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“Kui ma oleksin HIV-nakatunu, siis ma ei tahaks,  
et teised sellest teaksid” 

 

 

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

teaksid”  olid väitega NÕUS, LANGES 19% ning osalejate hulk, kes selle  

väitega EI OLE NÕUS, TÕUSIS 15%. EI TEA vastajate hulk TÕUSIS 3%. 

 

 Eel- ja järelküsitluse vastused näitavad, et pärast koolituse lõppu, ei 
ole nii hirmus öelda lähedastele oma HIV-nakkusest.  
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Kondoomi mittekasutamise põhjus (eelküsitlus) 

 Siis kui tahan rasedaks jääda (11); 

 Kui on kindel partner  (2) ja kui partner käib 
kontrollis aegajalt; 

 Kasutaks alati (2); 

 Siis kui ei ole kondoomi; 
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Põhjused miks osaleti koolitusel? Millised olid ootused? 

Põhjused: 
 Mulle meeldib see teema; 
 Rohkem teada saada sellest teemast (4); 
 Enese harimine (4); 
 Kasuks oma töös; 
 Kuidas end turvalisena hoida; 
 Teistega neid teemasid jagada; 
  
Ootused: 
 Saaksin rohkem/uusi teadmisi (6); 
 Saada teada ohtudest; 
 Oleks huvitav ja hariv; 
 Oleks tore ja lahe aeg; 
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