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Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ



ΟΡΙΣΜΟΙ

ΥΓΙΕΙΝΗ
Είναι ο κλάδος της Ιατρικής Επιστήµης που µελετά τους 
παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου, 
διατήρηση και η προαγωγή της.

ΥΓΕΙΑ
Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. είναι η κατάσταση της πλήρους 
σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου 
και όχι µόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΥΓΕΙΑΣ

Είναι η διαδικασία µέσα στην οποία τα άτοµα γίνονται ικανά να 
βελτιώσουν την υγεία τους.



ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρωτοβάθµια 
πρόληψη

• Είναι η εφαρµογή προληπτικών µέτρων για την αποφυγή της 
ασθένειας.

• Π.χ. Εµβολιασµός, όπου ο άνθρωπος εµβολιάζεται για να 
προστατευθεί από τις αντίστοιχες ασθένειες.

Δευτεροβάθµια 
πρόληψη

• Είναι η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας, πριν εµφανιστούν τα 
συµπτώµατα µε σκοπό την έγκαιρη θεραπεία και αναστολή της 
εξέλιξής της.

• Π.Χ. Test Παπανικολάου, η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Τριτοβάθµια 
πρόληψη

• Είναι η εφαρµογή προληπτικών µέτρων µετά την εµφάνιση της 
ασθένειας, µε σκοπό την µείωση των επιπλοκών.

Η πρόληψη διακρίνεται σε Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια:



Αρχές και σκοποί της υγιεινής

Η πρόληψη της ασθένειας είναι προτιµότερη σε κάθε περίπτωση. Η 
δε υγεία αποτελεί το πολυτιµότερο αγαθό κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό 
οι αρχές και οι σκοποί της υγιεινής είναι σύµφωνα µε τον ορισµό της 
οι εξής:
ü Η πρόληψη της ασθένειας
ü Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας
ü Η αύξηση του µέσου όρου ζωής του ανθρώπου



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

§ Η υγιεινή µελετά τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία του 
ανθρώπου.

§ Βασικοί σκοποί της είναι η πρόληψη της ασθένειας, η διατήρηση και η 
προαγωγή της υγείας και η αύξηση του µέσου όρου ζωής.

§ Η πρόληψη διακρίνεται σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1. Ποιος είναι ο ορισµός της Υγιεινής;
2. Τι είναι η υγεία σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας;
3. Τι είναι η πρόληψη και πως διακρίνεται;
4. Τι είναι η προαγωγή της υγείας;
5. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι αρχές της υγιεινής;
6. Σε τι διαφέρει η πρόληψη από την προαγωγή της υγείας;


