Sjukdomsfrågetävling Uppsöka läkare?
1. Moa är en frisk sportande flicka, men nu har hon insjuknat i influensa, som är
en sjukdom orsakad av virus. Hon har hög feber, hosta och muskelvärk. Influensa
kan även ge upphov till andra symtom. För vilket av symtomen behöver Moa INTE
uppsöka läkare?
a) Hon har snuva.
b) Febern fortsätter att vara hög i över 5 dagar.
c) Hosta med andnöd.
d) Tillståndet försämras.
2. Kasper har förkylning. Han har snuva, stegring och ont i halsen. Även i samband
med förkylning kan de uppkomma symtom som kräver att man besöker en läkare.
För vilket av symtomen behöver Kasper INTE uppsöka läkare?
a) Snoret ändrar färg till grönt och börjar lukta illa.
b) Allmäntillståndet försämras.
c) Han får symtom på hosta.
3. Isa har diarré. När behöver hon INTE gå till doktorn?
a) Förutom diarrén får Isa feber och blir
slapp i kroppen.
b) Hon klarar inte av att dricka eller äta.
c) Hon har kramper i magen före diarréanfallen
d) Diarrén räcker över 5 dygn.
4. Jonas har hosta. Vilka symtom kräver INTE läkarvård?
a) det kittlar i halsen
b) symtomen på hosta blir hela tiden värre
c) han har andnöd i samband med hostan
d) kiknande hosta förknippad med uppkastningar
5. Jonas har ont i halsen. För vilket symtom i anslutning till den onda halsen behöver Jonas INTE uppsöka läkare?
a) Lymfkörtlarna i halsen sväller och gör ont.
b) Karamellerna smakar ingenting.
c) Det finns synliga beläggningar i svalget.
d) Förutom det onda i halsen stiger febern till 40 grader.
6. När kräver huvudvärk INTE läkarvård?
a) Huvudvärk förekommer ofta.
b) Nacken känns stel och febern stiger högt.
c) Huvudvärken är förknippad med synstörningar.
d) Huvudvärken beror på att man suttit för länge framför datorn.
7. När kräver akne INTE läkarvård?
a) Det finns många inflammerade varhärdar på huden.
b) Egenvårdsprodukterna hjälper inte.
c) Det finns en stor finne på näsan.
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8. Vilka sjukdomar kräver INTE ordinerad
läkarbehandling?
a) diabetes
b) halsfluss (angina)
c) urinvägsinfektion
d) epilepsi
e) muskelspänningshuvudvärk
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