
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AIDS

Zakreśl jedną z odpowiedzi: P= prawda F= fałsz ?= nie wiem

1. AIDS to choroba znana od stuleci. P F ?
2. Od wprowadzenia w 1987r. specjalnych testów bardzo trudno zarazić się

tym wirusem przez transfuzję krwi. P F ?
3. Nosiciel wirusa HIV, u którego nie występują objawy zakażenia, do końca
życia nie może zarażać innych. P F ?

4. Nosiciele wirusa HIV pozostaną zakażeni do końcażycia lub do chwili
pojawienia się skutecznego leku. P F ?

5. Skutki działania wirusa HIV mogą być bardzo różne w poszczególnych
przypadkach. P F ?

6. Osoby biorące narkotyki zwiększają ryzyko zachorowania na AIDS. P F ?
7. AIDS można wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie wykryte. P F ?
8. Nie ma dowodów na to,że wirusem HIV można się zarazić przy zwykłym

kontakcie: przez powietrze,żywność, wodę, lub podanie ręki. P F ?
9. AIDS to choroba dziedziczna. P F ?
10. Naukowcy wciąż nie wiedzą co powoduje AIDS. P F ?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
a) Możliwość zakażenia wirusem HIV dotyczy nielicznych grup np. narkomanów.
b) Wirusem HIV może zarazić się każdy człowiek niezależnie od rasy, płci i wieku.
c) Wirus HIV atakuje ludzi często chorujących na choroby zakaźne.

2. Czy można samemu stwierdzić, że jest się zarażonym wirusem HIV?
a) Tak, wirus HIV, który wtargnął do organizmu powoduje wystąpienie objawów podobnych do grypy.
b) Nie, można tylko podejrzewać, że uległo się zakażeniu.
c) Tak, po kilku tygodniach od zakażenia pojawiają się objawy pozwalające na samodzielne potwierdzenie

zakażenia HIV.
3. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

a) Wirus HIV jest wrażliwy na czynnikiśrodowiskowe- poza organizmem człowieka szybko ginie.
b) Wirus HIV jest odporny na działanie wysokiej temperatury.
c) Wirus HIV jest odporny na działanieśrodków do dezynfekcji.

Opisz poniższe zagadnienia.

1. U noworodka stwierdzono obecność wirusa HIV. Napisz jak mogło dojść do zakażenia:
a)
b)
c)

2. Napisz kiedy należy zdecydować się na badanie na obecność przeciwciał anty- HIV:
a)
b)
c)

3. Dlaczego należy się badać, jeśli AIDS jest nieuleczalny?
a)
b)
c)

4. Podaj przykłady pomocy jakiej mógłbyś udzielić koledze, koleżanceżyjącej z HIV.
a)
b)
c)

5. Co oznaczają skróty? a)AIDS, b) HIV.
6. Napisz na czym polega istota choroby AIDS.
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