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Cu ocazia organizarii caravanei de educatie pentru prevenire HIV in judetele Bacu, Botosani si Iasi, au 

fost aplicate chestionare pre si post sesiuni/workshop-uri legate de contraceptie, folosirea corecta a 

unui prezervativ si testare HIV. Esantion: 567 respondenti din diferite localitati rurale din judetele 

Bacau, Botosani si Iasi, cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani, tineri/elevi de liceu. Perioada aplicare 

chestionare: august-septembrie 2018. A fost aplicat acelasi tip de chestionar inainte si dupa 

sesiuni/workshop-uri. 

 

 

IATA REZULTATELE: 

 

CAPITOLUL 1: Contraceptie 

 

 

 

> 14% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca anticonceptionalele ii protejeaza inclusiv 

de infectii cu transmitere sexuala, in timp ce 86% au raspuns corect 

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 



 

 

> 34% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca pastila de a 2 a zi poate fi luata de N ori 

sau ori de cate ori este necesar 

> DUPA SESIUNE doar 0% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 

 

 

> Doar 1% dintre respondenti vazusera inainte de sesiune un prezervativ feminin 



 

 

> 16% dintre respondenti au declarat ca au folosit si alte metode contraceptive in afara de prezervativ 

 

CAPITOLUL 2: Prezervativ 

 

 

> 46% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca este suficient ca un prezervativ sa fie de 

marca ca sa fie bun de folosit 

> DUPA SESIUNE doar 4% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 



 

 

> 16% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele nu expira niciodata 

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 

 

 

> 2% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele nu previn atat sarcinile 

neplanificate, cat si posibilele infectii cu transmitere sexuala, ci doar una sau cealalta. 

> DUPA SESIUNE doar 0% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 



 

> 38% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele pot fi tinute si in portofel, 

acest lucru neafectand integritatea ambalajului sau prezervativul 

> DUPA SESIUNE doar 3% au mai considerat ca prezervativele se pot tine si in portofel 

 

 

 

> 32% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele pot fi deschise cu orice, 

chiar si cu dintii sau obiecte ascutite precum forfecuta  

> DUPA SESIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 



 

 

> 36% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca nu este necesara scoaterea aerului din 

prezervativ pentru a preveni spargerea acestuia 

> DUPA SESIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 

 

> 6% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca un prezervativ poate fi folosit si a 2 a oara 

daca este spalat cu apa si sapun 

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 



CAPITOLUL 3: Testare HIV 

 

 

 

> 76% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca un test HIV facut astazi le arata situatia 

din acest punct de vedere pana in ziua curenta 

> DUPA SESIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat. 

 

 

Data realizarii prezentului raport: iunie 2019 


