
Wyniki Konkursu 

 

Krajowe Centrum ds. AIDS dziękuje wszystkim Paniom za udział w Konkursie i zapoznanie się 

z kampanią edukacyjną „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” 

oraz z przyjemnością ogłasza listę Laureatek Konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet 

w ciąży lub planujących ciążę. 

Tylko 22 osoby prawidłowo rozwiązały test wiedzy i to do nich zostanie wysłana nagroda – 

książka pt. „Córeczka” autorstwa Pani Liliany Fabisińskiej. Oto Zwyciężczynie: 

Askuz, Evela, Młoda-mama, Madzik, Owlania, Lucka_pucka, Karolina.padu, Mała_Mi, 

Nez01, Liptonka, Wera01, Gania2, Ewuska2012, Aga, Panczaczek, Elżunia, JoaBlo, Maga28, 

Agag, Andzia66513, Monika 1984, Świerczewska 

Krajowe Centrum ds. AIDS skontaktuje się z Laureatkami drogą mailową w dniu 26 maja 2015. 

Jeśli w tym dniu nie otrzymają Panie wiadomości potwierdzającej wygraną, to prosimy 

o kontakt mailowy na adres: a.kaczmarek@aids.gov.pl z adresu, z którego zostało wysłane 

zgłoszenie. 

Poniżej publikujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1. 25% osób zakażonych HIV w Polsce to: 
a. kobiety 
b. mężczyźni 
c. dzieci 

 
2. Test na HIV jest bezpłatny dla każdej kobiety, która w czasie ciąży korzysta z  opieki 

medycznej finansowanej przez NFZ: 
a. Prawda 
b. Fałsz 

 
3. Jeśli kobieta będąca w ciąży wie o swoim zakażeniu, to ryzyko przeniesienia HIV na dziecko 

wynosi około: 
a. 50% 
b. 1% 
c. 30% 

 
4. W jaki sposób może dojść do zakażenia HIV? 

a. Tylko poprzez kontakty seksualne bez zastosowania prezerwatywy 
b. M.in. w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią matka zakażona HIV może 

zakazić swoje dziecko 
c. Wyłącznie używając wspólnych przyborów kosmetycznych np. golarek, cążków. 
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5. Kiedy kobieta w trakcie ciąży powinna wykonać test w kierunku HIV? 

a. Test powinien być wykonany do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem 
b. Test wystarczy wykonać jeden raz w trakcie ciąży 
c. Test należy wykonywać co miesiąc 

 
6. Wynik testu na HIV świadczy tylko o zdrowiu osoby, która go wykonała, dlatego partner też 

powinien wykonać test w kierunku HIV. 
a. Prawda 
b. Fałsz 

 
7. Czy zakażona kobieta może urodzić zdrowe dziecko? 

a. Nie ma takiej możliwości 
b. Może. Wystarczy, że w czasie ciąży wykona test na HIV, a jeśli okaże się, że jest 

zakażona – podda się odpowiedniemu leczeniu 
c. Może, ale tylko jeśli ma zdrowego partnera 

 
8. Ile ambasadorek ma kampania Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego 

dziecka™? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 

 


