ТЕСТ БР.2

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП
Комисија за еднакви можности
Проект: Подигање на свеста на средношколската младина за сексуално преносливите болести и
можните последици од нив во насока на превенција на истите

Пред тест
1. Постојат повеќе од 20 сексуално преносливи болести. Кои од овие болести ги познаваш?
a) .........................................
b) .........................................
c) ..........................................
d) .........................................
e) ..........................................
f) ..........................................
g) ...........................................
2. Сексуално преносливите болести можат да се добијат:
a) Преку незаштитен сексуален однос
b) Преку кивање и кашлање
c) Преку допир со сперма, вагинална слуз и крв
d) При директен контакт со кожата
e) Со каснување од комарец
f) Од заразената мајка на новороденото
3. Кои се ризиците од раното стапување во сексуални односи и практикувањето на сексуални односи
без заштита?
a) Добивање на сексуално пренослива инфекција
b) Забременување на девојката
c) Болка во градите
d) Рак на грлото на матката
e) Стерилитет
4. Ризик фактори за добивање сексуално пренослива инфекција се:
a) Сексуален однос без употреба на кондом
b) Сексуален однос со високо ризични партнери
c) Често менување на сексуалните партнери
d) Сексуален однос на небезбедно место
e) Ниска здравствена култура
f) Лоша интимна хигиена
g) Сексуален однос под дејство на дрога или алкохол
5. Од сексуално пренослива инфекција ќе се заштитиш доколку:
a) Апстинираш (немаш секс)
b) Правилно употребуваш кондом при секој сексуален однос со високо ризичен партнер
c) Се капеш после сексуалниот однос
d) Го ограничиш бројот на сексуалните партнери најдобро на еден до два
e) Верен си му на својот сексуален партнер
6. ХПВ (хуман папилома вирус) е една од најчестите сексуално преносливи инфекции
a) Да
b) Не

7. Најголем број од заразените со ХПВ имаат изразити знаци или симптоми на оваа болест
a) Да
b) Не
8. ХПВ најчесто се пренесува:
a) По сексуален пат (вагинален, анален или орален секс)
b) При љубовната предигра кога партнерите имаат контакт со кожата и слузокожата (со прсти и уста)
c) Со капење во базен
9. Кои се знаците и последиците на ХПВ инфекцијата?
a) Брадавици во пределот на половите органи, скротумот, анусот, устата и грлото
b) Рак на грлото на матката
c) Често, болно и отежнато мокрење
d) Рак на пенисот, вагината и анусот
e) ХПВ инфекцијата најчесто не дава знаци и симптоми
10. Од ХПВ инфекција ќе се заштитиш:
a) Со избегнување на секаков контакт со половите органи на друго лице
b) Со употреба на кондом при сексуалниот однос
c) Со ограничување на бројот на сексуалните партнери
d) Со често миење на рацете
e) Со ХПВ вакцинација
f) Со редовни гинеколошки прегледи
11. Кондомот штити 100% од ХПВ инфекција
a) Да
b) Не

12. ХПВ инфекцијата и нејзините последици се лекуваат:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Со јакнење на имунитетот
Со земање на антибиотици
Со употреба на разни креми и гелови
Со горење и хируршко отстранување на брадавиците
Со други хируршки интервенции
Не постои специфичен лек за ХПВ инфекцијата

13. Дали си информиран за постоењето на вакцина против ХПВ инфекцијата?
a) Да
b) Не

14. Дали постои вакцина против ракот на грлото на матката кај жената?
a) Да
b) Не

15. Што треба да направи младата девојка да спречи појава на рак на грлото на матката:
а)
б)
ц))
д)

Да се однесува одговорно во сексуалното живеење
Навреме да се вакцинира со ХПВ вакцина
Да биде заљубена во својот партнер
Да прави редовни гинеколошки прегледи со земање на ПАП тест

