Příloha č.1 Vzor nevyplněného dotazníku

8. Co je termín abstinence v souvislosti s antikoncepcí?
______________________________________________________________________
9. Nejúčinnějším antikoncepčním prostředkem, který chrání nejen proti nežádoucímu
otěhotnění, ale i proti pohlavním nemocem, je
a) antikoncepční krém
b) kondom (prezervativ)
c) hormonální tablety
10. Těhotenství lékaři doporučují nejdříve po
a)po 23.roce b) po 19.roku c) po 25. roce života ženy
11. Je možné, aby žena v období menstruace otěhotněla?

ANO/NE

12.Vyber správné chronologické seřazení vývoje dítěte v prenatálním období.
a) oplození vajíčka spermií, plod, embryo, porod
b) oplození vajíčka spermií, embryo, plod, porod
c) embryo, oplození vajíčka spermií, plod, porod
13. Kolik lunárních měsíců trvá těhotenství?
a) 10 lunárních měsíců
b) 9 lunárních měsíců
c) 8 lunárních měsíců
14. Jaký je rozdíl mezi interrupcí a miniinterrupcí?
a) žádný
b) v době provedení – interrupce je proveditelná do 12. týdne života zárodku
a miniinterrupce do 10. týdne těhotenství
c) v době provedení – interrupce je proveditelná do 12. týdne života zárodku
a miniinterrupce do 8. týdne těhotenství
15. Považuješ miniinterrupci a interrupci za zcela bezpečnou.

a) ano

b) ne, zdůvodni...........................................................................

c) nevím

16.Znáš nějaké pohlavní nemoci? ANO/NE
17. Pokud si na předchozí otázku odpovědal/a ano,napiš alespoň tři.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

18. Myslíš, že je rozdíl mezi pohlavní nemocí a sexuálně přenosnou nemocí? ANO/NE
19. Pokud si na předchozí otázku odpověděl/a ano, napiš, o jaký rozdíl se jedná.
_______________________________________________________________________
20. Vypiš způsoby, jak se chránit před sexuálně přenosnými nemocemi?
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

21. Metoda dočasné zdrženlivosti, výplachy a přerušovaná soulož jsou bezpečné metody
pro kontrolu porodnosti /otěhotnění. ANO/NE
22. Většina pohlavních chorob se dá léčit, před vyléčením jsou však nakažlivé. ANO/NE
23. Vyber, která varianta obsahuje pouze rizikové formy přenosu viru HIV.
a) dotykem, infikovanou krví, společným užíváním WC
b) mateřským mlékem infikované matky, spermatem, poševním sekretem,
mateřském mléku
c) potem, podáním ruky, polibkem na tvář

Příloha č.2 Vyplněný dotazník

