Тестування на ВІЛ

Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49 років,
які будь-коли проходили тестування на ВІЛ

Жінки

Чоловіки

Проходили
тестування та
отримали результати 45%

Ніколи не проходили
тестування - 72%

Ніколи не проходили 7%
тестування - 48%

Проходили
6% тестування та
отримали результати
Проходили тестування,
21%
але не отримали
результатів

Вагітні жінки, яким були надані консультації
та тестування на ВІЛ
Відсоток вагітних жінок, яким були надані консультації,
запропоноване тестування на ВІЛ, яке вони пройшли
та отримали результати

54

53

42

Місто

Село

Тип населеного
пункту

44

Середня Вища
або нижча

Освіта

49

Загалом

Ставлення до захворювання на СНІД

Поінформованість з питань СНІД
Жінки

Чоловіки

Піклувалися б про хворого на
СНІД члена родини в своєму домі

Відсоток осіб, які знають, що:

76
76

Особа, що виглядає
здоровою, може бути
інфікована вірусом СНІД
СНІД не передається
при поцілунках

Купували б овочі у продавця,
що інфікований вірусом СНІД

22
11

Вважають, що вчителька, яка
інфікована вірусом СНІД, але
не хворіє, може продовжувати
навчати дітей

68
67

СНІД не передається
через спільну їжу

75
73

77
70

Прагнули б зберегти в таємниці
захворювання члена сім’ї на СНІД

Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49

42
32
5
7

Жінки
Чоловіки

Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49

Обізнаність про засоби запобігання ВІЛ
Відсоток осіб, які знають, що
ВІЛ можна запобігти шляхом:

Використання
презервативів
Обмеженням статевих
стосунків з одним неінфікованим партнером
Утриманням від
сексуальних стосунків

Всебічна обізнаність з питань ВІЛ за регіонами
Жінки
Чоловіки

92
92
89
90
86
83

Жінки
Чоловіки

Відсоток осіб, які знають, що постійне використання презервативів
під час сексу та підтримання стосунків лише з одним неінфікованим
партнером знижують ризик ВІЛ-інфікування, знають, що особа,
яка виглядає здоровою, може мати вірус СНІД, а також знають,
що СНІД не передається при поцілунках та спільній їжі.

54

42

37

Північ

49

55

48

37

Схід

Відсоток жінок і чоловіків (віком 15-49 років), які мали секс
з партнером/партнеркою, які не були чоловіком/дружиною або
співмешканцем/співмешканкою протягом 12 місяців, що передували
обстеженню, з числа тих, які мали секс протягом останнього року

43

56

39

Центр

Секс з високим ступенем ризику і
використання презервативів

Південь

22

31

Захід

Жінки

З цих чоловіків,
62% постійно
використовували
презерватив з
останнім
партнером

З цих жінок, 52%
постійно
використовували
презерватив з
останнім
партнером

Чоловіки

