάνει ; (μονάδες 8)
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. α) Ο ιός HIV έχει απομονωθεί μεταξύ άλλων βιολογικών υγρών και στο σάλιο και στα
δάκρυα, αλλά δεν αναφέρεται μετάδοση του μέσω αυτών. Να εξηγήσετε που οφείλεται αυτό.
(μονάδες 6)
β) Ποιό μέτρο προφύλαξης έναντι μόλυνσης με τον ιό HIV πρέπει να τηρείται σε
διαδικασίες τατουάζ. (μονάδες 4)
Μονάδες 10
Δ2. Η φυματίωση σε ποιά κατηγορία νοσημάτων έχει ενταχθεί. (μονάδες 2) Ποιά είναι τα αίτια
αυτής της κατηγορίας νοσημάτων; (μονάδες 6). Ποιός είναι ο τρόπος μετάδοσής της
φυματίωσης; (μονάδες 4)
Μονάδες 12
Δ3. Πολλοί άνθρωποι έχουν γνώση για την βλαπτική επίδραση του καπνίσματος, αλλά
εξακολουθούν να καπνίζουν.
α) Πώς μπορεί επομένως η Υγιεινή να πετύχει τον σκοπό της για πρόληψη και προαγωγή της
υγείας ; (μονάδες 6)
β) Τί είναι η προαγωγή της υγείας σύμφωνα με την διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας; (μονάδες 4)
Μονάδες 10

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

