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Υγεία – Κουίζ 

Ακολουθεί ένα κουίζ για τα ζητήματα της υγείας στην Ευρώπη 
και τον κόσμο. 

 ΘΕΜΑ 

Υγεία 

 
 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για την υγεία με αυτό το κουίζ 

1. Ο Στόχος 3 για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναφέρεται: 
α) Στη διασφάλιση της υγιούς ζωής και στην προώθηση του ευ ζην σε όλες τις ηλικίες 
β) Στην άμβλυνση της φτώχειας 
γ) Στην ποιότητα στην εκπαίδευση  
δ) Στο καθαρό νερό και την αποχέτευση 

  
Απάντηση: α 

Ο Στόχος 3 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, παραπέμπει «στη διασφάλιση της υγιούς ζωής και του ευ 
ζην σε όλες τις ηλικίες». 
Πηγή: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  
 
 
2. «Τώρα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε πραγματική και μακροπρόθεσμη πρόοδο, γιατί οι 

παγκόσμιοι ηγέτες αναγνωρίζουν σταδιακά ότι η υγεία των γυναικών και των παιδιών αποτελεί 
το κλειδί στην πρόοδο και σε όλους τους αναπτυξιακούς στόχους». Ποιος έκανε αυτή τη 
δήλωση το 2010; 
α) Ο Barack Obama, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2010 
β) Ο Ban Ki-Moon, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το 2010 
γ) Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 

  
Απάντηση: β 

Ο Ban Ki-Moon έκανε τη δήλωση αυτή στην Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία των Γυναικών και 
των Παιδιών, στα τελευταία στάδια της εξέτασης της προόδου των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας (2000-2015).  
Πηγή: http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf  
 
 
3. Ποιο ποσοστό των νέων που έχουν τον ιό HIV (ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας) ζουν 

στην υποσαχάρια Αφρική; 
α) 40% 
β) 60% 
γ) 80% 
δ) 50% 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf
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Απάντηση: γ 

Στην υποσαχάρια Αφρική το 2011, οι μολύνσεις έφτασαν το 1.7 εκατομμύριο ανθρώπων,  
συμπεριλαμβανομένων 300,000 παιδιών.  
Πηγή: WHO, Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011-2015  
 
 
4. Ποια ασθένεια σημειώνει τους περισσότερους θανάτους στον αναπτυσσόμενο κόσμο (πέρα 

από το AIDS που προκύπτει από το HIV); 
α) Η μαλάρια 
β) Η φυματίωση 
γ) Η ιλαρά 

  
Απάντηση: β 

Η φυματίωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες. Πάνω από το 
95% των ανθρώπων που πεθαίνουν εξαιτίας της φυματίωσης ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος. Το 2014, περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από φυματίωση. 
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/  
 
 
5. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2015, γύρω στα 38 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο ήταν 

αποτέλεσμα των: 
α) Μεταδοτικών ασθενειών (μολυσματικές ασθένειες) 
β) Μη μεταδοτικών ασθενειών (χρόνιες ασθένειες που δεν έχουν μεταδοθεί από άτομο σε  
άτομο) 

 
Απάντηση: β 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το 2015, περίπου 38 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως, που 
αντιπροσωπεύουν το 68% όλων των θανάτων παγκοσμίως, οφείλονταν σε μη μεταδοτικές 
ασθένειες. Αυτές είναι μη-μολυσματικές, χρόνιες παθήσεις που δεν έχουν μεταδοθεί από άτομο 
σε άτομο. 
Πηγή: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/  
  
 
6. Ποια είνια η διαφορά μεταξύ του HIV και του AIDS; 

α) Δεν υπάρχει διαφορά, αφού τόσο ο HIV όσο και το AIDS αναφέρονται στο σύνδρομο και 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί κατά τον καθορισμό της νόσου 
β) Το AIDS είναι ο ιός HIV και είναι το σύνδρομο που προκύπτει από το τελευταίο στάδιο της 
μόλυνσης 
γ) Ο HIV είναι ο ιός και το AIDS είναι το σύνδρομο που προκύπτει από το τελευταίο στάδιο της 
μόλυνσης 

  
Απάντηση: γ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
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Το AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας) αναφέρεται σε ένα φάσμα 
καταστάσεων που προκαλούνται από τη μόλυνση από τον ιό HIV (ιός ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας). 35 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με 
το AIDS από την έναρξη της επιδημίας. Το 2015, 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
πέθαναν από αιτίες που σχετίζοντια με το AIDS. Οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS έχουν 
μειωθεί κατά 45% από το 2005. 
Πηγή: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet  
  
 
7. Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός κινδυνεύει από: 

α) Φυματίωση 
β) Μαλάρια 
γ) Αναπνευστικές ασθένειες 

  
Απάντηση: β 

Το 2015, 3.5 δισεκατομμύρια, περίπου, άνθρωποι, σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, 
κινδύνεψαν από μαλάρια.    
Πηγή: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/  
 
 
8. Πώς κολλάει κάποιος μαλάρια; 

α) Με μικροσκοπικά σταγονίδια που απελευθερώνονται στον αέρα μέσω του βήχα και του 
φταρνίσματος από ένα μολυσμένο άτομο 
β) Με το τσίμπημα από ένα θηλυκό κουνούπι που μεταφέρει ένα παράσιτο υπεύθυνο για τη 
μαλάρια 
γ) Με το περπάτημα με γυμνά πόδια σε στάσιμο νερό 
δ) Με τη σεξουαλική επαφή με ένα μολυσμένο άτομο 
 

Απάντηση: β 

Η εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης της μαλάριας παγκοσμίως έχει μειωθεί κατά 17% από το 2000 
και τα ειδικά ποσοστά θνησιμότητας της μαλάριας κατά 25%. 
Πηγή: World Health Organization http://www.who.int/en/ 
 
 
9. Μεταξύ των ετών 1990-2015 η παγκόσμια αναλογία μητρικής θνησιμότητας: 

α) μειώθηκε κατά 2,3% ετησίως 
β) μειώθηκε κατά 37% ετησίως 
γ) αυξήθηκε κατά 5% ετησίως 
δ) αυξήθηκε κατά 10% ετησίως 

 
Απάντηση: α 

Το παγκόσμιο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας έχει μειωθεί κατά 2,3% ετησίως μεταξύ 1990 και 
2015. Από το 2000 και μετά έχουν παρατηρηθεί αυξημένα ποσοστά της μητρικής θνησιμότητας, 

http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/
http://www.who.int/en/
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ωστόσο χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στους 
Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Πηγή: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/  
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
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