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Frågor om epidemier och epizootier
Här följer exempel på frågor om epidemier och epizootier som enklast relateras
till kategorierna som presenteras under Hot och Risker och Krisberedskap.

Faktafrågor
1.

Vad är skillnaden mellan zoonoser och epizootier?

2. Ge exempel på några epidemier och nämn något om hur de har
påverkat samhället.
3. På vilket sätt finns det en koppling mellan fattigdom och epidemier?
4. Vad menas med att en bakterie är antibiotikaresistent?
5. Vad står SMI för och vad är deras uppgift i samhället?
6. Vad står WHO för och vad är deras uppgift i världssamfundet?
7. Hur försöker man i Sverige motverka och förebygga utbrott utav kända
epidemier och sjukdomar?
8. På vilket sätt är sjukdomar ett hot mot individen och samhället?
9. Hur kan det komma sig att en smitta som upptäcks i Mexiko riskerar
att upptäckas i Indien bara några timmar/dagar efteråt?
10. Vad är det som har medfört en större och mer global utsatthet för
epidemier?

Diskussionsfrågor
1.

Vilka kostnader är det som genereras för staten då en epidemi drabbar
dess samhälle? På vilket sätt påverkas individen och samhället av
plötsliga sjukdomar och vad händer med det vardagliga livet?
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2. Hur pass utsatt är vårt samhälle idag för nya epidemier? Vart kommer
nya sjukdomar ifrån och hur uppkommer dem? Hur kan andra aktörer
utnyttja samhällets sårbarhet och rädsla för epidemier i syfte att
åstadkomma politiska förändringar eller ekonomisk vinning?
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3. Går det att eliminera sjukdomar? Varför blir vi mindre sjuka i den
moderna världen än den underutvecklade världen och vad leder de till
för konsekvenser i hur vår värld uppfattas?
4. Vilka är för- och nackdelar med att vaccinera sig? Vilka är för- och
nackdelar med att överkonsumera antibiotika? På vilket sätt kan detta
påverka våra kroppar och på vilket sätt påverkas bakterierna inom oss?

Analysfrågor
Försök besvara de följande frågorna och utveckla ditt svar utifrån dina
kunskaper inom ämnet:
I milleniemålen påstår man att världen kan utrota många utav de vanligaste
sjukdomarna som härjar i den underutvecklade delen av världen.
1.

Hur kommer det sig att vissa delar av världen inte längre drabbas utav
denna typ av sjukdomar längre och vad skiljer dessa delar från de delar
som fortfarande plågas av denna typ av sjukdomar?

2. Vilka intressen tror du är det som gör att man inte bekämpar
sjukdomar globalt och vad får detta för konsekvenser för världens
individer?

