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''çaðýmýzýn vebasý'' olarak
nite,lenen AIDS'e karþý yürütülen
kampanyalarýn yaný sýra, toplumun
çeþitli
kesimlerinin
AIDS'le
ilgili
bilgi
düzeylerini
ölçen
çalýþmalar
da
sýkça yapýlmaktadýr.
Bu çalýþmalar,
sözü edilen kampanyalarý
ve eðitim
amacýyla uygulanan
seminer,
konferans ve benzeri
etkinliklerin
verimliliklerinin
deðerlendirilmesinde
etkili
olmakta, bunun yanýnda, gelecekte
uyguIanacak
yöntemler
hakkýnda
yeni
fikirler
oluþturulmasýna
da
yardýmcý olmaktadýr.
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Güzel
Sanatlar
Fakültesi
öðrencilerine,AIDS
kon ul u
bir
eðitim
panelinden
hemen
önce,
AIDS
ile
ilgili
bilgi
düzeylerini
ölçmek
üzere bir anket uyguladýk.
Anketimizde
AIDS
ile Mücadele
Derneði'nin
''AIDS Bilgilendirme
Anketi''ni esas alarak,
üzerinde
bazý
deðiþiklikler
yaptýk. Anketimize
42
(%62.7)
bayan, 25 (%37.3)
erkek
olmak üzere oplam 67 kiþi katýldý.
Yaþ ortalamasý 21. 71 idi (En düþük
17,
en
yüksek
40).
Ankete
katýlanlarýn .31'i (%46..34) AIDS ile
ilgili bilgi düzeylerini
yeterli bulurken, 6'sýnýn
(%9)
bilgi
düeyleri
hakkýnda
fikirleri
yoktu.
Öðrencilerin
tümü
virüsün
kanda
bulunduðunu
belirtirken,
64'ü
(95.5) menide,
56'sý (8.3.6) vaginal

Çakar.,
Varol.
AIOS Alt Grubý

sývýda 29'u (%43.3) anne sütünde.,
3'ü (%4.5)
terde,
2'si (%3) göz
yaþýnda virüs bulunduðunu
belirtti.
62 (%92.5) öðrenci AIDS
ile ilgili
bilgilerini
medyadan,
21 'i (%31.3)
arkadaþ
çevresinden,
3'ü (%4.5)
eðitim süresince
okutulan
derslerden edindiðini
bildirdi.
"AIDS'ln
hiçbir
tedavisi
yoktur" tümcesini.,
öðrencilerin
43'ü (%64.2)
doðru,
11 'i (% 16.4) yanlýþ olarak yanýtladý.
13 öðrencininse
(%19.4) bu konuda bilgisi yoktu. Ýki tliV(+)
kiþinin
birbirleriyle
cinsel
iliþkide
bulunduklarý sýrada korunmalarý
gerektiði ile ilgili tümceye ise 20 öðrenci
(%29.9) doðru, 12 öðrenci (% 17.9)
yanlýþ, 35 öðrenci (%52.2) bilmiyorum yanýtýný verdi.
52 öðrenci
(%77 .6) AIDS hastasýnýn toplumdan
izole edilmesinin
yanlýþ olacaðýný
belirti.
18 öðrenci
(%26.9)
hastalýðýn
sinek
ýsýrýðý
ile
bulaþabileceðini
bildirdi.
Bu bulguIar AIDS ile ilgili eðitim kampanyaIarýnda medyanýn önemini
ön plana çýkartmaktadýr.
Bunun yaný sýra
eðitimin
sistemimizde
de böyle
önemli bir konu ile ilgili büyük bir
eksiklik'' göze çarpmaktadýr.
Toplumun
çeþitli
kesimlerine
verilen
eðitimler
yoðunlaþtýrýlarak
sürdürülmeli,
ulaþýlmasý zor olan,
sosyo-ekonomik
düzeyi düþük kesim için mevcut eðeitim sisteminin
olanaklarýndan
yararlanýlmalýdýr.

