
QUIZ 
Πόσα γνωρίζεις  για τα αντιβιοτικά?? 

Ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες για τις απαντήσεις 

Είναι οι ακόλουθες δηλώσεις ορθές ή λανθασμένες?

1. Μικροβιακή αντοχή σημαίνει ότι το αντιβιοτικό δε σκοτώνει το 
βακτήριο ή δεν αναστέλλει την ανάπτυξή του.    

Σωστό/ Λάθος

2. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν παρενέργειες. Σωστό/ Λάθος

3. Τα αντιβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στην πιο ταχεία 
ανάρρωση ασθενών με κρυολόγημα ή γρίπη.  

Σωστό/ Λάθος

4. Η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κύπρο δεν επηρεάζει την 
ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής σε άλλες χώρες. 

Σωστό/ Λάθος

5. Η μη χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με ήπιες βακτηριακές 
λοιμώξεις, όπως είναι η παραρρινοκολπίτιδα, η βρογχίτιδα ή η 
ωτίτιδα, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της μικροβιακής αντοχής.  

Σωστό/ Λάθος

6. Η λήψη αντιβιοτικών  σε χαμηλότερες δόσεις από αυτή που 
έχει συνταγογραφηθεί μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής. 

Σωστό/ Λάθος

7. Η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής οφείλεται σε αλλαγές στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

Σωστό/ Λάθος

8. H απομόνωση του βακτηρίου P. aeruginosa σε χρόνια έλκη 
πάντα χρήζει αντιβιοτικής αγωγής. 

Σωστό/ Λάθος

9. Τα υγιή άτομα μπορεί να είναι αποικισμένα με πολυανθεκτικά 
βακτήρια. 

Σωστό/ Λάθος

10. Η κατανάλωση αντιβιοτικών και τα ποσοστά μικροβιακής 
αντοχής στην Κύπρο κυμαίνονται κοντά στον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σωστό/ Λάθος



  

QUIZ 
Πόσα γνωρίζεις  για τα αντιβιοτικά?? - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Μικροβιακή αντοχή σημαίνει ότι το αντιβιοτικό δε σκοτώνει το βακτήριο ή δεν 
αναστέλλει την ανάπτυξή του.    
Σωστό.

2. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν παρενέργειες. 
Λάθος. Τα αντιβιοτικά μπορεί να έχουν πολλές παρενέργειες, όπως διαρροϊκές 
κενώσεις, ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα,  ναυτία / εμετούς και αλλεργικές 
αντιδράσεις.

3. Τα αντιβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στην πιο ταχεία ανάρρωση ασθενών με 
κρυολόγημα ή γρίπη.  
Λάθος. Τα αντιβιοτικά είναι δραστικά μόνο ενάντια σε βακτηριακές λοιμώξεις 
και όχι σε ιογενείς λοιμώξεις όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη.

4. Η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κύπρο δεν επηρεάζει την ανάπτυξη 
μικροβιακής αντοχής σε άλλες χώρες. 
Λάθος. Η μικροβιακή αντοχή δεν σέβεται γεωγραφικά σύνορα αφού τα 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια μπορούν να μεταδίδονται από άτομο σε 
άτομο.

5. Η μη χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με ήπιες βακτηριακές λοιμώξεις, 
όπως είναι η παραρρινοκολπίτιδα, η βρογχίτιδα ή η ωτίτιδα, μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής. 
Σωστό. Η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση 
αντιβιοτικών.

6. Η λήψη αντιβιοτικών  σε χαμηλότερες δόσεις από αυτή που έχει 
συνταγογραφηθεί μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροβιακής 
αντοχής. 
Λάθος. Τα αντιβιοτικά θα πρέπει να λαμβάνονται στην συνταγογραφούμενη 
δόση. Η λήψη χαμηλότερων δόσεων ευνοεί την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής 
καθώς η συγκέντρωση του αντιβιοτικού στο σημείο της λοίμωξης δεν είναι 
επαρκής για να σκοτώσει το βακτήριο. 



7. Η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής οφείλεται σε αλλαγές στον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
Λάθος. Η μικροβιακή αντοχή οφείλεται σε μηχανισμούς που αναπτύσσονται 
στο βακτηριακό κύτταρο.

8. H απομόνωση του βακτηρίου P. aeruginosa σε χρόνια έλκη πάντα χρήζει 
αντιβιοτικής αγωγής.  
Λάθος. Η απομόνωση βακτηρίων σε χρόνια έλκη συχνά αποτελεί ένδειξη 
αποικισμού και όχι λοίμωξης. Η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής ενδείκνυται 
μόνο στην παρουσία κλινικών σημείων λοίμωξης.

9. Τα υγιή άτομα μπορεί να είναι αποικισμένα με πολυανθεκτικά βακτήρια. 
Σωστό.

10. Η κατανάλωση αντιβιοτικών και τα ποσοστά μικροβιακής αντοχής στην Κύπρο 
κυμαίνονται κοντά στον μέσω όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λάθος. Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών και 
μικροβιακής αντοχής.


