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      Με αφορμή… 



 

 

• Ο όρος δημόσια 
υγεία αναφέρεται 

στην επιστήμη και την τέχνη 
της πρόληψης των 
ασθενειών και της 

επιμήκυνσης της ζωή και της 
προαγωγής της υγείας.  

 

• Ο ορισμός αποδίδεται στον 
Edward Winslow (1920).  





ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Μικροοργανισμοί, υγιεινή χεριών, υγιεινή  αναπνευστικού. 

 
 Οι μικροοργανισμοί είναι μικροσκοπικοί ζωντανοί 

οργανισμοί πολύ μικροί για να είναι ορατοί με τα 

μάτια. Βρίσκονται σχεδόν παντού στη γη.  

 Μερικοί μικροοργανισμοί (κυρίως τα βακτήρια) 

είναι ωφέλιμοι και άλλοι μπορούν να είναι βλαβεροί 

για τους ανθρώπους. Αν και είναι εξαιρετικά μικροί, 

οι μικροοργανισμοί εμφανίζονται με διάφορα 

σχήματα και μεγέθη.  



 Υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες 

μικροοργανισμών: 



 Οι ιοί είναι οι μικρότεροι από τους 

μικροοργανισμούς και είναι γενικά βλαβεροί  στον 

άνθρωπο. Οι ιοί δεν μπορούν να επιβιώσουν από 

μόνοι τους. Χρειάζονται ένα κύτταρο να τους 

«φιλοξενήσει» για να επιβιώσουν και να 

αναπαραχθούν.  

 Αφού μπουν μέσα στο κύτταρο «οικοδεσπότη» 

(«ξενιστή»), πολλαπλασιάζονται ραγδαία σε 

εκατομμύρια και σταδιακά καταστρέφουν το 

κύτταρο! 



Οι μύκητες είναι πολυκύτταροι οργανισμοί που μπορεί να 

είναι και ωφέλιμοι και βλαβεροί για τον άνθρωπο. Οι 

μύκητες βρίσκουν την τροφή τους  αποσυνθέτοντας νεκρή 

οργανική ύλη ή ζώντας σαν παράσιτα σε έναν ξενιστή.  

Οι μύκητες μπορεί να γίνουν βλαβεροί προκαλώντας 

λοίμωξη (η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός 

παθογόνου μικροοργανισμού στον ανθρώπινο οργανισμό) 

ή δηλητηρίαση , αν τους φάει κάποιος 

 



 Τα βακτήρια (μικρόβια) είναι μονοκύτταροι οργανισμοί 

που μπορούν να πολλαπλασιάζονται ραγδαία μια φορά 

κάθε 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 

ανάπτυξής τους, μερικά παράγουν ουσίες (τοξίνες) που 

είναι εξαιρετικά βλαβερές για τον  άνθρωπο και 

προκαλούν ασθένειες (π.χ. ο σταφυλόκοκκος). 

  Άλλα βακτήρια είναι εντελώς αβλαβή ενώ άλλα είναι 

εξαιρετικά ωφέλιμα για μας (π.χ. ο γαλακτοβάκιλλος 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων). Άλλα 

βακτήρια είναι απαραίτητα για τη ζωή όπως αυτά που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυτών (π.χ. το 

ριζοβακτηρίδιο). Τα αβλαβή βακτήρια λέγονται μη 

παθογόνα,  ενώ τα βλαβερά βακτήρια είναι γνωστά σαν  

παθογόνα.  

 Πάνω από το 70% των βακτηρίων είναι αβλαβή μη 

παθογόνα 



 Τα παράσιτα είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί, που ζουν εις βάρος άλλων 

ζωντανών  οργανισμών του φυσικού και ζωικού βασιλείου. Προσωρινά ή 

μόνιμα παραμένουν μέσα στο εσωτερικό ή στην εξωτερική επιφάνεια 

αυτών των οργανισμών. Στον οργανισμό του ανθρώπου μπορεί να ζουν 

500.000 είδη διαφόρων ζωντανών μικροοργανισμών. Τα παράσιτα 

τρέφονται από τα υγρά και τους ιστούς του σώματος ή με την τροφή που 

υπάρχει στο πεπτικό σύστημα. Οι τρόποι μετάδοσης είναι: από τη μητέρα 

στο έμβρυο, τις χειραψίες, το αγκάλιασμα και τα φιλιά, τη σεξουαλική 

επαφή, τη χρησιμοποίηση ξένων ρούχων, πιάτων, ποτηριών, κλπ, από 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν πλυθεί καλά και 

κρέατος που δεν έχει ψηθεί ή βράσει καλά.  

  

 Από τους γνωστότερους μικροοργανισμούς είναι ο ιός της γρίπης και 

τα βακτήρια του πνευμονιοκόκκου και του μηνιγγιτιδοκόκκου. 

 



Λουί Ζαν Παστέρ  



Στηριχτήκαμε: 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 



e-bug 
http://www.e-bug.eu/gk_home.aspx?cc=gk&ss=1&t=Greece%3A+Welcome+to+e-Bug  
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Και στο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: 



https://www.youtube.com/watch?feature=

player_embedded&v=zxlQn7KaCNU  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zxlQn7KaCNU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zxlQn7KaCNU


ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 https://www.youtube.com/watch?featur

e=player_embedded&v=2WsooFlS5Vk  

 

 

 https://youtu.be/07YNCFlS0iI  

https://youtu.be/07YNCFlS0iI
https://youtu.be/07YNCFlS0iI
https://youtu.be/07YNCFlS0iI
https://youtu.be/07YNCFlS0iI












Σαπούνι + νερό 



= ΧΕΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 





















  
πόστερ  





      Πρώτες Βοήθειες  
              Φαρμακείο 



ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 



Τα μικρόβια δεν πετούν…. 







ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ.. ΦΤΕΡΝΙΖΟΜΑΙ 



ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ «ΠΕΤΩ» ΜΙΚΡΟΒΙΑ 











ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  









Όταν η γρίπη συνάντησε τη 

Χιονάτη… 



Η αξία της εμβολιαστικής κάλυψης 

















Η επιβράβευση…. 



Χρήσιμο διαδικτυακό υλικό 

http://www.youtube.com/watch?v=s_yR-
oGNMaA  (εκπαιδευτικό βίντεο –animation με τον 

Crawford the Cat ο οποίος πλένει τα χέρια του) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_yx_K4UWxO

A&feature=player_embedded   

(ένας χαμαιλέοντας πλένει τα χέρια του) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rZ8tVgFyY84   

(παρουσίαση σταδίων πλυσίματος χεριών από 

ειδικό σε κλινική) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-

2e0fqX2rdU&feature=relmfu  (εκπαιδευτικό βίντεο 

–animation με ειδικό σε παιδιά από το 

Μπαγκλαντές) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=s_yR-oGNMaA
http://www.youtube.com/watch?v=s_yR-oGNMaA
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Πρόγραμμα αγωγής υγείας 

 http://www.keda.gr/roma/files/sxedio_e

rgasias_15_10_12.pdf  

http://www.keda.gr/roma/files/sxedio_ergasias_15_10_12.pdf
http://www.keda.gr/roma/files/sxedio_ergasias_15_10_12.pdf
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2. Ross Collins: «Μικρόβια», Εκδόσεις: Πατάκη, 2004. 

3. Angela Royston:  

«Το σώμα μου: Γιατί πλένω τα χέρια μου», Εκδόσεις 

Πάργα, 2011. 

4. Howard M.: «Μικρόβια: μια επική ιστορία μικροσκοπικών 

διαστάσεων», Εκδόσεις: Τερζόπουλος Χρήστος. 

 



Στοματική Υγιεινή 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Project 2016-17, α΄λυκείου 



Φωτογραφικό υλικό 

 Βιωματικά εγκεκριμένου υλικού 

 

      ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Ε.Σ.Δ.Υ. : 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bz3_Ab5uY2OAY0lvYnJENXRWa

HVVZGxtYk14enJZS2VsZXpv/view  

https://drive.google.com/file/d/0Bz3_Ab5uY2OAY0lvYnJENXRWaHVVZGxtYk14enJZS2VsZXpv/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz3_Ab5uY2OAY0lvYnJENXRWaHVVZGxtYk14enJZS2VsZXpv/view


1. Πλύσιμο χεριών 















2. Φτέρνισμα- απόσταση 



                                     …1,20 μ  



3. Χειραψία και μετάδοση μικροβίων 









Το παράδειγμα της 

χρυσόσκονης… 





Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ 

 

                                 >   20 Ιανουαρίου 2017 

 

 















ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 
 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΛΛΙΩΝ 
 







ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



Δημιουργήθηκε ένα  

            εκπαιδευτικό wiki…!! 

 http://washmyhands.pbworks.com.  

http://washmyhands.pbworks.com/


 

Μερικά φύλλα εργασίας για το Λύκειο 

 https://drive.google.com/file/d/0B5_QEqhJbiZ9OFdBVmRvY2
RZR01nc0t1SjBWSXJoYWNZVjQw/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B5_QEqhJbiZ9OFdBVmRvY2RZR01nc0t1SjBWSXJoYWNZVjQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5_QEqhJbiZ9OFdBVmRvY2RZR01nc0t1SjBWSXJoYWNZVjQw/view?usp=sharing


Ευχαριστούμε!! 


