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Hoiakud HIV nakkusesse (järelküsitlus) 
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Kokkuvõte 

Tolerantsus tõusis HIV-nakatunute suhtes. 

Koolituse alguses oli 43% osalenutest tolerantsed 
väite suhtes, et “nakatunu ei pea ütlema oma HIV 
staatusest teistele” 

Koolituse lõpuks tõusis see 69%-le.  

Seega 26% osalenutest oskasid pärast koolituse 
lõppu adekvaatsemalt suhtuda nakatunutesse ja oma 
riski nakatuda HIV-i. See näiteab, et 69% osalenutest 
võtab vastutuse oma nakatumisest ja tervisest enda 
peale. 



Kokkuvõte 

Teadmised tõusid HIV-i nakatumise viisidest. 

 

Koolituse alguses 23% osalenutest kartsid nakatuda  

 HIV-i olme kaudu (nt.kasutades ühis WC-d). 

Koolituse lõppedes 100% osalenutest said aru, et 
kasutades ühist WC-d või kallistades nakatumine ei 
ole võimalik.  
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Kokkuvõte 

Küsimusele “Kui ma oleksin HIV+, siis ma ei tahaks, et teised sellest  

teaksid”  olid väitega NÕUS , LANGES 8% ning osalejate hulk, kes selle  

väitega EI OLE NÕUS, TÕUSIS 2%. 

 

 Osalejate üldarvamus kaldub selles vastuses arvamusele, et HIV-nakatunu ei 
pea oma nakkusest teistele rääkima 

 Teisalt osalejad, kes kategooriliselt ei taha, et teised teaksid nende viiruse 
olemasolust tõusis vaid 2%. 

 Paljud siiski ei teadnud, kuidas antud situatsiooni suhtuda ning see ei 
muutunud ka koolituse lõppedes. See näitab, et isiklik suhtumine HIV-i 
muutub palju aeglasemalt kui teadmiste tase. 

 Mida isiklikum kokkupuude nakkuse või nakkusekandjaga, seda raskem on 
teha otsuseid, küll on aga näha, et teatud hoiakute muutumised peale koolituse 
lõppemist hakkasid toimuma. 
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Kokkuvõte 

“Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i nakatumise eest, kastutades  
kondoomi alati iga seksuaalvahekorra ajal? 
 
 Suhtumine kondoomi ja selle kasutamisesse koolituse jooksul tõusis 28% 

võrra. 
  

“Kas inimene saab ennast kaitsta HIV-i nakatumise eest, seksides vaid  
ühe kindla nakatumata partneriga?” 
 
 Hoiak HIV-i nakatumise eest, seksides vaid ühe kindla nakatumata partneriga 

langes 9%. 
 Tõenäoliselt võib arvata, et nn partneri usaldamise küsimus seati pärast 

koolituse teemasid kahtluse alla ning vastutus võeti rohkem iseendale,  mitte 
sellele kas partner üldse teab või/ja ütleb, et tal on mõni suguhaigus. 

 Nakatumise staatust näitab test mitte inimese sõnad. 
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Isiklik hinnang enda nakatumise riskist HIV-i (eelküsitlus) 
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Kokkuvõte 

Koolitusel osalejate riskikäitumine on/on olnud 
suhteliselt kõrge. 

 41% (on pr0ovinud/tarvitanud)  narkootikume ja 
47% on olnud mitteturvalises seksuaalvahekorras. 

Isiklik hinnang nakatumise riskile on 47% ja 47% EI 
TEA (pole kindlad), kas neil on olnud risk nakatuda 
HIV-i. Viimane on suhteliselt kõrge protsent. 



Kondoomi mittekasutamise põhjus (eelküsitlus) 

 Kui on püsisuhe, abielu (2) 
 Usaldus partneri suhtes 
 Kui on kindel plaan saada laps oma kaaslasega (4) 
 Kui on püsiv partner (pikaajaline) ja ma kasutaks 

beebipille! 
 Kondoomi kasutamine on ebamugav, kuid ainult kindla 

partneriga olen ilma kondoomita 
 Kui mul on kindel, nakatumata partner (3) ja ma kasutan 

pille 
 Kasutan aga teinekord ei ole nii mugav hakata sellega 

(jamama) kui mul on kindel partner 
 Ei tea, ilmselt kasutaks alati 

 



Mida kasulikku omandasid enda jaoks lõppenud seminarist? 
(järelküsitlus) 
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Mida kasulikku omandasid enda jaoks lõppenud seminarist? 
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Põhjused miks osaleti koolitusel? Millised olid ootused? 

Põhjused: 
 Oli kindel partner ning ei pidanud oluliseks; 
 Kui on kindel partner; 
 Siis kui kondoom katki läheks; 
 Kui ma tean, et partneril pole haigusi ja kasutan mõnd muud rasestumisvastast vahendit; 
 Kui oleks plaanis laps saada; 
 Kui olen koos inimesega, kes on teinud testi; 
 Kui ma oleks vahekorras, siis kasutaksin kindlasti; 
 Ma ei kasutaks kondoomi kui tean, et tahan last kindla partneriga; 
 Kui olen kindlas suhtes ja kasutusel on muu rasestumisvastane vahend; 
 Kogemuslikul; 
 Kui on kindel suhe ja oleme mõlemad regulaarsed uroloogi ja günekoloogi külastajad; 
 Kui tulevikus oleks plaan lapsi saada; 
 Ma kasutaks  

 
  
Ootused: 
 Soovitati; 
 Otsustasin osa võtta seepärast, et teada saada rohkem suguhaigustest, seksuaalvahekorra ohtudest ning areneda; 
 Olin sellest teemast huvitatud; 
 Olen huvitatud sellest teemast ja tahan teada kuidas ennast kaitsta; 
 Tundus huvitav teema ja soovin enda teadmisi selles valdkonnas täiendada; 
 Tundus olevat huvitav (2); 
 Miks mitte; 
 Tulin siia et jagada oma kogemusi ja saada uusi tutvusi. Ootan koolituselt uusi mõtteid ja teadmisi; 
 Et saada uusi kogemusi, teadmisi ja tutvuda  inimestega; 
 See tundub huvitav ja ma tahaks rohkem teadmisi. Loodangi saada uusi teadmisi ja , et maoskaks oma sõprade küsimustele vastata; 
 Teada saada rohkem ohtudest, mis võivad kaasnevad vahekorras olemisega ja saada teisi teadmisi; 
 Rohkem teada saada, tundus huvitav teema; 
 Kuna see teema huvitab mind ja ma tahaksin seda edasi õppima minna; 
 See annab võimaluse enesearengule ja enda panuse lisamisele seminarile. Üks ootustest on lähemalt arusaada koolitus-seminaridest ja kasulikult oma aega 

veeta; 
 Tahtsin tutvuda ja areneda; 
 Tahtsin rohkem teada saada (harimise eesmärg) 
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