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Kokkuvõte
Tolerantsus tõusis HIV-nakatunute suhtes.
 Koolituse alguses oli 29% osalenutest tolerantsed
väite suhtes, et “nakatunu ei pea ütlema oma HIV
staatusest teistele”
 Koolituse lõpuks tõusis see 37%-le.
 Seega 8% osalenutest oskasid pärast koolituse lõppu
adekvaatsemalt suhtuda nakatunutesse ja oma riski
nakatuda HIV-i. See näiteab et 37% osalenutest
võtab vastutuse oma nakatumisest ja tervisest enda
peale.

Kokkuvõte
Teadmised tõusid HIV-i nakatumise viisidest.
 Koolituse alguses 18% osalenutest kartsid nakatuda
HIV-i olme kaudu (nt.kasutades ühis WC-d).
 Koolituse lõppedes vaid 6% osalenutest jäid siiski
kahtlema, kas olme kaudu võiks nakatuda või mitte.
 94% osalenutest teadsid, et olme kaudu nakatumine
ei ole võimalik ja olid selles veendunud.
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Kokkuvõte
Küsimusele “Kui ma oleksin HIV+, siis ma ei tahaks, et teised sellest
teaksid” olid väitega NÕUS, TÕUSIS 7% ning osalejate hulk, kes selle väitega
EI OLE NÕUS, LANGES 11%.
 Osalejate üldarvamus kaldub selles vastuses arvamusele, et HIV-nakatunu ei
pea oma nakkusest teistele rääkima. Vaid 13% osalejatest arvas koolituse lõpus,
et peaks oma viirusest rääkima.
 Teisalt osalejad, kes kategooriliselt ei taha, et teised teaksid nende viiruse
olemasolust tõusis 7% ja kokku moodustab see koolitusel osalejatest 25%.
 Suurem osa grupist 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 langes 7% võrra.
 Tõenäoliselt on tegemist pealispindse üldarvamusega, et kondoomid kaitsevad
suguhaiguste eest küll aga siis kui neid oleks vaja teadlikult kasutada, seda siiski ei
tehta.
 Koolituse käigus tuli ka välja, et tegelikult ei osata kondoomi õigesti valida ja
kasutada, sellest ka erinevad müüdid ja stereotüübid kondoomi turvalisuse kohta.
“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 suurel määral kuni 32%.
 Tõenäoliselt võib arvata, et nn partneri usaldamise küsimus seati pärast koolituse
teemasid kahtluse alla.
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Kokkuvõte
 Koolitusel osalejate riskikäitumine on/on olnud

suhteliselt kõrge.
41% (on pr0ovinud/tarvitanud) narkootikume ja
53% on olnud mitteturvalises seksuaalvahekorras.
 Samas isiklik hinnang nakatumise riskile on vaid
30% ja 41% EI TEA (pole kindlad), kas neil on olnud
risk nakatuda HIV-i.

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
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Põhjused miks osaleti koolitusel? Millised olid ootused?
Põhjused:
 Saada rohkem teada, värskendada teadmisi;
 Huvipakkuv teema, sellest tuleks igaühele rohkem teada;
 Tüdruk soovitas;
 Sooviksin oma teadmisi selles valdkonnas täiendada ning võib-olla tegutseda edasi ka vbatahtlikuna;
 Tahan kunagi noori harida;
 Seksuaalteema on mind alati huvitanud ja sooviksin näha selle teist väärtust, mitte seda, mida nt meedias
näidatakse;
 Mind huvitab see teema ja ma tegin selle teema kohta uurimistöö;
 Huvitav, hariv teema. Loodan, et tuletan midagi meelde, õpin juurde. Lisaks minu tööks vajalikkude teadmiste
saamise soov;
 Kuna arvasin, et miks ka mitte? Ega teadmised ka selles vallas liiga ei tee;
 Sõbra soovitusel, et kutsus mind kaasa ja tundub huvitav;
 Sest olen käinud seksuaalkasvatuse tunnis ja see oli väga huvitav;
 Koolitus tundus huvitav ning arvan, et on ka väga kasulik;
 Saada uusi teadmisi, oskusi teistele info jagamiseks. Et saada koolitustunnistus;
Ootused:
 Huvitavat teemakäsitlust (3);
 Saada teada midagi sellist, mida meedias ei räägita;
 Uued kogemused ja uusi teadmisi (3) saada;
 Rohkem teadmisi (3);
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