


SÝNISHORN B 

 

• Verkefni  1: 
Íþróttamenn og aðstoðarmenn þeirra beita stundum ólöglegum aðferðum til þess að auka 
getu og þrótt í viðkomandi íþróttargrein. Ræðið. Nefnið nokkrar slíkar aðferðir og 
heilsufarsleg álitamál tengd þeim. 

 
• Dæmi um efnislegt innihald svars við verkefni 1. 

Í þessari spurningu er verið að leita eftir almennri þekkingu um það sem á erlendu máli er 
nefnt "doping" sem er bæði ólöglegt og siðlaust athæfi. Í þessu dæmi er annars vegar hægt 
að svara almennt um fyrirbærið út frá heilsufarslegu sjónarmiði og ábyrgð lækna og 
heilbrigðisstarfsfólks ef það tekur þátt í þessari gerð: hins vegar má líka svara út frá meiri 
og dýpri þekkingu: 
 

"Blood-doping" notkun blóðaukandi lyfja, efna og aðferða og neysla anabolískra androgenískra stera 

(AAS) eru tvö dæmi umólöglegar aðferðir. 

Fyrir utan að vera ólöglegt þá er þetta siðferðilega rangt í keppnisíþróttum, og ættu því allir 

sem kjósa að auka afreksgetu sína á þennan hátt að hætta keppni. 

Þess má gjarnan geta að þessar ólöglegu aðferðir eru það flóknar að þær krefjast aðstoðar 

lækna eða aðila með mikla sérþekkingu innan heilbrigðissviða. Efni og lyf af þessu tagi geta 

valdið ávana og fíkn, truflað dómgreind og hegðun. Mörg þeirra geta haft skaðvænleg áhrif á 

líkamann og geta leitt til dauða. 

Það gengur auðvitað þvert á siðareglur lækna að taka þátt í þessum leik og þeirra hlutverk 

ætti því eingöngu að vera að fræða um eðli og afleiðingar steramisnotkunar í íþróttum. 
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Helstu flokkar misnotkunar lyfja/efna eru t.d. örvandi efni/lyf, deyfandi lyf, 

þvagræsilyf, vefjaaukandi lyf svo sem sterar (anabolic androgen steroids) og hormón 

ýmiskonar. Auk þess er beitt ýmsum ólöglegum aðferðum, svo sem blóðgjöfum eða 

blóðrauðaaukandi aðferðum, skilum á fölskum þvagsýnum o.fl. 

Misnotkun á AAS felur í sér margfaldar skammtastærðir miðað við það sem notað er til 

lækninga. Þvílíkt magn getur haft í för með sér margs konar áhrif á heilsuna til hins 

verra. Má þar nefna hækkaðar blóðfitur og hjartsláttartruflanir, sem geta leitt til sjúkdóma 

eða dauða. Nýrnabilun getur átt sér stað með viðeigandi afleiðingum. AAS hefur einnig mikil 

áhrif á geðslag fólks, aðallega þannig að það verður órólegra og árásagjarnara, jafnvel 

ofbeldisfullt og hættulegt öðrum. Sömuleiðis getur alvarlegt þunglyndi gripið fólk sem 

misnotar AAS, jafnvel svo að það leiði til sjálfsvígs. 

 

Í spurningum á prófinu verður ekki gerð krafa til þekkingar á borð við það sem lýst er í 
seinni hluta svars. 

 
• Verkefni  2: 

Þú ert á vakt á bráðmóttöku og inn er flutt kona með heiftarlegar blæðingar frá 
meltingarvegi. Henni er að "blæða út". Af trúarástæðum bannar eiginmaður konunnar að 
henni verði gefið blóð. Hvað gerir þú og hvers vegna? 
 

• Verkefni 3: 
Í rannsókn er verið að bera saman tvö lyf A og B við Alzheimer sjúkdómi sbr. línurit (línuriti 
hér sleppt). Hvaða ályktanir má draga af niðurstöðunum og hvað takmarkar niðurstöðurnar? 
 

• Verkefni 4: 
Samkvæmt opinberum gögnum fæðast í Kína 15% fleiri sveinbörn en stúlkubörn (1.15 : 
1.00). Gerið grein fyrir líklegustu þáttum er geta skýrt þetta og rökræðið hvern þeirra. 

 


