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Θζμα 1: Είςτε υπεφκυνοσ για τθ διατροφι ςε μια καταςκινωςθ 400 εφιβων. Η καταςκινωςθ είναι ορεινι και 

βρίςκεται ςε δφςβατο ςθμείο μζςα ςτο δάςοσ δίπλα ςε μια ταβζρνα. Πλθςίον βρίςκεται ζνα ονομαςτό 

τουριςτικό περίπτερο, όπου οι επιςκζπτεσ μποροφν να απολαμβάνουν καφζ και εδζςματα καυμάηοντασ 

τθν εξαιρετικι κζα. Οι ζφθβοι μποροφν να περιφζρονται εντόσ τθσ καταςκινωςθσ, αλλά και ζξω από αυτι. 

Στισ 20/7 ζνα μινα και είκοςι μζρεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ καταςκινωςθσ παρουςιάηεται περιςτατικό με 

οξεία διάρροια, μετεωριςμό (πριξιμο ςτθν κοιλιά) και χαμθλό πυρετό. Το περιςτατικό διακομίηεται ςτο 

πλθςιζςτερο νοςοκομείο για ζλεγχο. Τθν επόμενθ θμζρα (21/7) παρουςιάηονται άλλα δφο περιςτατικά, και 

τθ μεκεπόμενθ (22/7) παρουςιάηονται οκτϊ περιςτατικά. Χαρακτθριςτικά όλων θ ζντονθ διάρροια, όμωσ 

πλζον ελλείπει ο πυρετόσ. Στισ 23/7 εμφανίηονται τρία περιςτατικά και τθν επόμενθ (24/7), άλλα δυο με 

παρόμοια ςυμπτωματολογία. Πζρα από τα αναφερόμενα περιςτατικά άλλα δεν ανευρζκθκαν. Ο 

επιδθμιολόγοσ που μελζτθςε τθν κατάςταςθ ςυνζταξε πίνακα (απεικονίηεται παρακάτω) και δεν ζκρινε τθν 

κατάςταςθ κρίςιμθ. Από τον ζλεγχο του περιςτατικοφ ςτο νοςοκομείο προζκυψε ωσ αίτιο 

εντεροβακτθριοειδζσ του είδουσ Salmonella, gram αρνθτικοφ μικροβίου με περίοδο επϊαςθσ από πζντε 

ζωσ εννζα θμζρεσ. Ο νοςθλευόμενοσ ζλαβε κεραπευτικά μόνο ορό για τθν πρόλθψθ τθσ αφυδάτωςθσ. Όλα 

τα περιςτατικά ανάρρωςαν ςε χρόνο τριϊν θμερϊν χωρίσ αγωγι και χωρίσ περαιτζρω επιπλοκζσ. 

αα Τρόφιμο 
Προζλευςη 

κφριου υλικοφ 
Τρόποσ 

ςυντήρηςησ 
Σχετικόσ 
Κίνδυνοσ 

p Διάθεςη 

1 Καφζσ με γάλα Ειςαγωγισ Αποκικθ 1 0,0001 Περίπτερο 

2 Χοτ Ντογκ Ελλθνικι αγορά Κατάψυξθ 0,8 0,0001 Περίπτερο 

3 Αμφίψωμο με ηαμπόν Ελλθνικι αγορά Ψυγείο 1,2 0,0001 Καταςκινωςθ 

4 Κοτόπουλο με ρφηι Τοπικι αγορά Ψυγείο 0,7 0,01 Καταςκινωςθ 

5 Χωριάτικθ ςαλάτα Τοπικι αγορά Αποκικθ 12 0,0001 Ταβζρνα 

6 Χάμπουγκερ Ελλθνικι αγορά Κατάψυξθ 1,4 0,0001 Καταςκινωςθ 

7 Φρουτοςαλάτα Τοπικι αγορά Αποκικθ 1,6 0,000001 Καταςκινωςθ 

α) Να προςδιοριςτεί, αν είναι εφικτό, το χρονικό πλαίςιο ζκκεςθσ (ο χρόνοσ βρϊςθσ του μολυςμζνου 
τροφίμου) με δεδομζνο ότι όλα τα περιςτατικά οφείλονται ςτθν ίδια ζκκεςθ (1 μονάδα). 

β) Κατθγορείςτε ωσ υπεφκυνοσ για τθν επιδθμία. Να υπεραςπιςτείτε τον εαυτό ςασ. Τι κα αναφζρετε; (2 
μονάδεσ) 

γ) Καλείςτε να ενθμερϊςετε τουσ γονείσ των εφιβων ςχετικά με τθν επιδθμία. Σε ποιεσ αρχζσ κα ςτθριχτείτε 
ϊςτε θ ενθμζρωςθ να γίνει κατά το βζλτιςτο τρόπο; Τι κα αναφζρετε; (2 μονάδεσ). 

Θζμα 2: Στα πλαίςια τθσ διπλωματικισ ςασ εργαςίασ αποφαςίηετε να μελετιςετε εάν η μη λήψη πρωινοφ αποτελεί 
αίτιο ανάπτυξησ παχυςαρκίασ. 

α) Ποιοσ ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ (τφποσ ζρευνασ) είναι ο πλζον κατάλλθλοσ για να απαντθκεί το ανωτζρω 
ερευνθτικό ερϊτθμα; (2 μονάδεσ). 

β) Δϊςτε μια ςφντομθ περιγραφι για το πϊσ κα δουλζψετε για να υλοποιιςετε τθν ζρευνα (3 μονάδεσ). 
Καλή επιτυχία! 



Θέμα 1 
Α) Ο όροσ “Περύοδοσ επώαςησ” αναφϋρεται ςτο χρονικό διϊςτημα από την ϋκθεςη ωσ την ανϊπτυξη 

ςυμπτωμϊτων. Για το ςυγκεκριμϋνο μικρόβιο (εντεροβακτηριοειδϋσ του εύδουσ Salmonella) ο χρόνοσ 
επώαςησ αναφϋρεται ότι εύναι 5-9 ημϋρεσ, δηλαδό από την ϋκθεςη (βρώςη μολυςμϋνου τροφύμου) 
μϋχρι την εμφϊνιςη ςυμπτωμϊτων (εμφϊνιςη διϊρροιασ) μεςολαβούν 5-9 ημϋρεσ. Όπωσ φαύνεται από 
την περιγραφό τα περιςτατικϊ εύχαν την ακόλουθη κατανομό: 20/7 1 περιςτατικό, 21/7 2 περιςτατικϊ, 
22/7 8 περιςτατικϊ, 23/7 3 περιςτατικϊ, 24/7 2 περιςτατικϊ. 

 
Η ζητούμενη ημερομηνύα εύναι η 15/7. Τότε εκτϋθηκαν τα ϊτομα ςτο μολυςμϋνο τρόφιμο. Πρϊγματι το 
πρώτο περιςτατικό εμφανύςτηκε 5 όμερεσ μετϊ την ϋκθεςη. Το τελευταύο εμφανύςτηκε 9 ημϋρεσ μετϊ. 
Όλα λοιπόν τα περιςτατικϊ εμφανύςτηκαν 5-9 ημϋρεσ μετϊ την “ύποπτη” ημερομηνύα, εντόσ του 
δοθϋντοσ χρόνου επώαςησ του μικροβύου. Επομϋνωσ, η υπόθεςη ότι ευθύνεται τρόφιμο που 
καταναλώθηκε ςτισ 15/7 επαληθεύεται από το ςύνολο των υφιςταμϋνων περιςτατικών. 

 
Β) Από τον πύνακα που ςυνϋταξε ο επιδημιολόγοσ αναζητούμε τη ςτόλη ςχετικόσ κύνδυνοσ. Ο ςχετικόσ 

κύνδυνοσ εκφρϊζει πόςεσ φορϋσ μεγαλύτερη πιθανότητα ϋχει κϊποιοσ να νοςόςει αν ϋχει καταναλώςει 
το ύποπτο τρόφιμο ςε ςχϋςη με κϊποιον που δεν το ϋχει καταναλώςει. Η μεγαλύτερη τιμό που 
ςυναντϊμε εύναι 12 και αναφϋρεται ςτο τρόφιμο “χωριάτικη σαλάτα”. Η αμϋςωσ επόμενη υψηλό τιμό 
εύναι 1,6 κατϊ πολύ χαμηλότερη από την προαναφερθεύςα. Επομϋνωσ, το τρόφιμο που ευθύνεται για 
την επιδημύα εύναι η χωριϊτικη ςαλϊτα που διατϋθηκε, όπωσ φαύνεται από τον πύνακα, από την ταβϋρνα 
και όχι από την καταςκόνωςη. Αφού εύςτε υπεύθυνοι για την καταςκόνωςη και όχι και για την ταβϋρνα 
δεν ϋχετε ευθύνη για την επιδημύα. Σε αυτό το γεγονόσ θα ςτηρύξετε την υπεραςπιςτικό ςασ γραμμό. 

 
Γ) Οι αρχϋσ που πρϋπει να ακολουθηθούν εύναι: 

 Σαφόσ τοποθϋτηςη χωρύσ ύπαρξη αςαφειών που μπορεύ να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπωσ 

 Παροχό αληθών ςτοιχεύων καθώσ οι ψευδεύσ δηλώςεισ εντοπύζονται και λειτουργούν επιβαρυντικϊ. 

 Επιλογό διατυπώςεων που δε θα προκαλϋςουν πανικό. 
Μπορεύτε να αναφϋρετε: 

 Ότι για την επιδημύα δεν ευθύνεται η καταςκόνωςη. 

 Ότι αφορϊ μικρό μονο ποςοςτό από τα 400 ϊτομα. 

 Ότι η επιδημύα ϋχει παρϋλθει και δεν αναμϋνεται να εμφανιςτούν νϋα περιςτατικϊ 

 Ο επιδημιολόγοσ που εξϋταςε το θϋμα δεν το ϋκρινε ςοβαρό. 

 Το υπεύθυνο μικρόβιο δεν προκαλεύ ςοβαρό νόςηςη. 

 Όλα τα περιςτατικϊ αποθεραπεύτηκαν χωρύσ αγωγό. 

 Το μοναδικό περιςτατικό που νοςηλεύτηκε όταν για ϋλεγχο και δεν ϋλαβε θεραπευτικϊ παραμόνο 
πρόληψη αφυδϊτωςησ. 

 Όλα τα περιςτατικϊ αποθεραπεύτηκαν ςε ςύντομο χρονικό διϊςτημα. 
 
Θέμα 2 
Α) Ο κατϊλληλοσ τύποσ μελϋτησ εύναι αςθενών μαρτύρων. Πρόκειται για διερεύνηςη ςχϋςησ αιτιότητασ, οπότε 

η ςυγχρονικό μελϋτη αποκλεύεται. Επύςησ αποκλεύεται η μελϋτη κοόρτησ, διότι απαιτεύ μεγϊλο  δεύγμα 
και πολύ χρόνο παρακολούθηςησ του δεύγματοσ και ςτα πλαύςια τησ πτυχιακόσ εργαςύασ που 
υλοποιεύται ςε λύγουσ μόνεσ αυτό δεν εύναι εφικτό. Επύςησ δεν εύναι απαραύτητη πειραματικό 
προςϋγγιςη (ακριβότερη, δυςκολότερη ςτην υλοπούηςη), αφού το ερευνητικό ερώτημα μπορεύ να 
απαντηθεύ με χρόςη μελϋτησ παρατόρηςησ (αςθενών μαρτύρων). Οικολογικό μελϋτη δεν ϋχει επύςησ 
νόημα να προταθεύ διότι η μονϊδα παρατόρηςησ ςε αυτό εύναι πόλεισ, κρϊτη κτλ και όχι το ϊτομο. Ενώ 
ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη πρϋπει να εύναι το ϊτομο. 

 
Β) Η υλοπούηςη πραγματοποιεύται ωσ εξόσ: Επιλϋγουμε από το πληθυςμό που μασ ενδιαφϋρει ϋνα δεύγμα. Το 

δεύγμα επιλϋγεται με τϋτοιον τρόπο, ώςτε να εύναι αντιπροςωπευτικό (δύδεται ϋτςι η δυνατότητα 
γενύκευςησ). Το δεύγμα χωρύζεται βϊςει κριτηρύου ςε “παχύςαρκουσ” και “μη παχύςαρκουσ”. Το 
κριτόριο πρϋπει να εύναι επιςτημονικώσ αποδεκτό πχ ΒΜΙ>30 (κατηγοριοπούηςη ΠΟΥ), θα μπορούςε 
να εύναι ποςοςτό λύπουσ που προϋκυψε από λιπομϋτρηςη κτλ. Έπειτα με ερωτηματολόγιο ό ςυνϋντευξη 
ό ϊλλο εργαλεύο ςυλλογόσ ςτοιχεύων λαμβϊνεται η πληροφορύα αν καταναλώνουν πρωινό. Χωρύζεται 
ϋτςι το δεύγμα ςε λαμβϊνοντασ πρωινό και μη λαμβϊνοντεσ πρωινό. Εφαρμόζεται με βϊςη τα ανωτϋρω 
ςτοιχεύα η κατϊλληλη ςτατιςτικό δοκιμαςύα (πχ Χ2) και προκύπτει το ζητούμενο ςυμπϋραςμα. 


