
                 

BADANIE WIEDZY O HIV/AIDS 

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Większość pytań jest jednokrotnego wyboru. 
Pytania wielokrotnego wyboru są zaznaczone

Jeśli nie znasz odpowiedzi- nie zaznaczaj żadnej

1. HIV to:
zmutowany wirus pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego powodujący upośledzenie odporności
choroba nabytego niedoboru odporności związana ściśle z chorobą AIDS
choroba nabytego niedoboru odporności wywoływana wirusem, związana ściśle z chorobą  AIDS
 zespół nabytego niedoboru odporności
 ludzki wirus nabytego niedoboru odporności wywołujący AIDS

2. AIDS to:
 choroba związana ze stanami zapalnymi wywołanymi wirusem HIV
 zespół nabytego niedoboru odporności
choroba zakaźna wywoływana upośledzeniem odporności
zespół pierwotnego niedoboru odporności
moment wniknięcia do organizmu wirusa HIV

3. Zaznacz drogi szerzenia się HIV (pytanie wielokrotnego wyboru):
transfuzja krwi
kichanie
pocałunek
stosunek seksualny z penetracją bez zabezpieczenia
używanie tych samych igieł
podawanie ręki
 wspólne korzystanie z toalety
dzielenie się jedzeniem i wspólne korzystanie ze sztućców
komary
podczas porodu
maszynki do golenia
karmienie piersią

 Gdzie można wykonać badanie na HIV?
w domu, uprzednio kupując test w aptece
w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej

5. Na czym polega test na obecność HIV?
badanie próbki krwi w celu przeprowadzenia testu na obecność antygenu p24 lub przeciwciał HIV
pobranie krwi w celu określenia zgodności posiadania zakażenia paciorkowcami alfa ujemnymi wykluczającymi 
zakażenie
badanie próbki moczu w celu przeprowadzenia testu na obecność prątków HIV
 pobranie krwi w celu określenia zgodności posiadania przeciwciał HBs i przeciwciał HIV
 badanie próbki śliny w celu wykrycia przeciwciał alfa dodatnich HIV

6. HIV a choroba AIDS.
 posiadanie HIV zawsze powoduje rozwój AIDS
 wykrycie HIV jest równoznaczne z posiadaniem AIDS
 posiadanie HIV może prowadzić do AIDS



7. Czy istnieją sposoby leczenia HIV?
 tak, istnieją
 nie istnieją
 tak, niszczą one całkowicie HIV wykryte tylko we wczesnym stadium
 istnieją, można się wyleczyć całkowicie stosując odpowiednią szczepionkę

8. Jaka jest najczęstsza przyczyna zarażeniem się HIV w Polsce?
 stosunek seksualny z penetracją pomimo użycia prezerwatyw
 przedostanie się zakażonej krwi do naszego organizmu
 transfuzja krwi
 od matki żyjącej z HIV, która może zakazić swoje nienarodzone dziecko
 ryzykowne zachowania seksualne
 zarażenie się podczas pobytu w szpitalu

9. Czy zarażenie się HIV zawsze niesie za sobą wystąpienie objawów?
 tak, zawsze
 tylko czasami
 nie, nigdy

10. Co wiesz o badaniach na temat HIV?
 są anonimowe i bezpłatne tylko z ważnym skierowaniem
 są bezpłatne tylko w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej
 są bezpłatne tylko w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
 
11. Objawem zakażenia się HIV nie jest:
 powiększenie węzłów chłonnych
 plamisto-grudkowa wysypka
 zmiany wrzodziejące w jamie ustnej i przełyku
 obrzęk krtani

12. Które z wymienionych płynów są bezpieczne - przez kontakt z nimi nie można zarazić się HIV? 
(pytanie wielokrotnego wyboru)
 ślina
 sperma
 krew
 mleko matki
 łzy
 wydzielina pochwowa
 mocz
 pot

13. Czy istnieje szczepionka chroniąca przed AIDS?
 tak, jest dostępna dla wszystkich
 tak, tylko dla osób zarażonych HIV
 tak, tylko dla osób niezarażonych HIV
 nie istnieje

14. Co to jest okienko serologiczne?
 to czas od momentu zakażenia do momentu pojawienia się wystarczającej ilości przeciwciał wykrywalnych w 
teście 
 czas od momentu pojawienia się pierwszych objawów
 czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów do momentu pojawienia się wystarczającej ilości 
przeciwciał   wykrywalnych w teści

15. Jaki jest najlepszy czas na wykonanie testu na HIV?
 bezpośrednio po ryzykownym zdarzeniu
 najwcześniej 2 tygodnie po ryzykownym zdarzeniu
 po upływie minimum 4 miesięcy od ryzykownego zdarzenia

16. Czy wirus może przetrwać poza organizmem?
 nie, nigdy
 tak
 nie, jeśli jest wystawiony na długotrwałe działanie powietrza i innych czynników środowiska zewnętrznego



17.Czy zakażony mężczyzna może mieć szanse na posiadanie zdrowego potomstwa?
tak
nie

18. Czy ryzyko zakażenia się HIV jest takie samo dla kobiet i mężczyzn w kontaktach damsko-męskich?
 takie samo dla kobiet i mężczyzn
 większe dla kobiet
 większe dla mężczyzn
 brak zależności

19. Po jakim czasie od zarażenia się HIV można wykryć przeciwciała we krwi?
 od 6 tygodni do 3 miesięcy
 po 2 miesiącach
 od 7 tygodni do 4miesięcy
 od 10 tygodni do 3miesięcy

20. Jaki jest symbol solidarności z zakażonymi HIV?
 różowa wstążka
 biała wstążka
 czerwona wstążka
 czarna wstążka

21. Kiedy obchodzimy światowy dzień AIDS?
10 grudnia
1 grudnia
1 stycznia
12 stycznia
 
22. Jakie są ryzykowne zachowania seksualne mające wpływ na możliwość zakażenia się HIV? (pytanie 
wielokrotnego wyboru).
 seks bez prezerwatywy
 stosunek analny
 seks z zabezpieczeniem prezerwatywą
 seks z zabezpieczeniem innym niż prezerwatywa
 pocałunek z osobą zakażoną HIV
 
23. Czy nosicielka HIV będąca w ciąży przekazuje wirusa swojemu dziecku?
tak, zawsze
 nie, nigdy
 to zależy od prowadzonego przez nią leczenia

Dziękujmy serdecznie!
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