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Hoiakud HIV nakkusesse (eelküsitlus)
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Hoiakud HIV nakkusesse (järelküsitlus)
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Teadmiste, hoiakute muutused
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Hoiakud HIV nakkusesse (eelküsitlus)
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Hoiakud HIV nakkusesse (järelküsitlus)
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Teadmiste, hoiakute muutused
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“Kui ma oleksin HIV+, siis ma ei tahaks, et teised sellest teaksid”
Vastus: inimeste hulk kes oli antud küsimusega NÕUS tõusis 24% ning inimeste hulk

kes selle väitega EI OLNUD NÕUS langes 15%



Turvaline seksuaalkäitumine (eelküsitlus)
Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i 
nakatumise eest, kasutades kondoomi 
alati iga seksuaalvahekorra ajal?
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Turvaline seksuaalkäitumine (järelküsitlus)
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TEADMISE TÕUS 17%

SUHTUMINE MUUTUS 49%



Meetodid, mis kaitsevad sugulisel teel 
levivate haiguste eest (eelküsitlus)
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Meetodid, mis kaitsevad sugulisel teel 
levivate haiguste eest (järelküsitlus)
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Meetodid, mis kaitsevad sugulisel teel
levivate haiguste eest (järelküsitlus)
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Kas oled tarvitanud mõnda illegaalset 
narkootikumi? (eelküsitlus)
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Kas sa oled olnud mitteturvalises 
vahekorras? (eelküsitlus)
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Mis põhjusel sa ei kasutaks kondoomi?

• Oma kindla partneriga vahekorras olles

• Kui oleks oma kallimaga

• Oma abikaasaga

• Ilma on parem

• Kui sooviksin rasestuda

• Kindel ja usalduväärne partner ja soov rasestuda

• Kui mul on püsiv partner, kes end testinud ja on haigusest 
prii

• Kondoomi polnud käepärast

• Ei tea

• Alati kasutan kondoomi. Ei kasutaks siis kui tahaks last 
saada ning partner oleks läbinud tervise kontrolli



Kas sinul võiks olla oht nakatuda HIV-i või 
mõnda muusse STLH-sse? (eelküsitlus)
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Mida kasulikku omandasid enda jaoks 
lõppenud seminarist? (järelküsitlus)
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Mida kasulikku omandasid enda jaoks 
lõppenud seminarist? (järelküsitlus)
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