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PREDGOVOR

18. 5. 1981 je gejevski časopis New York 
Native objavil govorice o pojavu nenavadne 
bolezni med newyorškimi geji, dobra dva 
tedna pozneje pa je ameriški Center za nadzor 
bolezni v svojem tedenskem poročilu poročal 
o petih mladih gejih iz Los Angelesa, ki so 
zboleli za redko obliko pljučnice. Bil je peti 
junij, dan, ki velja za rojstni dan epidemije hiva 
in aidsa, čeprav se je do takrat virus humane 
imunske pomanjkljivosti že dodobra razširil 
po svetu, sledila pa so mu leta bolečin, nemoči 
in smrti. O njegovem vplivu na življenja 
milijonov so se prelile reke črnila, popisovanje 
zgodovine epidemije pa se je začelo že kmalu 
po njenem uradnem začetku. Razlog za to se 
zdi jasen; v nasprotju s številnimi drugimi 
boleznimi aids nikoli ni bil samo medicinski, 
temveč tudi družbeni, politični in ekonomski 
problem, ki je spremenil družbo, kot je ni še 
nobena bolezen od črne kuge naprej. 

Slovenska epidemija je bila in je še vedno 
majhna, zato je njena zgodba drugačna od 
tistih na Zahodu ali v nerazvitih državah 
tretjega sveta, saj nam je bilo prihranjeno 
umiranje celih generacij, epidemija pa se je 
pri nas dotaknila predvsem posameznikov. 
To seveda ne pomeni, da je bilo trpljenje 
oseb s hivom in aidsom ter njihovih bližnjih 
manjše kot kjerkoli drugje ali da je bilo delo 
aktivistov, zdravnikov in ostalih, ki so na 
kakršen koli način delovali na tem področju, 
manj pomembno. Maja 2014 smo v Društvu 
informacijski center Legebitra pripravili 
razstavo o zgodovini hiva pri nas in takrat 
se je porodila zamisel, da bi pričevanja teh 
oseb zbrali, preden zaradi vse večje časovne 
oddaljenosti izginejo v pozabo. Rezultat je 
zbornik, ki je izšel ob tridesetletnici hiva in 
aidsa pri nas. 

Prispevki so v različnih oblikah; strokovni 
članki, intervjuji, osebne zgodbe, njihovi 
avtorji in avtorice oziroma intervjuvanci in 
intervjuvanke pa ljudje, ki so se s hivom in 
aidsom na različne načine srečevali v zadnjih 
treh desetletjih. Čeprav njuna zgodba ne 
sodi v slovenski okvir, smo za primerjavo 
dodali še intervjuja z aktivistoma Walterjem 
Heidkampfom in Jimom Hubbardom, ki sta 
bila naša gosta v času trajanja partnerskega 
projekta ODZIV NA HIV, v okviru katerega 
je zbornik izšel. Oba sodita v prvo generacijo 
hiv aktivistov, ki sta se, prvi na Švedskem 
in drugi v ZDA, z epidemijo soočala že od 
njenega začetka.

Kot urednik upam, da nam je z zbranimi 
zapisi uspelo ohraniti vsaj del zgodovine 
hiva in aidsa pri nas, s tem pa ne le spomina 
na opravljeno delo aktivistov, skupnostnih 
delavcev, zdravstvenih delavcev in ostalih, 
temveč tudi na vse tiste neimenovane 
posameznike in posameznice, ki jih zaradi 
aidsa ni več med nami.

Mitja Ćosić,
urednik in koordinator podpore in 
zagovorništva za osebe, ki živijo s hivom
Društvo informacijski center LEGEBITRA
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Andrej Brumen Čop, Apolon belvederski, 1990
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UVOD

V zborniku smo želeli zbrati zgodbe in 
spomine vseh, ki so kakorkoli delovali na 
področju hiva in aidsa ter pokriti različne 
vidike – aktivistične, skupnostne, zdravstvene, 
znanstvene, politične in osebne - soočanja z 
epidemijo v Sloveniji. 

Zbornik smo začeli izpovedjo zdravnika 
Ludvika Vidmarja, prvim, ki se je ukvarjal 
z zdravljenjem hiva in aidsa pri nas. Sledi 
pregledni prispevek Mirana Šolinca o delu, ki 
ga je opravilo društvo ŠKUC, prva organizacija 
v Sloveniji sploh, ki se je odzvala na prihajajočo 
epidemijo s preventivno-informativnimi 
akcijami. Svojega dela medicinske sestre 
na Infekcijski kliniki v prvih letih aidsa se 
v pretresljivem intervjuju spominja Mojca 
Dolinšek. Sledi osebna izpoved Braneta 
Mozetiča, pesnika in dolgoletnega aktivista 
na področju hiva pri nas. Zapis Mitje Blažiča 
dokumentira Legebitrino delovanje na tem 
področju od njene ustanovitve do danes. Iztok 
Konc in Andrej Pišl iz DIH-a pa dopolnjujeta 
nabor prispevkov o delu nevladnih organizacij 
v skupini MSM. Miha Lobnik najprej 
predstavi poglobljen sociološki razmislek 
o kategoriji MSM in sodelovanju različnih 
disciplin v preventivi. V intervjuju, ki sledi 
pa  pojasnjuje okoliščine razvoja testiranja 
na hiv v skupnosti. Zbornik se usmeri na 
področje laboratorijske analize, kjer o začetkih 
in zgodovini laboratorijskega testiranja na 
hiv pišeta Borut Drinovec in Mario Poljak 
s sodelavci. Maja Lunar v svojem članku 
obravnava molekularno epidemiologijo 
okužbe s hivom in časovno opredeljuje vstop 
epidemičnega seva virusa v slovenski prostor. 
Intervju z zdravnikom Janezom Tomažičem 
razkriva njegove izkušnje iz preteklosti in 
pogled v prihodnost epidemije. Irena Klavs 
iz NIJZ piše o epidemiološkem spremljanju 
hiva pri nas, Dunja Piškur Kosmač, nekdanja 
predsednica komisije za aids pa o vlogi različnih 

institucij. Evita Leskovšek je pripravila celovit 
pregled preventivnih kampanj, ki so imele 
pomembno vlogo ozaveščanja. Zbornik se 
dotakne tudi vprašanj drugih ranljivih skupin. 
O problematiki hiva pri injicirajočih uživalcih 
drog piše Dare Kocmur. Slovenija je bila ena 
prvih držav, ki je pričela s testiranjem krvi 
krvodajalcev, o čemer je spregovorila Snežna 
Levičnik Stezinar. Jurij Popov je pripravil 
prispevek o hivu in moškem spolnem delu, 
Fani Čeh o spolni vzgoji v šolah, Boštjan 
Mlakar pa o LGBT prijaznem in osebam s 
hivom prijaznem zdravstvenem okolju.

Domače zgodbe dopolnjujeta še intervjuja 
z dvema tujima gostoma. Društvo parada 
ponosa je v Ljubljano junija 2016 povabilo 
ameriškega režiserja in aktivista Jima 
Hubbarda, ki je skupaj s Sarah Schulman v 
filmu United in Anger: A History of ACT 
UP (Združeni v jezi: Zgodovina ACT UP-
a) predstavil ključne metode in dosežke tega 
civilno družbenega gibanja. Intervju z njim 
se dotika različnih vidikov epidemije, tako na 
osebni kot na aktivistični ravni. Drugi pa je 
intervju s švedsko-norveškim hiv aktivistom 
Walterjem Heidkampfom, ki s hivom živi 
od leta 1989 in je bil prvi, ki je o tem javno 
spregovoril v enem večjih švedskih časopisov.

Pričujoči zbornik skuša na strnjen način 
predstaviti prizadevanja na področju hiva 
in ranljivih skupin v zadnjih 30 letih. Za 
nadaljnje branje na področju hiva in MSM 
priporočamo še doktorat dr. Aleša Lamuta 
z naslovom Kulturno antropološki in 
epidemiološki vidiki spolnih praks istospolno 
usmerjenih moških v Sloveniji v obdobju 
porasta spolno prenosljivih okužb, ki ponuja 
zanimiv in pomemben vpogled v življenje 
oseb s hivom.

Mitja Blažič,
pomočnik urednika
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Andrej Brumen Čop, naslovnica zloženke Homoseksualnost - kaj je to?, 1993
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O PROJEKTU ODZIV NA HIV

Odziv na hiv je partnerski projekt različnih 
vladnih in nevladnih organizacij, ki ga je v 
okviru področja Pobude za javno zdravje in 
podpodročja Preprečevanje bolezni, povezanih 
z življenskim slogom sofinanciral Norveški 
finančni mehanizem. Poleg nosilca projekta, 
Društva informacijski center Legebitra, so 
v projektu sodelovali še Društvo ŠKUC, 
Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani in Helseutvalget (Gay and Lesbian 
Health Norway) iz Osla.

Program, s cilji izboljšanja javnega zdravja in 
zmanjševanja neenakosti pri javnem zdravju, 
v katerem je projekt Odziv na hiv potekal in v 
okviru katerega je izšel tudi pričujoči zbornik, 
je bil za razvoj preventive in dela na področju 
hiva pomemben iz več razlogov. Temeljni 
razlog je preprost in materialen. Vse to delo v 
skupnosti, od razumevanja potreb do razvoja 
skupnostnih programov in samega izvajanja 
storitev za uporabnike, je namreč šele v 
zadnjem poldrugem letu dobilo primerna 
sredstva, da ga je bilo sploh mogoče razviti. 
S pomočjo skupno 409.700 evrov sredstev, 
od tega 76,5 % iz Norveškega finančnega 
mehanizma, 13,5 % od Republike Slovenije 
in 10 % iz lastnih virov, smo dokazali, kaj vse 
lahko v nevladnih organizacijah dosežemo. 
Ob tem smo sproti merili, kakšne pozitivne 
učinke takšna dejavnost ima. 

Vzpostavili smo spletno stran o projektu 
(www.odzivnahiv.si) in nov spletni portal, 
usmerjen k populaciji moških, ki imajo spolne 
odnose z moškimi (MSM) (www.KAJiščeš.si).
Komunikacijsko kampanjo, katere namen je 
bil pritegniti populacijo MSM, smo izvajali z 

različnimi sporočili preko različnih medijskih 
kanalov: izšli sta dve knjigi, 70 odtenkov 
mavrične ali Brez nagobčnika o seksu, avtorja 
dr. Boštjana Mlakarja in prevod stripa Super 
Paradiž, nemškega avtorja Ralha Königa. 
Izdali smo tudi brošure o tveganjih v spolnosti 
in testiranju, o kemseksu in možnostih 
poizpostavitvene zaščite (PEP) ter Kako 
naprej, ki govori o sprejemanju diagnoze hiva 
v trenutkih, ko se posameznik z njo sooči. 
Natisnili smo letake o možnostih testiranja 
v skupnosti, o PEP-u in programu Buddy, 
obliki vrstniške podpore ljudem, ki živijo s 
hivom. Tu so še tri avtorska glasbena dela, 
ki nagovarjajo populacijo s tematiziranjem 
hiva, in pa dva dokumentarna filma o 30 
letih hiv preventive ter o razvoju testiranja v 
skupnosti v Sloveniji. Vse to smo dopolnili 
s promocijskim materialom in različnimi 
spletnimi orodji, preko katerih smo v 
virtualnem svetu socialnih omrežij začeli 
izvajati svetovanje in promocijo preventivnih 
sporočil. Pripravili smo mobilno aplikacijo in 
odprli dve telefonski številki; HIV SOS (070 
36 16 96) za vprašanja v zvezi s PEP-om in 
BUDDY, telefon za osebe, ki živijo s hivom 
(030 478 578). Vstopili smo v medijski 
prostor in sooblikovali javno razpravo o vseh, 
s hivom, povezanih vprašanjih. Nastal je 
obsežen medijski kliping.

V okviru testiranja v skupnosti smo opravili 
1000 testov, poleg redne društvene testirne 
točke smo okrepili še dejavnost v klubih 
(Tiffany), savnah in na terenu v regijskih 
središčih (Koper, Radovljica, Novo mesto, 
Celje, Maribor, Murska Sobota). Rezultati 
so pokazali, kako nujna je takšna dejavnost: 
1,24 % testiranih je bilo hiv pozitivnih, 
4,48 % jih je imelo hepatitis B, 4,08 % sifilis 
in 6,94 % gonorejo. Gre torej za do testirajna 
nezaznane spolno prenosljive okužbe (SPO) 
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v populaciji MSM, kar kaže na zaskrbljujoče 
realno stanje v državi. Naš prispevek ni bil 
samo, da smo osebe s pozitivnim rezultatom 
testa pospremili in podprli ob vstopu v 
zdravstveni sistem. S tem smo tudi preprečili 
nadaljnje širjenje teh okužb in na pozitiven 
način korenito posegli v javno zdravje. Ob 
tem smo v populaciji dosegli zmanjšanje 
strahu in stigme pred testom, prišlo je do 
normalizacije testiranja. Tako se krepi tisti 
del v populaciji MSM, ki o rednem testiranju 
in njegovem pomenu govori, ga priporoča in 
spodbuja med vrstniki ter uveljavlja kot enega 
izmed načinov skrbi zase.

Uvedli smo sistem stalnega beleženja 
zadovoljstva in mnenj uporabnikov naših 
storitev in programov. To se je izkazalo 
kot zelo koristno za načrtovanje nadaljnih 
izboljšav. Izobrazili smo učinkovito ekipo, ki 
poleg izvajanja testiranja skrbi tudi za njegovo 
promocijo na spletu, se stalno izobražuje 
in skupaj z uporabniki razvija nove načine 
delovanja.

Začeli smo z razvojem terenskega dela in 
dosegli tudi področja »kruzinga«. Razvili 
smo podporni program Buddy za podporo v 
prvem letu po diagnozi s hivom, vanj vključili 
nove uporabnike ter nudili pomoč pri 
vključevanju v zdravstveni sistem. Omogočili 
smo delovanje podporne skupine za ljudi, 
ki živijo s hivom in svetovanja. Z različnimi 
pristopi smo raziskovali populacijo MSM 
(antropološka študija ter vprašalniki) in 
pripravili izobraževanja različnih skupin v 
zdravstvenem sistemu (zdravnice in zdravniki 
specialisti, medicinske sestre in tehniki, 
študentke in študenti medicine). Podrobno 
smo se seznanili z norveškim pristopom k 
preventivi hiva v populaciji MSM, spoznali 
delo sorodne organizacije Helseutvalget 

(Gay and Lesbian Health Norway) na 
Norveškem in spoznali deležnike norveškega 
zdravstvenega sistema. V projektu smo v 
slovenskem prostoru uvajali za nas smiselne in 
uporabne norveške dobre prakse.

Velika zahvala gre vsem posameznikom 
in posameznicam vseh šestih partnerskih 
organizacij in celotni ekipi za srčno delo 
ter neizmerni trud v zadnjem letu in pol. 
Brez tako predanih in prizadevnih sodelavk 
ter sodelavcev ta projekt ne bi nikoli uspel. 
Prav tako se iskreno zahvaljujem gospe 
Lidiji Breskvar Žaucer, skrbnici projekta na 
SVRK RS, za skrb, podporo in potrpežljivo 
razumevanja našega dela.

Več o tem, kako z delom v skupnosti nadaljevati 
po projektu Odziv na hiv, v članku: Razlike 
in podrobnosti: kdo so MSM in kaj MSM 
niso? (Stran 74)

Miha Lobnik,  
Vodja projekta Odziv na hiv 
Društvo informacijski center LEGEBITRA

www.odzivnahiv.si



ABČ Avtoportret, 1989, tempera na platnu

ABČ Veliki veseli lingam, 2014, pigmenti in škrob na platnu, foto: Matija Brumen

ABČ Veliki razigrani anus, 2015, pigmenti in škrob na platnu, foto: Matija Brumen
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ABČ Veliki razigrani anus, 2015, pigmenti in škrob na platnu, foto: Matija Brumen
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INTERVJU:
dr. Ludvik Vidmar
Mitja Ćosić
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NEKDO MI JE Z ŽEBLJEM NA AVTO 
NAPISAL AIDS

Prvega decembra 2013 se je po 45 
letih dela upokojil dr. Ludvik Vidmar, 
pionir zdravljenja HIV/aidsa pri nas. 
Zdravnik, nekdanji predstojnik Klinike 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
predavatelj na Medicinski fakulteti 
je največji del svoje kariere posvetil 
»kugi dvajsetega stoletja«. O treh 
desetletjih boja proti HIV/aidsu sem se 
z dr. Vidmarjem pogovarjal junija 2014 v 
knjižnici klinike, kjer se kljub upokojitvi 
še vedno počuti kot doma.

Prvo uradno poročilo o aidsu je bilo 
objavljeno 5. junija 1981 v tedenskem 
glasilu ameriškega Centra za nadzor 
bolezni. Kdaj ste bili zdravniki v Sloveniji 
opozorjeni na novo bolezen?
Takoj. To je bila velika senzacija, velik alarm: 
pojav nove bolezni v večjih ameriških mestih. 
Že zelo zgodaj so napovedali, da bo zadeva 
segla čez meje Združenih držav. Nam so 
rekli, da se bomo verjetno srečali s prvimi 
bolniki 4–5 let za Ameriko, in tako je tudi 
bilo. Pet let je minilo in točno junija 1986 
smo diagnosticirali prva primera že razvite 
bolezni aids, kar pomeni, da je bil HIV pri 
nas prisoten vsaj že deset let prej, torej okoli 
leta 1976. No, res je, da sta se ta dva bolnika 
zagotovo okužila v tujini, kajti eden je bil 
zdomec, drugi pa je veliko služboval po svetu. 
Ampak na kliniki smo vedeli, da bo to v 
prihodnje tudi naš problem, zato smo se začeli 
nanj pripravljati.

Bili ste prvi zdravnik, ki se je v Sloveniji 
ukvarjal s HIV/aidsom. Zakaj ste se odločili, 
da se boste posvetili tej problematiki? 
Pokojni profesor dr. Milan Lazar je objavil 
prvi pregledni članek, povzet iz literature, 
to je bilo leta 1982 ali 1983. In takrat smo 

tu v tej knjižnici, kjer se pogovarjava, imeli 
zdravniške raporte. Predstojnik je skupaj z 
zdravniškim kolegijem sklenil, da se bo nekdo 
moral ukvarjati s tem problemom.
Seveda, takrat je vladala panika, nihče se ni 
želel s tem ukvarjati, bolezen je bila nalezljiva, 
nismo še poznali povzročitelja, ni bilo še dobro 
razvite preventive in tako naprej. In potem je 
predstojnik malo pogledal po kolektivu, kdo 
bi to lahko bil, bolje bi bilo, da bi bil moški. 
Videl je, da se ni nihče prostovoljno javil. 
Zatem je pogledal mene in rekel: »Kolega 
Vidmar, se mi zdi, da bi bili vi kar pravi za 
to zadevo, mladi ste, specialist ste, korajžni 
ste.« Jaz sem rekel: »Če mi zaupate, se tega ne 
bojim, pa bom poskusil.« In takrat je bila pač 
moja usoda zapečatena. Istočasno pa je sprejel 
to nalogo na področju pediatrije dr. Milan 
Čižman, ki se je tako kot jaz pred kratkim 
upokojil. 

Kakšni pa so bili konkretni ukrepi, s 
katerimi ste se pripravili na epidemijo?
Pri sekretariatu za zdravstvo je bila leta 1985 
ustanovljena komisija za aids. Že tega leta 
smo v komisiji sprejeli odločitev, da bi bilo 
dobro imeti posvetovalno ambulanto za 
preventivo. Toda preventiva ni dejavnost naše 
klinike, mi ugotavljamo bolezni in zdravimo 
bolnike, nismo pa prva ustanova, ki se bavi 
s preventivo, za to je v Sloveniji pristojen 
Inštitut za varovanje zdravja.

Ampak predstavniki IVZ so rekli, da nimajo 
možnosti za odvzemanje krvi in osebja za 
svetovanje, zato naj to prevzame klinika. 
Spomladi 1985 je bil na voljo prvi dober 
test za ugotavljanje okužbe in tako smo 
testiranje začeli jeseni 1985. Na Inštitutu 
za mikrobiologijo Medicinske fakultete v 
Ljubljani se je formiral laboratorij za virusno 
diagnostiko HIV oziroma aidsa, katerega šef 
je bil profesor Drinovec. Takrat je profesor 
Likar tudi dosegel, da je bil ta laboratorij v 
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Ljubljani referenčni laboratorij za celotno 
Jugoslavijo. To je nekaj časa delovalo, pozneje 
pa so seveda razvili po republikah lastne 
diagnostične centre, ki niso več potrebovali 
nekega nadzora.

V laboratoriju so dobili teste, potrebovali 
so vzorce krvi, mi jih pa še nismo imeli. Na 
kliniki smo dobili idejo, da damo kri kar 
vsi uslužbenci Infekcijske klinike, pa bomo 
videli: mogoče bo kakšen test lažno pozitiven, 
da bomo ocenili, v kolikšni meri je ta test 
občutljiv in specifičen. Takrat nas je bilo v 
službi na kliniki okoli 240 in toliko vzorcev 
so tudi dobili v analizo na mikrobiološkem 
inštitutu. In res – en test je bil pozitiven. 
To je bila oseba, ki je na kliniki opravljala 
pripravništvo za poklic zdravstvenega tehnika. 
Težko smo verjeli, da je ta mlada oseba res HIV-
pozitivna. Ko pa smo pridobili anamnezo in 
spraševali o možnostih okužbe, se je izkazalo, 
da bi lahko bil partner te osebe iz rizične 
skupine. In ko smo partnerja povabili na test, 
se je izkazalo, da je tudi ta oseba pozitivna in 
vir okužbe pri našem uslužbencu. Tako smo 
odkrili zelo zgodaj dve HIV-pozitivni osebi, v 
tistem trenutku še brez znakov razvite bolezni. 
Ta zgodba nam je med drugim povedala, da 
bomo imeli primere HIV-okužbe tudi pri 
heteroseksualnih in ne samo homoseksualnih 
osebah. Tedaj je prišlo na kliniki tudi do 
manjše panike, ki se je polegla po odhodu HIV-
pozitivne osebe s klinike. To je bilo v tistem 
času razumljivo, ker je bila bolezen nalezljiva, 
zlasti spolno, pa še s krvjo in z noseče matere 
na plod, in smrtna. Potem smo se domenili, 
da bodo ti bolniki hospitalizirani izključno na 
oddelku Odrasli II, kjer sem delal in kjer se 
mi je po nekaj letih pridružil prof. dr. Janez 
Tomažič. Osebje se je v začetku zelo balo, bili 
so bolj prestrašeni kakor odklonilni do teh 
bolnikov. Imeli smo veliko težav s tem, kako 
jih prepričati, da bolniki niso kužni oziroma 
nevarni zanje. Sam sem se moral vpričo njih 

z bolnikom rokovati, ga malo objeti, da sem 
pokazal, da to ni nič posebnega. Strežnica, ki 
je nesla hrano bolniku, je seveda videla, kaj 
počnem, ampak se je kljub temu dobesedno 
oblekla v skafander − v obleko, masko, kapo, 
rokavice, pa čeprav je nesla samo hrano in 
odnesla odpadke in se ji bolnika ni bilo treba 
dotakniti. To je trajalo nekaj časa, problemi 
so bili na vseh ravneh zdravstvenih delavcev, 
resnično smo prebijali led. Postopoma je 
osebje te bolnike sprejelo in z njimi ravnalo 
korektno, celo s simpatijo, kajti vedeli smo, 
da je takrat vsak tak bolnik obsojen na smrt. 

Potrebna sta bila prepričevanje in čas, pa 
predavanja, timski sestanki in razni filmi. 
Veliko smo se izobraževali, sledili novostim, 
udeleževal sem se tudi konferenc o aidsu, prve 
že leta 1985 v Parizu. Moram reči, da so imeli 
bolniki z aidsom in HIV odlično oskrbo, 
vedno smo bili na razpolago, vedno smo bili 
pripravljeni priti pomagat, mnogo mojih 
pacientov je imelo številko mojega zasebnega, 
ne le službenega telefona. Zelo hitro smo 
dobili v Sloveniji učinkovita zdravila – sočasno 
z ostalim razvitim svetom. Moram povedati, 
da je bila zavarovalnica zelo razumevajoča in 
poštena in je registrirala vsa ta zdravila. Seveda 
pa je bila prednost majhne republike, majhne 
populacije, da smo lahko imeli vse paciente v 
enem centru. In še danes je tako: vse paciente 
še vedno vodijo na Infekcijski kliniki, zdaj pod 
nadzorom prof. Tomažiča, prej pa pod mojim.

Torej je tudi zdravstveno osebje podleglo 
paniki, kljub znanju o možnostih okužbe?
Seveda, najprej na kliniki. Nekateri zdravstveni 
delavci se s tem niso hoteli spopasti. Jaz sem 
imel recimo bolnika z aidsom na oddelku: 
navada je bila, da smo šli zanimive bolnike 
vedno pogledat skupaj. In sem rekel na našem 
sestanku: imam takšnega in takšnega bolnika, 
kdor želi, ga naj pride pogledat, saj smo 
infektologi. Mislite, da so vsi prišli? Še pol ne. 
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So si mislili: »Mene se to ne tiče, jaz se s tem ne 
bom ukvarjal.« Ali pa: ko je bolnik potreboval 
intenzivno oskrbo, ga je bilo treba premestiti 
z oddelka II v enoto intenzivne terapije, tam 
pa je osebje protestiralo: »Mi ne bomo tega 
delali. Oni imajo dodatek za delo z okuženimi 
bolniki (nekaj odstotkov več), mi pa nič.« 
Problem smo rešili tako, da smo temu osebju 
uredili nekaj dni dodatnega dopusta, potem 
so se nekako omehčali. Potem smo imeli 
tudi probleme z določenimi medicinskimi 
sestrami, ki niso želele delati s temi bolniki. 
Ko sem bil v Združenih državah leta 1987, 
sem tam delal skupaj z neko sestro, ki je prišla 
prosit, če bi lahko delala s temi bolniki. In 
sem si rekel: »Kje smo še mi!«

Ni pa bilo kakšnih skrajnih primerov? 
Ne, skrajnih primerov ni bilo, ker smo 
probleme vedno rešili človeško, ne na silo. 
In potreben je bil čas. Počasi je tovrstno 
zdravljenje na Infekcijski kliniki postalo 
običajno. Je bilo pa te bolnike treba pokazati 
še številnim drugim specialistom, na primer 
okulistu, dermatologu, stomatologu, 
onkologu, gastroenterologu, saj lahko aids 
prizadene vse organe. Sprva so se vsi specialisti 
drugih strok zelo branili teh bolnikov. Dejali 
so: »Rešite to infektologi sami.« Spominjam 
se okulista, ki bi moral pogledati oči bolnika 
od blizu in z lupo, pa ga je pogledal samo iz 
predsobe skozi steklo, tako da sem mu jaz 
odprl oči, on je pa od daleč pogledal, kaj je 
narobe. Težko je bilo, vendar tudi zanimivo. 
Nikoli mi ni bilo žal, čeprav sem imel 
ogromno dela, ne le z bolniki, ampak tudi z 
organizacijo, z ozaveščanjem, predsodki itn. 
Izkusil sem tudi trpke trenutke, nehvaležnost 
in še marsikaj. Nekdo mi je na primer na avto 
z žebljem napisal »aids«. 

Težko je bilo prebiti te pregrade. Imel sem 
ogromno dela, ko sem ljudi v Kliničnem 
centru in tudi drugod po Sloveniji prepričeval, 

kako je panika odveč in kako nima smisla, da 
se branijo dela s temi bolniki: če veste, da je 
nekdo pozitiven, se boste bolj pripravili, si 
boste vzeli več časa, se boste bolj zaščitili. S 
HIV so prišli potem tako imenovani splošni 
previdnostni ukrepi. To je bila prava revolucija. 
Razkuževanje, rokavice, maske, ščitnik za oči 
in, če je bilo treba, tudi obleka pri invazivnem 
posegu. Ti splošni previdnostni ukrepi so 
začeli veljati tudi za druge bolezni, ne samo 
aids. Tako imamo danes zadostno zaščito: 
praktično ne more oziroma ne sme priti do 
okužbe pri našem delu s pacienti. Vsako 
leto smo imeli 5–10 primerov zdravstvenih 
delavcev, ki so prišli v stik z okuženo krvjo. 
K sreči nismo nikoli registrirali nobenega 
primera profesionalne okužbe.

Julija 1986 je zaradi aidsa umrla prva 
oseba v Sloveniji. Je bil to tudi prvi bolnik 
z aidsom, ki ste ga sprejeli in zdravili na 
kliniki?
Da. Prvega bolnika s polno razvito boleznijo 
aids smo prepoznali v juniju 1986. Bil je 
Slovenec: z veliko verjetnostjo pa smo sklepali, 
da se je okužil z nezaščitenimi istospolnimi 
odnosi v tujini, in sicer nekje v Zahodni 
Evropi. Navedel je pogosto menjavanje 
spolnih partnerjev. Bolehal je že več kot leto 
dni. Zaradi različnih težav je obiskal številne 
zdravnike specialiste, ki pa niso posumili na 
aids. Ko je njegov osebni zdravnik končno 
izvedel za njegovo spolno nagnjenje, je 
posumil še na okužbo s HIV in ga poslal na 
infekcijsko kliniko. Ob pregledu je bil shujšan, 
oslabel, imel je povišano temperaturo, suho 
je kašljal, imel drisko in spremembe na koži, 
vendar ne kakor pri Kaposijevem sarkomu. 
Bil je še normalno gibljiv in psihično stabilen. 
Ob najmanjšem naporu se je hitro zadihal. 
Še preden smo dobili laboratorijsko potrditev 
okužbe, je bila diagnoza jasna, hospitalizacija 
pa nujna. Ugotovili smo, da gre za številne 
oportunistične okužbe, predvsem pa za 
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pljučnico Pneumocystis carinii, ki ga je najbolj 
ogrožala. Kljub zdravljenju teh sekundarnih 
okužb se je bolnikovo stanje hitro slabšalo. 
Prišlo je do slepote zaradi okužbe očesnih 
mrežnic s CMV (citomegalovirusom). Slabšalo 
se mu je psihično stanje in stanje zavesti, 
visoka temperatura je vztrajala. Bolnika smo 
hidrirali, hranili po nazogastrični sondi, 
dobival je analgezijo, pomirjevala in kisik. 
Zaradi teh ukrepov je trpel manj, kot bi sicer. 
Umrl je po dobrem mesecu hospitalizacije. 
Z njim v zadnjih dneh hospitalizacije ni bilo 
več mogoče vzpostaviti stika. Vzrok smrti so 
bile številne oportunistične okužbe, glavna pa 
je bila že omenjena pljučnica. Po smrti so pri 
pokojniku opravili obdukcijo, kar pa ni bilo 
lahko. Dobili pa smo dodatne informacije o 
boleznih, ki jih za življenja klinično nismo 
dokončno dokazali. Takrat seveda specifičnega 
zdravljenja še ni bilo, vendar bi takega bolnika, 
s tako napredovalo boleznijo, kljub učinkoviti 
terapiji, ki jo imamo na voljo danes, še zdaj 
težko rešili. 

Če se za trenutek še vrneva k proti-
epidemičnim ukrepom, ki ste jih sprejeli. 
Je bil še kakšen, ki bi ga poudarili?
V komisiji za aids smo konec leta 1985 sklenili, 
da bomo testirali kri vsakega krvodajalca, in 
sicer ob vsakokratnem darovanju. Takrat smo 
seveda še živeli v Jugoslaviji, glavno besedo 
je imel Beograd. Mi pa smo začeli kar brez 
dovoljenja zveznega Inštituta za varovanje 
zdravja 8. 1. 1986 v Zavodu za transfuzijo in v 
vseh transfuzijskih enotah v Sloveniji testirati 
vse krvodajalce. Beograd je protestiral, češ da 
se to ne izplača, da je predrago, da pri nas še 
ni tako hudo, da bi bilo to potrebno. Ampak 
v Sloveniji smo kljub temu začeli testirati 
kri prvi v Jugoslaviji, Beograd mogoče 7–8 
mesecev za nami, drugi centri mogoče še malo 
pozneje. Odločitev je bila pravilna. Rezultat 
je bil, da se je z našo krvjo okužila samo 
ena oseba, pa še to pred uvedbo testiranja. 

Od začetka testiranja leta 1986 do danes 
pa nimamo nobenega dokaza, da bi se kdo 
okužil s transfuzijo krvi. Toda vsako leto smo 
odkrili približno do 4 pozitivne med cca. 
100.000 darovalci. To je bil torej tudi velik 
protiepidemični ukrep, ki je gotovo zmanjšal 
incidenco okužbe s HIV v Sloveniji. 

Bile pa so okužbe med hemofiliki?
Res je. Hemofiliki, ki so bili vezani na 
terapijo, so ob krvavitvah dobivali bodisi 
krioprecipitat domačih krvodajalcev bodisi 
uvožene preparate z Zahoda. Uvožene 
preparate faktor VIII in faktor IX so prejemali 
predvsem tisti, ki so imeli hujšo hemofilijo A 
ali B. Ko smo te osebe testirali, bilo jih je 150, 
smo odkrili, da jih je točno 15 pozitivnih, 
torej deset odstotkov. Večji del pozitivnih je 
bil med bolniki s hemofilijo B, ki je sicer bolj 
redka, ampak ti bolniki so skoraj vsi dobivali 
uvožene preparate. Domači krioprecipitat je 
bil varen, takrat med našimi krvodajalci še ni 
bilo HIV. Na Zahodu, predvsem v ZDA, pa 
je bilo drugače. V določenih mestih so imeli 
zelo visok delež okuženih hemofilikov, skoraj 
100 %. Mi smo jo zelo dobro odnesli. Od teh 
desetih odstotkov jih žal polovica ni dočakala 
zdravil, polovica jih pa še živi običajno 
življenje, hodijo v službo, imajo družine itn.

Kako vidite vlogo komisije za aids takrat in 
danes?
Ja, vidim veliko razliko, veliko razliko. Takrat 
smo se seveda morali organizirati, organizirati 
je bilo treba vse te preventivne ukrepe, razviti 
službo in dejavnosti. Mislim, da je bilo 
prav, da je bila komisija takrat sestavljena 
večinoma iz medicinskih strokovnjakov. 
Kljub temu je bila multidisciplinarna, v njej 
so bili predstavnik ministrstva za pravosodje, 
predstavnik ministrstva za šolstvo, bil je tudi 
nekdo iz katoliške Cerkve. In seveda, tam je 
bil predstavnik gejevske populacije, mislim, 
da je bil to Brane Mozetič. In mislim, da smo 
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te zadeve precej dobro vodili, zdaj pa je razvoj 
pripeljal do drugačnih potreb. Struktura 
članov se je malo spremenila, kar mislim, da 
je prav; več je recimo predstavnikov skupin z 
večjim tveganjem. In seveda, vi poznate zdaj 
to problematiko v določenih segmentih bolje 
kot mi.

Kako velik pa je bil oddelek II, kjer so se 
zdravili bolniki z aidsom? 
Oddelek ima 25 postelj, ampak najprej je bil 
vsak bolnik v svoji sobi sam. Pozneje, ko so 
se razmere normalizirale, sta bila v sobi tudi 
po dva bolnika s HIV-okužbo, še pozneje 
pa sta bila lahko skupaj HIV-pozitiven in 
HIV-negativen bolnik. Na oddelku smo 
imeli tedaj, ko še ni bilo dobrega zdravljenja, 
tudi pet do osem bolnikov hkrati. Trenutno 
ležita na oddelku dva bolnika, skoraj vedno 
pa je nekdo hospitaliziran. Največkrat so to 
bolniki, pri katerih odkrijejo že napredovalo 
HIV-okužbo. 

Na oddelku smo morali študente kakor o 
drugih boleznih učiti tudi o aidsu. To je 
bilo zelo težko: v takem primeru moraš od 
bolnika najprej dobiti soglasje, da imaš lahko 
pri njem vaje s študenti. Nekateri pacienti so 
to odklonili, približno polovica je dovolila. 
Spomnim pa se enega bolnika, ki je bil vedno 
zelo navdušen, ko je prišla skupina 7–10 
študentov, da bi se z njim pogovarjala, ga 
pregledala, vzela anamnezo, naredila klinični 
status in tako naprej. In temu pacientu, ki je 
že pokojni, sem bil hvaležen, da je bil vedno 
pripravljen na sodelovanje pri pouku mladih 
zdravnikov, čeprav se je na ta način nekako 
razgalil.

Spomnim se, kako je bilo v začetku, ko sem 
vodil ambulanto HIV in sem največkrat delal 
ob ponedeljkih: prišli so moški, ki so očitno 
imeli istospolno nagnjenje, ampak ni nobeden 
tega priznal. Ko sem bil na specializaciji v ZDA 

leta 1987, so na pregled recimo prišli pacienti s 
svojimi partnerji. Ali pa je bolnik ležal v postelji, 
prijatelj pa ga je prihajal obiskovat. Rekel sem 
si, da ne bo tako pri nas nikoli. Pa je bilo. Zdaj 
pride mlajši moški v ambulanto na testiranje in 
svetovanje in pove, da je gej. Kako to meni olajša 
delo! Povsem drugače, kakor če nekdo laže, nekaj 
skriva ipd. Saj vem, takšen človek je v zadregi, 
vsakega sem razumel: takrat je bila ta populacija 
stigmatizirana in to ni bilo dobro. Spomnim se 
primera, ko je prišel partner obiskat bolnika, ki 
je bil že hudo bolan. Ta bolnik ga je dobesedno 
vrgel ven, da ne bi mi, osebje, videli, da ima on 
istospolno nagnjenje. Danes pa prideta partnerja 
skupaj na kontrolo, skupaj sedita v čakalnici, to 
je kar pogosta situacija in to je dobro. Dobro je, 
da se je to tako liberaliziralo, osvobodilo; tako je 
veliko lažje za nas in paciente. Ampak zanimivo 
je bilo to doživeti; nikoli mi ni bilo žal, čeprav 
je bilo veliko dela, veliko premagovanja ovir in 
stiskanja zob. 

Kakšen pa je bil potek epidemije, kako se 
je gibalo število HIV-pozitivnih in obolelih 
zaradi aidsa?
Poglejte, večinoma je naraščalo. Leta 1986 
sta bila dva, potem 1987 mogoče samo eden 
(malo na pamet govorim). Rekli so, da se bo 
število vsako leto podvojilo, tako da bi morali 
imeti leta 1987 štiri, pa smo imeli samo enega, 
potem bi jih morali imeti 8, smo imeli pa 3; 
pri nas torej število ni eksponentno naraščalo, 
ampak se je dvigalo počasi. Prva leta smo imeli 
do 10, 12 pacientov, potem je pa prišlo pred 
približno 15 leti do porasta: povprečno 25 na 
novo odkritih HIV-pozitivnih. Približno tako 
se je nadaljevalo 10 let, imeli smo med 20 in 
30 na novo odkritih oseb na leto, zadnjih 7 let 
pa je ta številka poskočila oziroma se je skoraj 
podvojila. V tem obdobju smo imeli med 40 
in 50 na novo odkritih HIV-pozitivnih oseb 
na leto. Na žalost je v Sloveniji število oseb, ki 
se testira, nizko. Glede na položaj bi moralo 
naraščati.
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Je bilo tudi včasih, pred dvajsetimi leti in 
več, nizko? 
Tako je, včasih je bilo testov za približno 
tretjino manj. Zdaj jih je malo več, ampak 
nismo dosegli takega odziva in takega odstotka 
testiranj populacije kot recimo v sosednji 
Avstriji, Nemčiji, v razvitejših državah. Tako 
da smo s številom testiranj na prebivalca 
pravzaprav bolj na repu. Za izboljšanje 
stanja bi se morali bolj dejavno zavzeti še 
na drugih mestih v Sloveniji, na primer 
splošni zdravniki. Ni se mogoče testirati 
samo na infekcijski kliniki, več bi se moralo 
testirati tudi v Novem mestu, Murski Soboti, 
Mariboru, Celju, Kopru, Izoli, na Jesenicah. 
Morale bi zaživeti manjše ambulante za 
posvetovanje in testiranje. In splošni zdravniki, 
to je pomembno, bi morali svoje paciente 
spodbujati k testiranju. Splošni zdravnik ve, 
komu priporočiti test, ne neki devetdesetletni 
ženski, ampak mladi populaciji, ki je spolno 
aktivna. Saj veste: kolikor je hiv-pozitivnih, ki 
jih poznamo, je tudi tistih, ki jih ne poznamo. 
Na splošno velja pravilo, da je bolezen dobro 
čim prej odkriti, ne samo HIV, tudi vsako 
drugo bolezen, na primer raka: poglejte 
programe za zgodnje odkrivanje, zgodnjo 
terapijo. Če imaš toksoplazmozni encefalitis, 
kakor ga ima zdaj nek bolnik, ki tu leži, 
prognoza ni dobra.

Tako da testiranje ni nikoli odveč. Res pa je, da 
je lahko stresno. Jaz sem se testiral trikrat, saj 
sem bil nekajkrat profesionalno izpostavljen: 
nekdo mi je izkašljal vsebino iz pljuč v obraz 
ali pa sem bil v stiku s krvjo. In vsakič, ko sem 
se testiral, sem bil malo na trnih.

Smrtnost je bila verjetno najvišja v času 
pred učinkovito terapijo? 
Seveda, smrtnost je bila velika v obdobju, 
ko nismo imeli učinkovitega zdravljenja, to 
se je pa začelo leta 1997. V obdobju pred 
terapijo HAART, ko smo imeli samo eno ali 

dve zdravili, so se ti bolniki slabo odzivali na 
zdravljenje in do leta 1997 je bila prognoza 
bolezni, če je bila že razvita, slaba. Mi smo 
takrat zdravili oportunistične okužbe, nekatere 
bolj, druge manj uspešno, za nekatere pa še 
danes nimamo terapije. Bolnik, ki je že imel 
diagnozo aidsa, je živel še tri do šest mesecev. 
Za asimptomatičnega HIV-pozitivnega smo 
vedeli, da bo živel še pet do deset let, ampak 
nekdo, ki je bil bolan, je imel pa dejansko 
slabo prognozo. Pacienti so nam umirali, v 
kakšnem letu je umrlo tudi do deset bolnikov. 
Večina bolnikov z razvitim aidsom je tedaj 
umrla.

Kolikšno je zdaj kumulativno število 
umrlih, okoli sto? 
Do zdaj umrlih? Ja, okoli sto. Samo meni 
osebno je v celotni karieri umrlo 63 bolnikov 
za aidsom. Tudi zdaj so še umirali. Mislim, 
da nam je lansko leto (2013, op. ur.) umrlo 
6 pacientov. Do tega ne bi smelo prihajati, 
umrli so predvsem zaradi pozne diagnoze. 

Zakaj menite, da se pri nas epidemija ni 
nikoli tako razširila kot v nekaterih drugih 
državah zahodnega sveta?
Več vzrokov bi navedel. Imeli smo ugodno 
izhodiščno epidemiološko situacijo, bistvene 
pa so bile tudi preventivne akcije, testiranje 
krvi, dejavnost naše preventivne ambulante za 
svetovanje in testiranje na okužbo s HIV na 
infekcijski kliniki. Ta ambulanta je nesporno 
ena od pomembnih učinkovitih preventivnih 
dejavnosti. Od leta 1985 do zdaj smo odkrili 
okrog 300 HIV-pozitivnih oseb, testirali 
pa več kot 40.000 ljudi. In ko smo odkrili 
HIV-pozitivne osebe, smo poskušali prekiniti 
tudi širjenje virusa na druge osebe, posebej s 
svetovanjem glede varnih spolnih odnosov. 

Pomemben vzrok za ugodno epidemiološko 
situacijo pa je tudi to, da virus ni množično 
vstopil v populacijo intravenskih uživalcev 

Mitja Ćosić



   Trideset let hiva v Sloveniji  |  21

drog. Čudno je sicer, da ni, ker je ta populacija 
precej visoko prekužena z virusom hepatitisa 
C. Če bi prišlo do okužbe te populacije malo 
bolj množično, če bi bil denimo odstotek 
okuženih med njimi okoli 15 % ali več, 
bi prišlo do prenosa in eksplozije okužb 
tako v heteroseksualni populaciji kot tudi v 
populaciji intravenskih uživalcev drog. Akcija 
zamenjevanja uporabljenih igel za nove igle je 
verjetno prispevala k precej ugodnemu poteku 
epidemije HIV pri nas, poleg tega pa takrat še 
ni bil tak problem intravenska odvisnost, kot 
je bil že recimo v Italiji ali Beogradu. Srbija jo 
je precej slabše odnesla ravno zato, ker so imeli 
v prvem zamahu epidemijo med odvisniki od 
prepovedanih drog, šele nato pa med MSM.
Opažamo pa v zadnjih petih, šestih letih 
porast novoodkritih oseb s HIV-okužbo med 
istospolno usmerjeno populacijo. Sam vidim 
za to dva vzroka. Eden je, da se naša družba 
razvija in postaja podobna družbi, kakršna 
je bila v ZDA in v zahodnem svetu pred 
dvajsetimi ali tridesetimi leti, drugi vzrok pa 
je, da imamo na voljo učinkovito zdravljenje, 
kar ima za posledico večjo lahkomiselnost in 
manj previdnosti. »Če bom pozitiven, bom že 
dobil učinkovita zdravila.«

Naj dodam, da smo izvedli študijo v zaporih, 
mislim, da je bilo to že leta 1987, mogoče 
leto ali dve pozneje. Na HIV smo testirali 
celotno populacijo zapornikov in osebja v 
zaporih, to je bilo okoli 1700 testov, pa nismo 
v tistem času našli nobenega pozitivnega. Ti 
rezultati so nam nakazovali, da pri nas ne bo 
tako hudo, kot je bilo drugje v Evropi in po 
svetu, in res se je to tudi uresničilo. Zdaj sicer 
nismo najbolj zadovoljni s situacijo, ampak 
iste težave imajo tudi drugod. 

Omenjali ste, da ste bili leta 1987 na 
specializaciji v Ameriki. Predstavljam si, 
da je bila tam zelo huda situacija, sploh v 
primerjavi z našo?

Glejte, tam je bilo zelo hudo, bolniki so 
množično umirali. Sam sicer nisem bil v 
enem od epicentrov, kot so bili New York, 
San Francisco ali Los Angeles, temveč v 
Clevelandu, v Cleveland Clinic Foundation, 
kjer je bilo pa seveda primerov aidsa tudi 
zame dovolj. Poseben vtis pa je name napravil 
način, kako se je družba odzvala na epidemijo: 
prišlo je do poplave nevladnih organizacij, ki 
so se zavzele za bolnike, jim pomagale itn. 

In so tudi dosegle hitrejši razvoj zdravil ...
Absolutno: pritiski na farmacevtsko 
industrijo, potem tudi pritiski na cene zdravil. 
Namen teh prizadevanj je bil, da pridejo do 
zdravil ne samo bogati, ampak tudi revnejši 
v Afriki in Aziji. Dostopnost do zdravil je 
zdaj že na zavidljivi ravni. Ni še takšna, kot bi 
morala biti, ampak zdaj tudi v Afriki zdravijo 
te bolnike na sodoben način. 

Kakšne psihosocialne podpore so bili 
deležni bolniki v tistih časih, ko še ni bilo 
učinkovitih zdravil in je diagnoza pomenila 
tako rekoč gotovo smrt?
Največ podpore so dobili na infekcijski kliniki. 
Kogarkoli sem poslal k psihiatru, je vedno 
prišel k meni nazaj in rekel: »Jaz tja ne bom 
šel več, to, kar potrebujem, dobim pri vas. Si 
vzamete čas in me poslušate, me poznate in mi 
pomagate.« Psihiater si je vzel 10 minut časa, 
predpisal mu je recept, malo se je pogovoril z 
njim, to pa je bilo vse. Mi te bolnike dobro 
poznamo. Jaz sem mnoge od njih spremljal 
od leta 1986 do danes, dobro sem jih poznal, 
tudi v dušo. Pogosto so se ti bolniki na nas 
obračali za vsak malenkosten problem, ki bi 
ga lahko rešil tudi njegov osebni zdravnik. 

Govorila sva o paniki, ki jo je HIV/aids 
na začetku povzročil med zdravstvenim 
osebjem. Verjetno so bile socialne posledice 
še veliko hujše zunaj zidov medicinskih 
ustanov?

INTERVJU: dr. Ludvik Vidmar
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Bom povedal primer. Umrl mi je pacient, oče 
treh otrok. Iz srednje velikega mesta so bili. 
Ko je gospod umrl, je žena prišla do mene, 
jokala je in rekla: »Gospod doktor, oprostite, 
ampak jokam od hudega, od žalosti in od 
sreče. Od žalosti zato, ker sem izgubila moža, 
od sreče zato, ker se nam je odvalil kamen od 
srca. Kamen diagnoze. Vaša diagnoza, da je 
moj mož umrl za aidsom, pomeni v mojem 
življenjskem okolju grozo.« Spominjam se 
tudi drugega primera. Pacient je imel ženo, 
ki ni bila okužena. Ampak v okolju, kjer sta 
živela, se je razvedelo, da je mož te gospe 
umrl za aidsom. In so potem to ubogo gospo, 
ki je bila negativna (pisal sem ji potrdila, 
izvide, angažiral se je tudi osebni zdravnik), 
dobesedno izolirali. Potem je skušala napraviti 
celo samomor. K sreči je imela hčerko, 
mladoletno, ki jo je nekako obvarovala pred 
tem, vendar se je morala dobesedno odstraniti 
iz tistega okolja. In podobno zgodbo mi je 
povedal nek oče. Ko mu je umrl sin, ki je bil 
gej, je rekel: »Kamen se mi je odvalil od srca, 
ko mi je sin, ki sem ga imel seveda rad, umrl.« 
Star je bil malo čez dvajset let. »Tam, kjer 
živimo, v majhnem kraju, mi bo veliko lažje.« 
To so bile tragične zgodbe, bilo jih je mnogo. 

Kako ste se pa počutili kot zdravnik pred 
uvedbo učinkovite terapije, ko ste vedeli, 
da za svoje bolnike ne morete nič narediti?
Takrat je bilo hudo. Vedno si sicer lahko 
naredil nekaj za pacienta. Navsezadnje 
omogočil, da je lahko dostojno umrl. Da ni 
trpel. Da ga ni bolelo. Da je imel kisik. Da 
je imel vodo. Da je imel toplo besedo. Da 
je imel nekoga ob sebi. Da je imel občutek 
varnosti. Drugače pa je bilo seveda težko, tudi 
povedati človeku, da je bolan. To je bilo veliko 
težje, kot nekomu povedati, da ima raka. Kajti 
takrat je bil rak ozdravljiv približno v 50 %, 
aids pa je pomenil gotovo smrt. Poleg tega 
je bila bolezen še stigmatizirajoča in kužna. 
Seveda, vedno si lahko malo manj povedal, 

malo omilil zadevo. Zlasti če je bil nekdo 
HIV-pozitiven, si mu najprej povedal, da 
ima virus, ampak je zdrav. »Verjetno pa je, 
da boste čez deset let že imeli aids in takrat 
bo situacija drugačna.« Za te ni bilo tako 
hudo, ampak za tiste, ki so bili pa že bolni 
… nekateri so izgubili upanje. Bilo je toliko 
hujše, ker so bili to pretežno mladi ljudje. In 
smrt je bila pogosto grozna. Nekateri so umrli 
popolnoma izčrpani, v kaheksiji. Drugi so 
umrli zaradi vnetja ali patologije centralnega 
živčnega sistema. Pri takšnem bolniku je bilo 
lažje: ni bil razsoden, ni bil kritičen, morda 
celo ni bil pri zavesti. Velikokrat so umirali 
zaradi obolenja centralnega živčnega sistema, 
konkretno možganov. Težje je bilo pa nekomu, 
ki je bil pri polni zavesti do konca. 

Ko si zdravnik, je tvoja naloga, da ljudi 
pozdraviš, vi pa jih niste mogli … 
Ja, samo lajšal si lahko takrat ... Vsaka stvar, 
ki si jo naredil za bolnika, je bila nekako 
odrešujoča ali pa je zmanjšala trpljenje: če 
si mu na primer dal analgetik, mu je bilo 
bolje, ga ni več bolelo. Če je bilo potrebno 
zdravljenje v intenzivni enoti, se je zdravil 
tam in dobil umetno predihavanje. Če je imel 
vročino, smo mu jo zbili, mu dali infuzijo, 
da se je malo popravil, pa je spet imel malo 
upanja. Infekcijska, veste, je znana po tem, da 
je zelo humana ustanova. Vsekakor ena najbolj 
humanih in kulturnih kliničnih ustanov. Ta 
sloves je klinika imela in ga še ima. Sam sem 
bil med drugim predstojnik in sem se trudil, 
da je takšno splošno mnenje o kliniki obstalo. 
Tako da sem vesel in ponosen na to, da sem 
delal v taki ustanovi. In tudi z aidsom smo 
se dobro spopadli, s to največjo epidemijo 
druge polovice 20. stoletja, ki je pokosila na 
desetine milijonov ljudi po svetu in veliko pri 
nas. Za nobeno drugo infekcijsko boleznijo 
(ne mislim na pljučnico pri starem človeku z 
gripo, ampak na klasično infekcijsko bolezen) 
ni pri nas tedaj umrlo toliko ljudi kot za 
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aidsom. Ne za tetanusom, ne za škrlatinko, 
ne za davico, ne za lymsko boreliozo, ne za 
meningitisom, ne za infekcijo kože, ne za 
infekcijo pljuč. 

Leta 1986 so mediji že veliko poročali o aidsu. 
Pisali so, da so oblasti skrivale podatke o prvih 
okužbah in smrtnih primerih. Je bilo to res?
Ja, bom povedal kar iz prve roke, kako je bilo. 
Bilo je junija 1986 in mi smo v Jugoslaviji 
odkrili prva dva bolnika z aidsom. To je bilo 
treba prijaviti zvezni epidemiološki komisiji v 
Beogradu. To je povzročilo veliko razburjenje, 
poklicali so nas v Beograd na sestanek komisije. 
Šla sva s prof. Miho Likarjem: jaz sem poročal 
o primerih, Likar pa o diagnostiki in vlogi 
nadzornega laboratorija za Jugoslavijo. In kaj 
je bil sklep tega sestanka? Novice ne smemo 
dati v medije. Rekli so, da je Jugoslavija 
turistična dežela in da pričakujemo velik 
obisk poleti. Takoj ko bomo prijavili Svetovni 
zdravstveni organizaciji, da imamo primere 
aidsa, bo upadel turizem, bo upadel prihodek, 
zato tega ne smemo objaviti. Tak je bil ukaz. 
Ampak v Sloveniji se je to kljub temu nekako 
razvedelo in prišlo v medije. Mi tega nismo 
uradno objavili. Kako je prišlo v javnost, niti 
ne vem, pa nič hudega, da je. Prej ali slej bi 
moralo priti. Tudi v Beogradu se niso kaj 
dosti razburjali, dva, tri mesece zatem pa so 
imeli tudi oni že bolnike. Spomnim se nekega 
seropozitivnega francoskega državljana, 
ki je bil našega rodu in je prišel k nam na 
hrvaško obalo. Tam so ga registrirali kot HIV-
pozitivnega in ga, če me spomin ne vara, po 
hitrem postopku (težko rečem, ali je bilo 
to legalno) pripravili do tega, da je zapustil 
državo. To se je zgodilo v istem obdobju ali pa 
celo pred našima dvema pacientoma. 

Že leto pred tem je Delo poročalo o šestih 
bolnikih – treh Jugoslovanih in treh 
Angolcih ‒ s Kaposijevim sarkomom (KS), 
ki naj bi se zdravili na infekcijski kliniki. Je 
šlo za napačne informacije?

Angolci so bili tu takrat, ko še nismo imeli 
testa. Res so imeli Kaposijev sarkom, ampak 
že zelo dolgo; verjetno je bil ta sarkom 
endemični afriški, ki nima zveze s HIV in 
poteka kronično. Tega endemičnega afriškega 
KS ni bilo tako malo, saj smo imeli takrat 
prijateljske odnose s to državo. Čim so pri nas 
videli bolnika s KS, so pomislili na aids. No, mi 
smo s štetjem celic CD4 to možnost izključili, 
saj smo videli, da imajo te osebe ustrezno 
imunsko obrambo. Če bi imeli KS zaradi HIV, 
bi bili ti limfociti CD4 zelo, zelo znižani. Tip 
KS pri teh bolnikih je bil drugačen kot tisti, ki 
ga imajo bolniki z aidsom. Eden teh bolnikov 
je sicer umrl zaradi odpovedi ledvic, vendar 
pri njem nismo z gotovostjo dokazali aidsa. 
Jugoslovanskih oziroma slovenskih pacientov 
takrat nismo imeli. Nedolgo zatem, mogoče 
dve leti, smo že imeli prvega slovenskega 
bolnika s Kaposijevim sarkomom, ki pa je še 
danes živ.

Kot enega od vzrokov za zmanjšan strah 
pred HIV in posledično višjo incidenco 
okužb ste omenjali učinkovito terapijo, tj. 
HAART, ki je bila v Sloveniji vpeljana leta 
1997. So pa zdravila obstajala že pred tem: 
leta 1987 so na primer v ZDA registrirali 
»zloglasni« AZT, ki se ni ravno obnesel. 
Kdaj ste ga uvedli pri nas in kakšne so bile 
vaše izkušnje s tem zdravilom?
K nam je prišel AZT (Retrovir) eno leto 
pozneje kot v ZDA. Reči pa moram, da se 
monoterapija res ni obnesla: v treh mesecih je 
bil virus odporen proti zdravilu. Doba, ko so 
bolniki podlegli, se je podaljšala s 3−6 na 5−10 
mesecev. Nekaj učinka je bilo, zdravilo je na 
virus vplivalo, ampak za kratek čas. Po dvojni 
terapiji, ki je prišla okoli leta 1991, se je ta 
čas še malo podaljšal. Ta dvojna terapija je že 
bila malo boljša, delovala je nekoliko dlje kot 
enojna. Seveda, zdravili smo oportunistične 
okužbe in malignome, to smo pa zdravili tudi, 
ko še nismo imeli specifične HIV-terapije. Že s 
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tem, ko smo pozdravili kakšne oportunistične 
okužbe, smo bolniku veliko pomagali in mu 
podaljšali življenje. 

Katere pa so bile najbolj pogoste?
Pljučnica Pneumocystis carinii je bila tedaj 
najbolj pogosta in zaradi nje je tudi največ 
bolnikov umrlo. Zdaj je pa kar ni. Ne bom 
rekel, da je ni več, ni pa tista prva, najpogostejša 
oportunistična bolezen, kar je bila na začetku. 

In kakšen je vzrok?
Prvi vzrok je, da imamo zdaj pač na eni strani 
terapijo, ki jo začnemo že pri 500 CD4 v 
kubičnem milimetru krvi, Pneumocystis pa 
se pojavi, ko je CD4 pod 200. Najnovejša 
navodila celo priporočajo uvedbo specifičnega 
zdravljenja že takoj ob odkritju okužbe ne 
glede na koncentracijo. Drugi vzrok pa je, da 
smo bolnikom predpisali določeno preventivo 
(primotren). Vsak bolnik, ki je imel CD4 pod 
200, je bil deležen preventive s primotrenom, 
s čimer smo preprečili pojav te bolezni.

Kaj pa Kaposijev sarkom? Drži, da naj bi 
bil značilen predvsem za MSM? 
To je res. Opažali smo ga izključno pri 
istospolnih. In jasno je, zakaj. Virus, ki 
povzroča KS, je iz skupine herpesvirusov 
in se prenaša podobno kot HIV, zlasti z 
istospolnimi kontakti, skozi rektalno sluznico. 
Zato smo KS opazili tako rekoč izključno pri 
tej populaciji, ne pa pri bolnikih, okuženih 
s heteroseksualnimi kontakti (ženske), 
s transfuzijo ali z uporabo okužene igle 
(intravenski uživalci drog). 

Ali ste pred AZT klinično preizkušali tudi 
kakšna druga zdravila, recimo HPA-23, ki 
so ga preizkušali v Franciji?
Ne, nepreizkušenih zdravil nismo predpisovali. 
Že preizkušena zdravila smo sicer tudi pri nas 
preizkušali oziramo predpisovali, ampak v 
okviru mednarodnih izkušenj.

Potem je sledil preboj s trojno terapijo, 
torej HAART. So se takrat hitro pokazali 
spodbudni rezultati?
Hitro. Resda je bila v začetku trojna terapija še 
zelo zoprna zadeva: bolnik je moral pojesti po 
petnajst, dvajset tablet na dan, moral je popiti 
ogromno tekočine, na 4 ali 6 ur je moral 
jemati zdravila, problem so bili tudi številni 
stranski pojavi. Pri zdravilu Zerit (pa tudi pri 
AZT, zlasti, če je nekdo jemal obe zdravili) 
smo videli hude reakcije, celo smrtne: imel 
sem dva bolnika, ki sta zanesljivo umrla zaradi 
stranskih učinkov te terapije. Ta terapija niti 
ni bila nujno potrebna, ker ni bila učinkovita, 
lahko bi počakali. Bom pa navedel primer 
enega bolnika, ki še danes živi, ker je odklanjal 
to terapijo. Dobro se je odločil. Odklanjal 
je monoterapijo in dvojno terapijo in začel 
zdravljenje, ko je prišla učinkovita terapija, 
zato je danes zdrav.

Ko pa so prišla novejša zdravila, ki imajo manj 
stranskih pojavov in manjše število tablet, je 
bila tudi predanost terapiji boljša. Bistveno 
pri tej terapiji je, da je prejmeš vsaj 95 %; 
če padeš pod 90 %, boš dobil čez pol leta 
odporen virus. 

Bi pa še to dodal: imamo dobro terapijo, 
razvoj zdravil proti HIV pa je fantastičen, 
danes imamo več kot 30 učinkovitih zdravil, 
odkrivajo še nova. Podobna zdravila zdaj 
odkrivajo na podlagi teh izkušenj tudi za 
druge bolezni, recimo za hepatitis C, ki je 
epidemiološko še celo večji problem kot HIV. 
Potem pa diagnostika: prišlo je do enormnega 
razvoja molekularne diagnostike. Ko se je 
epidemija začela, nam ni uspelo virusa niti 
dokazati, danes pa dokažemo, koliko virusa 
v enem kubičnem mililitru krvi ima bolnik 
v svojem organizmu. To tehnologijo seveda 
izkoriščajo tudi pri drugih boleznih: to so 
stranski produkti, ki so omogočili fantastičen 
razvoj medicinske diagnostike in terapije na 
splošno. 

Mitja Ćosić
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Ko je prišla terapija leta 1997, se je veliko 
pisalo o Lazarjevem sindromu, torej o 
ljudeh, ki so bili že čisto na koncu in so si 
potem zaradi zdravil čudežno opomogli …
Ja, tako je bilo tudi pri naših bolnikih: seveda 
so si opomogli, imunsko stanje se je začelo 
popravljati, koncentracija CD4 se je povečala, 
dosegli smo aviremična stanja, izginotja virusa 
iz krvi, izboljšanje klinične slike. 

Skratka, izboljšanje je bilo vidno tudi na 
prvi pogled?
Absolutno, rekel bi, da je bila na eni strani 
pomembna psihična sprostitev, psihično 
olajšanje, na drugi strani pa seveda dejanski 
učinek terapije.

Pa je terapija, sploh v tistih prvih letih, ko 
je prišla, delovala pri vseh, ali so bili ljudje, 
ki jim nobeno zdravilo ni pomagalo?
Bili so tudi taki. Zlasti tisti, ki so bili 
terapevtsko izkušeni z enim ali dvojnim 
zdravilom in so imeli odporen virus. Ti so bili 
že na začetku trotirne terapije slabše odzivni 
in so imeli tudi slabšo prognozo. Morali smo 
jim menjavati kombinacije zdravil, nekateri so 
zamenjali celo do 10 shem. Ker so dolgo živeli 
z odpornim virusom, so izčrpali vso terapijo. 
Tako da smo pravzaprav tej prvi populaciji 
– tistim, ki so jemali eno ali dvojno zdravilo 
– marsikdaj nehote naredili škodo. Ampak 
takrat so povsod po svetu zdravili tako in 
tako smo zdravili tudi mi. Izkazalo pa se je, 
da bi bilo za marsikoga bolje, da te terapije 
ne bi jemal. Ampak nekaj smo jim morali 
dati, zlasti, ker so bili že tako bolni, da so 
potrebovali zdravljenje. 

Vam je mogoče znano, koliko je oseb, ki s 
HIV živijo še iz tistih časov pred terapijo 
HAART?
Od tistih prvih, ki so se okužili že pred 
terapijo, jih živi recimo slaba polovica.
Od okuženih hemofilikov točno polovica. 

Za njih vem, za ostalo populacijo pa nimam 
točnega podatka, ampak vem, koliko mi jih je 
umrlo in koliko sem jih še potem spremljal. 
Ko smo uvedli terapijo, je bilo recimo 80, 90 
bolnikov, od tega jih je 40, 45 preživelo.

Kar pravzaprav, če primerjamo s podatki iz 
tujine, najbrž ni tako nizek odstotek?
Ne, ni nizek odstotek, mi smo imeli precej 
dobre rezultate glede uspehov zdravljenja. 
Tudi zato, ker je šlo za pretežno gejevsko 
populacijo, ki je bila bolj obveščena, vestna 
in natančna. Ta populacija ima določene 
značilnosti, ki so vredne posnemanja. Ker je 
skrbna, se zaveda resnosti, dobro sodeluje pri 
diagnostiki in zdravljenju. In zato smo imeli 
dobre rezultate. K meni na terapijo so hodili 
bolniki zelo redno, nekaj je bilo pa tudi takih, 
ki je niso vzeli resno, enkrat so jo vzeli, enkrat 
niso. Enega takšnih bolnikov sem spremljal 
17 let, tudi film smo posneli skupaj z njim. 
Če bi se zdravil in bil discipliniran, bi še danes 
živel, saj je dočakal čas, ko smo imeli na voljo 
učinkovito terapijo. Ampak imel je svoje 
razloge, da je živel, kakor je živel, in zanj se je 
slabo izteklo.

Kakšen je bil pa preskok, prehod iz dobe 
pred HAART v čas, ko je okužba postala 
obvladljiva z zdravili?
Olajšanje za nas in za paciente, ki so to 
sprejeli z velikim navdušenjem in olajšanjem. 
Vsekakor. So pa veliko spraševali o stranskih 
pojavih terapije, se pritoževali, da je veliko 
takšnih in drugačnih težav. Za nas je bila to 
prelomnica: lažje si delal z bolnikom, če si mu 
lahko ponudil učinkovito zdravljenje. Bolniki 
pa so bili hvaležni in zadovoljni. Pogosto 
so me spraševali ob kontrolnem pregledu v 
ambulanti: »Je zdaj v terapiji še kaj novega, še 
kaj boljšega?« Opazil sem, da mnogi spremljajo 
dogajanja na področju zdravljenja te bolezni, 
zlasti po internetu. Zgodilo se je celo, da me 
je bolnik opozoril na kakšno novico, za katero 
še sam nisem vedel.

INTERVJU: dr. Ludvik Vidmar
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Kako pa so sprejeli novico, da verjetno ne 
bodo umrli, čeprav so se verjetno številni že 
sprijaznili s smrtjo?
Bom povedal spet en primer iz ambulante. 
Ko se je to zgodilo, je prišel k meni bolnik 
na kontrolo. Prej mu nisem mogel vliti veliko 
upanja, potem pa, ko sem mu povedal, da 
bova začela novo uspešno terapijo in da je 
upanje veliko, je pokleknil pred mano in 
me objel okrog nog, se zjokal in zahvaljeval. 
Skratka, od sreče je bil ves iz sebe.

Zdravila so povsem spremenila potek 
epidemije. S kakšnimi težavami se dandanes 
spopadajo osebe, ki živijo s HIV?
To, kar se zdaj pojavlja v tej populaciji, je 
drug problem. Zakaj še danes umirajo? 
Ne zaradi aidsa, ampak predvsem zaradi 
kardiovaskularnih komplikacij, ki so 
posledica zdravil in bolezni, posledica 
metaboličnih dogajanj v organizmu. Te osebe 
imajo pogosteje diabetes, več je zvišanega 
holesterola, trigliceridov, pod stresom so. In 
tudi življenjska doba populacije s HIV je še 
vedno krajša, približno za deset odstotkov. 
Tudi teh, ki se uspešno zdravijo. Ampak to je 
razmeroma malo. Torej, na prvem mestu so 
kardiovaskularne komplikacije, na drugem 
odpovedi jeter, tudi zaradi sookužbe z virusom 
hepatitisa C, na tretjem mestu so malignomi, 
ki niso povezani z aidsom, šele na četrtem 
mestu je zdaj okužba s HIV. Potem sledi še 
odpoved ledvic, tudi samomor ni tako redek 
v tej populaciji. To so torej glavni vzroki za 
umrljivost, drugače pa je treba poudariti tudi, 
da se ta populacija zdaj stara. Saj so nekateri 
okuženi že 30 let: nekdo, ki je bil ob okužbi 
star 30, je danes 60 (teh je že kar veliko). 
Prej je bila večina okuženih stara 20–40 let, 
zdaj jih je pa že zelo veliko med 50. in 70. 
letom (več kot tretjina). V tem obdobju pa 
so seveda povsem običajne bolezni, ki pridejo 
z leti. Veliko je problemov z osteoporozo, ki 
je pogosta pri osebah na terapiji: pri vsakem 

opravimo tudi preiskave za osteoporozo in jo, 
če je prisotna, ustrezno zdravimo. Poleg tega 
se imunski sistem zaradi HIV hitreje stara, 
ker je pod kronično imunsko stimulacijo in 
kronično dela z visokimi obrati. Ne glede na 
terapijo je kronična imunska stimulacija tista, 
ki negativno vpliva na organizem. Zaradi 
veliko daljše življenjske dobe in drugačnih 
zdravstvenih izzivov seveda zdaj potrebujemo 
čedalje več drugih specialistov: nefrologa, 
hepatologa, onkologa, endokrinologa – zaradi 
motenj v delovanju metabolizma maščob, 
metabolizma kosti. Potreben je tudi psihiater 
– za dobro psihiatrično terapijo in pomoč 
nekomu, ki je anksiozno depresiven. Imamo 
tovrstnega strokovnjaka, ki z nami sodeluje.

In še za konec: kakšne misli vas prevevajo, 
ko se ozrete nazaj na tri desetletja dela na 
področju zdravljenja HIV in aidsa?
Jaz sem zelo rad delal s temi bolniki, prirasli 
so mi k srcu, v bistvu sem imel vse zelo rad, 
z nekaterimi sem se spoprijateljil. Kako se ne 
bi: 20 let ali več so prihajali na redne kontrole 
in o njih sem vedel veliko, vživel sem se v 
njihove občutke. Nekateri so mi govorili, da 
sem njihov angel varuh (smeh). In moram 
reči, da to vsaj malo drži, saj sem zanje naredil 
vse, kar se je dalo.

Na kliniki sem delal od leta 1970, osem let – 
od 1995 do 2002 – sem bil tudi predstojnik. 
Niti takrat nisem opustil svojega dela na 
področju HIV, pač pa vse ostale stvari. V 
določenih obdobjih, ko sem bil še mlajši in ni 
bilo dovolj zdravnikov, sem v času dopustov 
dežural tudi osem- do desetkrat mesečno, 
tako da sem bil praktično nenehno na kliniki. 
Naj omenim še delo na fakulteti, poučevanje 
mladih zdravnikov: 33 let sem imel na 
Medicinski fakulteti vaje, predavanja in izpite. 
Vaje sem imel 33 let, izpite pa bolj v zadnjem 
obdobju, ko sem postal docent, potem ko sem 
opravil doktorat na temo HIV in aidsa – to 

Mitja Ćosić
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je bil prvi doktorat na to temo v Sloveniji. 
Po predstojništvu sem se vrnil na oddelek, 
nadaljeval dejavnost na področju zdravljenja 
HIV in aidsa, zlasti v ambulantnem segmentu, 
dodatno pa sem se začel bolj poglobljeno 
ukvarjati s problematiko okužbe z virusom 
hepatitisa B in C.

Predvsem pa mi ni žal, da sem se s to boleznijo 
ukvarjal: to je zame najbolj zanimiva bolezen 
vseh časov. Ni bolezni, ki bi doživela takšen 
hiter razvoj obrambe in terapije. Zdaj čakamo 
na cepivo, ki pa ga za zdaj ne moremo 
izdelati. HIV je resnično najbolj zvit, najbolj 
inteligenten virus, ki ga poznamo in mu še 
zdaj nismo kos. Glejte, pred več kot dvesto 
leti je Jenner odkril cepivo proti črnim kozam, 
danes pa z vsem znanjem in znanostjo ne 
moremo najti cepiva proti aidsu. No, morda 
se bo to še zgodilo. Sam sem bolj pesimist: 
najbrž ga ne bom dočakal, morda pa ga boste 
vi.

INTERVJU: dr. Ludvik Vidmar

Delo, 16. 6. 1982
Prvi članek o aidsu 

v slovenskih medijih, 
še preden je ta dobil ime.
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Ta kratki pregled popisuje nekaj glavnih 
dogodkov in dejavnosti iz bogate zgodovine 
dela sekcije Magnus na področju preprečevanja 
okužbe s hiv, nikakor pa ne vseh, saj je 
naše delo dolga leta potekalo prostovoljno, 
brez sistematičnega arhiviranja gradiv in 
popisovanja dogodkov in imen ljudi, ki so 
sodelovali pri dejavnostih na tem področju. 
Zato naj mi vsi, ki so s svojim delom kakor 
koli prispevali k preprečevanju hiva, ne 
zamerijo, če jih ta popis dogodkov oziroma 
zbirek utrinkov iz Magnusove preventive hiva 
ne omenja.

Začetki

Prvi članek o aidsu, ki so ga v okviru društva 
Škuc spisali člani sekcije Magnus, je bil pod 
naslovom Homoseksualnost in kultura 
objavljen 24. aprila 1984 v glasilu VIKS št. 
2 (publikacija Škuca o kulturni in socialni 
problematiki homoseksualnosti). Številka je 
vsebovala članke o aidsu in intervju z našim 
članom na to temo. To so bile zelo pomembne 
informacije za člane društva in sekcije ter za 
vse obiskovalce prireditev v tistem času, času 
negotovosti, strahu in iskanja ustrezne zaščite 
pred novim virusom.
Za uradni začetek organiziranega 
preprečevanja hiva med homoseksualci 
štejemo 2. februar 1985, ko je izšel prvi letak 

z informacijami o hivu za homoseksualce. 
Takrat še nismo govorili o gejih ali operirali 
s krovnim terminom moški, ki imajo spolne 
odnose z moškimi (MSM).

Prvi letak sekcije o hivu in aidsu so mladi 
aktivisti delili na prvih gejevskih dogodkih v 
Ljubljani v disku Amerikanec (v gostilni Pri 
Amerikancu) 2. februarja leta 1985. Obsegal 
je 12 strani. Že prvi družabni dogodki, 
namenjeni socializaciji homoseksualcev, so 
tako imeli pomembno vlogo pri seznanjanju 
obiskovalcev in obiskovalk z osnovnimi 
informacijami o tem, kaj sta hiv in aids, o 
takratnih dognanjih, kako se virus prenaša, in 
o ustrezni zaščiti pred okužbo. Upam si trditi, 
da so bile te informacije vredne zlata. Naj 
poudarim, da se takrat še ni zagotovo vedelo, 
ali je kondom zadostna in učinkovita zaščita. 
To je bilo treba še znanstveno dokazati. Prav 
tako v takratni skupni državi Jugoslaviji 
testiranje še ni bilo mogoče.
Testiranje so pri nas v Sloveniji uvedli leta 
1986, tudi na pritiske in pobude naših 
aktivistov, ki so se povezali z infektologi 
takratnega Mikrobiološkega inštituta, ki je 
deloval na Medicinski fakulteti. Na tem mestu 
je treba omeniti in poudariti, da je dr. Likar 
tvegal in s testiranjem začel na lastno pest. 
Menim, da si za to dejanje zasluži posthumno 
odlikovanje.

Mislim, da se kaj takega danes 
ne bi moglo več zgoditi. Če 
potegnem vzporednico med tem 
dejanjem in današnjim časom, 
se mi zdi, da je to tako, kot če 
bi danes zdravniki na lastno pest 
uvedli uporabo preventivnih 
tablet (PrEP-a, torej truvade) in 
prevzeli odgovornost za predčasno 
in uradno še neodobreno uvedbo, 
ker bi želeli svojim pacientom, 
ki so izrazili potrebo po tem, 
ponuditi najbolj učinkovito Druga in tretja stran letaka o aidsu.

TRIDESET LET DELOVANJA DRUŠTVA ŠKUC IN SEKCIJE MAGNUS NA PODROČJU HIVA (1985–2015)
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zaščito in tako prispevati k hitrejšemu 
omejevanju novih okužb v skupini MSM.
25. maj je bil v starih časih državni praznik, 
dan mladosti. Aktivisti so si 25. maj 1987 
zamislili kot dan mobilizacije proti aidsu. 
Organizirali so razstavo materialov tujih 
LGBT-organizacij za boj proti aidsu in 
delili brezplačne kondome. Ti so veljali za 
učinkovito zaščito pred prenosom hiva, 
kasneje se je izkazalo, da tudi drugih spolno 
prenosljivih okužb. Razstava materialov je bila 

poleti v galeriji Škuc v stari Ljubljani, tako 
imenovani AIDS letak pa se je s pomočjo RK 
ZSMS delil po vsej Sloveniji, predvidevam, da 
s pomočjo mladinskih organizacij.
Drugi letak iz leta 1987 je članstvo in bralstvo 
že obveščal o tem, kaj je pri spolnih praksah 
tvegano, kaj je varnejše in kaj varno. Prinašal 
je informacije o testiranju, ki so ga pri nas na 
pobudo takratne ZSMS, kjer so bili aktivni 
naši člani, uvedli leta 1986. Ljudje so bili lačni 

informacij, da bi se lahko ustrezno zaščitili. 
Že takrat se je poudarjalo, da je vsak sam 
odgovoren za svoje zdravje in da naj zaščiti 
sebe in druge, torej svoje partnerje.
Tudi ta, drugi letak se mi zdi za tiste čase nadvse 
pomemben in pogumen. Zakaj? Zato, ker je v 
času socializma iz sveta prinašal pomembne 
informacije o tem, kako se ustrezno zaščititi, 
in ker je opozarjal na tvegane družbene 
dejavnike, ki še danes držijo kot pribiti. Resda 
je uporabljeno izrazje tistega časa, vendar so 
»rizične skupine« vseeno v navednicah, saj se 
je avtor zavedal, da skupine samo po sebi niso 
rizične, temveč so tvegane posamezne spolne 
prakse.

Avtor je že takrat opozarjal, da na trgu ni 
ustreznih maziv, torej lubrikantov, opozarjal je 
na potrebo po varni krvi in krvnih pripravkih, 
na slabo stanovanjsko politiko, ki partnerjema 
ne omogoča skupnega življenja, na zmotno 
poimenovanje rizičnih skupin in podpihovanje 
nestrpnosti, na pomanjkanje ustrezne spolne 
vzgoje v šolah in na diskriminacijo ter 
neetično ravnanje zdravstvenega osebja. Na 

Prvi statistični podatki o številu odkritih 
primerov v letih 1983 in 1984 v nekaterih 
zahodnih državah.

mag. Miran Šolinc



   Trideset let hiva v Sloveniji  |  31

žalost danes, 30 let pozneje, ugotavljamo, da 
se nekatere težave vse do danes niso uredile. 
Stigma in diskriminacija sta obstajali takrat in 
obstajata danes ter še vedno preprečujeta, da 
bi se ljudje pogosteje odločali za testiranje na 
hiv.
Sledila so burna leta političnih sprememb, 
na LGBT-sceni pa pestra leta kulturnega 
in političnega delovanja ter družabnega 
življenja, ki so našo skupnost povezovala. 
Tudi s preprečevanjem hiva, saj smo skrbeli za 
dostopnost do ustreznih informacij vsaki novi 
generaciji, jo učili, kako naj se zaščiti, delili 
kondome in lubrikante ter obveščali o tem, 
kje se lahko testira na hiv.

V 90. letih smo organizirali niz delavnic o 
varnejši spolnosti za geje in spoznali prve 
prijatelje, ki so postali hiv pozitivni. Tako 
smo začeli s sekundarno preventivo hiva 
in odpravljanjem težav oseb s hivom, z
 zagovarjanjem njihovih pravic.
Lično oblikovane zloženke so vsebovale 
osnovne informacije o hivu, o času in kraju 
testiranja, kondom in lubrikant ter navodila 
za njuno pravilno uporabo. Vsako leto smo 
na naših klubskih srečanjih v K4 in kasneje v 
klubu Tiffany razdelili vsaj 6000 zloženk.
V naših glasilih Revolver, Kekec, 1xy, na 
letakih in plakatih smo redno objavljali 
besedila na temo hiva in varnejših spolnih praks. 
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Kmalu smo dobili tudi prvo spletno stran. Bili 
smo dobro organizirani. Stroka je govorila, 
da je hiv v Sloveniji pod nadzorom in da v 
nobeni skupini ni tako razširjen, da bi bili 
potrebni posebni ukrepi ali da bi morali 
okrepiti preventivne dejavnosti. Vsako leto je 
bilo v vsej državi prepoznanih od 10 do 15 
novih primerov okužbe.
Da bi pridobili ustrezne podatke o razširjenosti 
hiva v naši skupnosti, smo leta 1996 v 
sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja 
izvedli prvo raziskavo na terenu. V nedeljo 
ponoči smo k sodelovanju vabili obiskovalce 
roza zabave v klubu K4. Respondenti so si 
pod jezik vtaknili poseben pivnik in izpolnili 
vprašalnik o svojih spolnih praksah in 
prepričanjih. Tako smo med obiskovalci kluba 
zbrali prve podatke o hivu, o njihovem znanju 
o hivu, o njihovih prepričanjih, spolnih 
navadah in praksah. Do jutra smo zbrali preko 
100 vzorcev sline in vprašalnikov. Ta raziskava 
poteka že 20 let in se je kljub težavam obdržala. 
Koristna je, ker daje informacije o tem, na 
kaj moramo biti pri svojih preventivnih 
naporih in ukrepih še posebej pozorni.  

Da bi znali ustrezno ukrepati in pripraviti 
nove vsebine in aktivnosti, moramo poznati 
svojo lokalno situacijo.

Protokol prvega slinatesta leta 1996 v K4. Celostranski oglas za promocijo kondoma v 
reviji za geje 1xy, ki jo je izdajal Magnus.

mag. Miran Šolinc
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Aktivnosti primarne preventive od leta 1985 
pa vse do danes so bile: 
- obveščanje, osveščanje, izobraževanje,
- spodbujanje uporabe kondoma in lubrikanta 
ter promocija varnejših spolnih praks.
Kasneje sta sledili akciji Spletna preventiva in 
Pozitivna preventiva, ki sta upoštevali načelo 
GIPA, stremeli sta torej k večji vključenosti 
hiv pozitivnih oseb. Uvedli smo še naslednje 
aktivnosti:
- zagovorništvo oseb s hivom,
- skupina za samopomoč za osebe s hivom,
- mreženje in sodelovanje z drugimi domačimi 
in tujimi organizacijami,
- sociološke in epidemiološke raziskave,
- filmski izobraževalni program,

- projekti EU s področja preprečevanja in 
raziskav hiva (Bordernet – hiv in mobilnost, 
MAIDS – duševno zdravje in hiv, Everywhere 
– sodelovanje s klubi in podeljevanje 
certifikatov lokalom, ki z zagotavljanjem 
informacij in kondomov ustrezno skrbijo za 
preventivo, H-CUBE – kampanja za mlade 
o treh okužbah na črko H (hiv, hepatitisa B 
in C), Sialon – evropska raziskava spolnega 
vedenja gejev ...).

Tako smo prišli do današnjih dni, ko je 
epidemija bistveno drugačna, drugačna je 
tudi skupnost, drugačne so spolne prakse in 
možnosti zaščite.
Danes obstaja cela vrsta aktivnosti, 
namenjenih ne samo preprečevanju hiva, 
ampak širši promociji zdravja med geji s 
poudarkom na spolnem zdravju.

Cilji projekta:
- izboljšanje kakovosti življenja ljudi z dvojno 
ali trojno diagnozo (hiv, zasvojenost, duševne 
motnje ali bolezni),
- omejevanje dvojne, trojne stigme, saj so bile 
med uporabniki kot ovire prepoznani stigma, 
predsodki in diskriminacija zaradi hiva.
Projekt je trajal od 1. septembra 2009 do 
31. avgusta 2012.
Skupino za samopomoč za osebe s hivom 
sestavljajo mentor, ki je tudi vodja skupine, 
in anonimni posamezniki, ki živijo s hivom. 
Skupina ima še zunanje sodelavce, ki 
zagotavljajo zlasti strokovne informacije. To so 
zdravniki z Infekcijske klinike, psihoterapevt, 
psihiater, proktolog, stomatologinja, pravnik 
in socialni delavec. Skupina je stalno povezana 
preko internetne klepetalnice, v živo pa se 
dvakrat mesečno sestaja v klubskem prostoru. 
Sodeluje tudi s podobnimi tujimi skupinami, 
zlasti zaradi izmenjave mnenj in znanj o tem, 
kako naj bi skupina delovala. Izvajamo tudi 
mednarodno izmenjavo članov in vzajemna 
gostovanja.

Zloženka iz 90. let prejšnjega stoletja, ki smo 
jo delili na mestih druženja, tudi na mestih za 
kruzing in plažah v raznih krajih po Sloveniji. 
Takrat je delovala tudi telefonska linija Galfon, 
ki je obveščala in svetovala tudi o hivu in 
drugih SPO.

Zloženke iz prvega desetletja po letu 2000.
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Posamezniki se lahko udeležijo mesečnih 
športnih aktivnosti, kar je zelo koristno za 
njihovo zdravje, pa tudi rednih sprostitvenih 
vaj, ki jih izvajamo na srečanjih. Enkrat letno 
se izvaja vikend delavnica s tujimi gosti, 
zunanjimi sodelavci in supervizorjem. Vsako 
leto se konec avgusta nekaj članov udeleži 
poletnega tabora za osebe s hivom na Češkem. 
Člani skupine imajo tudi telefon za pomoč, ki 
si ga izmenjujejo in je namenjen svetovanju v 
stiski. Skupina ima lasten elektronski naslov za 
stik z novimi osebami s hivom ter internetno 
stran, ki jo prosto oblikujejo člani. Skupina 
sodeluje z drugimi subjekti, ki delujejo na 
področju hiva, tako z NIJZ kot z nevladnimi 
organizacijami, pa tudi pri različnih raziskavah 
in projektih. Sodeluje tudi z mediji, tako s 
splošnimi kot s tistimi, povezanimi z LGBT-
skupnostjo.
Mentor skupine je Brane Mozetič. Svoje 
delovanje na področju hiva je začel že v okviru 
sekcije ŠKUC Magnus leta 1988. Leto kasneje 
je bil med ustanovitelji skupine AIDS-help, ki 
je izvedla več preventivnih akcij, v sodelovanju 
z Mikrobiološkim inštitutom pa je nekaj let 
izvajala edino brezplačno anonimno testiranje 
na hiv.
Vrsto let je bil član republiške komisije za aids, 
udeležil se je številnih mednarodnih posvetov 
in konferenc na temo aidsa doma in v tujini, je 
dolgoletni aktivist in avtor člankov na to temo, 

izvajal je več preventivnih dejavnosti, vodil 
telefon v stiski Galfon, od začetka njenega 
obstoja pa koordinira delovanje skupine za 
samopomoč. Kot prevajalec in urednik je 
izdal več knjig, ki pokrivajo tudi področje 
aidsa in življenja s hivom, nazadnje je na to 
temo izdal otroško slikanico. Kot selektor 
ljubljanskega festivala gejevskega in lezbičnega 
filma je omogočil predvajanje številnih filmov, 
povezanih s problematiko hiva in aidsa, tako 
dokumentarnih kot igranih, in pripravil tudi 
pogovore po projekcijah. Za svoje delo na 
področju hiva je bil nagrajen s plaketo Robert.

Logo in majica minikampanje za uvedbo 
preventivnih tablet (PrEP), konec leta 2014.

Publikacija, izšla leta 2014.

mag. Miran Šolinc
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Težave pri delu na področju 
preprečevanja hiva
Geji in druge podskupine moških, ki imajo 
spolne stike z moškimi, so težko dosegljiva 
skupina, kar otežuje ukrepe za preprečevanje 
hiva. Še posebej težavno je delo na terenu, 
malo je lokalov, zbirališč, kjer bi lahko 
izvajali svoje delo. Prav tako predstavlja velik 
izziv doseganje ciljne populacije na spletu. 
Virtualno gejevsko življenje se neprestano 
razvija in privzema nove oblike. Naša 
dejavnost mora tem trendom slediti s spletno 
preventivo in promocijo zdravja, osveščanjem 
ter promoviranjem testiranja neposredno na 
portalih in mobilnih aplikacijah za zmenke. 
Internet omogoča srečevanje posameznikov, 
hkrati pa zmanjšuje družabno življenje in 
veča socialno izolacijo v realnem življenju. 
Znana je krilatica: »Najprej bodi družaben, 
šele potem uporabljaj družabna omrežja.« 
Če razmišljamo pozitivno, lahko rečemo, da 
težko dosegljivih skupin ni, samo poti do njih 
še nismo našli. Postavlja se vprašanje, kako jih 
vedno znova dosegati in doseči. To je vedno 
bil in bo tudi v prihodnje ostal velik izziv.
Nenazadnje je težava pri delu tudi 
pomanjkanje sredstev: s tem mislim na 
pomanjkanje sodelavcev in prostovoljcev ter 
seveda na pomanjkanje finančnih sredstev in 
težavnost njihovega pridobivanja, saj rednega 
financiranja dejavnosti za preprečevanje hiva ni.

Izzivi pri delu danes in v prihodnje:
- normalizacija testiranja na hiv – redno 
testiranje vsaj enkrat letno mora postati 
standard, delež testiranja med MSM bi se 
moral povečati za 50–100 %,
- MSM, ki se niso nikoli testirali, in MSM 
s primarno okužbo (problem, kako jo 
prepoznati),
- uporaba kondoma,
- uvedba hitrih testov in testov za 
samotestiranje,
- uvedba PrEP-a,
- premagovanje stigme,
- staranje populacije MSM in ljudi s hivom.

V zadnjih petih letih je bilo vsako leto odkritih 
30–50 novih okužb s hivom, od tega 25–45 
med MSM. Če se bo ta trend nadaljeval, 
bomo v 10 letih dosegli število 1000, od tega 
vsaj 800 med MSM. Delež hiv pozitivnih na 
gejevski sceni v Ljubljani bo presegel 10 %, 
morda celo 15 %.

Izpostavljam več nadaljnjih izzivov za premik 
naprej, na bolje. Prvi je ustrezno redno in 
zadostno financiranje programov, povezanih s 
hivom, in promocije zdravja gejev nasploh, ne 
samo skozi prizmo hiva.

Odzivnost gejev in globlji vzroki za 
izogibanje tematiki, neenak dostop do 
znanja, zdravstvenih storitev so širši problem. 
Potrebna je še večja vloga organizacij, zraslih 
iz gejevske skupnosti, ki delujejo na področju 
aidsa in hiva. Ni treba posebej omenjati, 
da nastajajo nove skupnosti: skupnost hiv 
pozitivnih gejev, skupina uporabnikov 
kemseksa in podobno. Oblikovati moramo 
skupnost, ki bo osveščena in kompetentna ter 
polna znanja, saj bo le tako znala poskrbeti za 
svoje zdravje in boljšo kakovost življenja.

Preventiva deluje samo, če je znanje široko 
razširjeno in dostopno brez tabujev. To 

Publikacija, izšla leta 2016.
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velja tudi za gejevsko skupnost oziroma 
populacijo MSM. Na novo je treba definirati 
vlogo gejevske skupnosti, skupnosti MSM, 
skupnosti oseb s hivom in LGBT-skupnosti. 
Potrebno je novo gibanje za promocijo zdravja 
gejev, in če hočete, gibanje za promocijo 
zdravja gejev s hivom.

Za preprečevanje prenosa hiva bo treba 
zmanjšati ranljivost in neenakost ključne 
populacije ter urediti ostale probleme, 
povezane z zdravjem gejev in MSM, hkrati 
pa povečati kvaliteto življenja z izboljšanjem 
infrastrukture, storitev in skrbi za zdravje 
gejev in MSM ter zagotoviti spoštovanje 
človekovih pravic.

Gejevska skupnost se je v preteklosti v 
svetovnem merilu že znala ustrezno odzvati 
na probleme v družbi, se z njimi spopasti in se 
zaščititi. Ne vidim razloga, da ne bi bilo tako 
tudi v prihodnje. Prepričan sem, da bomo 
znali zmanjšati število novih okužb in da 
bomo v naslednjih 10 letih znali popolnoma 
ozdraviti okužbo, da bomo dobili cepivo, 
zmanjšali neenakosti v zdravstveni obravnavi 
in v celotni družbi ...

Še beseda ali dve o Nacionalni strategiji 
preprečevanja hiva za obdobje 2016–2021: 
želimo si, da bi bila ambiciozna in smela in da 
bi se pravočasno odzivala na nove pojave, ki 
bodo od nas zahtevali uporabo novih orodij 
in pristopov pri preprečevanju hiva, ter da bo 
omogočala trajnostno naravnane rešitve pri 
delu nevladnih organizacij.

mag. Miran Šolinc
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V pokoju ste že tri leta. Kako oddaljeni so 
spomini na čas, ko ste na kliniki delali z 
obolelimi za aidsom?
Veliko stvari je zbledelo, ker je časovno vse 
že tako oddaljeno. Na kliniko sem kot višja 
medicinska sestra prišla leta 1974, s temi 
bolniki pa sem delala med letoma 1986 
in 1991. Potem sem svojo poklicno pot 
nadaljevala na drugem delovnem mestu v 
Kliničnem centru, v upravi kot pomočnica 
glavne medicinske sestre Kliničnega centra 
za preprečevanje okužb. To je bilo nekako 
logično nadaljevanje. Ob problemu hiva sem 
se morala mnogo doučiti, se izobraževati, 
naredila sem tudi podiplomsko izobraževanje 
s področja preprečevanja okužb. Zaradi teh 
veščin in znanja o aidsu sem se usmerila 
v učenje drugih, saj sem želela izkušnje 
posredovati tudi njim. Usmerila sem se 
predvsem v izobraževanje medicinskih sester. 
In to me je potem na poklicni poti stalno 
spremljalo. Vsako leto sem v službi, ki sem 
jo po odhodu s klinike opravljala še več kot 
dvajset let, ob prvem decembru izobraževala 
medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter 
tudi druge poklicne skupine o preprečevanju 
okužbe s hivom pri delu v skladu s smernicami 
WHO, ki so narekovale, da je z vsako krvjo 
treba ravnati, kot da je kužna. Skupaj s 
sodelavci sem v Kliničnem centru vzpostavila 
sistem varovanja zdravstvenih delavcev pred 
okužbo. Moj interes za preprečevanje okužb 
v zdravstvu je bil logično nadaljevanje moje 
zgodbe medicinske sestre na Infekcijski 
kliniki. Logična je bila tudi odločitev za študij 
socialne pedagogike, ker sem na področju 
socialne komunikacije v delovnem okolju 
zaznala velik primanjkljaj oziroma zastoj. 
Pridobljeno znanje mi je potem mnogokrat 
prišlo zelo prav na področju preprečevanja 
hiva, še posebej pri uvajanju in poučevanju 
mladih sodelavcev.

Kako se spominjate začetkov aidsa, kdaj ste 
prvič slišali za novo bolezen?

Zdravniki so bili obveščeni že zelo kmalu, 
medicinske sestre pa smo izvedele od 
zdravnikov, dr. Vidmarja, prof. Lazarja, dr. 
Koblerja, ki so se pripravljali na prihod prvih 
bolnikov. Delovali smo skupinsko in vsako 
jutro, čim je prišlo kakšno novo spoznanje 
iz literature – takrat seveda ni bilo interneta 
–, smo se o njem pogovarjali. Tako da smo 
se pripravljali vsakodnevno, z zavestjo, da se 
nam to lahko pripeti, in predvidevanja so se 
uresničila. V nekaj letih smo dobili prvega 
bolnika.

Ampak kako je to izgledalo, je nekega 
jutra prišel zdravnik in rekel: „Poslušajte, 
v Ameriki je neka nova bolezen in verjetno 
bo prišla tudi k nam.“?
Ja, bilo je nekako tako. Dr. Milan Lazar je 
bil nekakšen raziskovalec, prebiral je vso 
literaturo ter z novostmi seznanjal zdravnike 
in sestre. Delali smo z bolniki in s krvjo, in ko 
so prišle informacije o bolnikih, so prišle tudi 
informacije o tem, kako se bolezen verjetno 
prenaša. Iz Amerike so hitro prišli članki in 
literatura in dogajanja smo spremljali ter se 
pripravljali.

Kako pa ste se na aids pripravili medicinske 
sestre in zdravstveni tehniki na Infekcijski 
kliniki?
Imeli smo interna izobraževanja. Vzor nam 
je bil hepatitis B, pri katerem so poti prenosa 
podobne kot pri hivu. S hepatitisom B pa 
smo znali ravnati, saj smo imeli izkušnje, 
vedeli smo, kako ravnati s krvjo, z odpadki, 
kako se zaščititi pri delu. Tako da smo bile 
skupina medicinskih sester, ki smo že znale 
z drugimi nalezljivimi boleznimi. A aids je 
vseeno povzročal strah, saj je bil za razliko 
od hepatitisa B smrtonosna bolezen. Prve 
informacije o aidsu so bile, da je neozdravljiv 
in da bolnik po določenem času umre. In 
zaradi te smrtonosnosti smo bili v nekem 
krču, spraševali smo se: „Kako pa zdaj, kako 
se bomo zaščitili, kako bomo delali s temi 
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bolniki, ki tudi nam predstavljajo tveganje za 
okužbo?“

Takrat je bilo tudi odločeno, da se bo 
bolnike z aidsom obravnavalo na oddelku 
II?
Ja, zato, ker je tam delal dr. Vidmar, ki je 
„prevzel“ aids. In jaz sem delala tam z njim.

Koliko pa vas je bilo v ekipi, ki se je 
ukvarjala z aidsom?
Dva zdravnika in dve višji medicinski sestri. 
To je vodilni kader na oddelku. V delo so bile 
vključene tudi vse srednje medicinske sestre 
in bolniške strežnice, ki so na oddelku skrbele 
za bolnike. Infekcijska klinika ima izolacijske 
sobe, vsak bolnik ima svojo sobo, sanitarije 
in predprostor. Te prostorske možnosti smo 
izkoristili tudi za bolnike s hivom. Sklenili 
smo, da bo zadnji del oddelka namenjen 
njim. Za časa mojega službovanja smo imeli 
na oddelku hkrati največ pet bolnikov, 
povprečno pa nekje dva do tri. Na začetku so 
bili pogosto hospitalizirani tudi zato, ker dr. 
Vidmar določenih preiskav ni mogel opraviti 
ambulantno, ker je imel, milo rečeno, mnogo 
težav s komunikacijo z drugimi specialisti. 
Midva sva tesno sodelovala in bila sva uspešna, 
sama sem svoje delo jemala zelo resno in 
poskušala sem po svojih močeh in v skladu z 
navodili zdravnika za bolnike storiti vse, kar 
so potrebovali. Bila sva dobro usklajena ekipa.

Zakaj pa ste se odločili, da bodo te osebe 
v sobah za izolacijo? Saj pri hivu to ni 
potrebno.
Bolnika daš v izolacijo, če želiš zamejiti 
infekcijo.

Ampak saj leta 1986 se je že vedelo, kako 
se prenaša?
Še vedno je bila dilema, dvom. Iz literature 
smo sicer poznali načine prenosa, ampak 
vseeno smo želeli zaposlenim zagotoviti varno 
delovno okolje. Za kakršno koli delo smo 

morali imeti pri roki materiale, ki jih lahko 
potem nekam tudi pospraviš ali zavržeš. Na 
začetku, ko so bili ti ljudje samo hiv pozitivni 
in so prihajali na preiskave, so bili še pokretni, 
zato je bilo potrebnih manj posebnih 
materialov. Potem ko so dobili pljučnico, ko 
so potrebovali aspiracijo, ko so potrebovali 
bolj invazivne posege, smo tudi mi potrebovali 
več materialov. To bi bilo nemogoče početi 
higiensko varno, če ne bi imeli ustreznih 
prostorskih pogojev. Tudi čiščenje prostorov 
je bilo specifično, uporabljali smo določena 
razkužila, ki so uničila virus. Poleg tega pa 
nismo vedeli, kako se bodo bolniki obnašali. 
Ali bodo ves čas obvladljivi? Pri bolnikih s 
kompromitiranim imunskim sistemom se 
lahko pojavi kaj tudi na možganih, lahko so 
psihično spremenjeni zaradi toksoplazmoze, 
možganskega tumorja ali meningitisa ali 
pa zaradi prvih zdravil, ko so bila na voljo. 
Takšen bolnik je potreboval karseda omejeno 
področje, da smo ga lahko obvladovali. Po 
drugi strani oseba morda sama ne želi, da jo 
drugi vidijo, potrebuje intimnost, neko zaščito 
pred drugimi. Zdelo se mi je normalno, pa 
tudi WHO je priporočala, naj bo bolnik v 
izolaciji. Šlo je za omejevanje okužbe, ne 
človeka.

Obenem pa je bilo verjetno tudi za bolnika 
manj stresno, da ni bil v sobi skupaj z 
drugimi?
Absolutno. Obenem bi pa tudi kdo drug lahko 
protestiral. Vedno smo morali razmišljati, 
koga smo dali v sobo s kom, že pri drugih 
boleznih je lahko bil problem, kaj šele pri 
aidsu, ki je takrat veljal za kugo 20. stoletja.

Leta 1985 so se v javnosti pojavljala številna 
ugibanja, ali je aids prisoten v Sloveniji. 
Je bilo tudi na kliniki kaj živčnosti, 
stopnjevanja napetosti, ker ste pričakovali, 
da bo skozi vrata vstopil prvi bolnik?
Vsekakor, to se je čutilo. Zdaj, ko gledam z 
distance, se mi zdi, da je bilo to čisto običajno, 

Mitja Ćosić
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a bilo je stresno. Zakaj? Ker potrebuješ neko 
pripravo. Leta 2003, ko se je pojavil SARS, 
sem doživela enake odzive ljudi, kot sem jih 
leta 1985 pri aidsu. Pri SARS-u, ki ga pri 
nas sploh ni bilo, se mi je pred očmi odvrtel 
film, kako smo reagirali ob aidsu in kako po 
osemnajstih letih. Kako človek zaradi strahu 
primarno reagira na kužno bolezen! Mislila 
sem si: „Bilo je enako kot takrat!“ Ko danes 
gledam nazaj ... Imeli smo veliko možnosti, 
da bi se okužili s krvjo, ker smo imeli pred 
pojavom aidsa manj znanja kot kasneje. Na 
področju preprečevanja profesionalnih okužb 
je zaradi aidsa prišlo do razvoja. Spominjam se 
medicinskih sester, ki so me klicale z urgence, 
saj so imele vsakodnevno opravka z bolniki, ki 
so krvaveli iz drugih razlogov. In so mi rekle, 
da ne znajo uporabljati rokavic in jih ne bojo 
uporabljale. Do takrat smo imeli rokavice 
pri odvzemu krvi za popolnoma nepotrebne. 
Aids je povzročil tudi zgodovinski preskok v 
našem razmišljanju in pri uporabi varovalnih 
sredstev.

Potem pa pride julij 1986 in prva smrt 
zaradi aidsa. To je bil nekako prelomen 
dogodek v zgodovini epidemije pri nas. Se 
spomnite te osebe?
Seveda, spomnim se te osebe. Bi pa rada 
povedala, da je zdravnik že pred hospitalizacijo 
ambulantno spremljal hiv pozitivne.

Pred julijem 1986?
Ja, že leto dni pred tem.

Ampak s testiranjem ste pričeli šele 
spomladi 1986 ...
Testirati ja, ampak ljudje, ki so imeli simptome 
ali pa so bili zaskrbljeni, so že prej hodili k dr. 
Vidmarju. Ko pa je ta prvi bolnik potreboval 
hospitalizacijo ... Tudi on se je najprej, ko je 
imel težave, zdravil v zdravstvenem domu, 
šele potem je prišel k nam. In k nam je prišel 
že nezavesten, pripeljali so ga v nepovratnem 
stadiju. In on je bil tudi prvi, ki je pri nas 

umrl. Nameščen je bil v enoposteljno sobo 
in sklicali smo potrebne specialiste, naredili 
smo preiskave, predvsem krvne, in on je pri 
nas zaključil. Ampak imel je kup težav, ki so 
kazale na že razviti aids, zdravil pa se je pri 
drugih specialistih. Še danes se dogaja, da 
nekdo takšen po potrebi zaradi simptomov 
zaide k drugemu specialistu. Saj na hiv pomisli 
le nekdo, ki te celostno pozna. Če pa prideš 
zaradi aft ali kandidiaze v ustih, greš lahko 
pa tudi na stomatološko kliniko na oddelek 
za ustne bolezni, mar ne? Ali pa te splošni 
zdravnik zdravi doma in ti lajša težave. Tako 
da so bili ti ljudje razpršeni, in kolikor berem, 
so še vedno. Tudi specialisti ne pomislijo 
vedno na hiv. Kot da gre za neko zanikanje v 
smislu: „Pri nas se pa to ne more zgoditi.“

Kako pa so sestre, ki so skrbele za tega 
prvega bolnika, sprejele to delo?
Spominjam se drobcev. Spominjam se 
odpora, spominjam se strahu, katera bo 
morala tisti dan delati z nekim bolnikom. 
Vedno smo izbrali najstarejšo, najbolj 
izkušeno. Kolegica, ki je vodila oddelek, to 
je bila Barbara Bergant, je naredila plan dela 
tako, da je nekega bolnika vedno negovala 
najbolj izkušena sestra. Osnovno stališče je 
bilo, da mora za bolnika skrbeti človek, ki bo 
zadevo opravil najbolje in najbolj varno, zase 
in zanj. Prav tako tega dela nismo dali sestri, 
ki se je zelo bala. Včasih je bolnik potreboval 
dve sestri, če je bil nepokreten ali hudo bolan. 
Na kliniki je delo potekalo 24 ur na dan in 
dopoldne je lahko bila prisotna posebna 
sestra, že popoldne pa zaradi organizacije dela 
bolnik ni imel posebne sestre, razen če je bil 
zelo bolan. Ponoči je delala ena sestra, če je bil 
kdo hudo bolan, sta bili pa dve. Pomanjkanje 
kadra se odraža ravno pri tistih bolnikih, pri 
katerih imaš več dela.

Če pomislim nazaj – kako malo smo naredili 
za zmanjšanje strahu pri medicinskih sestrah! 
One so bile sicer izobražene, veliko so se naučile 
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pri delu, ampak s tem psihičnim vidikom so 
se morale soočati vsakič znova. Na začetku 
sem zaznala, da je bil bolnik s hivom pri nas 
dvojno ožigosan. Bil je ožigosan, ker je bil pač 
bolan in nas potencialno ogroža, ko delamo 
z njim, predvsem pri krvavih posegih. Drugo 
je bila pa stigma, ker je bila večina bolnikov 
istospolno usmerjenih. Istospolna usmerjenost 
je bila stigmatizirana, še danes je, ampak danes 
se o tem vsaj govori in je o tem sprejemljivo 
govoriti. Takrat pa, petinosemdesetega sem 
imela 33 let, do takrat nisem spregovorila o 
tej temi. Vedela sem, da to obstaja, ampak o 
tem pa nisem vedela nič. Šele s pojavom prvih 
bolnikov sem se začela seznanjati z drugačnim 
načinom življenja, z drugačnim obnašanjem, 
z drugačnimi potrebami. Ta bolezen mi je 
prinesla tudi mnogo spoznanj, ki so bila 
prej tabu. Pa ne samo meni, verjetno tudi 
drugim, a jaz sem o tem veliko razmišljala, 
o tem nato tudi študirala in začela razumeti 
spolnost na čisto drug način. Sprejemanje 
drugačnosti je bilo pri meni hitro. Pri diplomi 
pa sem raziskovala, kako medicinska sestra pri 
bolniku s hivom doživlja stres.

Spominjam se še, da sem se ob tem prvem 
bolniku ukvarjala z vprašanjem, kaj bomo 
storili, ko bo umrl, saj smo imeli težave z 
drugimi službami. Obstajali so protokoli in 
utečeni postopki za ravnanje s posmrtnimi 
ostanki, ampak po prihodu aidsa smo morali 
te stvari na novo doreči. Patologe je bilo treba 
prepričevati, da so sploh opravili obdukcijo, 
celo z Žalami smo imeli veliko komunikacije, 
da smo organizirali pravi način prevoza 
posmrtnih ostankov. Trupla ljudi, ki so umrli 
za aidsom, smo tako kot pri drugih nalezljivih 
boleznih dajali v posebne vreče, da ni prišlo 
do iztekanja potencialno kužnih tekočin. 
No, ko je ta prvi bolnik umrl, so ljudje, torej 
zaposleni, z oddelka kar izginili, nihče ga 
ni želel odpeljati v mrtvašnico. S sodelavko 
medicinsko sestro sva ga potem odpeljali 
sami. Tudi pri naslednjih primerih se je to 

še dogajalo. Nekdo je to moral opraviti in s 
to sestro, Mirjano, sva se velikokrat soočali 
s posebnimi problemi. Nekdo, ki je bil hiv 
pozitiven, se je na primer v zaporu porezal 
in pazniki so nas klicali, naj mu pridemo 
pomagat in počistit sobo. Ker so se bali krvi, 
niso vedeli, kako naj jo počistijo. In je ona 
šla in oskrbela bolnika. Ker zaporska sestra ni 
hotela. Velikokrat smo bili v stiski, ker smo 
reševali probleme izven klinike. Že svojih smo 
imeli cel kup, pa smo reševali še druge. Ni 
nam bilo treba, a tako smo se odločili po vesti, 
ker smo pač znali. Ni bilo le enkrat. Šla sem 
tudi v porodnišnico svetovat kolegicam, ko je 
prva hiv pozitivna mati rodila otroka. Skratka, 
s svojimi izkušnjami smo pomagali drugim. 
Sama sem bila bolj vpeta v sodelovanje z 
zdravstvenim kadrom kot pa z bolniki.

Pa vas je pogled na obolele pretresel? Aids je 
na videzu ljudi vendarle pustil sledi.
Ne, nič. Nikomur ni na čelu pisalo, da ima 
aids, kar se pa tiče videza, so bili videti kot 
bolniki s kakšno drugo infekcijo. Da je 
nekdo shujšan, da je nekdo bled, da ima 
kdo spremembe na koži, je bilo za nas nekaj 
običajnega. Tudi druge infekcije imajo 
podobne simptome. Najhujša zgodba, ki se je 
spomnim, se nanaša na enega od naslednjih 
bolnikov, ki je zaradi aidsa krvavel iz črevesja 
in sunkovito bruhal. Vsa soba je bila krvava 
do stropa. Veliko sem bila pri njem, a ko me 
ni bilo v službi, je morala kolegica, ki me je 
nadomeščala v času dopusta, to reševati sama. 
To so izredne stvari. Pacienti pa so prihajali 
z različnimi slikami, eni so imeli pljučnice, 
drugi spremembe na koži, nekateri so zaradi 
sprememb v ustih težko požirali in tako naprej. 
Te simptome je zdravnik skušal zdraviti in jih 
lajšati. Če smo potrebovali kirurga, je prišel 
sem. Če smo potrebovali psihiatra, je prišel 
sem. Bolnikov nismo pošiljali iz klinike, saj 
bi bilo to zanje travmatično. Že obnašanje 
zdravstvenih delavcev je bilo za bolnika 
stresno. Mnogi jih niso želeli obravnavati, 
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dr. Vidmar pa tudi jaz sama sva se morala 
veliko pregovarjati, da smo dobili ustrezne 
specialiste, pri čemer je bil dr. Vidmar zelo 
spreten. Strah pa je bil večkrat tudi razlog, da 
kdo ni prišel. Sama imam neprijetno izkušnjo, 
ko sem šla o aidsu predavat medicinskim 
sestram na Psihiatrični kliniki. Na voljo sem 
imela 15, 20 minut, za mano pa je bil na vrsti 
zdravnik psihiater. Ob zaključku predavanja 
sem rekla, da se mi mudi nazaj na oddelek in 
da bom odšla. A sem se nato vseeno še usedla 
v zadnjo vrsto, da bi slišala, kaj bo povedal 
psihiater. On pa je rekel: »Tale medicinska 
sestra, ki vam je predavala, je pa verjetno zelo 
dobro plačana, da dela s temi bolniki.« Imela 
sem trde noge, nisem mogla vstati, tako me 
je prizadelo. To je bilo leta 1990, ko je od 
začetka epidemije minilo že nekaj let, prišlo 
pa je od strokovnjaka, ki sem ga zelo cenila 
in bi me moral podpreti. To so majhne stvari, 
ampak vplivajo nate. Ali pa se je zgodilo, da je 
bilo treba izvesti bronhoskopijo, to je precej 
invaziven poseg pregleda pljuč. Zdravnik 
specialist je prišel, vse smo mu pripravili in 
mu asistirali. Ko je po posegu zapustil sobo, si 
ni slekel samo varovalne opreme, ampak se je 
slekel do pasu in se do pasu umil. To je bilo za 
nas nenavadno, ampak on je pač tako reagiral. 
Dileme, bojazen, da se hiv prenaša še kako 
drugače, so bile takrat še žive.

Smo pa hoteli pri bolnikih čim več opraviti 
sami, tudi če so na primer potrebovali 
intenzivno terapijo, smo jim vedno skušali vse 
nuditi na oddelku. To pa zato, ker smo imeli 
najmanj problemov, če smo stvari opravili 
sami. Zaradi vsega potrebnega dogovarjanja 
bi bilo sicer včasih za bolnika prepozno.

Ste po prvem bolniku pričakovali kaj več 
primerov ali ste vedeli, da bo šlo počasi?
Dr. Vidmar, ki je spremljal paciente v 
ambulanti, je zelo dobro vedel in nas 
opozarjal, da bo pri tem ali onem potrebna 
hospitalizacija. In na ta način smo bili nekako 

pripravljeni, da nekdo prihaja. Kakšnih 
presenečenj, da bi bolnik kar prišel, razen 
izjemoma nismo imeli. Zdravnik je bil vedno 
profesionalno korekten in nas je pripravil. 
Bojazni, da bo kar naenkrat začelo pri nas 
obolevati veliko ljudi, pa takrat ni bilo in 
predvidevali smo, da do tega ne bo prišlo. 
Ljudje so prihajali posamično.

Prvi primer se je zgodil julija, mediji pa 
so o njem poročali šele konec avgusta. Bi 
rekli, da so ta podatek prikrivali, ker niso 
želeli ustvarjati panike?
Absolutno. Ni dobro ustvarjati panike. 
Določena napetost je bila tudi na kliniki. Jaz 
sem bila zaposlena s tem problemom, ko pa 
sem prišla ven z oddelka, so me ostali zaposleni 
čudno gledali, češ, kaj mi je, da delam s temi 
bolniki. Pred njimi so imeli strah, tudi čisto 
neutemeljen. Prišla sem recimo na malico in 
so mi sodelavke rekle: „Kako pa si dovolila aids 
bolniku, da je šel na telefonsko govorilnico?“ 
Nisem razumela, kaj je narobe. „Ja, zdaj bo 
pa nekdo drug prijel tisto slušalko!“ Takšne 
osnovne stvari smo morali razreševati med 
sabo. Na začetku so ljudje napačno razumeli, 
kaj pomeni kontakt. Da je problem že, če daš 
človeku roko. Na začetku je bil problem že 
samo prijeti kljuko za bolnikom.

Ampak to je bilo na začetku, kasneje tega 
verjetno ni bilo več?
Ja, čas je prinesel svoje. Na oddelku je bila do 
teh oseb potem neka simpatija, hoteli smo 
jim pomagati. Bili smo neke vrste njihovi 
zastopniki, tako se je razvil ta odnos na 
oddelku. Tudi ambulantni bolniki so najraje 
prihajali kar na oddelek, saj so se tam počutili 
varne, varne pa zato, ker so bili sprejeti. Tisti, 
ki so se dolgo zdravili, so to tudi povedali. Te 
zgodbe so bile zelo dramatične, meni je včasih 
žal, da si jih nisem zapisovala. Kasneje sem 
v angleščini brala različne zapise o aidsu in 
sem si mislila, da smo tudi mi imeli takšne 
in drugačne zgodbe, ki bi bile mogoče za 
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koga zanimive. A bila sem tako zaposlena, da 
miselno nisem imela prostora, da bi jih zapisala.

Na kliniki so se seveda ljudje zdravili tudi 
zaradi drugih razlogov. So vam oni ali 
pa njihovi svojci zaradi aidsa povzročali 
težave?
So. Imeli so dileme. „A to je oddelek za aids? 
Moj svojec pa že ne bo tukaj ležal.“ Tudi do 
tega je prihajalo. Seveda ni nikjer pisalo, da 
je to oddelek za aids, in mi nismo tega nikjer 
izpostavljali.

Ste se kdaj z ljudmi z aidsom pogovarjali o 
njihovih pričakovanjih? So bili prepričani, 
da bo z njimi vse v redu, morda pesimistični, 
skratka, kako so se odzivali na svojo 
bolezen?
Zelo različno, odvisno, v kateri fazi so prišli in 
kaj jim je zdravnik povedal o tem, v kakšnem 
stanju so. Edini skupni imenovalec je bil strah 
pred smrtonosno boleznijo. „Koliko časa bom 
živel?“ „Ali bodo našli zdravilo?“ Predvsem 
pa: „Ali bom ohranil anonimnost?“ Slednje 
je bilo zanje zelo pomembno. V Sloveniji je 
bilo takrat tudi tako, da so ljudje reagirali 
zelo agresivno, če so za koga izvedeli, da je hiv 
pozitiven. Prestrašeno in agresivno. Zato smo 
si zelo prizadevali, da bi paciente zaščitili.

Kakšne pa so bile njihove zgodbe? Jih je 
kdo obiskoval?
Ponavadi je imel vsak neko osebo, neko 
pomembno osebo, ki je prihajala. Prijatelja, 
ženo, sorodnika. Eden je imel samo teto. 
Vedno je imel nekdo nekoga. So se pa nekateri 
svojci sramovali bolezni. Težko jim je bilo, 
težko, ker je bil bližnji bolan, čutili pa so se 
tudi na nek način ožigosane. To sem čutila. 
Po njihovem izrazu, po njihovem nastopu, bili 
so zaprti vase, nič niso govorili niti spraševali. 
Zanimivo pa je, da se žene niso odvrnile 
od mož, ko so izvedele, da so hiv pozitivni, 
čeprav prej niso vedele, da so živeli dvojno 
življenje. Veste, za nas je bilo to vse novo in 

psihosocialno delo z ljudmi z aidsom me je 
zelo zaposlilo. Manj medicinski del in bolj 
psihosocialni. Tako da smo počeli za današnje 
čase nenavadne stvari. Danes alternativno 
zdravljenje ni nič nenavadnega. Takrat smo 
po navodilih nekega zdravilca kuhali čebulo 
in bolnika z njo oblagali po telesu. Tega ni 
vedel nihče na kliniki razen zdravnika in nas 
sester. In smo v kopalnici kuhale čebulo, ker 
je bolnik verjel, da mu bo to pomagalo, saj 
mu je to svetoval zdravilec. Pred 30 leti je bilo 
to malo posebno. Ampak mi smo se toliko 
prilagodili njegovi potrebi, zdravila mu pač 
nismo mogli ponuditi, pa smo počeli takšne 
stvari. Nesprejemljivo za neko medicinsko 
ustanovo, Infekcijsko kliniko sredi Ljubljane, 
v devetdesetih letih.

Ste mu želeli predvsem ugoditi?
Tako je, ko nismo mogli storiti ničesar več, 
smo se odzvali na njegovo željo po preživetju 
tudi s takšnimi popolnoma nesprejemljivimi 
dejanji. Na oddelku smo imeli tudi poroko. 
Gospod je bil delavec v tujini, partnerka pa je 
bila iz Jugoslavije, doma nekje v Hercegovini 
ali na Hrvaškem. Ker je vedel, da bo umrl, čutil 
je namreč, da se mu bolezen slabša, pomagati 
pa mu nismo mogli, se je želel poročiti, da bi 
imela ona v tradicionalnem okolju, iz katerega 
sta izvirala, status vdove. Kako zdaj to narediti? 
On ni bil sposoben zapustiti postelje, zato se 
je dr. Vidmar dogovoril, da se lahko poroka 
izvede kar v bolniški sobi. Spominjam se, bila 
je sobota in tudi sama se je udeležila, nesla 
sem šopek rož, da bi bil ta obred karseda 
podoben pravemu obredu. Skratka, delali 
smo stvari zaradi potreb bolnikov in zelo 
empatično. Ravno ta psihosocialni del je pri 
bolniku, ki mu ne moreš pomagati z zdravili, 
zelo pomemben.

Kako pa so vaše delo sprejemali v okolju, 
kjer ste živeli, glede na stigmo in strah pred 
aidsom? Ste vi občutili kakšne posledice?
Dolgo časa ni nihče vedel. Potem pa sva šla 
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enkrat, ne spomnim se leta, z dr. Tomažičem 
na televizijo. Bila sem pod strašno pezo, ker 
se moj mož s tem ni strinjal, a sem se vseeno 
odločila in šla. To je bil potem v širši družini 
povod za pogovor na to temo. Živim v zelo 
tradicionalnem okolju, a me o tem ni nihče 
nič vprašal. Nikoli. Tudi to je izraz strahu pred 
drugačnostjo. Mož je pa imel težave v službi, 
to mi je sicer povedal v šali, a v šali je vedno 
pol resnice. Ko so izvedeli, da delam z ljudmi z 
aidsom, so se začeli do njega drugače obnašati. 
Zjutraj na primer niso hoteli piti kave z njim. 
Tako da je tudi on imel obdobje, ko mu je 
bilo težko, dokler se niso stvari malo umirile 
in so ljudje malo razmislili.

Pa vas je ta odnos družbe in še posebej 
sodelavcev v zdravstvu do ljudi z aidsom, ki 
ste jih vi poznali, prizadel?
Seveda me je. Stresno je bilo to uravnati, to 
nositi. Morala sem predelati nekatere stvari, 
da sem lahko normalno delala.

Predstavljam si, da ni bilo lahko gledati 
mladih ljudi, ki so umirali. Ali ste zaradi 
poklica vendarle imeli trdo kožo?
Ne, to je vedno travma. Še večja je, ker so bili 
mladi. Bil je nek fant, namesto katerega bi 
najraje sama umrla. Bil je tako zaprt vase, tako 
prestrašen pred smrtjo, še danes vem, v kateri 
sobi je ležal, kakšen je bil videti. Želela sem 
si, da bi lahko sedela ob njem in ga držala za 
roko, da bi lažje umrl. Žal nisem imela časa. 
Narava dela je bila takšna, da sem morala biti 
na več koncih. Umrl je ponoči, ko nisem bila 
v službi. On je bil mlad, imel pa je ubogo 
mamo, ki je bila vsa sključena. Starko z ruto, 
ki se je prišla na oddelek poslovit od njega. In 
potem je umrl sam. Saj sestre so bile zraven, 
ampak ti ljudje so ponavadi umirali sami, brez 
svojcev.

Leta 1988 se pojavi zidovudin, prvo 
zdravilo za zdravljenje okužbe s hivom. Je 
bilo med bolniki kaj več optimizma?

Pojavilo se je upanje, med bolniki in tudi med 
zdravstvenimi delavci. In ko se je izkazalo, 
da ne deluje, kot bi si želeli, je bilo pri enih 
in drugih tudi razočaranje. Do pojava aidsa 
smo imeli na Infekcijski kliniki le izjemoma 
primere, ko so ljudje umrli zaradi okužbe. 
Imeli smo težko bolne, a smo jih lahko 
zdravili, saj smo imeli zdravila. Za nas je bil 
tako aids velika nemoč, ker tem ljudem nismo 
mogli pomagati. Simptomatsko smo lahko 
zdravili spremljajoče bolezni, pozdraviti pa jih 
nismo mogli.

S klinike ste odšli leta, preden so se 
pojavila učinkovita zdravila. Ste kasneje še 
spremljali dogajanje, povezano s hivom in 
aidsom?
Stvari nisem spremljala intenzivno, zato pa 
nenehno. Srečevala sem se s sodelavkami, 
kot sem omenila, sem tudi diplomirala iz 
te teme. Na nivoju Kliničnega centra sem 
uvajala materiale za delo z bolniki s krvno 
prenosljivimi boleznimi. Zaradi izkušenj sem 
imela posluh za to. Ko so prišla zdravila, ki so 
reševala življenja ljudi, pa sem bila navdušena. 
Navdušena nad znanostjo. Vera, da bodo prišla 
zdravila, je bila pri meni vedno prisotna. To je 
nek osnovni poklicni optimizem. Ko pa vidiš, 
kako zdravila rešujejo življenja, si vesel za 
vsakega človeka. Neki bolnik, ki se je zdravil 
skoraj dvajset let, je bil prav fenomenalen. 
Srečala sem ga po nekaj letih v dvigalu 
Kliničnega centra. Spoznala sem, kaj pomenita 
volja in optimizem takšnega človeka. Tisti, ki 
je bil žalosten, si je hitro zapečatil življenje, 
je nekako kar poklical smrt. Tisti pa, ki je bil 
borec – verjetno to velja za vse ljudi, ampak 
pri teh pacientih sem to zelo dobro začutila 
–, je včasih kot po čudežu premagal kakšne 
stvari. Ali pa se je kdo odločil in živel še nekaj 
dni, pa nismo vedeli, kako. Ampak imeli 
so neko voljo, nekaj so hoteli še opraviti, še 
urediti in to jih je držalo pri življenju. Zelo 
je pomembno, kako pristopiš k vsaki stvari, 
tudi bolezni.
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JAZ IN AIDS

Moje gejevsko seksualno življenje se je zares 
začelo v februarju leta 1984. Seveda sem bil 
prej že nekajkrat zaljubljen v fante, pa tudi 
nekaj mečkanj in fafanj sem dal skozi (če ne 
omenjam še nekajletnega rednega hetero-
seksualnega življenja), a vse to je bilo precej 
neozaveščeno, neimenovano. Štrikanje, bari, 
diski so se mi odprli šele v Parizu in z njimi 
fantje, ki niso bili zadovoljni le s 
premetavanjem po postelji, temveč so hoteli 
fuk. To pa je bilo na zahodu že leto histerije 
aidsa, junija je na primer umrl Michel 
Foucault. Tudi slovensko gibanje se je rodilo z 
aidsom: že v publikaciji Viks s podnaslovom 
Homoseksualnost in kultura z dne 2. aprila 
1984 beremo o zgodovini aidsa in intervju, iz 
katerega je jasno, da so se že pripravljali na 
primere doma. Viks sem tedaj prebral, tudi na 
par dogodkov prvega festivala Magnus konec 
aprila istega leta sem šel, potem pa spet v 
Pariz, kjer sem nedvomno naletel na številna 
opozorila pred to »pedrsko kugo«. Po eni 
strani me je kar razganjalo ob prihodu v 
gejevski nočni vrvež, po drugi pa me je bilo 
strah. Mislim, da tedaj še ni bilo razširjeno 
mnenje, da kondomi preprečujejo prenos, 
tudi reklamirali jih še niso. Ostalo ti je, ali da 
se izogibaš nevarnejšemu seksu, čeprav tudi ni 
bilo povsem jasno, kaj to je, ali pa da enostavno 
tvegaš. Bil sem preveč svež, premalo obveščen, 
tvegal sem, ne na veliko, pa vendar. Kmalu 
sem srečal stalnega partnerja in potem leta 
seksal samo z njim, obenem pa upal, da sem 
edini tudi zanj. Pa vendar me je skrbelo in po 
enem od povratkov sem se odločil za testiranje. 
Ne vem, ali je bil september 1985 ali leto 
kasneje, Infekcijska klinika je začela s 
testiranjem, in jaz, poln gejevske energije, sem 
direktno iz Pariza vstopil v ambulanto, ki je 
komaj začela s testiranji. Sprejel me je dr. 
Ludvik Vidmar, postavljal mi je različna 
vprašanja, zelo previdna, kar se tiče 
homoseksualnosti. Jaz pa seveda nisem imel 
težav, nobenih zadržkov, bil sem brez občutka, 

v kakšni družbi se nahajam, kam sem se vrnil, 
dokaj direktno sem mu govoril o svojem 
gejevskem seksu, da mu je bilo kar nerodno, 
lahko, da je celo zardeval. Kdo ve, ali je pred 
mano sploh že naletel na tak primer odkritosti. 
Test sem položil in spomnim se, da mi je 
precej odleglo. Aids je bil tedaj smrtna 
bolezen, zdelo se je, da imaš po odkritju 
morda še dva ali tri mesece življenja. To res ni 
bil hec! A od vekomaj sem rad hodil po robu 
in aids me je začel malo bolj zanimati. Sekcija 
Magnus je februarja leta 1985 izdala poseben 
ciklostiran zvežčič o aidsu (Vse, kar ste hoteli 
vedeti o aidsu, a si niste upali vprašati), tudi ta 
mi je prišel v roke. Decembra 1986 je sekcija 
v Cankarjevem domu organizirala okroglo 
mizo o aidsu ter izvedbo gledališke predstave 
SNG Maribor Tako, kot je W. M. Hoffmana, 
a vse to je šlo mimo mene, ker sem bil odsoten. 
Maja 1987 sem odšel na razstavo v Galerijo 
Škuc (O aidsu proti aidsu), ki je nadomeščala 
začetek potem nikoli izvedenega četrtega 
festivala Magnus. Prav v zvezi z njim je 
slovenska histerija okoli aidsa dosegla vrhunec. 
In na razstavi so že delili kondome! Mislim, 
da sem se prav na tej razstavi prvič srečal z 
aktivisti, in ker so me nekateri že poznali kot 
pesnika, ki piše homopesmi, me je nekdo 
povabil, da bi se pridružil Magnusu. Magnusu, 
ki je tedaj že razpadal. Verjetno sem se 
dejansko pridružil v začetku leta 1988 novi 
postavi Magnusa, v kateri je bil najbolj zagret 
Boris Pintar, prav tako nov član. Zasebno sem 
se še vedno dobival s svojim fantom iz Pariza, 
ne spomnim pa se, ali sva začela uporabljati 
kondome. Ti pa so bili nedvomno obvezen 
repertoar mojega nadaljnjega aktivističnega 
življenja. Druga številka Gayzina, ki je izšla 
oktobra 1988, je imela aids že na naslovnici, 
aids smo vključevali v vse aktivnosti, ki smo 
jih izvajali. Pa vendar pravega zagona na tem 
področju ni bilo videti – ne nazadnje je bila to 
za vse skrajno depresivna tema. Jeseni 1989 
sem začel delati v gledališču Glej, kjer sem 
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spoznal Lidijo Jurjevec. Vztrajno me je 
nagovarjala, da je treba nekaj storiti v zvezi z 
aidsom, da ima za sabo zaslombo ZSMS, 
kasneje ZSMS-Liberalne stranke, in da se je 
treba povezati s stroko. Tako smo pri ZSMS 
ustanovili skupino Aids-help, ki je »združevala 
zainteresirano strokovno in laično javnost«, 
oblikovala program ter svoje zahteve in 
pobude prek ZSMS posredovala v slovenski 
parlament. Med prvimi javnimi dogodki je bil 
pogovor o aidsu, ki je 3. 12. 1989 potekal v 
Roza disku (pred samim začetkom disko 
večera), na katerem sta bili prisotni tudi dr. 
Dunja Piškur-Kosmač in dr. Irena Klavs, obe 
z Inštituta za varovanje zdravja (z obema smo 
potem sodelovali leta ali celo desetletja). Aids-
help je deloval bolj kot skupina za pritisk, ki 
naj bi druge izvajalce pripravila k ukrepanju. 
Predvsem je skušal doseči, da bi republika 
ustanovila poseben sklad za boj proti aidsu, iz 
katerega bi se financirale akcije in dejavnosti. 
Zavzemal se je za strokovno in stalno 
obveščanje ter izobraževanje skozi šolski 
sistem, za dnevna, tedenska in mesečna 
reklamna sporočila, za brezplačno in 
anonimno testiranje, za profesionalno delo za 
prepre-čevanje širjenja infekcije s hivom in s 
tem v zvezi za ustanovitev posebne Komisije 
za aids pri Izvršnem svetu, za dodaten trud pri 
intravenoznih uživalcih drog, za pravno 
zaščito in izrecno prepoved diskriminacije 
oseb s hivom. Na pobude je Izvršni svet SRS 
odgovoril 30. januarja 1990, v glavnem 
negativno. Našteli so ves trud, ki ga je že dotlej 
država namenjala problematiki aidsa, in 
obljubljali dodatna sredstva, ki pa naj bi jih 
dodelili strokovnim ustanovam – vsekakor so 
pobudo o posebnem skladu zavrnili. Na 
zavrnitev smo se marca sicer pritožili, a brez 
uspeha. Naše srečanje s predstavniki Inštituta 
za varovanje zdravja (IVZ), Infekcijske klinike 
in Mikrobiološkega inštituta (MI) pa je konec 
1989 le obrodilo zelo konkreten rezultat. 
Debata o anonimnem in brezplačnem tes-

tiranju, ki so mu v glavnem vsi nasprotovali, 
saj tako ne bi mogli nadzirati okuženih, se je 
končala tako, da je dr. Miha Likar, vodja MI, 
prevzel to testiranje na svoja ramena. MI je bil 
znan kot referenčni laboratorij za aids za vso 
Jugoslavijo, Likar pa kot tisti, ki se je pogumno 
spopadel z novim virusom: že na začetku 
testiranj 1985 je sam pral pribor in epruvete, 
tudi jemal kri, ker se je drugo medicinsko 
osebje enostavno balo imeti kakršenkoli stik z 
morda okuženo krvjo. Za tehnično izvedbo 
smo se torej zmenili kar z njim. Pripravili smo 
mu letake z besedilom za testirane, vprašalnik 
in napotke o testiranju, kajti uradni nosilec 
projekta je bil Aids-help (po njegovem hitrem 
zamrtju pa Škuc Magnus), izvajalec pa MI. 
Na začetku je Likar osebno jemal kri vsem, ki 
so se odločili za to anonimno in brezplačno 
testiranje. Kasneje sta to prevzeli dr. Stanka 
Ovčak in Lidija Kristančič. Sam sem bil z 
njima v stiku več let, vsake toliko sem ju 
obiskal na Mikrobiološkem inštitutu, da smo 
pregledali statistike. To testiranje je ves čas 
delovalo tudi kot pritisk na državne ustanove, 
naj končno sprejmejo anonimnost in odmerijo 
sredstva za tako testiranje. To se je zgodilo šele 
po letu 1995 in tedaj je anonimno in 
brezplačno testiranje prešlo na Infekcijsko 
kliniko. Aids-help je skušal tudi sam nabrati 
denar za delovanje. Tako je 22. marca 1990 
organiziral humanitarni koncert v Mariboru, 
ki pa je bil precejšen polom. Manjša zmaga je 
bila le še vključitev predstavnika neodvisnih 
vladnih organizacij – mene – v tedanjo 
Komisijo za aids. Tako sem v tej dokaj 
papirnati komisiji sedel kar nekaj let (kar je 
bilo bolj ali manj depresivno). Moje sobivanje 
z aidsom pa ni bilo depresivno le v stiku z 
birokratskim aparatom, s prikrito homofobijo, 
z aidsfobijo, z očitno borbo za denar, pač pa še 
bolj v konkretnih stikih z okuženimi. Največji 
tovrstni šok sem nedvomno doživel na 
konferenci nevladnih organizacij za boj proti 
aidsu Eurocaso oktobra 1990 na Dunaju. Bil 
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sem bolj ali manj naiven aktivist brez stika z 
realnostjo. Zaprepaden sem ugotovil, da me 
obkrožajo skoraj sami okuženi aktivisti, ki so 
govorili iz svojih življenj, iz stvarnosti smrtne 
bolezni, ljudje vdrtih oči, izsušeni ali drugače 
od bolezni načeti posamezniki, sicer mnogi še 
mladi, a že zapisani smrti. Slike s te konference 
so verjetno dokončno splanirale eno od poti 
mojega življenja. Aids se je vpletel v akcije in 
projekte, ki sem jih vodil, v moje pisanje, 
prevajanje, urejanje, v moje zasebno življenje, 
v svetovanje, pomoč, v delo z drugimi 
organizacijami in institucijami. Aids je 
odnesel veliko ljudi, ki sem jih občudoval, in 
prizadel druge, ki sem jih imel rad. To moje 
sobivanje z aidsom me je po svoje tudi 
oblikovalo, zaznamovalo moj pogled na svet 
in ljudi.
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UVOD 

Društvo informacijski center Legebitra se je s 
programi promocije varne spolnosti za moške, 
ki imajo spolne stike z moškimi (MSM), začelo 
ukvarjati leta 1998. V kontekstu takrat edine 
vrstniške skupine za istospolno usmerjene 
mlade je kot eno izmed temeljnih vsebinskih 
področij njenega programa pomembno vlogo 
zavzemala preventiva hiva.
V Sloveniji je Legebitra v sodelovanju s 
projektom Virus, ki ga je takrat izvajal 
SloMSIC, mladim MSM kot posebni ciljni 
skupini kot prva na delavnicah posredovala 
preventivne napotke in relevantne podatke, 
povezane s hivom in aidsom. Kot predstavnika 
SloMSIC sta sodelovala študenta medicine 
Primož Debevec in Veronika Rutar. Leta 2000 
je v partnerskem sodelovanju s Študentsko 
organizacijo Univerze v Ljubljani, njenim 
resorjem za socialo in zdravstvo in društvom 
SloMSIC pripravila izobraževalno akcijo 
Prvi december, v okviru katere je bilo izdanih 
15.000 informacijskih zloženk. Rezultat 
sodelovanja se je kazal tudi v tem, da so 
bili napotki za MSM vključeni v splošni 
izobraževalni material o preprečevanju hiva.
Ko se je ministrstvo za zdravje leta 2005 z 
javnim razpisom za nevladne preventivne 
programe odzvalo na nenaden porast 
novoodkritih primerov hiva v skupini MSM, 
je začela Legebitra intenzivno sodelovati 
tudi z ministrstvom. Od leta 2007 ima tudi 
stalnega predstavnika v nacionalni Komisiji 
za aids, ki deluje pod okriljem ministrstva. 
Status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju zdravstvenega varstva 
(Ministrstvo za zdravje, odločba št. 093-
41/2010/2), je Legebitra pridobila leta 2010. 
Njene preventivne in podporne zdravstvene 
programe na področju hiva ves čas podpira 
tudi Mestna občina Ljubljana.
Program preventive hiva in podpore za osebe s 
hivom je pri Legebitri dolgo, od leta 1998 do 

2014, deloval po ustaljeni trotirni strukturi, 
ki je podrobno opisana v nadaljevanju. Zaradi 
spoznanj, do katerih smo prišli med izvajanjem 
obsežnega multidisciplinarnega partnerskega 
projekta Odziv na hiv (2015–2016), 
podprtega s sredstvi Finančnega mehanizma 
EGP in Norveškega finančnega mehanizma, 
pa se program preventive in podpore prav med 
nastajanjem pričujočega besedila nadgrajuje 
v kompleksnejšo sistematično šesttirno 
strukturo, ki bo obsegala informiranje in 
obveščanje, testiranje v skupnosti, terensko 
delo (outreach), svetovanje in podporo, 
raziskovanje in izobraževanje ter zdravstvene 
politike (advocacy).

SVETOVALNO-PREVENTIVNI PROGRAM 
HIV/AIDS PREVENTIVE

Program preventive in podpore na področju 
hiva in aidsa za MSM, ki ga izvaja Društvo 
informacijski center Legebitra, smo 
poimenovali Svetovalno-preventivni program 
HIV/aids preventive. Z leti se je izoblikoval 
v stabilno trotirno strukturo: preventiva, 
podpora in testiranje.

PREVENTIVA 

Preventivne informacijsko-komunikacijske 
aktivnosti, čisto preventivno delo torej, 
smo pri Legebitri izvajali v obliki preventivnih 
kampanj, ki so bile v zadnjih letih smiselne, 
ciljno naravnane nadgradnje nacionalne 
preventivne kampanje Prenašaj sporočilo, 
ne virusa! (2009/2010). Šlo je za aktivnosti 
informiranja, izobraževanja, osveščanja in 
promocije, ki so se usmerjeno posvečale 
skupini MSM:
• snovanje, oblikovanje, tisk, izdaja in 

distribucija zloženk s kondomi in 
lubrikanti, s pomočjo katerih smo poleg 
dosledne in pravilne uporabe kondoma 
promovirali tudi redno periodično 
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testiranje na hiv in druge spolno 
prenosljive okužbe (SPO),

• snovanje, oblikovanje, tisk, izdaja in 
distribucija letakov, ki so obravnavali 
različne vsebine, npr. pomen testiranja 
na hiv, mesta za testiranje na hiv po vsej 
državi, preprečevanje stigmatizacije oseb 
s hivom,

• snovanje, oblikovanje, tisk, izdaja in 
distribucija plakatov z različnimi 
vsebinami, npr. možnosti testiranja na hiv 
po Sloveniji, preprečevanje stigmatizacije 
oseb s hivom,

• snovanje, oblikovanje, tisk, izdaja in 
distribucija priročnikov (npr. o hivu in 
drugih SPO),

• priprava spletnih strani (npr. www.
stop-aids.si, s katero smo pomembno 
prispevali k delu ministrstva za zdravje) 
in posebnih podstrani (npr. za osebe s 
hivom na www.stop-aids.si ali na spletnih 
straneh Legebitre),

• promocija produktov in sporočil 
informacijsko-komunikacijskih kampanj 
(npr. spletnih strani, pomena rednega in 
periodičnega testiranja, svetovalnice …) v 
spletnih okoljih, ki jih uporabljajo MSM,

• sodelovanje z množičnimi mediji 
(zagotavljanje informacij, gradiv, 
sogovornikov in sogovornic, lansiranje 
temeljnih sporočil …).

Produkte preventivnih informacijsko-
komunikacijskih kampanj smo redno 
razdeljevali predvsem na specifičnih mestih 
druženja MSM – po klubih, lokalih, savnah, na 
zabavah za MSM – in jih raznašali nevladnim 
organizacijam, ki naslavljajo MSM, in na 
mesta testiranja na hiv in druge SPO, na 
voljo pa so bili tudi na vseh večjih dogodkih 
in prireditvah, pri katerih je sodelovala 
tudi Legebitra (Študentska arena, Festival 
nevladnih organizacij – Lupa, Škisova tržnica, 
Parada ponosa …). Po želji smo materiale, 
predvsem ob prvem decembru, pošiljali tudi 

vsem ostalim zainteresiranim, šolam, varnim 
hišam in drugim nevladnim organizacijam. 
Vsi produkti informacijsko-komunikacijskih 
kampanj so bili na voljo brezplačno. Na letni 
ravni smo razdelili vsaj 20.000 zloženk s 
kondomi in lubrikanti.

Priročnik o hivu in spolno prenosljivih okužbah

Plakat o možnostih testiranja na hiv v Sloveniji

Mitja Blažič in Simon Maljevac



Letak o možnostih testiranja na hiv v Sloveniji

Plakat proti stigmi zaradi hiva

Zloženka Četrtkovih dialogov

Zloženka s kondomom in lubrikantom
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PODPORA
 
Celostni sistem podpore za MSM je pri 
Legebitri obsegal naslednje aktivnosti:
• Raziskave, npr. raziskava spolnega 

vedenja MSM iz leta 2011.
• Informacijska točka: njen namen je že 

od nastanka zbiranje in posredovanje 
informacij MSM, zainteresirani javnosti 
in organizacijam ter šolam. Na info 
točki je mogoče dobiti vse tiskovine na 
temo hiva in SPO za MSM, kondome, 
lubrikante, za pomoč pa je na voljo tudi 
dežurna oseba. Informacijska točka že leta 
deluje vsak delovnik od 12.00 do 16.00, 
ob torkih in četrtkih do 18.00.

• Svetovanje: vrstniško svetovanje izvajajo 
usposobljeni svetovalci vsak delovnik 
med 12.00 in 16.00, ob torkih in 
četrtkih do 18.00, poteka pa po telefonu, 
elektronski pošti in ob predhodni najavi 
tudi osebno. Svetovanje je predvsem 
pogovor o morebitnih tveganjih pri 
spolnih odnosih in služi kot most med 
MSM in testiranjem. Pogosto ima tudi 
elemente kriznega svetovanja, saj ljudje 
zaradi strahu pred hivom pogosto zaidejo 
v osebne stiske. Uporabnike po potrebi 
napotimo tudi na Legebitrino vrstniško 
svetovalnico za pomoč v stiski oz. jim 
poiščemo strokovno podporo in pomoč.

• Izobraževanje: z namenom širjenja 
in popularizacije znanja o hivu in 
drugih SPO ter spolnosti nasploh smo 
pripravili vrsto izobraževalnih aktivnosti, 
med drugim tematska predavanja 
z gosti, usposobljenimi strokovnjaki 
in strokovnjakinjami, delavnice o 
specifičnih temah (npr. Kako reči ne 
seksualnemu partnerju, ki odklanja 
kondom, Z uporabo kondoma povezana 
erektilna motnja, Kdaj in kako do 
postekspozicijske profilakse (PEP), Zakaj 
in kam na testiranje na hiv ...), okrogle 

mize z gostjami in gosti, izobraževalne 
tabore za mlade MSM, usposabljanja za 
svetovalce in svetovalke (prostovoljke_
ce).

• Strokovni posveti: od leta 2011 vsako 
leto pripravljamo vsaj en strokovni posvet, 
na katerega povabimo strokovnjakinje in 
strokovnjake različnih strok, da skupaj z 
udeleženkami in udeleženci z različnih 
področij preventive in zdravljenja hiva 
razmišljajo o nekem tematskem področju, 
iščejo rešitve in načrtujejo izboljšave.

• Poljudoznanstveni članki v reviji 
Narobe: Narobe je bil med letoma 2007 
in 2016 edini redno izhajajoči alternativni 
skupnostni tiskani LGBT-medij. Izhajal 
je štirikrat letno v nakladi 800 izvodov. 
Vsaka številka je prinašala vsaj en tekst oz. 
vsaj eno vsebino, povezano s hivom. Leta 
2009 je začel delovati tudi blog Narobe, 
na katerem avtorice in avtorji pogosto 
pišejo o hivu.

• Vzorčenje – slinatest: v skladu s 
strokovnimi navodili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in v dogovoru 
z dr. Ireno Klavs smo sodelovali pri 
epidemiološkem spremljanju deleža 
okuženih s hivom z enodnevnimi 
ponavljajočimi se presečnimi raziskavami 
v lahko dosegljivih priložnostnih vzorcih 
MSM. Od leta 2007 do vključno 
2014 smo v Klubu K4 izvajali akcijo 
enodnevnega zbiranja vzorcev sline za 
nevezano anonimno testiranje na okužbo 
s hivom in za spremljanje kazalnikov 
tveganih vedenj hkrati zbirali podatke z 
anonimnimi vprašalniki.

• Sodelovanje z drugimi deležniki: 
Društvo informacijski center Legebitra 
na področju hiva intenzivno sodeluje 
z drugimi nevladnimi organizacijami s 
programi za MSM, med njimi z društvom 
ŠKUC in društvom DIH – Enakopravni 
pod mavrico, ter z ostalimi ustanovami 

Mitja Blažič in Simon Maljevac
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in društvi, ki delujejo na tem področju: 
Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani, Inštitutom za mikrobiologijo 
in imunologijo na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom 
za zdravje, Oddelkom za socialo in zdravje 
Mestne občine Ljubljana, Društvom 
študentov medicine Slovenije, Društvom 
študentov medicine Maribor, Društvom 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov (DMSBZT) Ljubljana, 
Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, 
Zbornico zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zvezo strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov, Društvom Stigma itd.

Aktivnosti Svetovalno-preventivnega programa 
hiv/aids preventive so temeljile na Strategiji 
preprečevanja in obvladovanja okužbe s 
HIV za obdobje 2010–2015, pri nastajanju 
katere je Legebitra aktivno sodelovala v ožjem 
uredniškem odboru za pripravo nacionalne 
strategije. Najpomembnejši segment 
aktivnosti se je naslanjal na prvi, bistveni 
steber strategije, na preprečevanje okužb. 
Program se je v okviru prvega stebra strategije 
posebej posvečal prvemu strateškemu cilju, 
tj. preprečevanju prenosa s spolnimi odnosi 
s promocijo varnejšega spolnega vedenja, 
ki je vključevala promocijo dosledne in 
pravilne uporabe kondoma. Nadaljnje 
aktivnosti programa so bile usmerjene v 
zagotavljanje zgodnjega prepoznavanja 
okužb in preprečevanja prenosa, kot je to 
definiral drugi steber strategije. V okviru 
teh aktivnosti smo v programu posebno 
pozornost posvečali četrtemu in petemu 
strateškemu cilju, zniževanju deleža 
neprepoznanih okužb in svetovanju osebam 
s hivom. Program je sledil tudi tretjemu 
strateškemu stebru, zmanjševanju osebnega in 
socialnega vpliva okužbe s hiv. V okviru tega 

smo sledili tako sedmemu kot osmemu cilju 
strategije, vključevanju okuženih v družbo in 
omejevanju diskriminacije in stigmatizacije. 
Program se je naslanjal tudi na ugotovitve 
strokovnih posvetov in je bil usklajen z 
resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva (NPZV). Močno se je naslanjal tudi na 
izsledke spletne raziskave o spolnih navadah 
MSM, ki smo jo na vzorcu 861 MSM pri 
Legebitri izvedli leta 2011 in o kateri pišemo 
v nadaljevanju.

TESTIRANJE
 
Prvi poskus terenskega testiranja na hiv je 
pokazal, da so tovrstne oblike testiranja 
izvedljive, vendar niso enostavne. Junija 2009 
je Društvo DIH v sodelovanju z Društvom 
Stigma in infekcijsko kliniko na Paradi 
ponosa v posebej prirejenem kombiniranem 
vozilu ponujalo svetovanje in testiranje na hiv 
z možnostjo prevzema izvida na infekcijski 
kliniki nekaj dni kasneje. Odziv obiskovalk 
Parade ponosa je bil velik, testiralo se je 60 
oseb, odziv moške populacije pa slab, saj 
od njih k testu ni pristopil nihče. Očitno 
je bilo, da je tudi med MSM prisotna 
precejšnja stigma, povezana s testiranjem na 
hiv. Sočasno smo se na testiranje v skupnosti 
pripravljali tudi pri Legebitri in prvo obliko 
takega testiranja ponudili novembra 2009 v 
ljubljanskem Klubu K4. Testiralo se je 50 oseb, 
od katerih je bila ena pozitivna. Rezultate so 
teden kasneje na Legebitri prevzeli skoraj vsi. 
Danes terensko testiranje na hiv in nekatere 
najbolj pogoste SPO med MSM poteka redno 
in na več lokacijah: v Ljubljani, Mariboru, 
Celju, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu. 
Več o razvoju, izvedbi in pomenu testiranja 
v skupnosti je zapisano v intervjuju z Miho 
Lobnikom na strani 92.

Svetovalno-preventivni program HIV/aids 
preventive se je leta 2015 prelil v kompleksen 
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multidisciplinarni partnerski projekt Odziv 
na hiv, ki ga koordinira Društvo informacijski 
center Legebitra, partnerji pa so še Društvo 
DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvo 
ŠKUC, Klinika za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani in norveška nevladna organizacija 
Gay and lesbian health Oslo. Projekt je nastal 
s finančno podporo Norveškega finančnega 
mehanizma.
Odziv na hiv je v preventivno in podporno 
delo prinesel številne novosti. Razširil se je 
obseg testiranja na SPO, uvedena sta bila 
krizna linija za PEP in poseben program 
individualne podpore osebam s hivom Buddy, 
sprožili smo javno razpravo o uvedbi PrEP-a 
…
Spoznanja, ki smo jih pridobili med 
izvajanjem omenjenega projekta, so sprožila 
strukturne spremembe v programu preventive 
hiva in podpore osebam s hivom pri Legebitri. 
Ta se je iz enostavnega trotirnega programa 
spremenil v sistematičen in celosten šesttirni 
program. O tem bomo pisali v prihodnosti, 
saj so strukturne spremembe in sistematizacija 
programa še v polnem teku.

RAZISKAVA KAKŠNE SO TVOJE 
SEKSUALNE NAVADE?1

Na Društvu informacijski center Legebitra 
smo leta 2011 s pomočjo spletne ankete 
izvedli raziskavo Kakšne so tvoje seksualne 
navade?, v kateri je sodelovalo 861 polnoletnih 
moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.2 

Zaradi relevantnosti pridobljenih podatkov za 
programe preventive hiva oziroma aidsa smo 
v raziskavo vključili zgolj tiste, ki so seksualno 
izkušnjo z moškim imeli v zadnjih dveh letih.3 

Prav tako smo vprašalnik razdelili na izkušnje 
in spolne prakse s stalnimi in priložnostnimi 
partnerji, saj nas je zanimalo, ali obstaja 

kakšna razlika pri spolnem vedenju s stalnim 
oziroma priložnostnim partnerjem.

V anketi smo naslovili teme, kot so spolne 
prakse v zadnjih dveh letih, poznavanje 
možnosti okužbe s hivom in ostalimi spolno 
prenosljivimi okužbami, poznavanje in 
obiskovanje prostorov, kjer se predstavniki 
skupine MSM srečujejo, informacije o 
testiranju, razkritju spolne identitete ter 
o izkušnjah nasilja na podlagi spolne 
usmerjenosti.

Med 861 respondenti, ki so sodelovali 
v raziskavi, je skoraj 75 % svojo spolno 
usmerjenost opredelilo kot homoseksualno, 
nekaj več kot 21 % kot biseksualno in 
malo manj kot 4 % kot heteroseksualno. V 
vzorcu so prevladovali mlajši respondenti do 
štiridesetega leta starosti4 iz večjih mest.5

Nekaj več kot 71 % sodelujočih je potrdilo, 
da so v zadnjih dveh letih imeli stalnega 
seksualnega partnerja, nekoliko višji odstotek 
sodelujočih je imel tudi priložnostnega 
seksualnega partnerja (skoraj 75 %). To 
pomeni, da je večina respondentov v zadnjih 

1 Besedilo je bilo objavljeno v 25. številki revije 
Narobe junija 2013 na straneh 24 in 25. Avtor je 
Simon Maljevac.
2 V vzorcu je bilo 54 % samskih, 37 % jih je bilo 
v partnerskem razmerju z moškim, v partnerskem 
razmerju z žensko pa nekaj več kot 7 %. Skoraj 
2 % vprašanih je zatrdilo, da so v partnerskem 
odnosu z več osebami.
3 Več kot tri četrtine sodelujočih v raziskavi je 
v zadnjih dveh letih imelo spolne odnose le z 
moškimi (76 %), 7 % jih je zatrdilo, da so spolne 
odnose imeli večinoma z moškimi, 10 % tako z 
moškimi kot ženskami, 4 % večinoma z ženskami 
in 3 % samo z ženskami.
4  27 % sodelujočih je bilo starih med 18 in 24, 
skoraj 20 % med 25 in 29, nekaj več kot 21 % 
med 30 in 34, skoraj 15 % med 35 in 39, 40 in 
več pa je bilo starih 17 % respondentov.
5 Iz večjega mesta jih je prihajalo skoraj 56 %, 27 
% jih je prihajalo iz manjšega mesta, 17 % pa s 
podeželja ali vasi.
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dveh letih imela tako stalnega kot tudi 
priložnostnega seksualnega partnerja. Ob 
tem je treba poudariti, da posameznikov, ki 
so sodelovali v raziskavi, nismo spraševali po 
trajanju stalne partnerske zveze. Za tiste, ki 
so odgovorili, da so v zadnjih dveh letih imeli 
priložnostne partnerje, torej nujno ne velja, da 
so jih imeli, medtem ko so bili v partnerskem 
razmerju s stalnim partnerjem.

UPORABA KONDOMOV
Ker je bil eden izmed pomembnih ciljev 
raziskave oblikovanje preventivnih strategij, 
so nas posebej zanimale spolne navade naših 
respondentov. Najprej smo jih spraševali 
po uporabi kondoma. 97 % vprašanih je 
poročalo, da pri oralnem spolnem odnosu s 
stalnim seksualnim partnerjem ne uporabljajo 
kondoma. Delež tistih, ki kondoma pri 
oralnem spolnem odnosu ne uporabljajo 
s priložnostnim seksualnim partnerjem, 
je nekoliko nižji: skoraj 84 % vprašanih 
kondoma ne uporablja. To pomeni, da večina 
respondentov pri oralnem spolnem odnosu ne 
uporablja kondoma.

Drugače je pri analnem spolnem odnosu. Pri 
analnem spolnem odnosu s stalnim partnerjem 
55 % vprašanih ne uporablja kondoma, če so 
v aktivni vlogi, skoraj enak delež (54 %) pa 
ga ne uporablja tudi takrat, ko so v pasivni 
vlogi. Pri priložnostnih seksualnih partnerjih 
je odstotek uporabe kondoma bistveno večji. 
Kondom je pri aktivni seksualni vlogi pri 
analnem spolnem odnosu uporabljalo nekaj 
več kot 88 % respondentov, v primeru pasivne 
seksualne vloge pa skoraj 90 %. Podatki 
torej kažejo na določeno razliko pri uporabi 
kondomov pri analnem spolnem odnosu – 
ta je pogostejša pri priložnostnih seksualnih 
parterjih.

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri so 
morebitni razlogi za neuporabo kondoma 

oziroma kakšen odnos imajo posamezniki do 
kondoma. Respondentom smo zato zastavili 
serijo trditev, oni pa so morali navesti, v 
kolikšni meri navedene trditve veljajo zanje.7

Na podlagi podanih odgovorov lahko 
sklepamo, da sta v ospredju dva razloga 
za neuporabo kondoma: (1) manjši užitek 
pri spolnem odnosu s kondomom in (2) 
problemi z erekcijo med uporabo kondoma. 
Razmeroma velik delež respondentov (40 
%) je namreč zatrdil, da jim spolni odnos s 
kondomom nudi manjše užitke, nekaj več 
kot 23 % pa se sooča s problemi z erekcijo, 
če pri spolnem odnosu uporabijo kondom. 
Ta odgovor kaže, da uporaba kondoma ni 
tako samoumevna in neproblematična, kot se 
morda zdi. Kondomi lahko namreč povzročajo 
tudi težave pri spolnem odnosu.

INTERNET – PRIMARNO OKOLJE 
VZPOSTAVLJANJA STIKOV
Primarno okolje, v katerem naši respondenti 
spoznavajo nove seksualne partnerje, je 
internet. V zadnjem letu je preko spletnih 
portalov, namenjenih spoznavanju partnerjev, 
več kot 75 % respondentov spoznalo vsaj 
enega partnerja, s katerim so imeli spolni 
odnos. Internet mora zato postati tudi eden 
izmed osnovnih prostorov, kjer se izvajajo 
programi preventive hiva oziroma aidsa v 
Sloveniji.

MESTA SREČEVANJ
Naši respondenti so v seksualno razmerje 
najpogosteje vstopili v svojem zasebnem 
stanovanju. Na območjih za kruzing v 
Sloveniji je v zadnjem letu pred izvedbo 

7 Uporabili smo petstopenjsko Linkertovo 
lestvico: sploh ne velja, ne velja, niti niti, velja, 
povsem velja. Dodali smo tudi možnost se ne nanaša 
name. Za potrebe analize in za boljšo preglednost 
smo združili odgovora sploh ne velja in ne velja ter 
odgovora velja in povsem velja. Odstotki, ki jih 
navajamo, odražajo združene odgovore.
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anketiranja v spolni odnos vstopila skoraj 
četrtina posameznikov. Podobno priljubljene 
so tudi savne: nekaj več kot 23 % respondentov 
je poročalo o spolnih izkušnjah v savnah v 
Sloveniji (v savnah v tujini je v seksualni odnos 
vstopilo nekaj manj kot 20 % sodelujočih). 
Darkroom je v zadnjem letu pred izvedbo 
anketiranja (v Sloveniji in tujini) obiskalo 
nekaj več kot 10 % respondentov. Približno 
11 % jih v seksualna razmerja vstopa vsaj 
enkrat letno tudi na zasebnih seks zabavah v 
Sloveniji (nekaj več kot 7 % pa v tujini).

Ob vsem tem je zanimiv in zaskrbljujoč 
podatek, da je nekaj več kot 42 % vprašanih 
zatrdilo, da niso poznali statusa hiv svojega 
zadnjega moškega priložnostnega seksualnega 
partnerja. Ta podatek potrjuje, da se 
posamezniki zavedajo, da vstopajo v seksualna 
razmerja, ki so lahko potencialno nevarna 
za okužbo s hivom. Ko smo isto vprašanje 
zastavili glede zadnjega stalnega seksualnega 
partnerja, je skoraj 90 % vprašanih zatrdilo, da 
poznajo njegov status hiv oziroma domnevajo, 
da ga poznajo. Odstotek tistih, ki seksualne 
partnerje (tako stalne kot priložnostne) ob 
vstopu v seksualni odnos vprašajo po statusu 
hiv, pa je razmeroma nizek: nekaj več kot 29 
% respondentov vpraša pogosto oz. vedno.

NEMONOGAMNOST
Med sodelujočimi v raziskavi je skoraj 35 % 
vprašanih poročalo, da so v svojem življenju 
svojega stalnega partnerja že varali. Varanje 
smo definirali kot vstop v seksualni partnerski 
odnos s priložnostnim seksualnim partnerjem 
brez vednosti stalnega partnerja. Poleg tega 
večina (nekaj čez 60 %), potem ko so prevarali 
svojega stalnega partnerja, ni spremenila 
svojih spolnih navad s stalnim partnerjem. 
Če npr. pred skokom čez plot pri analnem 
spolnem odnosu s stalnim partnerjem niso 
uporabljali kondoma, ga tudi pozneje niso 
začeli uporabljati. Ta podatek pritrjuje tezi, da 

je možnost okužbe s hivom in ostalimi SPO 
velika tudi znotraj zaprtega monogamnega 
partnerskega odnosa, saj večina svojega skoka 
čez plot svojemu partnerju ne razkrije (skoraj 
80 %).

Ob predstavljenih podatkih, ki so prej 
zaskrbljujoči kot pomirjujoči, pa je vendarle 
treba poudariti, da sodelujoči v raziskavi 
dobro poznajo možnosti okužbe s hivom 
in možne preventivne ukrepe, predvsem 
uporabo kondoma pri analnem spolnem 
odnosu. Primanjkljaj znanja se kaže pri 
nekaterih drugih spolnih praksah, kot sta npr. 
deep throathing in uporaba sperme partnerja 
kot lubrikanta pri masturbiranju. A vse to je 
teorija. Težava je v praksi.

STROKOVNI POSVETI

V letih od 2011 do 2016 smo v okviru rednih 
programskih aktivnosti na področju hiva 
pripravili 4 strokovne posvete, še dodatne 3 
pa v okviru projekta Odziv na hiv:
1. HIV/AIDS v Ljubljani – zagotavljanje 

večje učinkovitosti preventivnih ukrepov 
ob povečevanju incidenčne stopnje novih 
diagnoz okužbe s HIV v prestolnici, 4. 
oktober 2011

2. Nagel porast novih diagnoz okužbe s HIV 
med MSM v Ljubljani – v iskanju skupnega 
odgovora!, 6. november 2012

3. Analiza učinkovitosti testiranja na HIV 
za MSM zunaj medicinskih institucij v 
Ljubljani, 6. november 2014

4. Analiza učinkovitosti institucionalnih in 
nevladnih sistemov psihosocialne podpore 
osebam, ki živijo s hivom, in skupinam 
MSM v Ljubljani, 11. november 2015

5. Preseganje stigme in predsodkov na vseh 
ravneh zdravstvene obravnave MSM in 
oseb s HIV-om, 10. junij 2015

6. Vloga medicinskih sester in tehnikov 
ter diplomiranih medicinskih sester in 

Mitja Blažič in Simon Maljevac



   Trideset let hiva v Sloveniji  |  59

diplomiranih zdravstvenikov pri oskrbi 
oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM 
na vseh ravneh zdravstvenega sistema, 11. 
november 2015

7. zzivi sodobne preventive in podpore osebam, 
ki živijo s hivom, 10. junij 2016

Strokovnih posvetov se je skupaj udeležilo 
skoraj 400 udeleženk in udeležencev iz vse 
Slovenije. Vsakega multidisciplinarnega 
stro-kovnega srečanja so se udeleževali 
udeleženke in udeleženci iz povprečno 23 
različnih inštitucij iz več regij. Svoje strokovne 
prispevke je na vsakem srečanju v povprečju 
predstavljalo 9 različnih strokovnjakinj in 
strokovnjakov.

Med strokovnimi govorkami in govorci so 
bili vrhunski strokovnjakinje in strokovnjaki 
različnih ved, ki se ukvarjajo s fenomenom 
hiva in drugih SPO v Sloveniji, med drugimi:
1. izr. prof. dr. Janez Tomažič, Klinika za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani

2. izr. prof. dr. Mojca Matičič, Klinika za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani

3. prof. dr. Ludvik Vidmar, Klinika za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Univerzitetnega kliničnega centru v 
Ljubljani

4. prof. dr. Mario Poljak, Laboratorij 
za molekularno mikrobiologijo in 
diagnostiko hepatitisa in aidsa na Inštitutu 
za mikrobiologijo in imunologijo pri 
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

5. izr. prof. dr. Irena Klavs, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje

6. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje

7. Miha Lobnik, Društvo informacijski 
center Legebitra

8. Simon Maljevac, Društvo informacijski 
center Legebitra

9. Mitja Blažič, Društvo informacijski 
center Legebitra

10. Mitja Ćosić, Društvo informacijski center 
Legebitra

11. Bojan Cigan, Društvo informacijski 
center Legebitra

12. mag. Miran Šolinc, Škuc Magnus
13. Brane Mozetič, ŠKUC Magnus
14. Iztok Konc, Društvo DIH – Enakopravni 

pod mavrico
15. doc. dr. Boštjan Mlakar, Medicinska 

fakulteta v Ljubljani, Kirurški center 
Zdrav splet v Mariboru in Ljubljani

16. Darinka Klemenc, Zbornica zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov

17. mag. Darja Ovijač, Zdravstvena fakulteta 
Univerze v Ljubljani

18. Vera Grbec Simončič, Klinika za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana

19. Jolanda Munih, Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana

20. Đurđa Sima, predsednica Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov (DMSBZT) Ljubljana

21. dr. Aleš Lamut, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje

22. Peter Zajc, Center za mentalno zdravje 
Psihiatrične klinike Ljubljana

23. Dušan Enova, Interna klinika 
Univerzitetnega kliničnega centru v 
Ljubljani;

24. izr. prof. dr. Roman Kuhar, Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani

25. dr. Metka Mencin Čeplak, Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani

26. dr. Simona Topolinjak, Oddelek za 
zdravje in socialno varstvo MOL

27. Mojca Gobec, Direktorat za javno 
zdravje, Ministrstvo za zdravje

PROGRAM PREVENTIVE HIVA IN PODPORE ZA MSM DRUŠTVA INFORMACIJSKI CENTER LEGEBITRA



60  |  Trideset let hiva v Sloveniji

28. mag. Janja Križman Miklavčič, Direktorat 
za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

29. dr. Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje

30. dr. Miroslav Petrovec, Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo, 
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostili smo tudi strokovnjakinje in 
strokovnjake iz tujine:
1. mag. Matthias Kuske, aktivist na področju 

preventive hiva oziroma aidsa, Nemčija
2. Tomislav Vurušič, soustanovitelj Centra 

za psihosocialno podporo osebam, ki 
živijo s hivom na Kliniki za infekcijske 
bolezni dr. Frana Mihanovića v Zagrebu

3. Walter Heidkampf, Helseutvalget for 
bedre homohelse – Gay and lesbian 
health Norway

4. Rolf M. Angeltvedt, Helseutvalget for 
bedre homohelse – Gay and lesbian 
health Norway

Med drugim smo na strokovnih posvetih 
identificirali naslednje izzive na področju 
preventive, podpore in zdravljenja, ki so 
še vedno aktualni, saj zanje še nismo dobili 
učinkovitih odgovorov:
1. pozne diagnoze
2. nizka stopnja pretestiranosti populacije
3. premalo testirnih mest v skupnosti za 

MSM zunaj Ljubljane
4. relativno ozek spekter testov na SPO na 

mestih testiranja v skupnosti
5. financiranje testiranja na hiv in druge 

SPO za MSM zunaj medicinskih institucij 
ni sistemsko urejeno (potencialni viri: 
zdravstvena zavarovalnica, ministrstvo za 
zdravje)

6. ni neposrednega dostopa (brez napotnice) 
do specialističnih dermatoveneroloških 
ambulant za skupine, potencialno bolj 
izpostavljene možnosti okužbe s hivom

7. sistem psihosocialne podpore za osebe s 

hivom na Kliniki za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja in drugih medicinskih 
ustanovah v Ljubljani ni zadovoljivo 
urejen, saj na kliniki ob izreku pozitivne 
diagnoze ni neposrednega dostopa do 
psihologa, psihoterapevta ali psihiatra

8. stigmatizacija oseb, ki živijo s hivom, in 
istospolno usmerjenih je še vedno močna

9. PrEP kljub dokazani učinkovitosti v 
Sloveniji še vedno ni legaliziran in urejen 
kot pravica iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja

10. v šolah ni sistemsko urejene spolne vzgoje
11. hiv v javnosti ni aktualna tema
12. preventiva hiva je še vedno finančno 

podhranjena
13. ni razkritih oseb, ki živijo s hivom in bi 

lahko bile vzorniki

PRENAŠAJ SPOROČILO, NE VIRUSA!

Društvo informacijski center Legebitra je v 
letih 2009 in 2010 intenzivno sodelovalo 
pri snovanju in udejanjanju nacionalne 
preventivne kampanje Prenašaj sporočilo, 
ne virusa! Kot so zapisali na spletni strani 
kampanje www.stop-aids.si, je kampanja 
»nastala kot odziv na naraščajoče število 
novih okužb s hivom v Sloveniji in je plod 
sodelovanja Fakultete za družbene vede 
Univerze v Ljubljani, Ministrstva za zdravje, 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
nevladnih organizacij ŠKUC, DIH, Legebitra, 
DŠMŠ in CARS.« Ideja kampanje je delo 
šestih študentk in študentov komunikologije 
na Fakulteti za družbene vede, Mete Galjot, 
Nine Jakhel, Zale Andrina Logar, Aljaža 
Pogorelčnika, Aleša Udirja in Grege Zakrajška 
pod mentorstvom dr. Tanje Kamin.
Legebitra je od junija do decembra 2010 
koordinirala nevladni del aktivnosti 
kampanje. Nevladne organizacije, združene 
v koaliciji akterjev s področja preprečevanja 
hiva (Legebitra, DIH, ŠKUC Magnus, 

Mitja Blažič
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Zavod za preventivo aidsa in ranljive skupine 
Robert in Društvo študentov medicine 
Slovenije (DŠMS)), smo med drugim izvedli 
naslednje aktivnosti (navajamo samo večje in 
zanimivejše):
1. preventivna akcija ob svetovnem 

nogometnem prvenstvu v Južnoafriški 
republiki

2. predstavitev in promocija nacionalne 
kampanje v Global Villageu (v okviru 
XVIII. mednarodne aids konference na 
Dunaju)

3. nagradni natečaj na Facebooku

4. posebna zloženka za MSM

5. delavnice varne spolnosti

S KONDOMOM TUDI V JAR
Pri nacionalni kampanji Prenašaj sporočilo, 
ne virusa! smo se pridružili preventivnim 
zdravstvenim aktivnostim, namenjenim okrog 
1000 navijačicam in navijačem, ki so se med 
11. junijem in 11. julijem 2010 udeleževali 
svetovnega nogometnega prvenstva v 
Južnoafriški republiki (JAR). Pripravili smo 
posebno ad hoc kampanjo S kondomom tudi 
v JAR!, katere cilj je bil preprečiti nove okužbe 
s hivom in drugimi SPO med navijači in 
navijačicami, upoštevajoč visoko prevalenco 
hiva v JAR in možnost tveganega vedenja 
ciljne skupine.
V dogovoru z Aerodromom Ljubljana smo 
v prostorih za prijavo na let (check-in) 
potnicam in potnikom, ki so potovali v JAR, 
razdeljevali zloženke kampanje s kondomom 
in lubrikantom, letake s podatki o mestih 
testiranja, vizitke kampanje in zloženke s 
kondomom DŠMS. Skupaj smo razdelili 
okrog 600 paketov s kondomi, lubrikantom, 
letakom in vizitko kampanje.

SLOVENIJA V GLOBALNI VASI
Nevladne organizacije smo na Globall Villageu 
na XVIII. mednarodni aids konferenci na 

Dunaju med 18. in 23. julijem 2010 izvedle 
skupno predstavitev in promocijo primerov 
dobre prakse nacionalne kampanje in 
nacionalne strategije.
Slovensko ekipo smo sestavljali:
• Legebitra (Simon Maljevac, Mitja Lenart, 

Miha Lobnik),
• DIH (Iztok Konc, Andrej Habjan),
• ŠKUC Magnus (Miran Šolinc),
• Zavod za preventivo aidsa in ranljive 

skupine Robert (Evita Leskovšek),
• DŠMS (Špela Dolinar, Nina Sodja) in
• koordinator (Mitja Blažič).

Po postavitvi slovenske stojnice neposredno 
ob glavnem odru Global Villagea smo ves 
teden kot primere dobre prakse od jutra do 
večera predstavljali in promovirali nacionalno 
kampanjo Prenašaj sporočilo, ne virusa!, ostale 
preventivne programe, ki jih je financiralo 
Ministrstvo za zdravje, in nacionalno 
strategijo.
Na stojnici smo razdelili okrog 2000 
zloženk s kondomom in lubrikantom, vizitk 
z osnovnimi informacijami o nacionalni 
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kampanji, informacijskih letakov, plakatov 
in drugih materialov ostalih projektov 
preventive hiva oziroma aidsa. S seboj smo 
imeli tudi nekaj izvodov nacionalne strategije 
v angleškem jeziku, ki so takoj pošli.

NAGRADNI NATEČAJ NA FACEBOOKU
V sklopu predvidenih aktivnosti nacionalne 
kampanje Prenašaj sporočilo, ne virusa! smo 
pri Legebitri novembra 2010 na Facebooku 
izvedli nagradni natečaj Prenašaj sporočilo, ne 
virusa, in zmagaj!.
V okviru natečaja smo več kot 3400 mladih 
povabili k pridružitvi skupini Prenašaj 
sporočilo, ne virusa! na Facebooku, širjenju 
sporočil o skupini med svoje prijatelje 
in prijateljice in objavi svojih kreativnih 
odgovorov na vprašanje »Kako promovirati 
testiranje na HIV?« v obliki videa, spota, 
glasbenega posnetka, stripa, zgodbe, 
sporočila, misli, fotografije, plakata, slogana 
... na zidu skupine. Na natečaj se je prijavilo 
11 udeleženk in udeležencev, ki so na zid 
kampanje objavili 15 izdelkov.
Posebna strokovna komisija, sestavljena iz 
predstavnikov Ministrstva za zdravje, Inštituta 
za varovanje zdravja (danes Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje), društev DIH, 
Legebitra, ŠKUC, ROBERT in DŠMS ter 
študentov FDV, ki so kampanjo zasnovali, 

je izdelke ocenila in izbrala tri najbolj 
kreativne rešitve. Zmagovalec natečaja je bil 
Nejc Kuzmič z idejo za plakat +-=?,!. Kot 
prvouvrščeni je prejel denarno nagrado v 
višini 100 evrov.
Zmagovalne izdelke nagradnega natečaja 
Prenašaj sporočilo, ne virusa, in zmagaj! smo 
objavili tudi na spletni strani nacionalne 
kampanje www.stop-aids.si.

ZLOŽENKA ZA MSM
V sklopu nacionalne kampanje Prenašaj 
sporočilo, ne virusa!, ki je sicer naslavljala 
mlade in MSM, smo pripravili tudi posebno 
zloženko s kondomom in lubrikantom za 
MSM. Posebna celostna grafična podoba je z 
barvami, fotografijama in pretirano kičastim 
oblikovanjem na satiričen način potencirala 
stereotipe o homoseksualnosti ter na tak 
način poskuša pritegniti in nagovoriti ciljno 
publiko.

Natisnili smo 5000 izvodov zloženk z novo 
celostno grafično podobo, prilagojeno MSM, 
in jih delili na mestih druženja MSM.

Izdelek zmagovalca natečaja Nejca Kuzmiča

Mitja Blažič in Simon Maljevac
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DELAVNICA VARNE SPOLNOSTI NA 
ŠTUDENTSKI ARENI
Po zgledu velike akcije Condomize, ki jo 
je Durex pripravil na prizoriščih XVIII. 
mednarodne konference o AIDS-u Rights here, 
right now na Dunaju od 18. do 23. julija 2010 
in v okviru katere so razdelili milijon kondomov, 
smo se odločili na Študentski areni 2010 v 
Ljubljani pripraviti podobno aktivnost.
Glavni nameni akcije so bili destigmatizacija 
kondomov, promocija varne in odgovorne 
spolnosti z dosledno in pravilno uporabo 
kondomov ter promocija nacionalne 
kampanje preventive hiva oziroma aidsa 
Prenašaj sporočilo, ne virusa! in njenih orodij 
(profil in skupina na Facebooku, spletna 
stran).
Delavnico na Študentski areni smo zasnovali 
na atraktiven in inovativen način, da bi 
privabili čim večje število mladih obiskovalk 
in obiskovalcev. Zato smo pripravili štiri 
igre: tekmovanje v hitrostnem natikanju 
kondomov, 4 (kondomi) v vrsto, izdelava 
kondomskih brošk in izdelava protistresnih 
igrač s kondomi.
Za izvedbo delavnice smo pridobili sponzorja 
– Durex je podaril 1400 kondomov, 200 knjig 
Mladi in aids, 10 brisač in 10 šalov. Materiale 
smo porabili za nagrade za udeleženke in 
udeležence iger na delavnici.

Delavnice na Študentski areni se je udeležilo 
okrog 70 mladih in 8 prostovoljk in 
prostovoljcev pod vodstvom Eve Gračanin 

z Društva informacijski center Legebitra. 
Po zaključku delavnice so prostovoljke 
in prostovoljci še približno poldrugo uro 
delili kondome in mladim obiskovalkam in 
obiskovalcem Študentske arene razdelili ves 
preostali material kampanje.

RDEČA PENTLJA NA PREŠERCU
1. decembra 2010 smo na Prešernovem trgu 
v Ljubljani skupaj z ostalimi nevladnimi 
partnericami in partnerji kampanje pripravili 
javno manifestacijo Velika, živa, rdeča pentlja!.
Zbrali smo se v sredo na svetovni dan boja 
proti aidsu in s svojimi telesi in dolgim 
20-metrskim rdečim trakom oblikovali 
pentljo. Dogodka, o katerem so z besedo 
in sliko poročali tudi mediji, se je udeležilo 
okrog 10 oseb.

DELAVNICE VARNE SPOLNOSTI NA 
PREŠERNOVEM TRGU
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu 2010 se 
je nacionalna kampanja Prenašaj sporočilo, ne 
virusa! predstavljala tudi na stojnicah Društva 
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študentov medicine Slovenije na Prešernovem 
trgu v Ljubljani. Kampanja je bila na stojnicah 
prisotna z zloženkami, vizitkami, nalepkami, 
plakati, letaki in rdečimi pentljami, ki smo 
jih delili mimoidočim. V dogajanje smo se 
vključili tudi na bolj ustvarjalen in inovativen 
način, z izvedbo kratkega kviza za kondom 
in igro 4 (kondomi) v vrsto. Razdelili smo 
približno 1200 kondomov, 800 vizitk, 100 
letakov, 30 nalepk in 20 plakatov.

ZAKLJUČEK 

Aktivnosti preventive hiva in podpore 
med programi Duštva informacijski center 
Legebitra zasedajo pomembno mesto že vse 
od ustanovitve. Iz preprostega trotirnega 
programa (preventiva, podpora, testiranje) se 
je delo Legebitre na tem področju predvsem 
po zaslugi projekta Odziv na hiv razvilo 
v kompleksen interdisciplinarni šesttirni 
program (preventiva, testiranje, podpora, 
informiranje, raziskovanje in izobraževanje), 
ki sodi med prioritete dela društva. Poleg 
preventivnih aktivnosti smo v zadnjem času 
veliko pozornosti namenili tudi dejavnostim 
za podporo oseb, ki živijo s hivom (Četrkovi 
dialogi, program Buddy, svetovanje). 
Pomembno delo na področju hiva pa je ves čas 
tudi sooblikovanje zdravstvenih politik, ki se 
kaže tako v tesnem sodelovanju z Ministrstvom 
za zdravje pri oblikovanju nacionalnih strategij 
2010–2015 in 2016–2020, ki še nastaja, kot 
tudi pri njihovi implementaciji, predvsem 
preko akcijskih načrtov nacionalne kampanje 
Prenašaj sporočilo, ne virusa! in testiranja 
v skupnosti ter pri nenehnih prizadevanjih 
za izboljšanje preventivnih in podpornih 
aktivnosti (npr. uvedba PrEP-a).

Mitja Blažič in Simon Maljevac
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PAMET V ROKE, 
KONDOM NA 
GLAVO! 
Iztok Konc in Andrej Pišl
Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico
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Pri Društvu DIH bomo predstavili program 
preventive hiva oziroma aidsa Pamet v roke, 
kondom na glavo! in Resnično zgodbo 
mladega fanta.

„Odločil sem se, da napišem nekaj, za kar 
mislim, da je še kako vredno branja. Moja 
osebna izkušnja. Zgodba, ki se mnogim 
zdi nepredstavljiva, tako oddaljena, tuja, 
pa vendarle se ni zgodila le meni. Mnogim, 
tisočim, milijonom po vsem svetu se dogaja. 
Včasih je to dobra tolažba, saj nisem edini. 
Kje pa, še zdaleč ne. Pri svojih mladih letih, 
štejem namreč 23 let, sem spoznal tudi tisto 
temno plat v življenju.“

Z gornjim odstavkom je 26. decembra 2011 
Mladostnik, kot se je podpisal, začel svoj zapis 
na blogu za preventivo hiva oziroma aidsa 
Glavca. Glavca je del projekta Pamet v roke, 
kondom na glavo!, s katerim je Društvo 
DIH leta 2005 tudi formalno stopilo na polje 
boja proti hivu oziroma aidsu. S programom, 
ki ga strokovno vodi doc. dr. Boštjan Mlakar 
in v središču katerega so moški, ki imajo 
spolne odnose tudi z moškimi, izobražujemo 
in ozaveščamo o hivu in drugih spolno 
prenosljivih okužbah ter spodbujamo k 
odprtemu pogovoru o spolnosti, spolnih 
identitetah in partnerskih odnosih. S 
projektom promoviramo varno in zdravo 
spolnost, brezplačna in zaupna ali anonimna 
testiranja na hiv s svetovanjem, svetujemo 
seksualnim delavcem in jih spodbujamo 
k varnim spolnim praksam z njihovimi 
strankami z uporabo kondoma, lubrikanta 
in rednim testiranjem, izobražujemo in 
usposabljamo prostovoljce, senzibiliziramo in 
ozaveščamo tudi širšo javnost.
Na izobraževalno-razvedrilnem blogu Glavca 
delimo zabavne vsebine in druge novice, 
povezane z zdravjem in življenjskim slogom, 
ter obveščamo o novih odkritjih na področju 
preprečevanja in zdravljenja hiva oziroma 

aidsa. Blog je do zdaj soustvarjalo že več 
kot petdeset posameznic in posameznikov, 
presegli smo dva milijona klikov ter zabeležili 
več kot 20.000 komentarjev.

Mladostnikova iskrena izpoved je bila za 
Glavco pomemben mejnik, saj je hitro postala 
eden od treh najbolj branih prispevkov in to 
tudi ostala. Pripoved je kamenček v mozaiku 
zgodb o treh desetletjih hiva v Sloveniji. 
Odslikava utrip nekega obdobja, zato z njo 
nadaljujemo in jo na tem mestu objavljamo 
v celoti.

„Leto 2011 si bom zapomnil za vse življenje. 
Moja zgodba se začne neke nedelje. Dneva, 
ko sem dobil nenavaden občutek. Ne znam 
pojasniti niti opisati, začutil sem, da z mojim 
telesom nekaj ni OK. Premišljeval sem, ni mi 
dalo miru. Kar nekaj ur je minilo, preden sem 
začel razmišljati, da bi lahko naslednji dan 
odšel na testiranje, ki ga izvaja Infekcijska 
klinika v Ljubljani. Nikoli prej nisem 
pomislil, da bi se testiral na virus hiv, nikoli 
prej nisem kaj veliko razmišljal o tem. Bil sem 
informiran, kaj je varen spolni odnos in kaj 
ne. No, očitno ne dovolj dobro. Nikoli nisem 
imel nezaščitenih analnih spolnih odnosov, saj 
sem vedel, da se virus hiv in tudi večina ostalih 
spolno prenosljivih bolezni prenaša prav z 
nezaščitenimi analnimi spolnimi odnosi. A 
zanemaril sem eno dejstvo. Da je prenos virusa 
možen tudi pri oralnem spolnem odnosu, če 
sperma okuženega pride v stik s sluznico, 
na kateri so recimo rane – vnete in krvaveče 
dlesni ter druge poškodbe, ki lahko nastanejo 
pri malce bolj grobem spolnem odnosu.
Prav tako je mogoč prenos virusa, če pride 
sperma okuženega v stik z očesom. Nekoč 
se mi je tudi to zgodilo. Bil sem star 16 let. 
Zgodila se je nesreča, kaj sem hotel, pač, 
zgodila se je; nisem posvečal pozornosti sicer 
tveganemu spolnemu odnosu. Nikoli ne bom 
zagotovo vedel, kdaj, kje in kako sem se okužil. 

PAMET V ROKE, KONDOM NA GLAVO!
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Pri tem želim dodati, da nisem imel na ducate 
spolnih partnerjev. Dovolj je bil le eden, za 
katerega prav tako nikoli ne bom vedel, kdo 
je bil. Pravzaprav to ni niti pomembno. 
Pomembno je bilo, da sem tisto nedeljo začel 
premišljevati o tem in onem, in čutil sem, da 
mi telo želi nekaj povedati … Poslušal sem 
ga, nikoli do takrat ga nisem, zato me je bilo 
strah tiste najhujše misli, ki se mi je pojavila 
kot možnost. Kljub temu sem se pomiril: prav 
nič ne more biti narobe, saj nikoli nisem imel 
nezaščitenega analnega spolnega odnosa, sem 
si mislil.
In takrat sem se le odločil, da se grem 
naslednji dan testirat. Bil sem odločen, da si 
dokažem, da je vse OK, da so to le negativne 
misli in nepotrebna panika. Mislil sem si, da 
se to meni ne more zgoditi, mislil sem, da se 
to zgodi le tistim, ki so imeli več deset spolnih 
partnerjev, tistim, ki so stari in grdi. Da, vse 
to sem imel v glavi. Kako tipično stereotipno 
razmišljanje.
V ponedeljek je torej prišel dan, ko sem 
se le odpravil na Infekcijsko. Izpolnil sem 
vprašalnik, oddal kri. Nič težkega. Do četrtka 
sem pravzaprav že pozabil, da sem o tem 
sploh razmišljal, vendar je prišel tudi četrtek. 
Dan, ko zdravnik v ambulanti sporoči izvide 
testiranim osebam. Prišel sem dobre volje, 
počutil sem se dobro in tistega dne ni bilo več 
sledu o kakšni intuiciji, občutku ali strahu, 
da bi lahko bilo kaj narobe, da bi bil rezultat 
pozitiven. In stopim v ambulanto. Povem 
šifro. Zdravnik me pogleda in prijazno napoti 
v drugo ambulanto, tisto sosednjo. Začelo 
se je. Srce mi je razbijalo, mislil sem, da me 
bo tisti hip zadela kap, gesta zdravnika mi je 
povedala vse … Nikoli me ni bilo tako strah. 
Ko sem čakal, da me drugi zdravnik v tisti 
drugi ambulanti povabi naprej, sploh nisem 
mogel razmišljati. Minute, ki so minevale, 
so se mi zdele kot ure in po dolgem čakanju 
sem le prišel v ambulanto. Tudi ta zdravnik 
me je prijazno pozdravil, mi stisnil roko … 

Nisem mogel čakati, nisem zdržal, bil je tako 
hud šok, da sem vprašal retorično, nejasno: 
“Nekaj ni ok, a ne? Povejte!” Zdravnik mi je 
potrdil tisto, česar sem se najbolj bal. “Izvid je 
pozitiven,” je rekel.
V tistem trenutku se mi je porušil cel svet. Vse, 
kar sem do takrat zgradil, se je spremenilo v 
prah. Tisoč vprašanj, tisoč misli in jaz, sam 
s sabo. Težko je opisati, toda tisti trenutek 
sem otrpnil. Solze, jok, žalost, strah, občutek 
konca. Zdravnik me je skušal pomiriti, pove 
mi, da zaradi diagnoze ne bom umrl, da so 
dandanes zdravila že zelo dobra, da je mogoče 
s tem živeti relativno dobro in kvalitetno. 
Vendar mi takrat to ni ravno pomagalo. V glavi 
se mi je prikazovala slika krute in boleče smrti 
za aidsom, prav take, kot je bilo prikazano v 
tistem, vsem nam dobro znanem, krutem, a 
za tiste čase, ko je bil posnet, realnem filmu 
Philadelphia.
Takrat sem si obljubil, da ne glede na to, kaj 
se bo zgodilo, o tem ne spregovorim nikomur 
niti besede. Bal sem se, bal stigme, strah 
me je bilo, da bi ljudje izvedeli, da bi postal 
javno znan, da bi izgubil službo, prijatelje, 
prijateljice, sorodnike, znance. Bal sem se 
samote, izoliranosti. Čeprav sem takrat vse 
to imel, sem se počutil samega. Sam, samcat, 
na krutem svetu soočen z resno diagnozo, 
v strahu pred stigmatizacijo, v strahu pred 
smrtjo. Naslednji dan je bilo še huje, prav nič 
mi ni pomagala obljuba samemu sebi, da o 
tem ne bom spregovoril … In prav to je v taki 
situaciji zelo nevarna odločitev. Človek ob taki 
diagnozi pomisli na vse mogoče. Spraševal 
sem se o smislu življenja, prišel je trenutek, ko 
nisem več razsodno razmišljal in na misel mi 
je prišla tista najbolj črna misel. Samomor. Le 
zakaj jaz, sem se spraševal. V nekem trenutku 
pa nisem več le razmišljal …
Včasih imam več sreče kot pameti, bi lahko 
rekel, in ravno takrat, tisti trenutek, sem 
prejel klic. Klic mojega zelo dobrega prijatelja. 
Klical je. Ko je klical prvič, se nisem mogel 

Iztok Konc in Andrej Pišl



   Trideset let hiva v Sloveniji  |  69

javiti, drugič sem se mu vendarle. Rešilna 
bilka. Najbrž je že po glasu slišal, da nekaj ni 
OK, vztrajal je, da se vidiva. Čeprav si tega 
res nisem želel, sem prav to potreboval. Prišel 
je pome. Odpeljala sva se v neki lokal, precej 
zanikrn lokal, v katerega sicer nočem več, 
najbrž tudi zato, ker bi ponovno podoživel 
tisti najtežji trenutek. Prijatelj vztraja, da mu 
le povem, kaj je narobe. Poznala sva se že kar 
nekaj časa, lahko govorim o letih, zato je čutil, 
da se je nekaj zgodilo. In tako dolgo sem zbiral 
pogum, dokler le nisem povedal. Testiral sem 
se in izvid je bil pozitiven, sem mu dejal. Šok. 
Tudi zanj. Čeprav sem bil pripravljen tudi na 
to, da bo tisti trenutek vstal in odšel in da se 
ne bova nikoli več videla, me je presenetil. 
Objel me je in rekel nekaj, česar nikoli ne bom 
pozabil: ‚Nisi sam, skupaj bomo šli skozi to.‘
Stavek, ki me je pomiril, stavek, ki me je 
opomnil, kaj pomeni imeti pravega prijatelja. 
In res, nisem bil več sam. Še nekdo je vedel. 
In še kako je bilo potrebno, da je ta nekdo 
to vedel. Četudi bremena ni mogel prevzeti 
nase, mi je pomagal, da sem dobil občutek, 
da nisem sam. Pogovarjala sva se, priznam, 
tudi kakšna solza je pritekla, vendar bilo je 
lažje. Od tistega dne do danes se med nama 
ni prav nič spremenilo, nasprotno, postala sva 
še boljša prijatelja, četudi se ne vidiva prav 
pogosto, se pogovarjava, smejiva, ob težkih 
trenutkih ga lahko kadarkoli pokličem, mu 
povem to in ono ...
Kar nekaj časa je trajalo, bili so potrebni 
pogovori in še dandanes so, zato da je breme, 
ki ga – hočeš, nočeš – moram nositi sam, 
znosno. Vsak dan je lažji. Minilo je skoraj 
leto dni in lahko napišem, da se je v tem času 
spremenilo veliko. Trudim se živeti bolje, 
lepše, vsak dan živim, kot da je moj zadnji. 
Čeprav ni vedno lahko, še vedno so trenutki, 
ko sem nesrečen, občasno depresiven, se le 
trudim, da je takih trenutkov čim manj. Med 
obsežnimi preiskavami je bilo ugotovljeno, da 
je bilo moje zdravstveno stanje resno, virus je 

uničil zelo veliko celic in upam reči, da bi imel 
le še kakšni dve leti življenja, če se seveda ne 
bi testiral. V najboljšem primeru bi tako umrl 
star 25 let.
Seveda se to ne bo zgodilo. Takoj po izvidih 
sem začel jemati zdravila, ki so dandanes zelo 
učinkovita, virusno breme je tako postalo 
nezaznavno že po nekaj mesecih, celice 
imunskega sistema pa se počasi obnavljajo in 
tako sem vedno bolj odporen, vedno manj 
bolan in počutim se vedno bolje. Nezaznavno 
virusno breme pomeni, da zdravila, ki jih 
vsakodnevno jemljem, sprotno preprečujejo 
deljenje virusa, ki je sicer še vedno prisoten, 
vendar ga najsodobnejši testi ne morejo več 
zaznati. Nezaznavno virusno breme pomeni 
skoraj ničelno možnost prenosa na druge. 
Prav to je ključ do rešitve. Če bi vsi okuženi 
prejemali zdravila, se virus ne bi širil. Tudi 
mene ni okužil nekdo, ki je vedel za okužbo, 
nekdo, ki je jemal zdravila. Okužil me je 
nekdo, ki ni vedel, da je okužen, nekdo, ki je 
imel visoko virusno breme.
Kot sem na začetku omenil, pred pozitivnim 
izvidom nikoli nisem pomislil, da bi lahko bil 
hiv-pozitiven, čeprav je bilo kar nekaj znakov, 
ki pa sem jih spregledal. Hiv napada imunske 
celice in tako se odpornost počasi zmanjšuje; 
proti koncu je bilo že tako hudo, da sem imel 
herpes vsakih nekaj tednov, zboleval sem prav 
tako pogosto, nisem se počutil ravno najbolje, 
imel sem prebavne težave, skratka znake, ki 
so jasni, vendar se jih zlahka spregleda, saj so 
splošni in človek nazadnje pomisli, da je to 
zato, ker je hiv-pozitiven. Brez pravočasne 
diagnoze moja zgodba najbrž nikoli ne bi bila 
napisana, vsaj ne v taki obliki. In srečen sem, 
da sem dobil še eno priložnost.
Da lahko živim, saj rad živim. Ljubim 
življenje. Vsak dan lahko preberemo novico o 
kakšen novem odkritju. Znanstveniki z vsega 
sveta se vsak dan trudijo razviti zdravilo, ki bi 
pozdravilo in ne samo zdravilo. Obstaja velika 
verjetnost, da bomo dočakali tako zdravilo. 
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Ko se bo to zgodilo, bomo jaz in milijoni po 
vsem svetu najsrečnejši ljudje. Do takrat se 
bom trudil živeti čim lepše, čim boljše, videti 
in doživeti vse lepo. Z gotovostjo lahko trdim, 
da sta me pravočasno testiranje in posledično 
diagnoza rešila pred gotovo smrtjo.
Za konec naj se zahvalim svojemu prijatelju, 
ki mi je v najtežjih trenutkih stal ob strani, 
me bodril in mi pomagal, da sem postavil 
nazaj na noge. Naj se posebej zahvalim tudi 
svojemu sorodniku, brez katerega danes ne 
bi razmišljal tako široko. Tudi on mi svetuje, 
me posluša, stoji ob strani. Pogovor je ključ 
do rešitve. Ne reši vsega, a pomaga. Lažje 
je. Naj se zahvalim vsem zdravnikom in 
medicinskim sestram na Infekcijski kliniki, ki 
so vedno pripravljeni poslušati ter s prijazno 
besedo polepšati temne in sive dneve. Takih 
dni pa je vse manj. Postajajo pisani, pisani 
kot mavrica. Počasi se prah spet spreminja v 
grad in sčasoma ga bom postavil, mogoče še 
trdnejšega, kot je bil kadarkoli pred novico o 
pozitivnem izvidu. Žal ljudje časa ne moremo 
in ne znamo zavrteti nazaj, četudi bi si to še 
tako želeli, zato si obljubi, da boš zvest sam 
sebi. Vedno uporabljaj kondom! TESTIRAJ 
SE!« 

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico 
je humanitarna organizacija, ki od preloma 
tisočletja deluje na področjih inkluzije 
in socializacije istospolne usmerjenosti, 
promocije in zaščite človekovih pravic, 
komuniciranja, objavljanja, političnih 
dejavnosti, druženja, športa, rekreacije, 
kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, 
ustvarjalnosti in na področjih, ki so kako 
drugače povezana z LGBTIQ+ populacijo. 
Naštete vsebine izvajamo v sklopu programa 
preventive hiva oziroma aidsa Pamet v 
roke, kondom na glavo!, s projektom Proti 
homofobiji na Univerzi in v okviru programov 
Aktivni pod mavrico ter Informirani pod 
mavrico, psihosocialno pomoč pa v sklopu 

Mavrične svetovalnice. Aktivnosti obsegajo 
pogovorne skupine, delavnice, predavanja, 
tabore, svetovanje, publikacije, informiranje 
preko interneta, sodelovanje z drugimi 
nevladnimi in vladnimi organizacijami, 
pomoč študentom pri pripravi seminarskih in 
diplomskih nalog, vključevanje prostovoljcev 
v delo, izobraževanje prostovoljcev, medijske 
kampanje, okrogle mize in drugo. Pri naših 
prizadevanjih nam že od začetka stojijo ob 
strani Ministrstvo za zdravje, Mestna občina 
Ljubljana in Študentska organizacija Univerze 
v Ljubljani, občasno pa se pridružijo še drugi 
podporniki, kot je tudi Veleposlaništvo 
Združenih držav Amerike v Ljubljani.
Inovativnost na področju preventive hiva 
oziroma aidsa smo s programom Pamet 
v roke, kondom na glavo! izkazali z 
združevanjem različnih sodobnih tehnologij 
in družbenih omrežij. Tako smo klasično 
preventivo hiva oziroma aidsa z zloženkami 
za kondom in lubrikant povezali z uporabo 
pametnih telefonov, profila na družbenem 
omrežju Facebook in bloga. Splet omogoča 
hitro in široko dostopnost informacij, ki 
jih želimo razširiti med pripadnike ciljnih 
skupin našega projekta. Inovativen pristop k 
preventivi predstavljata tudi knjižni deli doc. 
dr. Boštjana Mlakarja, strokovnega vodje 
projekta, ki ga lahko označimo za literarni 
eksperiment preventivne medicine. Zgodbe, 
ki jih je napisal, brez dlake na jeziku orišejo 
raznolikost odnosov med ljudmi in pestrost 
spolnega življenja. Avtor je z njimi opozoril 
na predsodke in postavil ogledalo vsakemu 
od nas ter družbi kot celoti. Inovativno 
za Slovenijo se je izkazalo naše terensko 
delo na območjih za cruising po Sloveniji 
– na območju Ljubljane, Maribora, Celja, 
Kopra in še kje. Zelo učinkovito je bilo tudi 
vključevanje prostovoljcev EVS (European 
Voluntary Service) v aktivnosti in delo z 
uporabniki. Prostovoljci prihajajo iz različnih 
kulturnih okolij, njihov poseben status pa 
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jim omogoča navezovanje novih kontaktov in 
uspešno delo.
In kako gledamo naprej? Usmeritev 
programa Pamet v roke, kondom na glavo! v 
prihodnje opisujejo naslednje ključne besede: 
kondomi – terensko delo – testiranje – osebe 
s hivom – odpravljanje stigme. Velik naboj za 
uresničitev novih zamisli je prav gotovo dal 
in omogočil Norveški finančni mehanizem. 
Naš razmislek gre še v smeri uveljavitve PEP 
in PrEP tudi pri nas. Preventivno delovanje 
pa bi v prihodnje radi še v večji meri razširili 
tudi na varovanje, testiranje in informiranje o 
drugih spolno prenosljivih okužbah.

Mladostnik se nam je oglasil še enkrat. 18. 
junija 2013 smo objavili njegov zapis z 
naslovom Moje življenje s hivom. V njem je 
opisal svoje strahove, razmišljal o življenju s 
hivom in o stigmi ter se zazrl v prihodnost.

Moje življenje s HIV-om

„Odločil sem se, da nadaljujem svojo zgodbo. 
V letu 2011 sem napisal svojo izkušnjo in 
soočenje s hiv-pozitivno diagnozo. Napisal 
sem jo, ker sem čutil, da jo potrebujejo vsi 
tisti, ki so se že soočili s tem, in tisti, ki o tem 
še niste premišljevali. Če sem v prvem delu 
opisoval samo soočenje z diagnozo ob hiv-
pozitivnem izvidu, sem zdaj napisal drugi del, 
ki opisuje moje poglede in razmišljanje, vse 
tisto, kar je še kako vredno branja, govora in 
pogovora. To je zgodba, ki mi jo piše življenje.
Vse od novice o pozitivnem izvidu prav 
vsak dan pomislim na to, kar je del mene, 
del mojega življenja, del vsakdana. V tem 
času sem zbral pogum in zaupal svojo 
zgodbo tistim prijateljem, ki jim zaupam in 
za katere sem bil menja, da bodo to sprejeli 
razumevajoče. In res, prav vsi mi stojijo ob 
strani, so ob meni in z mano v dobrih, lepih, 
veselih trenutkih, pa tudi takrat, ko pridejo 
dnevi, ki niso ravno najbolj veseli. To je bistvo 

prijateljstva. Poskušam odkrivati stvari, ki me 
osrečujejo, početi vse tisto, za kar je vredno 
živeti, se truditi in moram priznati, uspeva 
mi. Od prijateljev večkrat slišim tisto znano 
tolažbo: ‚Pa saj ni nič ni drugače, le vzameš 
antiretrovirusna zdravila vsak dan in vse je 
tako, kot je bilo.
Pa vendarle ni čisto tako. Želel bi si, da bi bilo 
tako lahko, pa žal le ni. In tu se bom dotaknil 
tistega večjega problema za nas, hiv-pozitivne. 
Res je, imamo kvalitetno zdravniško oskrbo, 
na voljo vsa sodobna antiretrovirusna zdravila, 
živimo lahko relativno kvalitetno življenje v 
tistem telesnem, strogo medicinskem smislu, 
pa vendarle, največja težava našega vsakdana 
je prav družbena stigma. V tem času sem 
se pogovarjal z mnogimi ljudmi, predvsem 
geji, kako oni gledajo na hiv. Mnogim sem 
tako zastavil vprašanja, kako gledajo na hiv-
pozitivne in ali bi s takim človekom lahko 
živeli v partnerskem odnosu, imeli spolne 
odnose. In največkrat dobil mnenja, da s 
takim človekom ne bi upali živeti, kaj šele 
imeti spolne odnose, biti v partnerskem 
odnosu … Pa se večkrat sprašujem, zakaj po 
vsem tem vedenju o samem virusu, načinu 
prenosa in možnosti okužbe še vedno obstaja 
ta strah? Iracionalen strah, ki ustvarja prav 
čudno atmosfero, stigmo, predsodke. In ko 
razmišljam dalje, ugotovim, da je žal, kljub 
vsej preventivi, ki že obstaja, še vse premalo 
govora o hivu. Iracionalni strah pravzaprav 
izvira prav iz nevednosti in nepoznavanja. 
Pravzaprav se tu geji žal ne razlikujejo od tistih 
homofobov, ki zaradi iracionalnega strahu, 
nevednosti, nepoznavanja gojijo fobijo, strah, 
ki se kaže v najrazličnejših dejanjih. Od tistih 
verbalnih, do takih, ekstremnih, ki vključujejo 
fizično nasilje. V tem času sem tako na 
različnih straneh, namenjenih spoznavanju 
gejev, zasledil opozorila, kdo vse naj bi bil hiv-
pozitiven, še celo več, navedeni so bili osebni 
podatki takih ljudi. Večkrat slišal opazke v 
smislu: »Pazi, ta je hiv pozitiven.«
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Sprašujem se, v čem se ti ljudje, ki počnejo to, 
razlikujejo od tistih ekstremnih homofobov, 
ki jih vsa LGBT-skupnost obsoja. Sprašujem 
se, kje so zdaj vsi aktivisti, kje so vsi tisti, ki bi 
morali tudi znotraj naše skupnosti razjasniti 
povsem osnovne pojme sobivanja. Da, hiv je 
bil, je in bo del naše skupnosti. Mnogim se ta 
tema zdi težka, moreča in zato o njej neradi 
poslušajo, berejo. Pravzaprav jo odmikajo 
stran, kot da se to njih ne tiče. Tako imam od 
leta 2011 na najbolj znanem spletnem mestu 
za geje profil, na katerem je v krajši verziji 
opisana moja izkušnja s hivom. V dveh letih 
»le« 2000 ogledov. Na drugem, nevtralnem 
profilu, ki je aktiven malce več kot leto dni, pa 
jih imam skoraj 10.000. To jasno pove, kako 
zelo nezaželena je ta tema. Po drugi strani pa 
je za mnoge vsaka novica o osebah, ki smo 
hiv-pozitivne, dobrodošla. Tako se zadovolji 
potreba po informiranju in nevarnosti bojda 
ni več. Še več, nekateri se po zadovoljitvi te 
potrebe radi predajo nezaščitenim spolnim 
odnosom, saj da so, po njihovem mnenju, 
odkrili vse tiste, ki smo hiv-pozitivni. Resnično 
se sprašujem, v čem so vsi ti ljudje različni od 
tistih socialnopatoloških homofobov, ki so za 
družbo prav tako nevarni? Mar niso tudi takšni 
ljudje, ki so del LGBT-skupnosti, prav tako, 
če ne celo bolj nevarni družbi in sami sebi? 
Se mar vsi tisti, ki senzacionalno mrzlično 
iščejo, sprašujejo in poizvedujejo, kdo vse v 
naši skupnosti je hiv-poziven res ne zavedajo, 
da počnejo nekaj ne samo nezakonitega in 
kaznivega, temveč tudi moralno zavržnega? 
Nenazadnje, četudi bi vedeli, kdo vse je hiv-
pozitiven, so mogoče kdaj pomislili, da je hiv 
pozitivnih, ki ne vedo, da so okuženi, vsaj še 
enkrat toliko, če ne več, kot je prepoznanih 
diagnoz? Ne, najbrž da ne.
Življenje s hivom ni težko zaradi samega 
virusa, saj je ta ob pravočasnem odkritju 
zelo dobro obvladljiv, težko je prav zaradi 
trdno zakoreninjenega iracionalnega strahu, 
predsodkov in stigme. Strah, ki se je zakopal 

v podzavest mnogih in je ostal še iz časa 
devetdesetih let, ko so ljudje zaradi aidsa 
množično umirali.
Hiv-pozitivni smo prisiljeni živeti v tišini, le 
malo jih upa spregovoriti o svojem statusu. 
Nekateri ljudje prav hrepenijo po podatkih, 
kdo smo. Da potem lahko nekdo pokaže na nas 
in si reče: ‚Zdaj vem, ta je, s tem ne bom imel 
spolnih odnosov, torej rešen sem.‘ Miselnost, 
ki je zelo pogosta. In prav taka miselnost nas 
sili, da se odmikamo v svoje svetove, da smo 
tiho, da o tem ne govorimo. Nenazadnje to je 
pravica vsakega izmed nas, toda žal smo v to 
tako rekoč prisiljeni, če le ne želimo v svojem 
življenju še enega, mnogo hujšega bremena – 
stigme družbe, izoliranosti.
Mnogo je vprašanj, ki si jih ob tej problematiki 
zastavljam. Ob vedenju, da za mnoge hiv 
predstavlja nekaj, s čimer nočejo imeti 
opravka, si zastavljam vprašanje, kako bo na to 
reagiral moj bodoči partner. Na to vprašanje 
mi je moj zdravnik na infekcijski kliniki nekoč 
odgovoril nekako takole: vse bo na tistem, 
ki mu boste to zaupali. Res je. Takrat bo na 
preizkušnji tisti, ki mu bom povedal. Ob 
vedenju, kako se hiv prenaša, da so možnosti 
prenosa zaradi dobrih antiretrovirusnih 
zdravil v kombinaciji z uporabo kondoma 
praktično ničelne, ob poznavanju vsega, kar 
danes znanost in medicina pozna, bi morala 
biti odločitev povsem jasna – če je med dvema 
prava ljubezen, to ni ovira! Najbrž pa je ovira 
takrat, ko veza temelji zgolj in samo na seksu 
in takih vez je itak večina, še posebno med 
geji. Te so zelo krhke.
Za zdaj pa še vedno velja nasvet: hiv-pozitivni 
status je stvar vsakega posameznika. Ob 
vedenju, kako močna je še vedno družbena 
stigma do hiv-pozitivnih, je še kako dobro 
premisliti, komu zaupamo ta podatek. 
Nemalokrat se zgodi, da ga ljudje delijo dalje, 
pa naj si bo zaradi iracionalnih strahov, fobij, 
predsodkov ali zgolj iz zlobe. Te pa tudi v naši 
LGBT-skupnosti res ne manjka, mar ne?
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Še dobro, da obstajajo tudi ljudje, ki jim gre 
tudi to zaupati, ki si o tem in onem tudi kaj 
preberejo. Tako kot pri vsaki stvari tudi za 
hiv velja: izobraževanje pomaga in na koncu 
premaga vse stigme, strahove in fobije.
Naj se dotaknem še tistega lahkomiselnega 
obrambnega mehanizma, ki sem ga imel 
do novice o pozitivnem izvidu tudi sam. 
Meni se to ne more zgoditi. Ali pa: hiv-
pozitivnih je malo, torej je verjetnost, da bi 
se okužil, majhna. Miselnost, ki te nenazadnje 
lahko tudi stane življenja. Vsako leto 
statistični podatki postrežejo z naraščajočimi 
diagnozami okužb s hivom med moškimi, ki 
imajo spolne odnose z moškimi. Nekaj je žal 
tudi takih, ki pridejo na testiranje prepozno. 
Tudi današnja antiretrovirusna zdravila 
niso kos povsem uničenemu imunskemu 
sistemu in takšna zelo pozna diagnoza ima 
v najslabšem primeru za posledico smrt ali 
večje zdravstvene težave tekom življenja. 
Tudi sam sem imel takšno mišljenje, zato bi 
rad poudaril, kako pomembna sta testiranje 
in pravočasna pozitivna diagnoza. Tudi sebi 
bi prihranil mnogo zdravstvenih težav, če 
bi se le prej testiral in posledično prej začel 
z antiretrovirusno terapijo. Na mestu je tudi 
vprašanje, koliko ljudi manj bi okužili, če bi 
le vedeli, da smo okuženi. Ne vedoč, da smo 
okuženi, okužbo širimo dalje in tako število 
raste.
Četudi so dandanes antiretrovirusna zdravila 
dobra, v mojem primeru virusa v krvni plazmi 
ni več mogoče zaznati, imunska odpornost pa 
se le še izboljšuje, je potrebno vedeti, da zdravila 
še zdaleč niso tako nedolžna. Stranski učinki 
so seveda lahko prisotni pri jemanju vsakega 
zdravila, pri antiretrovirusnih zdravilih, ki 
delujejo na hiv, pa jih je tako kar nekaj. To 
poudarjam vsem tistim, ki ste mnenja, da pa 
je življenje s hivom enako kvalitetno kot brez 
njega. Res, da je pričakovana življenjska doba 
enaka kot pri tistih, ki so hiv-negativni, toda 
življenje ni več isto. Vsak dan je potrebno redno 

vzeti zdravila, telo se sicer sčasoma navadi 
na učinkovine, toda nekateri stranski učinki 
jemanja zdravil ostajajo. Vsak posameznik 
jih čuti drugače, nekaterim nam povzročajo 
več, drugim manj težav. Nekako pa velja to, 
kar sem že napisal. Največji problem našega 
življenja je stigma. Zato velja, da se je o tem 
potrebno pogovarjati, izobraževati in sprejeti 
hiv kot del naše družbe, nenazadnje LGBT-
skupnosti. Je del nas in ostal bo, vse dokler 
ga znanost, medicina ne uspe popolnoma 
pozdraviti.
V času, od kar vem za svoj pozitivni status, 
sem se o hivu zelo dobro podučil, sem eden 
tistih, ki vrednoti znanje in vedenje. Nikomur 
ne škodi prebrati kakšnega strokovnega zapisa, 
članka, literature na to temo. Ko bi le to prej 
vedel in upošteval.
Življenje s hivom je lahko velika umetnost. 
Potrebno je razumeti svojo bolezen, se z njo 
soočiti in živeti dalje. Upam, da bodo čas, 
pogovor, delo in zgodbe, kot je tudi moja, 
prispevale k temu, da se bo stigma do nas hiv-
pozitivnih zmanjševala. Nenazadnje stigma, 
vsi iracionalni strahovi, fobije ne vplivajo 
samo na naše življenje, na nas, ki poznamo 
svoj pozitivni status, vplivajo tudi na vse tiste, 
ki to doživijo tako intenzivno negativno, 
da zavržejo vsako misel na hiv. Taki se tudi 
ne testirajo in obstaja mnogo takih, ki ne 
vejo za okužbo. Želel bi, da nihče več ne bi 
umrl zaradi aidsa, zato sem v svojem zapisu 
poudarjal pomen odprave stigme, predsodkov 
in strahov. Vsak izmed nas lahko prispeva 
delček k temu, vsak lahko s svojim vedenjem 
in znanjem spreminja mnenje in nevednost 
drugih.« 

PAMET V ROKE, KONDOM NA GLAVO!
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Uvod

Ta članek predstavlja manj znana ozadja in 
družbena dejstva v kontekstu preprečevanja 
širjenja hiva, v populaciji moških, ki imajo 
spolne odnose z moškimi (MSM). Spoznanja 
o tem so se porajala v obdobju zadnjih desetih 
let, med mojim delom na področju hiva med 
MSM (preventiva, destigmatizacija in delo 
z osebami, ki živijo s hivom). Ta zapis se 
omejuje na preventivo, medicino in aktivizem 
v kontekstu hiva izključno v populaciji MSM 
v Sloveniji v zadnjih 10 letih.
V prispevku so orisani tudi odnosi med 
glavnima akterjema preventive: zdravstvenim 
sistemom in državo ter civilno družbo v obliki 
sodobnega aktivizma nevladnih organizacij 
(NVO) na področju hiva. Predstavljeni so 
izzivi, ki jih prinaša ne dovolj natančna 
uporaba izraza MSM. Orisane so ključne 
družbene razsežnosti, katerih razumevanje 
je predpogoj za uspešno preventivno delo z 
moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. 
Na koncu je predstavljen tudi pogled avtorja 
na delo in razvoj skupnostnega aktivizma 
na področju hiv, spolno prenosljivih okužb 
(SPO) in MSM v prihodnje.

Skupaj v preventivi – različni po duši

Natanko 10 let nazaj, leta 2006, smo skušali 
v aktivistični skupnosti LGBT-gibanja z 
družboslovnega vidika ponovno premisliti, 
kako pojav hiva razumeti in pojasniti kot 
družbeni pojav v vsej njegovi socialni, sociološki 
in psihološki dimenziji. Predpostavka je 
bila, da je za uspeh v preventivi ključno, da 
vsaka preventivna dejavnost temelji tudi na 
razumevanju nekaterih družbenih zakonitosti. 
Najpogosteje je epidemija hiva razumljena 
kot medicinsko dejstvo (iz tega so izpeljana 
vsa nadaljnja razmišljanja in delovanja), a 
kot družboslovci vztrajamo, da je treba vsak 
pojav obravnavati predvsem kot družbeni 
pojav. Poskus vplivanja na njegov potek je 

tako lahko po eni strani izključno medicinski 
(zdravljenje kot preventiva) ali pa ima tipično 
socialno-psihološke dimenzije. Tak primer 
je na informacijah temelječa preventiva: 
izobraževalne vsebine in sporočila vodijo 
v komunikacijske spodbude, z njimi pa so 
povezane pričakovane vedenjske spremembe.

Zdravstveni sistem, odslej v tem članku 
imenovan tudi medicina, je zaradi svoje 
temeljne dejavnosti zdravljenja (npr. ljudi 
s hivom) tisti najmočnejši družbeni sistem, 
ki posameznikom direktno pomaga, kadar 
se odkrije, da imajo hiv. Zmanjšuje vpliv 
hiva na posameznikovo zdravje in življenje. 
Samoumevno je, da se prav zdravniki, ki se 
srečujejo z ljudmi, ki živijo s hivom, najbolj 
angažirajo tudi za to, da bi bilo prenosov 
virusa čim manj. Preprečevanje hiva v 
medicini torej izvira iz tradicionalnega izreka: 
bolje preprečevati kot pa zdraviti. Delovanje 
medicine v preventivi izvira iz premisleka o 
tem, kako zmanjšati število prenosov hiva. Pri 
preventivi hiva se v medicini razmišlja npr. 
o biokemičnih učinkih zdravljenja: kako z 
zdravili doseči, da se virus pri osebah, ki ga 
imajo, ne more razmnoževati in s tem prenesti 
na druge (zdravljenje kot preventiva). Po 
drugi strani medicina v preventivi razmišlja 
tudi o tem, kako bi lahko tveganje za prenos 
hiva z uporabo določenih snovi zmanjšali 
pri tistih, za katere je verjetno, da mu bodo 
izpostavljeni. Tako preventivno zdravljenje 
danes imenujemo predizpostavitvena pro-
filaksa, krajše PrEP. Ko gre za vplivanje na 
vedenje oziroma obnašanje ljudi, vstopa 
medicina v polje družbenega.

Klasično orodje preventive je preventivna 
informacija, ki naj spremeni vedenje v smeri 
zmanjšanja prenosa. Dosledna uporaba 
kondoma je že vrsto let eden od osrednjih 
ciljev preventivne medicine na področju hiva, 
kadar govorimo o spolnem prenosu hiva. To 
pomeni, da je bil, odkar je bila vpleljana varna 
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spolnost (vpeljala so jo angažirana gejevska 
gibanja v skupnosti v osemdesetih letih), 
vedno bolj osrednji cilj preventivne medicine 
prav promocija dosledne uporabe kondoma. 
Bistveno je, da informacijo o pomenu 
uporabe kondoma pri spolnih odnosih 
prejmejo vsi in jo tudi dosledno upoštevajo. 
Informiranje je stvar družbenega podsistema 
izobraževanja oziroma šolskega sistema in je 
uspešnejše, če se dopolnjuje z informacijami, 
ki jih podajajo zdravstveni delavci (osebni 
zdravniki, medicinske sestre), ki to vednost 
oziroma normo utrjujejo. Tem naporom so 
se tradicionalno pridruževale tudi nevladne 
organizacije (organizirana gejevska skupnost, 
aktivizem).

Aktivistične skupnosti ključnih ranljivih 
skupin so svojim specifičnim podpopulacijam 
ob poznavanju njihovih posebnosti prevajale 
in dostavljale s strani zdravstvenega sistema 
predpisana sporočila. Dodana vrednost 
civilne drubže je bila v specifični formi (jezik 
subkultur) in distribuciji ključnih informacij 
in njihovih nosilcev (doseganje ljudi tam, kjer 
so). Gre za znanje in spodbujanje vedenja, ki 
to znanje udejanja v praksi. In prav ta drugi del 
se je sčasoma izkazal za veliko zahtevnejšega, 
saj ne daje več takšnih rezultatov, kot jih je 
nekoč obetal. Ljudje namreč, v vedno večjem 
številu, tega znanja ne upoštevajo dosledno in 
svojega vedenja ne podrejajo tej zapovedi. To 
se dogaja tudi v primerih, ko vedo, da lahko 
kondom prepreči prenos hiva. 

Vprašanje, zakaj se to dogaja, je izziv za vse v 
preventivi. Nanj pa skušajo odgovore poiskati 
tudi psihologi, sociologi ali antropologi. 
Zelo splošno bi lahko rekli, da so dejavniki, 
ki vplivajo na vedenje ljudi, zelo raznovrstni 
in različni. Vplivajo na to, kako se pri 
posamezniku ustvarja motiv za določeno 
vrsto ravnanja in kako se notranja motivacija 
za določeno vrsto ravnanja spreminja, izgublja 

ali ponovno vzpostavlja. Kako se soočiti s tem 
fenomenom, ki ne pušča hladnega nikogar 
oziroma globoko frustrira vse, ki se ukvarjamo 
s preventivo?

Redukcija na neodgovornost posameznika nas 
hitro pripelje do točke, ko lahko odgovornost 
za posledice, splošno in javnozdravstvene, 
pripišemo posameznikom, s tem pa 
odgovornosti za nastalo stanje odrešimo vse 
ostale družbene akterje. Družbeni akterji 
s specifično vlogo so v tem primeru mediji, 
izobraževalni sistem, zdravstvene institucije, 
državne politike, organizirane lokalne 
skupnosti in civilna družba. Gre za vse 
strukturne dejavnike, ki so poleg posameznika 
tudi soodgovorni, saj so (če se tega zavedajo 
ali ne) sooblikovalci družbenih procesov. 
Individualistični neoliberalni pogled bi 
razpravo o javnem zdravju in odgovornosti 
družbenih akterjev, nosilcev moči, zaključil 
kar na tej točki. Socialno bolj angažiran in 
empatičen pogled pa ne more mimo dejstva, 
da je treba poglobiti razumevanje družbene 
dinamike tega vprašanja in preučiti možnosti, 
ki jih nosilci javnih služb in družbene moči 
še imajo in s katerimi bi lahko v primerni 
kombinaciji učinkovito dosegli zmanjševanje 
hitrosti širjenja hiva (strukturna odgovornost).

Pestrost akterjev, različne discipline, 
različne vrednote in nekateri skupni 
cilji

Kadar se medicina odpravi v preventivo, vzame 
na to pot svojo sopotnico, eno od svojih disciplin, 
epidemiologijo. Tudi v slovenskem prostoru 
tvorita ključni par preventive ti dve disciplini, 
poleg njiju pa je tu seveda še država, (mati) v 
imenu katere izvajata svojo dejavnost. Na ravni 
ustanov govorimo o Kliniki za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja (Univerzitetni klinični center 
v Ljubljani), z ustreznim laboratorijem (Inštitut 
za mikrobiologijo in imunologije Medicinske 
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fakultete Univerze v Ljubljani) ter Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (epidemiologija) in 
Ministrstvu za zdravje (država). 

Temeljni razlog spremenjenega pristopa k 
preventivi med MSM v Sloveniji v zadnjih 
10 letih je bil ponovna in drugačna aktivacija 
tretjega igralca. Aktivizem civilne družbe je 
v zadnjih letih na novo definiral svojo vlogo 
in poslanstvo. Tudi nam, ki smo bili v njem 
akterji, je bil cilj, da civilna družba in LGBT 
nevladne organizacije, ki jim je tematika MSM 
najbližje, ne bi bile več zgolj pospeševalke ali 
razdeljevalke informacij. Želeli smo postati 
samostojen tretji steber, ki bi ob prevenitivni 
medicini in epidemiologiji enakopravno 
in opolnomočeno sodeloval in sooblikoval 
preventivne procese in preventivne dejavnosti 
v državi. 

Da bi to dosegli, je bilo najprej potrebno 
okrepiti kontinuiteto delovanja in osnovne 
finančne vire tega tretjega stebra oziroma 
financiranje naših nevladnih organizacij. Za 
razliko od financiranja prvih dveh stebrov, ki 
je sistemsko in stabilno, je bilo pred 10 leti 
financiranje dejavnosti nevladnih organizacij 
omejeno na dva razpisa za preventivne 
programe na mestni (Ljubljanski) in državni 
ravni, kar je pomenilo, da so se financirale 
zloženke z informacijami in deljenje 
brezplačnih kondomov. Pravzaprav so bile 
nevladne organizacije nekakšne podizvajalke 
ukrepov na ravni države s pristojnostjo za 
samostojno pripravo forme sporočil (jezika) 
in lastnega načrta distribucije informacij, 
zloženk in kondomov.

Emancipacija tretje (v svojem bistvu tudi 
angažirano družboslovne) veje preventive 
pomeni, da je bila ta v zadnjih letih 
opolnomočena in na državni ravni predstavlja 
sogovornika, zagovornika dveh skupin ljudi. 
Prvi so tisti, ki živijo s hivom, in drugi so 

ljudje, ki so hivu najbolj izpostavljeni. Za njih 
se lahko objektivno predvideva, da bi lahko, 
glede na potek epidemije, do sedaj dobili hiv. 
Njihovo tveganje predstavlja njihovo vedenje. 
Nevladne organizacije torej prevajajo na eni 
strani komaj slišen šepet hiv pozitivnih v 
zadevah, ki se tičejo stigmatizacije in potreb 
te skupine ter istočasno vzpostavljajo dialog 
z državo kot predstavniki interesa druge 
prav tako relativno tihe in ranljive skupine, 
potencialnih novookuženih MSM. To je 
tipična dvojna zagovorniška funkcija civilne 
družbe na področju hiva in MSM oziroma 
tipična vloga LGBT-organizacij na področju 
hiva. 

Druge vrste delo civilnodružbenega stebra 
v preventivi pa je nadgradnja dela iz 
devetdesetih let. Poleg distribucije informacij 
in pripomočkov za varnejšo spolnost 
(kondomi, lubrikanti), se lahko civilna družba 
oziroma nevladne organizacije specializirajo za 
določene aktivnosti, ki neposredno posegajo v 
dinamiko prenosa hiva. Tudi do sedaj je bilo 
delo organizacij vedno zelo proaktivno. Od 
leta 2006 pa nam gre za to, da med izvajanjem 
svojih storitev, s katerimi odgovarjamo na 
potrebe svoje populacije, hkrati na novo 
odkrivamo, kakšne te potrebe so, in potem na 
podlagi teh informacij ponujamo nove načine 
odgovarjanja nanje.

Na novo definirani aktivizem in 
dejavnosti na področju hiva v LGBT-
skupnosti

Zadnjih 10 let so področje preprečevanja hiva 
med MSM zaznamovale različne dejavnosti: 
specializacija nevladnih organizacij za 
dejavnosti, ki smo jih sicer tradicionalno 
videli izključno znotraj zdravstvenih sistemov, 
tako fizično kot organizacijsko (npr. testiranje 
v skupnosti), in nadgradnja podpornih 
programov za ljudi, ki živijo s hivom 
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(individualni program Buddy, segmentacija 
skupin za samopomoč za osebe s hivom, razvoj 
mešanih skupin). Razvila se je poglobljena 
in veliko bolj interaktivna komunikacijska 
dejavnost (več dialoga o hivu in SPO s 
pripadniki skupnosti) s pomočjo novih 
interaktivnih spletnih mest, namenjenih 
preventivi. Prvi primer tovrstnega delovanja je 
bil npr. blog Glavca (Iztok Konc s sodelavci), 
ki deluje v okviru Društva DIH in ki je prvič 
omogočil dvosmerno komunikacijo med 
ustvarjalci in bralci bloga ter tako pomaknil 
prej enosmerno promocijo varne spolnosti 
bolj v smeri interakcije, podvprašanj, dilem 
itn. Podoben primer je tudi uporaba spletnih 
medijev za srečevanje v populaciji MSM za 
širjenje preventivnih sporočil (Svetovalec 
Zdravko v izvedbi ŠKUC-a pod vodstvom 
Mirana Šolinca na portalu za spoznavanje 
Gay Romeo), pa tudi dialog s posamezniki, 
ki ga je ponovno obudil DIH v okviru dela 
na terenu, pri čemer se pogovor z ljudmi 
izvaja fizično v dejanskem okolju. Tu je 
še nov, obratni proces izobraževanja (od 
spodaj navzgor), ko strokovnjaki s področja 
hiva v skupnosti in nevladnih organizacijah 
izobražujejo delavce v zdravstvenem sistemu, 
npr. specialiste, medicinske sestre ali študente 
medicine, o značilnostih in specifikah MSM, 
LGBT-identitet, diskriminacije, homofobije. 
Znanje o vseh pomembnih temah, ki imajo 
vpliv na razumevanje hiva in obravnavo ljudi, 
ki z njim živijo, torej kapilarno pronica od 
ljudi, navzgor v zdravstveni sistem. 

Za takšno novo etapo aktivizma pa je morala 
nova, družboslovno podprta veja preventive 
tudi veliko bolje razumeti značilnosti svoje 
ciljne skupine MSM. Vire za razumevanje je 
črpala v tuji literaturi in dialogu z uporabniki 
svojih storitev (s poslušanjem, kaj ljudje 
potrebujejo, zakaj česa ne morejo in kaj bi 
jim pri tem lahko pomagalo) ter z neprestano 
analizo in refleksijo lastnega početja in vseh 

dimenzij vsakodnevnega življenja ciljne 
populacije. Temeljno izhodiščno vprašanje, h 
kateremu se je treba znova in znova vračati, 
je torej: kdo je kdo in kaj sploh kaj pomeni. 
Kdo torej sploh so moški, ki imajo spolne 
odnose z moškimi (kaj je to MSM) in kako 
jih lahko mislimo, razumemo, naslavljamo 
in pritegnemo k procesu, s katerim bi lahko 
spremenili potek epidemije?

Od trka disciplin do sinergije v 
preventivi 

Opazili smo tudi spremljajoči pojav, rahel trk 
disciplin ob vstopu angažiranega družboslovja 
na polje, ki sta ga do sedaj obvladovali 
dve »starejši sestri«, preventivna medicina 
in epidemiologija. Razumeli smo, da sta 
bili vajeni v nevladnih organizacijah videti 
predvsem »mlajšega brata«, ki sta mu pretežno 
posredovali navodila za delo in občasno od 
njega tudi kaj koristnega izvedeli. Zdi se, 
da se je mlajši brat oziroma novi angažirani, 
družboslovno podprti aktivizem civilne 
družbe med MSM v tem času okrepil v svojih 
kapacitetah. Tudi drugi dve disciplini sta v 
zadnjih letih spoznali, da prinaša pomembna 
sporočila. Del njegove nove prepričljivosti 
izhaja iz metode: delovanje angažiranega 
aktivizma temelji na potrpežljivem dialogu 
vpletenih, na pogovoru z mnogimi, ki imajo 
med seboj zelo različne izkušnje. Bistveno 
je razumevanje raznolikosti heterogene 
skupnosti MSM, ki jo epidemija zadeva. Naš 
napor v zadnjih desetih letih je bila ponovna 
vzpostavitev in uveljavitev tega družboslovno 
utemeljenega in angažiranega akterja.

Le če bodo govorice različnih ved in znanosti 
dosegle skupni konsenz o terminih in 
konceptih, s katerimi pojasnjujejo realnost, 
lahko računamo na uspehe v preventivi. Brez 
globokega razumevanje pojavov in struktur, ki 
vplivajo na razvoj procesov, sta preventiva in 
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razprava o njej v nevarnosti, da se reducirata 
zgolj na pripoved o posamezniku, ki je v 
celoti odgovoren za vse, kar se mu na njegovi 
življenjski in intimni poti pripeti. Tak omejen 
pogled sicer prelaga odgovornost ljudem 
samim, a zanemarja družbeno dimenzijo 
pojava. Prav razumevanje tega je bilo do sedaj 
vedno ključnega pomena za zmanjševanje 
prenosa hiva. Angažirani aktivizem zato poziva 
k ponovnemu premisleku skupnih konceptov 
in k poskusu uravnoteženja sicer dominantno 
medicinsko-epidemiološke perspektive v slo-
venskem delu s hivom in dejavnosti njegovega 
preprečevanja.

Dvakrat nevidni trikotnik
 
Projekt testiranja v skupnosti MSM se je na 
samem začetku in v prvih letih delovanja, od 
2009 do 2011, imenoval Nevidni trikotnik. 
Tako smo ga poimenovali, da bi opisali 
situacijo, v kateri je testiranje v skupnosti 
tvorilo tretji element oziroma vogal trikotnika 
med posameznikom in zdravstvenim si-
stemom. Naloga testiranja je torej bila, da je 
posameznike, ki so imeli do testiranja različne 
odpore, spodbujalo in usmerjalo v zdravstveni 
sistem, če in ko je bilo to potrebno. Hkrati 
pa pojem nevidni trikotnik istočasno dobro 
opisuje tudi dogajanje v slovenski preventivi 
v zadnjih dveh letih. Ključni premiki so 
se zgodili ravno v sodelovanju med tremi 
vrstami akterjev: med zdravstvenim sistemom 
(UKCLJ, IMI MF), državo (MZ, NIJZ) in 
angažiranim družbenim aktivizmom oziroma 
na novo premišljeno dejavnostjo na področju 
hiva in SPO s strani civilne družbe (NVO).

2006 – Leto preloma in rojstvo novega 
vala civilno družbenega aktivizma v 
preventivi

Spomladi 2006 se je zgodil eden ključnih 
dogodkov, namenjenih premisleku skupnih 

konceptov in poskusu uravnoteženja različnih 
pristopov k preventivi. To je bil posvet o 
Strategiji preventive HIV za moške, ki imajo 
spolne odnose z moškimi (MSM). Posvet 
je pripravilo Društvo informacijski center 
Legebitra. Namen srečanja je bil z razpravo 
med ključnimi deležniki doseči soglasje o 
tem, kako zastaviti preventivo v prihodnosti. 
Približno 10 let po uvedbi uspešnih zdravil za 
obvladovanje hiva je bilo preprečevanje hiva 
v gejevski skupnosti v preventivi še vedno 
takšno kot na začetku, omejeno na distribucijo 
kondomov in občasne informativne delavnice 
ter gradiva in zloženke o preventivi. Temeljilo 
je torej na rutini in že utečenih mehanizmih, 
hkrati pa so bili akterji, ki so to delo izvajali, 
vedno šibkejši, finančno odvisni predvsem 
od razpisov države ter notranje vse manj 
motivirani. Obstajala je eno skupina za 
podporo hiv pozitivnim v okviru ŠKUC-a. 
Na srečanju so sodelovali predstavniki 
tradicionalnih entitet preventivnega dela 
pri nas, prof. dr. Janez Tomažič z infekcijske 
klinike UKC v Ljubljani, prof. dr. Irena Klavs 
z IVZ in Brane Mozetič iz ŠKUC-a, dolgoletni 
aktivist na področju hiva in aidsa. DIC 
Legebitra je v pogovoru predstavilo študijo 
o možnih poteh strategije na področju hiva 
med MSM, ki jo je za nas pripravil ameriški 
raziskovalec Brian Griffin.

Družboslovna raziskava gostujočega 
raziskovalca kot temelj sprememb 
pristopa k delu in aktivizmu na 
področju hiva med MSM

Briana Griffina sem v okviru dela pri ILGA 
Europe spoznal v Bruslju leta 2005. Aktivist in 
gej, po rodu Američan, je takrat kot raziskovalec 
in svetovalec delal za Agencijo za prehrano pri 
Združenih narodih s sedežem v Rimu. Brian 
Griffin je v Sloveniji opravil več intervjujev 
in pregledal vrsto virov. Raziskal je stanje na 
področju hiva v Sloveniji, tip epidemije, se 
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seznanil s ključnimi akterji tako vladnih kot 
nevladnih organizacij. Omenjeni posvet smo 
začeli s predstavitvijo konkretnih zaključkov 
njegove raziskave. Raziskava je izpostavila vse 
večji pomen novih oblik srečevanja moških s 
pomočjo interneta in posledice, ki jih bo to 
družbeno dejstvo povzročilo v načinu širjenja 
hiva. Prav tako je opozorila na malo in redka 
testiranja na hiv v skupini MSM v Sloveniji. 
Zaključil je s priporočili, med katerimi je bilo 
osrednje čimprejšnja vpeljava testiranja na hiv 
na terenu oziroma v skupnosti, ki so ga takrat 
v Evropi in Ameriki ponekod že uspešno 
izvajali. Soočeni s temi priporočili smo v DIC 
Legebitra sklenili opraviti temeljito analizo 
stanja, identifikacijo akterjev in virov, ki bi 
lahko bili v pomoč za uresničitev predlaganih 
sprememb.

Takrat smo naleteli na naslednja ključna 
vprašanja in o njih začeli premišljevati: kje 
nastaja preventiva, kakšen je njen načrt, kdo 
in s katerimi viri prevzema odgovornost zanjo, 
kdo jo izvaja in kdo nadzoruje njeno kvaliteto, 
rezultate in učinke?

K dejavnosti smo se čutili poklicani nekateri 
aktivisti LGBT-organizacij in stroka, ki se 
ukvarja z zdravljenjem hiva. Epidemiologija 
se je v okviru takratnega IVZ osredotočala 
predvsem na raziskovalno dejavnost, ki 
npr. beleži število okužb, vnaša razne vplive 
iz globalnega prostora in je načeloma 
zainteresirana tudi za merjenje učinkovitosti 
raznih preventivnih pristopov. Ni pa se kazala 
kot potencialni akter ali nosilec proaktivnega 
delovanja na področju preventive hiva pri 
MSM.

Kot rečeno je preventiva skupnostnih LGBT-
organizacij temeljila na pičlih sredstvih 
iz razpisa Mestne občine Ljubljana ali 
Ministrstva za zdravje, ki so bila majhna, saj 
so komaj zadoščala za nakup kondomov in 

lubrikantov ter njihovo distribucijo. Skratka, 
ni bilo mogoče pričakovati večjega premika, 
saj za profesionalizacijo skupnostnega dela ni 
bilo nobenih virov. Kot se je izkazalo kasneje, je 
bil pogoj za razvoj in uspehe na tem področju 
prav opolnomočenje nevladnih organizacij, 
da so se lahko preko njih angažirali tudi 
strokovnjaki, ki se sicer ne bi mogli.
Če je bilo iskanje finančnih virov stalna 
prioriteta, pa je bila prva naloga na novo 
razumeti, kdo sploh so moški, ki imajo 
spolne odnose z moškimi, in kaj vse je treba 
upoštevati pri snovanju in izvajanju nadaljnjih 
preventivnih intervencij, da bi te postale 
učinkovitejše.

Osnovne značilnosti prostora in 
konteksta populacije gejev in MSM v 
Sloveniji 

Da bi razumeli, kdo so geji in MSM v tistem 
trenuktu bili, si moramo najprej ogledati 
okvir oziroma kontekst v katerem so živeli. 
Leta 2006 smo naprimer beležili več kot 20 
let gibanja za pravice LGBT in tudi mnoga 
leta aktivnega preprečevanja širjenja hiva. Za 
nami je bilo že pet parad ponosa v Ljubljani. 
To pomeni, da se je v Sloveniji, bolj kot 
kadarkoli prej, vzpostavljala populacija gejev, 
ki je bila razkrita, tako doma, kot tudi na 
delovnem mestu oziroma v drugih socialnih 
okoljih. Dotedanji skupnostno uravnavani 
in vodeni družabni sceni sta bila nedeljski 
klub K4 in Tiffany na Metelkovi v Ljubljani. 
Neformalna scena, kot so t. i. kruzing placi 
za Savo, v Tivoliju in drugod po Sloveniji, 
je počasi izgubljala svojo vlogo kot drugi 
osrednji prostor vzpostavljanja stikov. Vedno 
bolj so prevladovali novi virtualni prostori, 
spletne klepetalnice in strani s profili. Vplivali 
so na ljudi, ki so jih uporabljali in vedno bolj 
narekovali nove oblike socialne realnosti. 
Čeprav so bili virtualni, so namreč imeli 
zelo konkretne učinke; virtualna omrežja so 
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botrovala resničnim stikom, prijateljstvom, 
socialnim mrežam in partnerstvom, seveda 
pogosto tudi zgolj enkratnim ali nekajkratnim 
seksualnim srečanjem oseb, ki se sicer drugače 
nikoli ne bi mogla zgoditi. 

Če želimo razumeti populacijo gejev in MSM 
v našem ali kateremkoli drugem prostoru 
v tistem trenutku, je potrebno razumeti, 
kako se je preko spleta, za geje in MSM, 
prostor dobesedno razširil. Čeprav virtualni, 
je omogočal nove možnosti družabnosti 
in poživil dotedanje življenje. Gejevsko 
subkulturo in populacijo MSM vedno močno 
zaznamujejo in pogojujejo lokalni pogoji. 
Ti pa so pogosto na začetku lahko močnejši 
od naporov posameznikov ali gibanj, ki jim 
pridejo ali skušajo priti naproti. Ko se gibanje 
ali aktivizem trudi, da bi naprimer omejilo 
določene negativne učinke novih razmer, 
je vedno korak za trendi ali ideologijo, ki se 
spontano poraja. Življenje prinaša prakse, 
gibanje jih skuša najprej razumeti, potem 
ovrednotiti in nazadnje na njih vplivati. Pri 
tem pa ni vedno enako močno ali uspešno. 

Kako se je prostor širil, predvsem v 
smeri virtualnega 

Od leta 1997 je v gejevski populaciji naraščala 
uporaba IRC-a, orodja za spletni klepet, 
ki je omogočalo navezavo stikov, klepet s 
tipkanjem in izmenjavo telefonskih številk 
in tako pomenilo možnost za srečanja. Temu 
so se pridružile spletne strani z oglasi za 
spoznavanje, kot sta npr. Christy in Poljub.
net. Obe spletni strani sta imeli rubriko 
on–on, ki je bila kljub majhnosti populacije 
MSM tudi do desetkrat bolj obiskana kot npr. 
ona–on.

Ljudje, ki so vstopali v omrežja MSM, so se tu 
spoznavali, ne da bi se fizično odpravili v kak 
družbeni ali družabni prostor. To pa je imelo 

direktno posledice na zmožnosti izvajalcev 
preventive, da bi jih dosegli. Populacija, 
ki fizičnega prostora za svoja srečanja ni 
potrebovala, nenadoma ni bila več dosegljiva 
za kakršnakoli preventivna sporočila s strani 
aktivistov v skupnosti in LGBT-gibanj. 
Gibanje je svojo ciljno javnost dosegalo ravno 
preko skupnih prostorov bodisi z deljenjem 
kondomov v parkih in kruzing placih ali pa 
v diskoteki kluba K4 oziroma na Metelkovi. 
Tehnologija je torej omogočila lažje in 
samostojne stike med posamezniki v populaciji 
MSM in zato resno oteževala dotedanje načine 
intervencijskega izobraževanja v skupnosti ter 
preskrbe s kondomi in lubrikanti.

Stran od javnih identitet, nazaj k 
nevidni praksi

Preventiva je ob nastopu virtualnih omrežij, 
ki so razveselila mnoge, imela vsaj dva nova 
problema. Na ravni identitete je veliko 
ljudi, brez stika s sceno in s tem povezano 
socializacijo v gejevsko identiteto, ostalo na 
ravni MSM, tj. na ravni spolne prakse brez 
ustrezne identitete. Ker mnogi fizično niso več 
vstopili v skupnost, niso spoznali in sprejeli 
gejevske identitete. Ker niso fizično vstopili v 
skupnostni prostor, pa so bili nedosegljivi tudi 
za preventivna sporočila.

Usihanje pomena lokalnih prostorov 
in večja vloga mobilnosti ter evropskih 
mest

Drugi kontekstualni okvir pa je bilo odpiranje 
Slovenije v Evropo, v bližnjo soseščino in 
širše proti Zahodu in Severu. Od poznih 
devetdesetih let dalje, ko se je Slovenija 
začela pogajati za vstop v Evropsko unijo, se 
je dejanska integracija dogajala tudi preko 
uvedbe novih letalskih linij, cenejših vlakovnih 
in avtomobilskih povezav z okoliškimi 
velemesti in večje mobilnosti nasploh.
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Tradicija iz devetdesetih let, ko so se slovenski 
geji ob sobotah odpravljali na zabavo v klub 
Delfino v Devinu pri Trstu in se družili z 
italijanskimi kolegi, podobno pa je veljalo 
tudi za Gradec, se je razširila, saj so postala 
dostopnejša tudi druga mesta, kot npr. 
Padova ali Milano, kjer so bile diskoteke, 
bari, savne s kabinami za seks itn. Podobno 
so za marsikoga kot destinacije za konec tedna 
postali dostopni tudi München in Dunaj 
na severu ter Budimpešta na vzhodu. Na 
zemljevidu z novo odprtimi gejevskimi lokali 
sta se pojavila Zagreb in Beograd, ki sta zaradi 
tradicionalnih vezi postala ravno tako obiskani 
in priljubljeni družabni prizorišči. Ob njih so 
bile predvsem s cenovno dostopnimi letalskimi 
prevozi zelo dosegljive tudi tradicionalne 
prestolnice gejevske subkulture v Evropi, kot 
npr. Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bruselj, 
London, Pariz ... Priča smo bili vse večji 
mobilnosti čedalje večjega števila ljudi.

Razvoj novih tehnologij, predvsem vloga 
interneta za možnost srečevanj, ter večja 
prostorska mobilnost v geografskem smislu, 
sta skupaj z učinki družbene liberalizacije 
spolnih identitet in praks med glavnimi 
dejavniki, ki so povzročili relativen razmah 
seksualnosti med moškimi v Sloveniji med 
letoma 1995 in 2005.

Četrti pomembni dejavnik je bilo vedno 
večje zavedanje o uspešnem zdravljenju hiva s 
kombinirano terapijo. Te novice so po 15 letih 
psihoze in hiv-paranoje olajšale smrtni strah, 
v katerem so prej odraščale generacije tako 
istospolno usmerjenih kot tudi biseksualcev in 
heteroseksualcev. Ta strah je, vsaj na nekatere, 
nekaj časa sicer deloval spolno zavirajoče, 
kar se je v določenih krogih tudi razumelo 
kot ugoden preventivni učinek. Hiv je v 
širši mentalni percepciji postajal obvladljivo 
kronično obolenje, zato je preventiva, ki je 
gradila na strahu pred izgubo zdravja ali celo 

življenja, ob uspehih pri zdravljenju hiva, 
izgubljala bistvo svojega pogona. 

Počasi je začela popuščati tudi strategija 
monogamije v istospolnih razmerjih kot 
zagotovilo za varnost. Če je v prvih letih po 
epidemiji veljalo, da je vzajemna zvestoba, 
ne le emocionalna ampak tudi strateška 
oziroma varnostna izbira, jo je postopoma 
nadomeščala dosledna raba kondoma, ki je 
omogočala odpiranje monogamnih razmerij 
za samostojne ali vzajemne stike z občasnimi 
drugimi spolnimi partnerji. V tem času so 
nekateri pari ob dogovoru za monogamno 
razmerje še opuščali rabo kondoma znotraj 
razmerja, obstajali pa so tudi taki, ki so imeli 
dogovorno nemonogamno odprto razmerje 
in so v svojih spolnih odnosih, tako zunaj 
kot znotraj osnovnega odnosa, uporabljali 
kondome. Dosledna raba kondoma je 
samskim olajšala možnosti »varnejšega« 
eksperimentiranja.

Osebe, ki so postajale spolno aktivne po 
letu 2005, so bili mladi, rojeni po letu 
1985. Stari so bili okoli 20 let in bili prva 
generacija, ki je v spolno življenje vstopila v 
času, ko hiv ni bil več tako zlovešč. Na to so 
vplivale različne okoliščine: konec strahu pred 
neizogibno smrtjo v primeru hiva oziroma 
aidsa, nova tehnologija za lažje samostojno 
in (od skupnosti) neodvisno spoznavanje 
preko spleta, večja dostopnost potovanj, večja 
gibljivost v prostoru. V neokonzervativnem 
okolju devetdesetih je spolna vzgoja kot 
celota počasi in potihem izginjala iz šolskega 
sistema. Mladi so tako ostali brez možnosti 
naslavljanja vprašanj in tudi brez ustreznih 
informacij, povezanih z gejevskim seksom. 
Ti mladi geji in bodoči MSM so se znašli v 
situaciji, ko se v šoli o gejevskem seksu kot 
legitimni in možni izbiri praktično ne govori. 
Če pa se je, so se ponavljala stara sporočila 
iz devetdesetih (smrtni strah), ki niso bila 
več relevantna za njihove izkušnje. Okoli te 
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teme so se ponekod reproducirali predvsem 
stigma in predsodki, povezani s spolnostjo 
med moškimi. Taka sporočila so v osnovi 
homofobna, zato na samopodobo tistih, ki 
jih spolnost z osebami istega spola zanima, 
delujejo predvsem negativno.

Predpogoj: razumeti kdo (vse) MSM so 
in kaj MSM niso (homogena skupina)

Vprašanje mnogotere diferenciacije znotraj 
vseh moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, 
je ključno za razumevanje kompleksnosti 
te kategorije in vsega v zvezi s to skupino, 
posebej pa za smiseln diskurz o vedenjskih 
vzorcih in preprečevanju hiva. Za preventivo 
je še posebej pomembno upoštevati, da je 
vedenjska definicija MSM s stališča preventive 
sama po sebi pomanjkljiva, saj ciljno skupino 
sestavlja še en bistveni komplementarni del. 
To so skupina moških, ki bodo morda imeli 
spolne odnose z moškimi (potencialni MSM). 
Posameznik namreč zelo potihem prestopi v 
kategorijo MSM. Če je ta definirana s prvim 
spolnim odnosom, obstaja velika nevarnost, 
da bo že prvi spolni odnos tvegan. Zaradi 
tega je nujno raziskati in razumeti, kdo so 
potencialni MSM, psihološke okoliščine, ko 
ljudje MSM postanejo. Poseben poudarek 
in skrb je potrebno nameniti mladim, a tudi 
ostalim moškim, ki bi lahko relativno kmalu 
sodili v to vedenjsko kategorijo. Preventiva 
jih mora poiskati in nagovoriti in z učinki 
prehiteti, še preden začnejo s svojo spolno 
prakso. 

Menim, da je nemogoče voditi smiselno 
razpravo o preventivi med MSM, ne da bi 
najprej ozavestili, kako heterogena je ta skupina. 
Zdravstvenemu sistemu in epidemiologiji se 
je tako v zadnjih letih velikokrat pojasnevalo, 
da o oznaki »skupina MSM« govorita s 
preveč samoumevnosti, s predpostavko, da 
je povsem jasno, kaj ta skupina je in kaj je 
zanjo značilno. V nekaterih zapisih lahko celo 

najdemo neposredno enačenje termina MSM 
in »oseb, ki se tvegano obnašajo«. Če bi bilo 
tako, bi to pomenilo, da se vsi MSM obnašajo 
tvegano in da to tveganje ni v, na primer, 
načinu, številu različnih odnosov, temveč v 
naravi odnosa samega. Ni res, da se vsi MSM 
obnašajo tvegano, niti nimajo vsi MSM 
odnosov, ki predstavljajo večja tveganja. Prav 
tako odnos med osebama moškega spola sam 
po sebi še ni tvegan. Bil pa je večino časa v 
nedavni zgodovini družbeno nezaželen, 
obsojan in zaničevan. Tudi zato moramo biti 
posebej pazljivi, da ne nadaljujemo »tradicije« 
predsodkov in homofobije. Hitro se lahko 
zgodi, da gnus ob ideji spolnega odnosa med 
osebama istega spola nadomesti zgražanje 
zaradi »tveganosti odnosov«, ki jih imajo. 
Razen krepitve stigme, za katero vemo, da 
ima negativne posledice, drugih dodanih 
vrednosti pri viktimizaciji MSM praks kot 
takih, v preventivi ni mogoče utemeljiti. 

Moški, ki imajo spolne odnose z 
moškimi - problem definicije

Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. 
Zakaj množina? Ker gre za skupino tistih, pri 
katerih za vsakega posebej velja, da je moški, 
ki ima spolni odnos z moškim ali več njimi 
– moškimi? Zdi se, da izraz, kadar se rabi 
namesto kratice, prej kot specifično skupino 
ljudi opisuje nek kolektivni dogodek. Na prvi 
pogled bi pomislili, da gre za več moških, 
morda v naravi, na nudistični plaži, ki skušajo 
v parih ali skupinah, goli v nekem prostoru 
in ujeti v svojo seksualnost, drug z drugim 
doseči spolno zadovoljitev. Prav zanimivo bi 
bilo naslikati ta prizor, ki je prva asociacija 
ob tem terminu. Tako bi morda potem lažje 
pojasnili, kako omejen in večpomenski ter 
nedefiniran je ta termin. Nezanemarljivo je 
dejstvo, da je termin definiran v množini, 
čeprav se večina spolnih odnosov zgodi, samo 
med dvema osebama. Zaradi nelagodja, ki 
ga prinaša neokrajšani izraz (moški, ki imajo 
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spolne odnose z moškim), ga je v znanstvenem 
in tudi poljudnem diskurzu nadomestil izraz 
»skupina MSM«, pogosto tudi »posamezniki 
iz skupine MSM«, »dejavniki tveganja v 
skupini MSM«, »nevladne organizacije 
MSM«, »vi, predstavniki MSM« itn. Vse to 
pa prinaša dodatno zmedo. 

Nejasno definirano izrazje vnaša pomene in 
podpomene, o katerih sogovorniki, ki termine 
uporabljajo, nimajo soglasja oziroma enakega 
in skupnega razumevanja in definicij. Obstaja 
nevarnost, da kratico vsak bere po svoje. 
Posebej problematično je, kadar ob besedici 
MSM stoji še kak pridevnik. To je glavni 
vzrok za nadaljnjo zmedo, saj lahko kategorija 
MSM dobi obrise družbene skupine – kar pa 
nikakor ni. To pomeni, da iz vzorca te skupine 
ne moremo nikoli sklepati o ničemer, kar bi 
bilo uporabno za celoto vseh, ki spadajo v 
kategorijo MSM. Populacija je absolutno 
preveč heterogena, da bi lahko o njej na ta način 
kaj povedali. Zato se moramo v prihodnje še 
bolj temeljito lotiti premišljevanja o ustreznih 
poimenovanjih. 

Praktične prednosti izraza MSM 

Vpeljava izrazja, ki označuje ključne ranljive 
skupine, je omogočila državi in stroki delitev 
skupine ljudi, ki živijo s hivom, v glavne 
kategorije glede na tip prenosa virusa. Te 
ključne skupine so: MSM (do prenosa pride 
preko spolnega odnosa med osebama istega 
spola), IUD (intravenozni uživalci drog, 
kjer do prenosa pride, ko si različne osebe 
drogo injicirajo z uporabo okužene igle), 
spolni delavci (do različnih prenosov pride 
preko spolnega odnosa, pri čemer ena oseba 
drugi za spolni odnos plača). Vpeljava te 
delitve v diskurz epidemiologije je omogočila 
organizacijo raziskovanja in preventivno delo 
z osebami v posameznih kategorijah.

Terminologija je zato zelo uporabna tudi 

za odločevalce in izvrševalce politik, saj se 
lahko z njeno pomočjo npr. izmeri, v kateri 
skupini prebivalstva je breme okužbe največje, 
na podlagi tega pa se smiselno usmeri vire v 
preventivno delo s to skupino. Prav tako nam 
okvirno govori tudi o tem, kakšne so ključne 
razlike med pristopi v različnih skupinah 
glede na njihov kontekst: MSM, IUD, 
prenosi z matere na otroka, s transfuzijo, 
heteroseksualni spolni odnosi ... Razmerja 
med številom okuženih v teh kategorijah lahko 
govorijo o potrebah in prioritetah preventive, 
vendar, kot vedno poudarjajo strokovnjaki, 
to ne pomeni, da gre preventivo v drugih 
skupinah opustiti. Zato je v tem smislu treba 
govoriti o več ravneh preventive na področju 
hiva. Splošna preventiva je namenjena vsej 
populaciji, specifične vrste preventive pa 
naslavljajo specifične podkategorije.

Zakaj je večinoma nek moški najprej 
strejt, potem MSM in potem gej? 

Izraz MSM, ki je tehnicističen in pravzaprav 
kategorija, je nastal tudi z namenom 
destigmatizacije homoseksualne identitete, 
tako da se stigma, povezana s prenosom 
hiva, neposredno ne dotika več istospolne 
usmerjenosti, temveč je omejena na spolno 
prakso med osebama istega spola. Hkrati 
MSM kot oznaka prakse zajema vse identitetne 
podkategorije ljudi, ki imajo tovrstne spolne 
odnose: geje, biseksualce ter občasno ali 
redno prakticirajoče MSM, ki se identificirajo 
kot heteroseksualci. Čeprav se zdijo slednji 
obrobna kategorija, pa poglobljen pogled 
pokaže, da to sploh niso. V homofobnih 
družbah smo namreč pogosto vsi, s stališča 
nas in drugih, najprej heteroseksualci. 
Odraščanje v sedanji družbi je v večini 
primerov torej odraščanje v heteroseksualno 
spolno identiteto. V mladosti tako mislimo 
zase in tako predvidevamo za vse druge. 
Šele sprejetje lastne istospolne usmerjenosti 
in ozaveščenje te pozicije omogoča, da v 
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identitetnem smislu sebe doživljamo drugače. 
Ljudje se zelo razlikujejo po tem, koliko časa 
v življenju potrebujejo, da si svojo istospolno 
usmerjenost priznajo in jo kot tako pri sebi 
tudi sprejmejo. Zakaj je to pomembno 
razumeti?

Pot do tega, da nekdo začne biti gej, torej pot 
do identitete, je kompleksen razvojni proces. 
Nikakor ni tipično, da bi ljudje večinoma 
prišli do tega, da so geji, in šele potem pričeli 
svojo spolno življenje. Pravzaprav je le za 
redke pot do identitete proces, ki se zgodi, 
preden pride do praktičnih izkušenj na 
področju odnosov in spolnosti. To velja le za 
tiste, ki so o svojih impulzih in željah tako 
prepričani in so jih sposobni tako sprejeti in 
integrirati (posebej pomembna je podpora 
okolice, družine in prijateljev), da že pred 
prakso suvereno napovejo, kakšne odnose 
(torej istospolne) nameravajo imeti, ko bodo 
začeli imeti čustvene in spolne odnose.

Za mnoge pa je že pot do definiranja gejevske 
identitete hkraten proces ozaveščanja fantazij 
in pridobivanja izkušenj. Med izkušnje 
lahko štejemo romantične izkušnje razmerij 
in seveda tudi spolna eksperimentiranja, 
ki niso nujno del teh razmerij. V relativno 
homofobnem okolju, kakršna naša družba 
na ravni vsakdanjega življenja pogosto je, 
pa ta eksperimentiranja potekajo še posebej 
prikrito in pritajeno. Včasih posameznik 
to svojo spolno-eksperimentalno obdobje 
razpotegne na zelo dolg ali nedoločen čas. 
Kdor lastno istospolno usmerjenost težko 
sprejema, lažje shaja, če najde kompromis 
v obliki, da svojo spolno usmerjenost omeji 
izključno na spolno življenje. Ko posameznik 
pri sebi zazna fantazijo in začuti željo po 
telesni ali romantični povezavi z osebo istega 
spola, lahko to vključi v dojemanje sebe 
ali pa najde načine, kako željo realizirati, 
ne da bi to zanj imelo posledice v smislu 
oblikovanja identitete. Da bi lahko torej 

prišel svoji fantaziji, želji ali potrebi naproti, 
se mora posameznik nekako odpraviti v ta 
svet. Kje pa se ta svet nahaja? Treba je stopiti 
na gejevsko sceno ali na »kruzing plac« in 
začeti iskati stike. V današnjem času za 
to zadostujejo primerna socialna omrežja 
(Grindr, Planet Romeo, Scruff, Avanture.
net). Vanje praviloma vsi vstopajo precej 
nepripravljeni, nekateri z večjim občutkom 
in afiniteto do adrenalinskih situacij, drugi pa 
v stresu zaradi mučnih, dostikrat neprijetnih 
okoliščin. Vstop v areno seksualnih praks in 
partnerstev je za mnoge trenutek, ko impulzi 
in želje prevladajo, saj so bile ravno te energije 
večji del dotedanjega življenja potlačene, nato 
pa temu primerno izbruhnejo. Njihova sila 
je tista, ki jih, kot povedo nekateri, primora, 
da so sploh sposobni oditi iz varnih zavetij 
navidezno heteroseksualnih identitet.

MSM skozi prizmo: mavrica različnih 
identitet, vsaka s svojimi posebnostmi

Učinki in reakcije na to sprostitev in vstop 
v neko okolje, kjer so dostopni potencialni 
partnerji, so zelo različni. Nekateri se v 
gejevski identiteti, ki jo kot način integriranja 
lastnih seksualnih impulzov in fantazij 
ponudijo predhodniki oziroma vzorniki, 
hitro počutijo udobno, drugi potrebujejo več 
časa in konkretnih odnosov, da se sprejmejo, 
tretji pa se v tej identitetni možnosti nikoli ne 
najdejo. Ti tretji so morda biseksualni – kar 
pomeni, da dejansko imajo tudi partnerko 
ali občasne partnerke nasprotnega spola. Ali 
pa so homoseksualni, vendar o sebi neradi 
razmišljajo v kontekstu identitet. Biseksualci, 
ki imajo v istem obdobju odnose tako s partnerji 
moškega in ženskega spola, je smiselno 
razumeti drugače kot biseksualce, ki živijo 
tako, da imajo v enem obdobju življenja samo 
heteroseksualen odnos, v drugem obdobju 
življenja pa samo homoseksualen odnos. Tretji 
pa so tisti, ki imajo svojo heteroseksualno 
identiteto samo za socialno krinko oziroma 
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mimikrijo: vsa njihova okolica jih pozna kot 
heteroseksualne; morda so samski, ker »že 
leta ne najdejo prave«, ali pa imajo navidezno 
razmerje, neredko tudi otroke, hkrati pa živijo 
dvojno življenje z občasnimi istospolnimi 
partnerji. Ob tem je za vse značilno, da jih 
želja in potreba po odnosu z osebo istega spola 
ne mine oziroma, kot povedo nekateri, terja 
nove in nove zadovoljitve.

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi 
specifični položaj transspolnih oseb. Njihove 
življenjske okoliščine zaradi neraziskanosti 
manj poznamo in zato so posledično še 
bolj spregledane v kontekstu preventive na 
področju hiva. Transspolni moški prav tako 
sodijo v kategorijo moških, ki imajo spolne 
odnose z moškimi.

V tem opisu sem zelo površno in posplošeno 
opisal temeljno raznolikost tipov identitet 
znotraj kategorije MSM. Zakaj torej ne 
uporabljam izraza skupina? Opozarjam, 
da je ravno v tej točki prihajalo do največ 
nesporazumov med diskurzi različnih 
disciplin. Heterogena populacija MSM ni 
skupina, ki bi jo družilo kaj več kot opis načina 
spolnosti. Mnogi v njej se doživljajo na tako 
različne načine, da razen v primeru spolne 
privlačnosti ni ničesar, o čemer bi se lahko 
pogovarjali ali svojo podobnost prepoznali. 

Kako to realnost razumejo različne 
discipline? 

Medicina, natančneje epidemiologija in 
infektologija, ki se tradicionalno ukvarjata s 
hivom, pri opisovanju medicinsko-družbenega 
pojava trčita ob družboslovje, sociologijo, ki 
družbene pojave, kot so spolnost, identitete 
ter preventiva, pojmujejo na povsem svoj 
in velikokrat popolnoma drugačen način. 
Z zunanje perspektive razlike med dvema 
sistemoma znanja opazimo v kontekstu 
tipičnega terminološkega nesoglasja oziroma v 

terminološkem sporu, ki pa je zgolj pokazatelj 
širšega kulturnega konflikta dveh disciplin: 
sociologija kot veda si vprašanj preventive in 
epidemiologije hiva ne pripisuje tako močno, 
kot to počne medicina. Na tem mestu gre 
torej za sociološki razmislek o načinu, kako 
isti pojav vidi neka druga, v osnovi tudi bolj 
naravoslovna veda. Naloga družboslovja v 
tem primeru je, da vstopi in interpretira to, 
kar v družbi vidi, saj s tem nujno pokaže 
na neozaveščene vidike, ki jih nehote sproti 
proizvajajo druge znanosti in vede.

Sociološko gledano MSM niso prava družbena 
skupina, saj med njimi ni zavesti o skupni 
pripadnosti, skupnih vrednot ali trdnih vezi, 
oblikovanih na podlagi te okoliščine.

Epidemiološko gledano so MSM vedenjsko 
dobro zamejena skupina s skupnim 
imenovalcem, tj. prenosom hiva preko 
spolnega odnosa dveh oseb moškega spola. 
Zgolj vedenjski vzorec pa za družboslovje 
še ni dovolj, da bi lahko govorili o skupini; 
taka definicija bi imela resne omejitve, ki bi 
jih bilo treba ves čas misliti in upoštevati. 
V nasprotnem primeru bi lahko nastajalo 
znanje, ki bi vsebovalo precejšne zmote in 
napake, preprosto zato, ker bi mislili, da z 
izrazom zajamemo oziroma predvidevamo 
nekaj, česar v resnici ne označuje.

Za preprečevanje hiva je ključno razmejiti 
velik nabor načinov prenosa hiva po nekem 
smiselnem sistemu. Izraz MSM je vsekakor 
primeren, ko gre za definicijo različnih tipov 
prenosa. S stališča pacienta in njegovega 
zdravja seveda sploh ni pomembno, na 
kakšen način se je okužil. To s kom in kako 
je pomembno predvsem, ko se dotaknemo 
vprašanja, ali in kako hitro po okužbi bo 
potencialni pacient prišel do testa, kako se 
bo odzval na rezultat in kakšne posledice bo 
njegovo zdravljenje imelo za okolje. In seveda 
za celoten koncept preventive.
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Ključno se je torej zavedati, da skupina 
MSM v realnem svetu ne obstaja. Mislimo 
jo lahko zgolj abstraktno. Temu v aktivizmu 
na področju hiva in MSM pripisujemo zelo 
velik pomen. Če si namreč domišljamo, da jo 
razumemo in jo obravnavamo poenostavljeno, 
se lahko zgodi, da bodo naši preventivni 
ukrepi zgrešili. Razumevanje raznovrstnosti 
in zakonitosti kategorije MSM je ključ do 
načrtovanja smiselnih korakov v preventivi. 
Do razumevanja pridemo s pomočjo pričevanj 
posameznikov, ki področje poznajo iz osebnih 
izkušenj, z raziskovanjem, opazovanjem 
in interakcijo s posamezniki ob izgradnji 
interpretacije – to pa je tipično družboslovno, 
sociološko ali antropološko raziskovanje.

Kot je že bilo zapisano, lahko torej navedemo 
naslednje tipe identitet MSM: geji, biseksualci 
(fazni in hkratni), transspolni moški, potlačeni 
homoseksualci in navidezni heteroseksualci. 
To so večinoma tudi samoopredelitve. Mnogi 
se na vso moč trudijo ohraniti nadzor nad tem, 
kako jih okolica poimenuje. S tem poskušajo 
izogniti stigmi, ki jih takšno poimenovanje s 
strani drugih v življenju prinaša.

Dodatni kriteriji segmentacije znotraj 
MSM (poleg identitete) 

Nadalje posameznike znotraj te kategorije 
pomembno zaznamujejo in med seboj 
bistveno razlikujejo: starost (vsaj pet različnih 
kategorij), kraj bivanja (Ljubljana, manjše 
mesto, podeželje), ekonomski in socialni 
položaj (neodvisnost od staršev, lastna 
zaposlitev, vloga v družbi itn.).
Poseben problem izraza MSM so ravno 
njegove meje navznoter, torej kdo v to 
kategorijo spada in kdo ne. Vprašanje meje 
med dejanskimi in potencialnimi MSM 
smo že opisali. Druga ločnica, ki jo lahko 
potegnemo med MSM, se navezuje na 
pogostost spolnih praks z osebami istega spola. 
Pri nekaterih homoseksualni spolni odnos ni 

pogost pojav, se pa občasno zgodi. To pa ne 
pomeni, da te osebe niso nekajkrat na leto, 
ko imajo spolne odnose s kom istega spola, 
prav tako izpostavljene vsem tveganjem, ki 
veljajo za kategorijo. S tistimi, ki jim spolna 
praksa predstavlja le obroben del življenja, 
je še toliko težje navezati stik in vzpostaviti 
debato, z njo pa zavest o tveganjih, povezanih 
s tovrstnimi spolnimi odnosi. V kombinaciji 
z zanikanjem istospolne dimenzije v lastnem 
življenju je v njihove prakse praktično 
nemogoče poseči z nasveti in spodbudami. 
Ponavadi so homoseksualni izleti, kot bi lahko 
imenovali te občasne istospolne spolne prakse, 
povezani s sicer trdno varovano podobo 
heteroseksualne identitete. Zdi se, da nekateri 
večino življenja preživijo v tej, za druge zgolj 
pubertetniški fazi. Na žalost drugo plat tega 
pojava opazimo, ko se isti ljudje ob pozni 
diagnozi znajdejo v akutnem zdravstvenem 
stanju in so nenadoma soočeni s svojo celotno 
zgodovino in z do takrat neozaveščenimi 
dimenzijami svojega spolnega življenja.

Specifični izzivi gejevske populacije in 
populacije MSM v kontekstu socialnih 
omrežij in pametnih telefonov

O vplivu pametnih telefonov in socialnih 
omrežij (splošnih, kot sta npr. Facebook 
in Instagram, in specifičnih, kot so Planet 
Romeo, Grinder, Scruff ...) smo nekaj že rekli 
predvsem kot o faktorju povečanja dostopnosti 
spolnih partnerjev in spolnih stikov. Obstaja 
pa še druga dimenzija, ki je prav tako malo 
raziskana, to je učinek virtualnih socialnih 
omrežij na samopercepcijo gejev oziroma 
vseh oseb iz kategorije MSM. Digitalna 
socialna omrežja ponujajo nove možnosti, a 
hkrati vnašajo tudi frustracije, predvsem pa 
se s časom njihove vloge v posameznikovem 
življenju spreminjajo. Na začetku jih mladi 
oziroma »novi« MSM doživljajo kot vstop 
v sanjsko deželo, nekaj podobnega kot prvi 
prihod na gejevski večer v klubu K4 ali Tiffany. 
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Posameznik, ki je odraščal zgolj s fantazijo o 
možnih partnerjih in je med svojimi znanci 
velikokrat zgolj ugibal, ali bi kateri od njih 
lahko bil tudi gej in ali bi z njim lahko imel 
intimni odnos, se s prihodom v klub (nekoč, 
v obdobju 1990–2000), kasneje na internet 
(2000–2012), sedaj pa s pametnim telefonom 
(predvsem od 2012 dalje), nenadoma 
znajde obkrožen s sebi podobnimi, seveda s 
potencialnimi partnerji. Virtualna omrežja so 
prostor mnogih debat, velikokrat popolnoma 
anonimnih, v katerih se oblikujejo identitete, 
preference, status in se definirajo ter soočajo 
interesi in želje, predvsem v intimno-
seksualnem smislu. Predstavljajo novo obliko 
socializacije MSM, predvsem tako, da preko 
njih poteka reprodukcija določenih drž, 
identitet in mikroideologij. Zato so danes, 
veliko bolj kot fizična scena, npr. Tiffany, prav 
digitalne scene glavno prizorišče, na katerem 
se vzpostavljajo norme, tudi tiste, ki definirajo 
posameznikovo nadaljnje spolno vedenje. Ob 
tem je seveda pomemben faktor tudi to, da 
je lahko nastopanje na socialnih omrežjih 
anonimno, kar, kot vidimo v drugih primerih 
(spletni forumi medijev), omogoča diskurz 
in razprave, ki jih ne bi bilo, če bi se morali 
ljudje podpisati. Ni naključje, da je testiranju 
v skupnosti, ki ga izvaja Legebitra, prav z 
intenzivnim komunikacijskim delom na teh 
omrežjih, uspelo nagovoriti del populacije, 
ki se doslej ni pojavljal na nobeni fizični 
sceni. Usmerjanje pozornosti k vsem oblikam 
spletne komunikacije se je izkazalo za smiseln 
del novega preventivnega pristopa. 

Čeprav lahko soočenje z notranjimi 
zakonitostmi neke populacije in vplivom 
določenega medija komuniciranja na povečan 
prenos hiva povzroča velike frustracije, pa je 
pomembno, da se ne ustavimo pri trditvi, 
da socialna omrežja in tehnologije (pametni 
telefoni) pospešujejo razvoj epidemije in so 
bistveno odgovorni zanjo. Najprej zato, ker 
je seveda v rabo tehnologij nemogoče poseči, 

saj gre za globalno vseprisoten pojav, drugič 
pa zato, ker osredotočanje na navidezni vzrok 
vodi v problematiziranja tega vzroka, ne pa 
v razmislek o tem, kako bi lahko z njihovo 
globoko analizo in s primerno aktivistično 
intervencijo digitalne socialne medije v 
kar največji meri izkoristili za preventivno 
spodbudo in promocijo skrbi zase.

Skrb zase, skrb za bližnje in skrb za 
druge kot osrednji motiv dela na 
področju hiv v populaciji MSM v 
Sloveniji v zadnjih 10 letih

Skrb zase in iskanje intimne izkušnje tako v 
digitalnem svetu specifičnih socialnih omrežij, 
kot so Grinder, Planet Romeo in Scruff, kot 
tudi sicer na sceni in v življenju predstavlja 
osrednjo paradigmo družbeno angažiranega 
aktivizma zadnjih 10 let na področju hiva in 
MSM. Ljudi iz kategorije moških, ki imajo 
spolne odnose z moškimi, lahko opazujemo 
še iz ene perspektive. Na eni strani so tisti, 
ki kažejo zelo visoko stopnjo skrbi zase in 
se kolektivnih izzivov na področju javnega 
zdravja lotevajo zelo resno in skrbno. To 
počnejo tako, da v skladu s priporočili in 
navodili prilagajajo osebne spolne prakse in 
k temu nagovarjajo in spodbujajo tudi druge. 
Na drugi strani pa so tisti, ki jih vsa sporočila 
zaobidejo in največkrat v velikem zanikanju 
vloge istospolne usmerjenosti v svojem 
življenju o svoji spolni praksi z osebami istega 
spola ne morejo niti misliti, kaj šele govoriti. 
Vmes je seveda veliko vmesnih položajev in 
drž, pri katerih se moment ozaveščene skrbi 
zase lahko sooča s homofobnim refleksom, 
ki posameznika demotivira, da bi o svoji 
spolnosti sploh razmišljal in govoril.

Ob tem pa moramo opozoriti na še en 
redko omenjen dejavnik, ki dosledno skrb 
zase na nek način ovira in zmanjšuje. Tudi 
raziskovanju tega do sedaj še nismo posvetili 
dovolj pozornosti.
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Kako vztrajati pri zaščiti pred nekom, ki 
ti je v osnovi privlačen in si ga telesno 
želiš?

Ali je lahko vztrajati v drži, da so vsi, ki si 
jih želiš, potencialno nevarni? Gre za ključno 
vprašanje ob iskanju bližine in intime, ki 
je značilno za vse, posebej za generacijo iz 
obdobja po aidsu, ki smo ji priča. Iskanje 
intime v virtualnih »izložbah«, kakor včasih 
Grindr ali Planet Romeo delujeta, je zelo 
težka naloga, posebej ker je posameznik 
stalno razpet med svojimi željami, 
predstavo o želenem partnerju in mnogimi 
samopredstavitvenimi informacijami, ki ne 
vodijo nujno v zadovoljujoča srečanja ali 
odnose. Delo Hladne intimnosti avtorice Eve 
Illouz pojasnjuje, zakaj so spletna srečanja 
večinoma neuspešna. Ljudje skušajo na spletu 
poudariti svoje prednosti kot jih vidijo sami, 
da bi nekoga prepričali v srečanje ali stik. Ko 
pa se dejansko srečajo, imajo pomembno 
vlogo pri vzpostavitvi intimnega odnosa tudi 
ostali, neozaveščeni deli. Zato se posamezniki 
z drugo osebo v živo dostikrat ne povežejo tako 
uspešno kot prej na mentalni ravni oziroma 
ob izmenjavi fotografij ter (pogosto) osnovnih 
informacij o želenih spolnih vlogah in iskanih 
spolnih dogodkih. To pa posameznika 
pripelje v niz frustracij in neredko se zgodi, da 
se ljudje podajo v določeno vrsto seksualnosti, 
ker so pač utrujeni od iskanja, ne glede na 
to, da se v dani situaciji ne soočajo s takšnim 
partnerjem, kot so ga iskali. Povedo, da so bili 
pač potrebni in da je spolnost (začasno) rešila 
ta problem ter da se s takim partnerjem sicer 
ne bi več radi srečali. 

Želja po seksu je še posebej velika, če je nekdo 
komu privlačen, in na preizkušnji je, kako 
trdno bo nekdo vztrajal, npr. pri dosledni 
uporabi kondoma. Z (ne)uporabo kondoma 
je povezano tudi vprašanje postopnega 
opuščanja kondoma pri večkratnih, stalnih 

spolnih partnerjih, zaradi želje enega ali 
obeh po poglobitvi na začetku morda zgolj 
mimobežnega spolnega odnosa. Neuporaba 
kondoma torej pridobi tudi simbolni pomen 
poglobljene intimnosti, postane gesta, ki 
predstavlja znak zaupanja. Po drugi strani je 
izziv v primeru rabe kondoma za nekatere tudi 
ohranjanje erekcije, kar prav tako pogosto 
vodi v opuščanje v tem kontekstu. Prav tako je 
legitimen tudi pogled, da uporaba kondoma za 
nekatere bistveno krni spontanost intimnega 
odnosa, ki med telesno bližino prehaja v 
spolnost, zato mnogim predstavlja dušilec 
intimnosti. Kondom je prepreka in kot tak je 
v simbolnem nasprotju z bližino, ki jo ljudje v 
spolnosti iščejo in želijo. Nenazadnje so izziv 
tudi morebitni nezaščiteni skoki čez plot pri 
partnerjih, ki med seboj sicer ne uporabljajo 
kondoma. Nenadna uvedba kondoma s strani 
enega bi takoj razkrila verjetni skok čez plot, 
kar pa ni nujno nekaj, kar je ljudem lahko 
razkriti. 

Zelo zgoščeno sem želel nakazati, kako 
kompleksne so situacije, v kateri potekajo 
spolni odnosi med moškimi. Dotaknil sem se 
le najbolj očitnih in površinskih fenomenov, 
ki bi jih še bilo potrebno raziskati, kot je treba 
preučiti še marsikateri drugi s tem povezan 
pojav, npr. povečevanje uporabe drog za 
seks (t. i. kemseks), ki zahteva poglobljeno 
pozornost. Ta članek se sicer ni ukvarjal s tem, 
kako različno diagnozo s hiv doživljajo geji oz. 
posamezniki iz različnih segmentov skupine 
MSM. V zvezi s tem se je dogajalo tudi, da 
je bila preventivna govorica včasih direktno v 
nasprotju s potrebo po destigmatizaciji oseb, 
ki živijo s hivom. Izrek »Pazi, s kom spiš« 
je morda ustrezno deloval v osemdesetih, a 
kmalu je postalo jasno, da je pomembneje 
paziti, kako s kom spiš oz. kako zaščiteno 
seksaš. V zadnjem času je to še bolj relavantno, 
ker tisti, ki so na terapiji, ne predstavljajo 
možnosti prenosa hiva na svoje partnerje. 
Žalostno je, kadar se ljudje, da bi bili bolj 
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varni, izogibajo potencialnim partnerjem, ki 
živijo s hivom, čeprav ti, kadar so na terapiji, 
za njih ne predstavljajo tveganja. Medtem 
pa pogosto možnosti prenosa ne predvidijo 
s partnerji, ki za svoj status hiv ne vedo. 
Vse to je treba razumeti, da bi spoznali več 
o kontekstu, v katerem se odvijajo epidemije 
hiva in drugih SPO v skupini MSM. Še veliko 
več tankočutnega raziskovanja potrebujemo, 
da bi lahko informirali preventivno medicino 
in epidemiologijo o pokrajini, v kateri živijo 
ljudje, ki jih lahko štejemo med MSM. Čeprav 
so prepleteni z različnimi vezmi in stiki, sami 
geji oziroma moški v vsakdanjem življenju 
relativno malo komunicirajo o tem brez 
primerne spodbude. Pogovorjati se o varnejši 
spolnosti namreč ni nekaj, kar bi veliko ljudi 
spontano počelo. Sploh kadar se zdi, da bi 
s tem pogovorom potencialnega partnerja 
lahko preplašli oziroma prekinili razvijajočo 
se vznemerljivo spolno situacijo. 

Kako naprej?

Kako lahko angažirano družboslovje v 
kombinaciji z novo intervencijsko preventivo 
(storitve za skupnost) ob podpori medicine in 
države prispeva k soočanju s hivom v Sloveniji. 
Kako torej naprej v naslednjih letih tam, kjer 
kriza gotovo še vztraja: med moškimi, ki imajo 
spolne odnose z moškimi?

Na začetku tega zbornika je predstavljen krajši 
pregled aktivnosti, ki so potekale v zadnjem 
letu in pol v sklopi projekta Odziv na hiv. Ta 
se z avgustom 2016 izteka in tako tudi z njim 
povezano financiranje tretjega stebra.

Največji izziv bo nadaljevati uspešno delo, z 
manj sredstvi ali celo brez njih. Bo to mogoče? 
Kako bi lahko ta sredstva v Sloveniji zagotovili 
brez dragocene norveške pomoči?

Največji izziv je, ali bomo v Sloveniji zagotovili 
minimalna sredstva, da bi tretji akter 

preventive, angažirani družboslovni pristop v 
okviru nevladnih organizacij lahko sodeloval 
in pomembno opremljal državo in medicino 
s spoznanji, izkušnjami in seveda specifičnimi 
skupnostnimi storitvami za ljudi, ki jih 
potrebujejo. V primeru, da ne bo sistemskega 
financiranja našega dela, bo vodenje slednjega 
še naprej pomenilo predvsem krmarjenje 
med možnimi kratkoročnimi viri in opiranje 
na različne premostitvene rešitve ter trmasto 
vztrajanje v pogojih, neprimernih za tovrstno 
delo.

Še naprej bo potrebno zelo dobro razumevanje 
poteka epidemije hiva in drugih SPO v našem 
prostoru s kombinacijo različnih raziskovalnih 
pristopov: pogovori, analizo vprašalnikov 
uporabnikov testiranja, individualnimi 
intervjuji, opazovanjem z udeležbo, torej 
z vsakršno evidenco, ki jo zajamemo sami 
na eni strani ter z upoštevanjem svetovnih 
znanstvenih in aktivističnih člankov, zapisov 
in praks na drugi strani. Vse to mora spremljati 
proces stalne analize in refleksije, v kateri 
potekata diskusija o pomenih in interpretacija 
rezultatov znotraj jedra angažirane skupnosti 
aktivistov.

Ena od osrednjih dejavnosti bo še naprej 
komunikacija, preko spletnih portalov 
www.KAJiščeš.si in www.odzivnahiv.si ter 
preko novih e-kanalov kot tudi klasičnih 
medijev in izdelkov. Nadaljevati se mora 
interaktivni pristop, ki se je razvil v zadnjih 
letih, tako da ne bo šlo zgolj za enosmerno 
ponavljanje sporočil, temveč bo sporočevalec 
tudi empatičen poslušalec tistih, ki jim želi 
prenesti sporočilo. Na tem področju je še 
cela vrsta priložnosti, ki jih prinašajo nove 
tehnologije, predvsem pa njihova domiselna 
nova raba. Grindr, Planet Romeo in Avanture.
net so npr. odlični kanali za obveščanje in 
osveščanje o npr. pomenu testiranja in za 
prenašanje drugih preventivnih sporočil. 
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Tankočuten vstop v ta medij z jasnimi cilji,  
kot npr. povečanje stopnje testiranosti ali 
spodbujanje drugih vedenj za zmanjševanje 
tveganja prenosa, je le ena od priložnosti.

Nadaljevati je potrebno s testiranjem v 
skupnosti. Stalni ponedeljkov popoldanski 
termin na Društvu informacijski center 
Legebitra v Ljubljani, ki že ima primerne 
prostore in ekipo, je treba dopolniti s stalno 
terensko mrežo in s pomočjo spleta zajeti 
populacijo MSM vseh krajev v Sloveniji. 

Zagotoviti je treba redno prisotnost npr. v 
klubu Tiffany in v savnah, ki jih obiskujejo 
MSM. Treba je opremiti in pripraviti ekipe 
prostovoljcev za oseben in angažiran pristop 
na terenu in zagotoviti redna razdeljevanja 
kondomov, lubrikantov in informacijskih 
zloženk na sceni. Tudi to je način, kako 
z mlado generacijo in celotno populacijo 
vzpostaviti dialog.

Še naprej se morata razvijati preventivno 
svetovanje in podporna dejavnost za osebe, 
ki živijo s hivom, prav tako program Buddy 
(podpora prvo leto po diagnozi) in nove 
skupine za samopomoč. Osebam s hivom 
je treba nadaljevati nudenje podpore in 
za njih izvajati zagovorništvo v primerih 
diskriminacije na podlagi statusa hiv ali spolne 
usmerjenosti (individualna zagovorniška 
funkcija).

V okviru izobraževanja je treba sistematično 
izvajati izobraževanja za skupnostne delavce z 
jasnim učnim načrtom in cilji. Prav tako je 
treba nadaljevati s primernimi izobraževalnimi 
moduli za zdravnike specialiste, medicinske 
sestre in študente medicine s strani 
strokovnjakov iz angažirane civilne družbe. 
Medicino moramo na vseh ravneh redno 
opremljati z informacijami in znanjem o 
gejevski populaciji in populaciji MSM, ki jih 
potrebuje za svoje delo.

Nadaljevati je treba tudi konstruktiven 
dialog z državo v okviru nacionalne strategije 
za hiv in SPO ter delo v okviru Komisije 
za aids (sistemska zagovorniška funkcija). 
Še naprej je potrebno tudi tesno sodelovanje 
z vsemi deležniki: sorodnimi nevladnimi 
organizacijami in drugimi ključnimi partnerji 
v sistemu (UKCLJ, IMI MF, NIJZ, MZ).

Ohranjati je treba povezave, izmenjave in 
sodelovanje s sorodnimi organizacijami 
v evropskem prostoru in v mednarodnih 
projektih, kot sta EURO HIV EDAT in 
COBATEST Network, MSM Checkpoint 
network ipd. 

Pred nami je dilema, povezana s PrEP-om. 
Čim prej bi morali ugotoviti, kako bi ta 
pristop preventive v Sloveniji lahko uporabili. 
Prinaša dodatne možnosti za zmanjševanje 
širjenja hiva. Raziskati moramo vse prednosti, 
ki jih prinaša in v dialogu z deležniki poiskati 
način za uporabo PreP-a tudi v slovenskem 
prostoru. 

Zahvala

Na koncu le še osebna zahvala vsem aktivnim 
na področju preprečevanja hiva, v medicini, 
laboratorijih, epidemiologiji in državnih 
ustanovah in seveda hvala neumorni in 
požrtvovalni ekipi na LEGEBITRI, ŠKUC-u 
in DIH-u. Naša ekipa je bila srce razvoja 
novega pristopa na področju dela s hivom 
v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. Na ramah 
velikanov stojimo in prevzeli smo odgovornost 
za nadaljevanje uspešnega dela naših 
predhodnikov iz devetdesetih, brez truda 
katerih bi Slovenija danes izgledala precej 
drugače. Prepričan sem, da se bomo novih 
izzivov še naprej lotevali uspešno. Čeprav 
marsikdaj to ne bo lahko, pa je to edina 
pot, da se nepotrebna škoda, ki jo prinašajo 
spolno prenosljive okužbe, tudi v našem prostoru 
zmanjša. 
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KAKO SMO V LEGEBITRI TESTIRANJE 
NA HIV IN SPO ZA MSM PRIPELJALI V 
SKUPNOST

Miha Lobnik je sociolog in aktivist za 
človekove pravice. »Tisti« iz Legebitre, ki 
s svojo prodorno trmo doseže marsikaj. 
Odraščal je v aktivizmu, tako v besedah 
kot dejanjih. 1998 je s sodelavci ustanovil 
skupino Legebitra, 2001 društvo, 2006 
pa je z ekipo odprl informacijski center 
na Trubarjevi cesti v Ljubljani. V Društvu 
Legebitra so se takrat lotili svetovanja, 
preventive in zagovorništva na šišem 
LGBT področju. Miha je tudi tisti, ki 
v Sloveniji uvedel testiranje na hiv v 
skupnosti, pionirski projekt, ki že več 
let deluje izven zdravstvenega sistema 
in ima različne pozitivne učinke na 
javno zdravje. Poleg tega je Legebitra v 
zadnjih letih razvila še program Buddy, 
svetovanje in podpora tistim, ki so 
izvedeli, da imajo hiv. To so prepoznavni 
projekti Društva informacijski center 
Legebitra, kjer je programski direktor. 
Vodil je tudi projekt Odziv na hiv, ki so 
ga zaključili avgusta letos. S podporo 
Ministrstva za zdravje se testiranje 
na hiv v skupnosti in na druge spolno 
prenosljive okužbe (SPO) nadaljuje vsaj 
še do konca leta. 

Kaj te je vodilo pri uvedbi testiranja v 
skupnosti pri nas in kako se je sploh začelo?
Za testiranje v skupnosti sem prvič slišal, ko 
sem živel v Bruslju, pred več kot desetimi leti. 
Med enoletnim delom v Bruslju sem spoznal 
nekaj primerov dobrih praks v tujini. Zvenelo 
je kot znanstvena fantastika, če si rekel, da 
imaš test za hiv tudi v društvu. Spoznal sem 
LGBT aktivista Briana Griffina, ki je za nas 
izdelal neodvisno študijo o tem, kaj v Sloveniji 
dolgoročno potrebujemo v hiv preventivi med 
moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi 

(MSM). Eno ključnih priporočil je bilo, da 
naj za vsako ceno vzpostavimo testiranje 
v skupnosti, češ da bo z leti to vedno bolj 
pomembno. Njegov nasvet smo upoštevali, saj 
je postalo jasno, da je med gejevsko populacijo 
testiranje na hiv velik tabu. Ljudi je bilo strah 
vsega: klinike, izvida in tega, komu in kaj 
bodo morali povedati o svoji spolnosti ali o 
intimnem življenju. 

Drugi motiv je bil oseben. Tako kot veliko 
mojih prijateljev in znancev, sem se tudi 
sam nekajkrat testiral na infekcijski kliniki 
v Ljubljani. Pogovarjali smo se o izkušnjah 
s testiranjem v našem zdravstvenem sistemu 
in marsikomu ni bilo lahko iti na test na 
kliniko. Zaradi tega so morebiti nujne teste 
po nepotrebnem odlašali. Razmišljali smo o 
tem, kako narediti testiranje uporabnikom 
dostopnejše. 

Trajalo je kar dve leti, preden se je začelo 
premikati. Vključil sem se v Nacionalno 
komisijo za aids pri Ministrstvu za zdravje, 
da bi tam poiskal zaveznike za ta projekt. 
Spomladi 2008 nas je prof. dr. Janez Tomažič 
z infekcijske klinike podprl in dejal, da lahko 
v društvu opravljamo teste na hiv, ampak da 
nam ne morejo zagotoviti medicinske sestre in 
opreme za odvzem krvi na terenu. 

Naslednja moja naloga pa je bila torej 
sestava ekipe. Prva medicinska sestra je bila 
Maja Bricelj, delo svetovalca pa je opravljal 
Mitja Lenart, tedaj študent medicine, ki 
je že sodeloval pri projektu Virus v času 
študija in imel za sabo že nekaj usposabljanj 
ter delovanja v preventivi. V letih 2008 in 
2009 smo oblikovali pogoje. Za to je bil zelo 
ključen tudi prof. dr. Mario Poljak z Inštituta 
za mikrobiologijo in imunologijo, kjer 
analizirajo vse naše vzorce. Prof. dr. Poljak nas 
je zelo podprl in dejal: »Ko boste pripravljeni, 
prinesite vzorce, mi jih bomo pa analizirali. 
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Ostalo bomo urejali pozneje.« Poleg tega nas 
je povezal s podporniki iz farmacije, da smo 
imeli nekaj osnovnih finančnih sredstev za zagon.
 
Kdaj in kje je bilo prvo testiranje in kako se 
je vzpostavil projekt testiranja?
Prvo testiranje smo organizirali novembra 
2009 v klubu K4. Našli smo prostor v 
zaodrju, klub polepili z oglasnimi plakati in 
naredili nekaj promocije. Bili smo na trnih, 
saj nismo vedeli, kako se bodo ljudje odzvali. 
Vse skupaj je bilo precej nekonvencionalno. 
Ampak ljudje so se odzvali. Tisti večer je test 
opravilo 50 obiskovalcev in eden izmed njih 
je bil pozitiven. Izsledke prvega testiranja smo 
predstavili na seji Komisije za aids in dobili 
zeleno luč za akcijski načrt na področju hiva 
v Sloveniji za naslednje leto. Tako smo v letu 
2010, sprva enkrat mesečno in nato dvakrat 
mesečno, ob ponedeljkih popoldne ljudi 
testirali na hiv v skupnosti tudi na Legebitri. 
Na začetku je bilo uporabnikov malo, 
zato smo začeli ljudi dejavneje informirati 
in promovirati testiranje. Eden najtežjih 
momentov pri vzpostavitvi testiranja ni 
bila vzpostavitev zaupanja z inštitucijami 
kot sta Infekcijska klinika ali Inštitut za 
mikrobiologijo, temveč pridobiti zaupanje 
ljudi. Uporabnikom smo morali zagotoviti 
popolno diskretnost in anonimnost. Stigma, 
če ima kdo hiv, je bila takrat v skupnosti 
zelo velika in tudi danes vsakega našega 
uporabnika skrbi, ali je test anonimen in 
opravljen profesionalno. Projekt sem vedno 
preizkušal tako, da sem se testiral tudi sam, saj 
si tudi jaz kot uporabnik želim, da bi bil test 
zaupen, da bi lahko vprašal, kar želim, da je 
prostor takšen, da se ne sliši ven. Seveda bom 
v čakalnici srečal še druge uporabnike, toda 
želim si, da bi bil test čim bolj profesionalen. 
Hkrati tam rad tudi sproščeno govoril o 
svojem spolnem življenju, o tem zakaj sem se 
odločil za test, kaj me skrbi in podobno. 

Eden od razlogov, zakaj se mi je testiranje 
v skupnosti zdelo pomembno, pa je bil 
občutek, da je med ljudmi ogromno tesnobe 
glede hiv statusa, in da je to povezano z veliko 
stigmo. Ljudje se zaradi stigme niso odločali 
za testiranje, temveč živeli v zanikanju. Zdelo 
se mi je, da moramo doseči miselni premik, 
da mora test postati nekaj rutinskega. Povsem 
življenjsko je, da se zgodi kaj, zaradi česar je test 
nujen. In prav tako nujno je, da imaš možnost 
testiranja brez obsojanja. Temeljno vodilo 
našega testiranja je: »Če misliš, da imaš razlog 
zanj, si na testu dobrodošel.« Če je karkoli 
takšnega, je to dobro odkriti in zdraviti čim 
prej ter tako preprečiti nenamerno širjenje. 
Testiranje v skupnosti sem razumel kot precej 
revolucionarno početje, ki je omogočilo novo 
komunikacijo v skupnosti in prepoznavanje 
njenih potreb. Zdaj so lahko ljudje prišli k 
nam in rekli: »Meni se je pa zgodilo to in to. 
Kaj pa zdaj?« 

Ko ste uvajali testiranje, kakšni so bili odzivi 
drugih deležnikov preventive, je obstajal 
dvom o uspehu takšnega programa?
Na začetku nam je, tako kot vsakokrat, ko se 
vzpostavlja nekaj pionirskega, del deležnikov 
verjel in nas podpiral, drugi del pa je bil 
bolj dvomeč in nas opozarjal na tveganja. 
Nam sorodne nevladne organizacije so nekaj 
časa aktivno izražale pomisleke o tem, zakaj 
ne ponujamo hitrih testov, kot je bilo v 
navadi v tujini. Razmišljali smo o tem, kaj 
dobimo s katerim testom in ugotovili, da pri 
hitrem testu rezultat res sledi že po dvajsetih 
minutah, pri standardnem pa šele po treh 
dneh, toda uporabniku kljub temu ni treba 
čakati tri mesece, preden se lahko testira. 
Poleg tega lahko pri standardnem testu na 
hiv na isti vzorec krvi vežemo še pet drugih 
diagnoz, hitri test pa tega ne omogoča. Hitri 
test tudi ni primeren za vse lokacije; v nočnem 
klubu ne moreš opraviti kakovostne izročitve 
izvida, zlasti če je rezultat reaktiven. Zato smo 
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zamisel o hitrem testu argumentirano zavrnili. 
Pri ostalih deležnikih se je pojavljala predvsem 
skrb, ali bodo naši uporabniki v primeru 
pozitivnega izvida tudi prišli na kliniko na 
zdravljenje. Prof. dr. Janeza Tomažiča je 
skrbelo, da se ne bi na poti med diagnozo in 
zdravljenjem »izgubili«. A tu imamo skupen 
interes; tako kot je klinika prilagodljiva in nam 
vedno uredi termin za naše uporabnike, smo 
tudi mi zelo skrbni in takoj, ko je kakšen izvid 
reaktiven, navežemo stik z njimi. Ministrstvo 
za zdravje sprva ni vstopalo v proces, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, s katerim 
skupaj sodelujemo v nekaterih mednarodnih 
projektih, pa je spremljal našo dejavnost. 
Posebnega skepticizma ni bilo. Imeli pa 
smo težave s financiranjem. Vsako leto smo 
iskali vire in kar velik del mojega delovanja je 
predstavljalo zagotavljanje finančnih sredstev, 
da je lahko program kontinuirano tekel. To 
je zelo pomembno, saj testiranja ne smemo 
prekinjati. Zaupanje uporabnikov temelji na 
tem, da je test na voljo vsak ponedeljek na 
Legebitri, da vedo, da lahko pridejo katerikoli 
ponedeljek v letu. To pa pomeni, da moraš 
imeti minimalno ekipo, ki je vedno na 
razpolago, ki je zelo izurjena in usposobljena. 
Zagotovljeno mora biti plačilo laboratorija, 
ki preuči vzorce in postavlja diagnoze. Pri 
financiranju celotnega programa imamo še 
nekaj izzivov za prihodnost. Projekt daje 
odlične rezultate in želimo si, da bi ga država 
posvojila.

Kaj so torej posebnosti testiranja v 
skupnosti z vrstniškimi svetovalci? V čem 
se razlikuje od testiranja v zdravstvenih 
ustanovah?
Prva razlika je v terminu. V Sloveniji je bilo 
testiranje v institucijah možno dopoldne, mi 
smo ga ponudili popoldne. To se morda zdi 
malenkost, ampak za mnoge je večerni termin 
dobrodošel, saj takrat nimajo službenih ali 
študijskih obveznosti. Druga razlika je, da 

ne vstopiš v zdravstveni sistem, ampak greš 
v društvo ali klub in to vzdušje je za mnoge 
manj stresno. Marsikdo mi je rekel, da se je 
že kdaj obrnil pred vrati zdravstvene ustanove. 
Ne moremo se zadovoljiti s pojasnilom, da je 
vsak posameznik odgovoren zase – v praksi 
ljudi postane strah in pač ne gredo na test. 
Poleg tega je naša ekipa vrstniška. Svetovalci 
so sicer različnih starosti, toda vsi imajo 
takšen ali drugačen stik z gejevsko skupnostjo. 
Niso vsi geji ali lezbijke, ključno pa je, da zelo 
dobro poznajo tudi vse socialno-psihološke 
vidike življenja istospolno usmerjenih. Ne 
le gejev, vemo namreč, da so pomemben del 
populacije tudi MSM ljudje, ki so biseksualno 
usmerjeni in tako tudi živijo. In nekateri, ki 
živijo zelo heteroseksualno življenje, imajo 
pa samo včasih spolne odnose z moškimi. 
Naša ekipa je z vsem tem seznanjena in zato 
obljublja uporabniku zelo tenkočuten pristop. 
Tudi izročitev izvidov poteka na društvu, v 
primeru pozitivnega rezultata pa lahko oseba 
dobi spremstvo na kliniko, če si to želi. Mi 
ne pozabljamo, da je lahko človek, ki gre v 
zdravstveni sistem zelo sam. Tukaj pa poleg 
svetovanja ponujamo tudi podporo ob 
soočanju z diagnozo hiva in tudi pozneje.

Verjetno je pri vrstniških svetovalcih 
pomembno to, da imajo izkušnjo z 
gejevskim seksom in zato lažje vzpostavijo 
stik z uporabniki?
Verjamem, da se mnogi zdravniki trudijo 
biti čim bolj nevtralni, ne glede na to, da 
nimajo lastnih izkušenj. Toda praksa kaže, da 
je to včasih zelo težko in da je marsikateremu 
uporabniku laže vzpostaviti zaupanje do 
nekoga, ki ima tovrstno izkušnjo. Hkrati 
imamo opravka še s homofobijo. Ne gre samo 
za to, da si morda imel tvegan odnos, ampak si 
morda imel tvegan gejevski odnos. Vemo, da je 
lahko določena oblika seksa problematična in 
družbeno stigmatizirana. In stigma je tolikšna 
ovira, da ljudje čutijo krivdo že samo zato, ker 
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so imeli analni spolni odnos z moškim. In o 
vseh teh stvareh se laže pogovorijo z nekom, 
za katerega predvidevajo, da jih ne bo obsojal. 
Pogovor lažje steče in je ključen. Če se ljudje 
ne pogovarjajo o tem, kaj počnejo, ne morejo 
ozavestiti tveganja svojih dejanj in ne morejo 
narediti nečesa, da bi tveganje zmanjšali. 
Zdravstveni delavci se sicer trudijo, toda 
zdravstveni sistem je precej rigiden in težko 
ga je spremeniti tako, da bi bil uporabnikom 
tako prijazen kot smo mi. Tega ne gre razumeti 
kot kot kritiko, temveč kot dejstvo in zato je 
v Evropi trend rasti testiranja v skupnosti. 
Predvsem pa gre pri takšnem testiranju tudi 
za preventivno dejavnost. 

To je sicer tudi edino testiranje v državi, 
pri katerem je mogoče opraviti teste 
za najpomembnejše spolno prenosljive 
okužbe brezplačno in brez napotnic?
Tako je in to je naša posebnost. Ko se je 
program razvijal, je prof. dr. Mojca Matičič 
leta 2011 predlagala, da bi začeli spremljati 
tudi stanje gonoreje. V pripravi je bila 
doktorska disertacija dr. Sama Jeverice, ki je 
z vzorci, ki jih je zbral pri naših uporabnikih, 
odkrival, kakšna vrsta gonoreje je prisotna v 
populaciji MSM. V tem sem videl prednost 
naše dejavnosti, saj smo lahko uporabnikom 
ponudili še test na gonorejo, Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo pa je dobil 
raziskovalne podatke. 

Naše vodilo je uporabnikom ponuditi čim 
več, saj smo se iz zgodb, ki so jih zaupali 
svetovalcem, tudi dosti naučili. Torej test 
ni samo storitev, temveč tudi učenje o naši 
skupnosti, o potrebah »naših« ljudi. Tudi to, 
da je za MSM dostop do testov na spolno 
prenosljive bolezni zelo otežen. Veliko jih 
ima, ko izve pri nas kakšno diagnozo, težavo 
s pridobivanjem napotnice za specialista 
dermatovenerologa ali infektologa, ker je 
denimo osebna zdravnica mamina prijateljica, 

ker živijo v majhnem kraju in podobno. To je 
velik problem, saj ljudje potem ne hodijo na 
specialistične preglede in testiranja. 

Naši rezultati so pokazali veliko prisotnost 
različnih okužb, več kot 3 % naših 
uporabnikov so imeli sifilis, pa tega niso vedeli. 
Ne ukvarjamo se z odgovornostjo, zakaj je 
tako, ampak sistem je takšen, da ljudje tega 
ne izvejo pri zdravniku. Zakaj? Ker bi morali 
reči, da so imeli vznemirljivo poletje in da bi 
bili zdaj testi smiselni. To lahko družinskemu 
zdravniku reče 5 % vseh MSM v Sloveniji. Še 
nekaterim od teh so osebni zdravniki rekli, 
da za to ni potrebe in napotnice niso dobili. 
Medtem ko so v tujini standardi jasni: če je 
najmanjša možnost za hiv ali SPO, javno 
zdravstvo posamezniku omogoči brezplačno 
testiranje. 

Na Legebitri opravljamo teste na hiv, 
hepatitis B in C, oralno in analno gonorejo 
ter sifilis. Razmišljali smo, kako povečati 
število uporabnikov in zdaj, ko imamo na leto 
več kot 600 uporabnikov, ugotavljamo, da 
nagovarjamo pravo populacijo in s storitvijo 
odkrivamo nekaj, česar zdravstveni sistem ne. 
Seveda ljudi seznanjamo tudi z možnostmi 
testiranja v sistemu in jih spodbujamo, da 
jih uporabijo. A na koncu je seveda njihova 
odločitev, ali bodo to storili ali ne, kadarkoli 
pa lahko pridejo k nam. 

Meniš, da je sistem napotnic, kakršnega 
imamo v Sloveniji, torej sistem, pri katerem 
mora posameznik svojemu družinskemu 
zdravniku pojasnjevati, zakaj potrebuje 
napotnico, tudi deloma odgovoren za potek 
epidemije hiva? Ljudje z nezdravljenimi 
SPO so navsezadnje tudi bolj dovzetni za 
prenos hiva?
Smo leta 2016 in menim, da je za slovenski 
zdravstveni sistem sramotno, da nimamo 
prosto dostopne (walk in) klinike za SPO. Če 
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boš prišel z neko okužbo in si zavarovan, bo 
zdravstveni sitem poskrbel, da bo ta okužba 
odpravljena. Napotnice so na tem področju, 
ko gre za intimne zadeve, velika nepotrebna 
birokratska ovira. Mi smo že večkrat javno 
pozvali, naj se napotnice za SPO odpravijo. 
V okviru partnerskega projekta z norveško 
organizacijo Helseutvalget (Gay andLesbian 
Health Norway) smo si v Oslu ogledali kliniko, 
ki deluje na takšen način. Nobenih naročanj, 
nobenih napotnic, prideš z zdravstveno 
izkaznico, če si v zadregi, lahko tudi brez 
nje, in se testiraš. Če je karkoli pozitivno, se 
lahko takoj začneš zdraviti, še isti dan. To je 
učinkovit sistem, ki je v zahodnih državah 
že realnost. Je dobra praksa, v Sloveniji pa 
vztrajamo pri neevropski praksi iz povsem 
birokratskih razlogov, to pa škoduje ljudem. 
Zaradi stigme ljudje ne gredo na testiranja, 
saj nočejo plačevati »družbene« cene, plačajo 
pa zdravstveno. Prav tako tudi njihovi bližnji. 
Tu ne gre samo za gejevsko, ampak tudi za 
biseksualno populacijo in prek nje za vse. 

Ali so ustrezne institucije prepoznale, kako 
pomembna je storitev testiranja v skupnosti 
za javno zdravstven sistem? 
Postopoma se zavedanje o prispevku in 
pomenu našega dela širi tako v skupnosti 
kot v strokovni javnosti. Dejavnost izvajamo 
že sedmo leto, ves čas z dobrimi rezultati. 
Zdravstveni sistem ne more nuditi tako 
uspešne storitve, saj sami najbolj poznamo 
populacijo, katere del smo. Glede na izjemen 
uspeh projekta Odziv na hiv zato pričakujemo, 
da bo sofinanciranje s stani države trajnejše in 
celovitejše. Ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc je že podaljšala delovanje Testirnega 
centra v skupnosti do konca leta 2016 in to 
je dober znak. 

Kaj pa, ko pri vas nekdo dobi pozitiven 
izvid?
Ko nekdo dobi reaktiven izvid na hiv oziroma 

pozitiven izvid na katero od SPO, je naslednji 
korak priprava uporabnika, da vstopi v 
sistem zdravstvene oskrbe. To pomeni, da 
ga podpremo in mu pomagamo, da pride 
do napotnice, in da ve, kam mora iti. Če je 
treba, skušamo najti tudi novega družinskega 
zdravnika, da dobi napotnico brez strahu. 
Nato sledi zdravljenje na infekcijski kliniki. 
Tja jih na pregled pospremijo naši svetovalci 
(Buddy program) in posameznik se tam 
lahko začne zdraviti, če je to potrebno. To je 
poslanstvo našega programa. 

Kakšna je učinkovitost projekta v 
primerjavi z zdravstvenim sistemom?
Učinkovitost v preventivi je relativen pojem. 
Pri preventivi ni nikoli mogoče doseči vsega, 
saj ne moremo vplivati na življenja drugih. Prav 
tako ne moremo odpraviti spolno prenosljivih 
okužb. Lahko pa nekaj naredimo za 
zmanjševanje škode, ki nastaja pri tem. Pojem 
učinkovitosti je definiran s tem, kako uspešni 
smo pri zmanjševanju škode in kako dobri 
smo v svojem početju. Za nas je učinkovitost 
to, da uporabnik pride k nam na testiranje in 
potem ostane z nami do konca procesa. To 
je prvi kazalec. Več kot 95 odstotkov tistih, 
ki pridejo v naš Testirni center na testiranje, 
pride tudi po izvid. Včasih je med tistimi, ki se 
testirajo v klubih, ta odstotek malo manjši, saj 
se test opravlja ponoči. Če pa je test pozitiven, 
se obdobje merjenja naše učinkovitosti še 
podaljša, saj ga potem vključimo oziroma vsaj 
skušamo vključiti v zdravstveni sistem, kjer 
je deležen primernega zdravljenja (linkage to 
care). Spremljamo, koliko ljudi smo pripeljali 
do infekcijske klinike, naša ekipa v primeru 
pozitivnega rezultata na kliniki takoj uredi 
termin za sprejem, tako da uporabniku ta 
postopek čim bolj olajšamo. Učinkovitost pa 
se meri tudi s številom novoodkritih okužb. 
Ti rezultati so za zdaj stabilni in kažejo, da je 
naše početje zelo smiselno. Tudi zadovoljstvo 
uporabnikov je eden od načinov ugotavljanja 
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učinkovitosti. Pri uporabnikih ugotavljamo 
zadovoljstvo z izkušnjo, da jim test veliko 
pomeni, da jim je takšen način dela všeč, in 
da večina ljudi k nam pride po priporočilu 
prijateljev. Če so ljudje zadovoljni, potem 
nas priporočijo drugim. Tega smo vedno zelo 
veseli in res sem ponosen na ekipo, ki opravlja 
testiranja in svetovanja na Legebitri. Standard, 
ki smo ga v teh letih dosegli, želimo ohranjati 
tudi vnaprej.

Kakšni so torej konkretni rezultati testiranja 
v skupnosti v zadnjem letu in pol? 
Rezultati so dobri, kar na žalost pomeni, 
da smo odkrili precej še neodkritih spolno 
prenosljivih okužb. V letih 2015 in 2016 smo 
na Legebitri, v Tiffanyju, savni Gymnasivm 
in regijskih središčih po Sloveniji (Maribor, 
Koper, Novo mesto, Murska Sobota, 
Radovljica, Brežice, Celje) opravili več kot 
1000 testov. Petina testiranih se je testirala 
prvič v življenju. Največ diagnoz je bilo pri 
testih gonoreje (skoraj 7%), hepatitisa B (4,4 
%) sifilisa (4 %). Pri 14 testiranih (1,4%) smo 
odkrili hiv. Posebno pozornost smo namenili 
tako imenovanemu »linkage to care«, kar 
pomeni, da smo pri novo diagnosticiranih 
posameznikih poskrbeli za dober vstop v 
zdravstveni sistem, da so se res vključili v 
zdravljenje. Polovico so naši svetovalci (Buddy 
program) tudi pospremili na prvi pregled na 
infekcijsko kliniko. Število testov se vsako leto 
povečuje, saj smo z našim pristopom testiranja 
v skupnosti testiranje ko tako destigmatizirali. 

Ali lahko rečeš, da so MSM to storitev vzeli 
za svojo?
Ljudje smo glede teh stvari včasih zadržani. 
Za mnoge je test tabu in preden se odločijo, 
jih zanima vse: kdo opravlja testiranje, ali 
je usposobljen, ali je res zaupno (da ne bo 
kdo vedel, če bi bila pozitivna diagnoza) in 
ali je res anonimno (da ne bi kdo izvedel, 
da sem se testiral in sem gej). Seveda tudi 

to, ali se je mogoče na naše teste zanesti – 
če so točni... Pri nas je storitev testiranja 
anonimna, brezplačna in zaupna. Imamo res 
veliko uporabnikov in ko spoznaš sistem na 
Legebitri, si lahko glede kakovosti, zaupnosti 
in vse ostalih dilem povsem miren. Za vse, 
ki se šele odločajo za prvo testiranje, smo 
postopek letos poleti predstavili tudi na naši 
novi spletni strani KAJiščeš.si/testiranje. 
Test je podobna izkušnja kot ko stopiš pred 
ogledalo. Tam izveš nekaj, česar o sebi s 
prostim očesom ne moreš videti ali drugače 
zaznati. Normalno je, da je človeka testa strah. 
Poleg tega je skupina MSM zelo heterogena, 
in njenim pripadnikom je skupno le to, da 
imajo občasne homoseksualne odnose. Zato 
zelo težko karkoli posplošujemo. Gotovo so 
ljudje, ki jim je tudi naša storitev iz različnih 
razlogov nedostopna. Nekateri npr. ne bi 
radi, da bi jih kdorkoli videl na testiranju, v 
čakalnici pa bodo mogoče koga srečali. Veseli 
smo, da nam je uspelo organizirati testiranje 
za vsaj del MSM populacije, ki se ga udeležuje 
in ga je vzel za svojega.

Testiranje je le del Legebitrinega delovanja 
na področju hiva. Katere programe na 
področju hiva Legebitra še izvaja?
Celota je obsežna, kot ledena gora, pri 
kateri vidimo zgolj vrh. Testiranje in splošna 
preventiva sta najbolj vidna. Pod tem pa se 
skriva še ogromno drugih stvari, ki skušajo v 
celoti odgovoriti na potrebe celotne skupnosti. 
Imamo program Buddy (030 478 578) 
namenjen podpori osebam s hivom, ki ga 
dopolnjujejo druge storitve, denimo pravna 
pomoč v primeru diskriminacije, nasveti in 
informiranje, zagovorništvo in podobno. 
Tistim, ki živijo s hivom želimo ponuditi čim 
več storitev in jim čim bolj olajšati različne 
položaje, v katerih se znajdejo. Pomembno 
je, da ljudje v tem niso sami.  Prav tako je 
pomembno, da skušamo ozaveščati tudi 
splošno gejevsko populacijo, iz katere prihaja 
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velik del strahov, predsodkov in stigmatizacije 
oseb, ki živijo s hivom. Kot da bodo ti, ki s 
prstom kažejo na hiv pozitivne, samo zaradi 
tega kaj bolj varni. 

Druga stvar je HIV SOS telefon (070 361 696), 
namenjen informiranju in lajšanju dostopa do 
PEP-a. Vsak, ki misli, da je bil izpostavljen hivu, 
lahko prejme zdravila, ki ustavijo razvoj hiva v 
telesu. Pokliče lahko na to telefonsko številko, 
kjer bo dobil vse potrebne informacije in vso 
podporo. Oglasi se usposobljeni svetovalec, 
ki dežura 24/7 in olajša dostop do PEP-a, saj 
s primerom seznani infektologa na kliniki. 
Posamezniku tako ni treba skozi mučen 
postopek pojasnjevanja medicinski sestri na 
sprejemnem okencu. Laže mu je, ker ve, da ga 
nekdo že pričakuje. 

Obstajajo še kakšne želje ali priložnosti po 
nadgradnji obstoječe storitve?
Še vedno imamo ideje za napredek in izboljšanje 
dosedanjega. Želimo si ohraniti testiranje 
v skupnosti z razširitvijo terenskih lokacij v 
regijskih središčih, saj smo imeli letos v krajih 
zunaj Ljubljane veliko pozitivnih diagnoz. 
Poleg tega se dogovarjamo z inštitutom 
za mikrobiologijo in imunologijo, da bi k 
obstoječim testom dodali še test na klamidijo. 
Zato ponovno apeliramo, naj nam Inštitut 
omogoči tudi ta test, ki bi bil nujen že zaradi 
rezultatov v tujini in ocene, da je klamidija 
precej prisotna med MSM populacijo. Vemo 
tudi, da nezdravljena klamidija predstavlja 
večje tveganje za prenos drugih SPO, tudi 
hiva. Okrepiti želimo prisotnost na terenu in 
enkrat mesečno omogočiti redno testiranje 
v regijskih središčih. V populacijo namreč 
vnašamo sporočilo o enem od možnih 
načinov skrbi zase. »Tvoja skrb zase je, da greš 
na test. In tukaj je test na voljo. Brezplačno, 
anonimno in brez napotnice.« S tem 
vzpostavljamo zavest, da je testiranje smiselno 
in potrebno. Pri sedanjem razvoju se na 

klasično preventivo ne moremo več zanašati. 
Testiranje je že bolj interakcija z uporabnikom 
in tudi intervencija. Za posameznika je dobro, 
da prej odkrije morebitno okužbo, dobro pa 
je tudi z vidika širšega javnega zdravstva, ker 
posameznik hiva in drugih SPO nehote ne širi 
naprej. Ljudje imajo svoje razloge za testiranje 
in pred njimi ne smemo bežati, moramo jim 
priti naproti. Predvsem pa si želimo, da bi 
prek različnih virov in s pomočjo države ter 
mestne občine Ljubljana zagotovili stabilno 
in kontinuirano financiranje za redno in 
kakovostno nadaljevanje dejavnosti. 

Če pogledam dlje od testiranja, je v Sloveniji 
naslednji korak PrEP. PrEP so tablete za 
preventivno zdravljenje, ki so na zahodu 
realnost in lahko nekaterim posameznikom 
pomagajo. Izkušnje iz tujine kažejo, da je 
preventivna uporaba zdravil za preprečevanje 
okužbe s hivom uspešna. O prednostih in 
prihrankih, ki jih prinaša PrEP, moramo 
nujno spregovoriti tudi pri nas. Nerealno je 
pričakovati od ljudi, da bodo vedno uporabljali 
kondome, in nerealno je pričakovati, da ljudje 
ne bodo imeli določenih spolnih odnosov. 
Temu ne bi rekel neodgovornost, gre za nekaj 
čisto življenjskega. Načini, kako ljudje živijo 
svojo seksualnost, so zelo raznoliki, jih pa zaradi 
tega ne smemo segregirati in puščati na cedilu. 
Poleg tega mladi nimajo nobenih izkušenj s 
hivom ali aidsom. Generacija gejev, ki je v 
ZDA vzpostavila varnejši seks kot normo, je 
to storila zato, ker so ljudje množično umirali, 
je povedal Jim Hubbard, naš gost poleti, eden 
od članov ACT UP-a. Pred 15 leti je bila tudi 
v naši gejevski populaciji uporaba kondomov 
norma. Tudi položaj je bil drugačen, imeli 
smo en klub in nekaj „kruzing placov“. Za 
preventivo je bilo to lažje, aktivisti so hodili na 
te lokacije in delili kondome, v reviji Revolver 
pa so objavljali preventivna sporočila. Ljudje 
so lahko iz medijev dobili dovolj sporočil o 
tragediji umiranja z aidsom in bili so dovolj 
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osveščeni, da so kondome tudi uporabljali. 
In zdaj? Nujnost uporabe kondoma je 
zmanjšala učinkovitost zdravil, zaradi katere 
je smrtnost zaradi aidsa tako rekoč izničena, 
po drugi strani pa se premalo zavedamo tega, 
kaj pomeni dolgotrajno življenje s hivom. 
Zamenjava generacij, podcenjevanje hiva 
in SPO, spremenjeni življenjski vzorci kot 
posledica pametnih telefonov in še bi lahko 
naštevali. Mnogi mladi ne vedo kaj dosti 
o hivu. O spolnosti bi morali tudi v šolah 
več govoriti. Hkrati pametni telefoni veliko 
večjemu številu ljudi omogočajo veliko več 
srečanj. Več seksa v kratkih časovnih zamikih 
z različnimi partnerji vzpostavi idealne pogoje 
za širitev hiva, sproži se ciklična rast primerov 
hiva. Dostop do seksa je tako enostavnejši kot 
kdaj koli prej. Če k temu dodamo dejstvo, 
da kondome mnogi doživljajo kot oviro 
spontanosti in intime, dobimo kombinacijo, 
ki je idealna za porast prenosa vseh SPO, ne 
le hiva. Naše dejavnosti se morajo zato stalno 
prilagajati tej novi realnosti. Zato je perspektiva 
PrEP-a pomembna. PrEP poleg tega spet 
uvaja to, kar so kondomi v osemdesetih; uvaja 
nov način prevzemanja odgovornosti za svoje 
zdravje. Menim, da bo eden od pomembnih 
sistemskih faktorjev, kako zmanjšati število 
prenosov hiva v prihodnje. 

Kako bi komentiral ta razvoj, če se ozreš 
na začetke projekta in pogledaš, kakšno 
vlogo ima testiranje v skupnosti danes? Si 
zadovoljen?
Zelo sem zadovoljen, kako smo vse skupaj 
razvili. Takšen razvoj je bil mogoč samo zaradi 
ekipe, ki izvaja testiranja. V delo vlaga veliko 
napora in opažam, da je naša scena danes 
drugačna zaradi tega testa. Več se govori, 
ljudem je lažje. Eden od indikatorjev je tudi 
sproščeno vzdušje v čakalnici v zadnjemu 
letu, vendar ni bilo vedno tako. Zelo sem 
vesel, da imamo več kot 600 uporabnikov 
na leto in od njih dobimo veliko pohval. Res 

sem ponosen na testirno ekipo, na vsakega 
posebej. Medicinsko sestro Majo Bricelj je po 
odhodu v tujino zamenjal Aleš Jelenc, Mitji 
Lenartu kot svetovalcu so se pridružili še 
Bojan Cigan, Jakob Boh, Mitja Ćosić in Peter 
Štangelj, v ekipi pa sta tudi zdravnici Veronika 
Rutar in Mina Paš. Delo svetovalca ni lahko, 
to delo je stresno, znati moraš svetovati, zlasti 
pa poslušati.

Projekt bi radi še nadgrajevali, v smislu 
dolgoročne stabilnosti in kontinuitete pro-
grama. Smo pa zadnjih sedem let to delali 
potihem a ob tem bili vztrajni in odločni. Zdaj 
ko smo uvedli stalno merjenje zadovoljstva 
uporabnikov in sem prebral ocene naših 
obiskovalcev, sem spet začutil, kaj pomeni naša 
storitev številnim ljudem. Z veseljem rečem, 
da je to nekaj, kar smo mi dodali v skupnost. 
Čakajo nas prihodnji izzivi, prostora za rast 
je še veliko, a kljub temu nam to delo daje 
občutek, da je naše početje smiselno. To je 
ena od tistih stvari, ki me navdihujejo. To, 
da mi člani ekipe povedo, da imajo občutek, 
da res naredijo nekaj dobrega za ljudi, ki to 
potrebujejo. Zato sem res hvaležen, da lahko 
skupaj delamo takšen program, takšno delo, 
ki nam osmišlja življenje. 

Mitja Ćosić
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Prvi primeri aidsa v ZDA so v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja povsod vzbudili precejšen 
strah zaradi velike smrtnosti, pa tudi veliko 
ugibanj, ker so se sprva pojavljali predvsem pri 
nekaterih skupinah ljudi. Mrzlično odkrivanje 
povzročiteljev, posebno pa prisotnost drugih 
patogenih mikroorganizmov pri obolelih, je 
privedlo do številnih napačnih domnev. Širile 
so se razlage o namerno izpuščenih ali pobeglih 
agensih iz vojaških in drugih raziskovalnih 
laboratorijev. Tudi po osamitvi nekaterih 
mikroorganizmov pri bolnikih še dolgo ni 
bilo jasno, kateri so pravi povzročitelji. Po 
spoznanju, da je za potek bolezni odločilna 
zmanjšana imunost, so sčasoma izločili iz 
suma t. i. oportunistične okužbe, ki so bili 
največkrat vzrok smrti obolelih. Pomembne 
pa so bile tudi podobnosti z boleznimi, kot so 
kuru in druge, ki potekajo počasi, več mesecev 
ali let, in smo jih že poznali tudi pri nekaterih 
živalih.

Osamitev povzročitelja pri bolnikih z 
imunsko pomanjkljivostjo je v ZDA in 
Franciji, kjer so novi virus najprej osamili, 
povzročila znano borbo med odkritelji, ki 
so mu dali različna imena. Kmalu je postalo 
jasno, da so povzročitelji t. i. počasni virusi 
iz družine retrovirusov, ki se povezujejo 
s človeškim dednim materialom in tako 
povzročijo dosmrtno okužbo. Spoznanje, 
da so povzročitelji bolezni sida virusi LAV 
in bolezni aids virusi HTLV3, kot so jih 
poimenovali francoski oziroma ameriški 
odkritelji, je sčasoma privedlo do salomonske 
rešitve: LAV in HTLV3 sta dobila ime HIV 
(virus človeške imunske pomanjkljivosti).

Raziskave je olajšalo poznavanje do tedaj že 
znanih retrovirusov pri živalih. Virologi so 
odkrivali potek virusnega razmnoževanja v 
okuženih celicah in genetske regulatorje, ki 
pospešujejo ali zavirajo nastanek in izločanje 
virusov iz celic ter širjenje okužbe. Spoznavali 

so tudi virusne sestavine, ki so v veliki meri 
odločilne za vstop virusov v celice, pa tudi 
virusne proteine, ki so najpomembnejši 
antigeni in pri okuženih osebah sprožijo 
nastajanje protiteles. Vzporedno so tudi 
odkritja molekularnih genetikov, klinikov in 
epidemiologov omogočila prvo laboratorijsko 
diagnostiko.

Ker je prenos virusov med osebami v 
največji meri povezan s krvjo, so hiv najprej 
gojili na tkivnih kulturah krvnih celic in 
iz teh virusov po inaktivaciji, ko so izničili 
njihovo infektivnost, izdelovali reagente 
za laboratorijsko diagnostiko. Vendar so 
ti reagenti, namenjeni laboratorijskemu 
odkrivanju okuženih s hivom poleg virusnih 
sestavin vsebovali tudi nekatere snovi celic, 
v katerih so viruse namnožili. Pri testiranju 
v diagnostičnih laboratorijih so zato pri 
bolnikih odkrivali tudi protitelesa, usmerjena 
proti celicam iz človeške krvi oziroma 
terapevtskim izdelkom iz krvi. To pa je 
pomenilo lažne pozitivne rezultate tudi pri 
ljudeh, ki niso bili okuženi s hivom, ampak so 
kdaj v življenju prejeli bodisi transfuzijo krvi 
ali zdravila, pridobljena iz krvnih celic, npr. 
pri hemofilikih.

Lahko si predstavljamo, kakšne posledice 
so imele te napake. Strah pred okuženimi s 
hivom je bil izredno velik. Bali in izogibali so 
se jih zakonski partnerji, sorodniki, sodelavci 
v službah, skratka, vsa okolica. Prav tako je bil 
strah hud pri zdravstvenih delavcih, ki so bili 
pri svojem delu v tesnem stiku s krvjo, npr. 
pri zobozdravnikih, kirurgih, laboratorijskih 
delavcih in drugih. Hiv-pozitivnih ljudi so se 
bali frizerji in druge osebe, ki so pri delu prihajali 
v stik z njihovo krvjo.

Zaradi strahu pred aidsom je pogosto 
prihajalo do tragedij. Hiv-pozitivne osebe so 
bile izločene iz družbe, izgubljale so službe, 
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otroke so v šoli osamili in številni pari so se 
razšli. Takšnih žalostnih primerov je bilo 
precej. Ker pa je bilo v tem času razmeroma 
veliko lažno pozitivnih oseb, se spominjam 
parov, ki so se prav tako razšli, a jim zaradi 
razumljive anonimnosti kasneje nismo mogli 
sporočiti rezultatov, do katerih smo prišli z 
novejšimi preiskovalnimi metodami in so 
potrjevali okužbo obeh oseb.

Pretirana so bila tudi napovedovanja širjenja 
bolezni pri nas, saj je bilo okuženih oseb 
takrat bistveno manj.

Rešitev v diagnostiki je bila uporaba 
laboratorijskih testov, s katerimi se je 
ugotavljal imunski odziv na izbrane virusne 
antigene, ki se po kemični sestavi povsem 
razlikujejo od celičnih proteinov. Teh 
reagentov pa sredi osemdesetih let še ni bilo na 
tržišču in so jih izdelovali samo večji virološki 
inštituti s potrebnim znanjem in opremo. Na 
Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete smo se takrat povezali s 
kolegi, ki so te možnosti imeli in so občasno 
pomagali izdelovati reagente tudi „revežem“ 
iz drugih držav. Tako smo si s sodelovanjem 
s prijatelji zagotovili lastne reagente za takrat 
najsodobnejšo laboratorijsko diagnostiko.

Zaradi težav z zanesljivostjo laboratorijskih 
preiskav je bilo v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja sprejetih nekaj pravil o preverjanju 
in potrjevanju laboratorijskih preiskav. Kot 
pri nekaterih drugih infekcijah je bil tudi 
za diagnozo bolezni aids določen referenčni 
laboratorij za Jugoslavijo. Ta naloga je bila 
zaradi zanesljivejših testov poverjena našemu 
inštitutu. Po takratnem sklepu jugoslovanske 
zvezne epidemiološke komisije smo morali 
vsak sum aidsa pred končno diagnozo potrditi 
v našem laboratoriju. To je veljalo za vse prve 
uradne primere te bolezni. Seveda je to trajalo 
samo nekaj let. Jugoslovanski referenčni 

laboratorij je brez materialnih osnov sčasoma 
postal referenčen samo formalno.

Pač pa je v okviru jugoslovanske komisije za 
epidemiologijo pri ministrstvu za zdravstvo 
nekaj let delovala t. i. zvezna komisija za aids. 
V komisiji smo spremljali takratne primere 
bolezni, potrjevali diagnoze, načrtovali ukrepe 
in predvidevali širjenje bolezni. Komisijo 
za aids smo imeli tudi v Sloveniji. Njene 
naloge so bile predvsem spremljanje bolezni, 
izobraževanje o lastnostih povzročiteljev in 
zaščiti pred okužbo ter priprava ukrepov. V 
medijih je bilo objavljenih precej člankov, bile 
so radijske in televizijske oddaje, javna srečanja 
v večjih krajih, predavanja in podobno.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo 
smo po svojih zmožnostih tudi sami 
raziskovali virus. Hiv smo že leta 1987 dobili 
iz Pariza, kasneje smo v sodelovanju z virologi 
iz takratnega Zahodnega Berlina raziskovali 
okužbe celic z metodo imunske elektronske 
mikroskopije. Žal naš inštitut tedaj še ni imel 
sodobno opremljenega laboratorija za delo z 
najbolj nevarnimi virusi.

Z razvojem kvalitetnejših in predvsem bolj 
specifičnih in občutljivih preiskav in ponudbo 
na tržišču je laboratorijska diagnostika postala 
enostavnejša, bolj zanesljiva in dostopna vsem 
laboratorijem.

dr. Borut Drinovec
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UVOD

Prvi veliki uspeh v boju proti okužbi s HIV 
oziroma v boju proti aidsu je bil razvoj 
zanesljivih diagnostičnih testov za dokaz 
oziroma izključitev okužbe s HIV. Prvi 
presejalni testi za dokaz protiteles anti-HIV so 
bili komercialno dostopni že leta 1985, slabo 
leto dni po odkritju povzročitelja. Leto dni 
kasneje so razvili tudi prve potrditvene teste 
za protitelesa anti-HIV. Modernejše različice 
teh testov so še vedno osnova za hitro, 
relativno enostavno in zanesljivo diagnostiko 
okužbe s HIV. Leta 1995 so razvili teste za 
kvantitativno merjenje koncentracije RNA 
HIV-1 v plazmi, brez katerih je spremljanje 
poteka in zdravljenja bolezni, povezanih 
s HIV, nepredstavljivo. Za izbiro prave 
kombinacije zdravil, ki lahko učinkovito zavre 
pomnoževanje HIV, so od leta 2000 v uporabi 
testi za določanje občutljivosti oziroma 
odpornosti HIV-1 proti protiretrovirusnim 
zdravilom.

Laboratorijsko testiranje na okužbo s HIV 
smo tudi v Sloveniji začeli izvajati takoj po 
razvoju dostopnih testov in ga v zadnjih 30 
letih sproti izpopolnjevali, vedno upoštevajoč 
izkušnje najboljših podobnih laboratorijev 
po svetu. Presejalno testiranje za odkrivanje 
oz. izključevanje okužbe s HIV v Sloveniji 
že več kot 30 let uspešno izvajajo različni 
transfuziološki oddelki in enote na čelu z 
Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko 
medicino, medicinski mikrobiološki 
laboratoriji Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano (prej Zavodi za 
zdravstveno varstvo), nekateri bolnišnični 
laboratoriji ter Laboratorij za molekularno 
mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov 
in aidsa Inštituta za mikrobiologijo in 
imunologijo (IMI) Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani. IMI že več kot 30 let 
neuradno opravlja tudi referenčno dejavnost 

na področju laboratorijske diagnostike okužbe 
s HIV v Sloveniji (dokončno potrjevanje 
oziroma izključevanje okužbe s HIV) in izvaja 
laboratorijske metode za spremljanje poteka 
bolezni in zdravljenja oseb s HIV. Referenčno 
dejavnost na področju HIV je IMI začel 
opravljati kot rezultat pionirske vizije prof. 
dr. Mihe Likarja, dr. med., univ. dipl. biol., 
ki je privedla do tega, da je bil IMI leta 
1986 imenovan za jugoslovanski referenčni 
laboratorij za HIV. Prav žalostno je, da od 
ustanovitve samostojne države Republike 
Slovenije (RS) kljub našim vztrajnim 
prizadevanjem ministrstvo, pristojno za 
zdravje, še vedno ni imenovalo referenčnega 
laboratorija za HIV v RS.

Za razvoj laboratorijske diagnostike okužbe s 
HIV je na IMI najprej skrbel prof. dr. Borut 
Drinovec, univ. dipl. biol., laboratorij pa je 
do konca leta 1992 vodila asist. dr. Stanislava 
Ovčak, univ. dipl. biol. Od januarja 1993 
laboratorij za HIV na IMI vodi prof.dr. Mario 
Poljak, dr. med. V laboratoriju za HIV na IMI 
je bilo doslej zaposlenih okoli 30 sodelavcev 
(Preglednica), ki so vsi prispevali k sprotnemu 
uvajanju najsodobnejših presejalnih in 
potrditvenih metod ter najrazličnejših metod 
za spremljanje poteka in zdravljenja oseb s 
HIV.

ZGODOVINA LABORATORIJSKEGA TESTIRANJA NA HIV OZIROMA AIDS 
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Sodelavec Obdobje zaposlitve Funkcija

asist. dr. Stanislava Ovčak, univ. dipl. biol. 1. 9. 1985–14. 1. 
1993 Vodja laboratorija

Lidija Kristančič, dipl. org. dela 11. 5. 1988–31. 12. 
1996 Strokovna sodelavka

prof. dr. Mario Poljak, dr. med., spec. klin. mikr. 15. 1. 1993–danes Vodja laboratorija

Robert Krošelj 20. 3. 1995–danes Strokovni sodelavec

dr. Irena Marin, univ. dipl. mikr. 1. 1. 1998–1. 2. 2004 Mlada raziskovalka

Erika Podlogar 2. 11. 1998–31. 3. 
2009 Strokovna sodelavka

dr. Dunja Babič, univ. dipl. mikr. 3. 1. 2001–31. 12. 
2007 Raziskovalka z doktoratom

asist. razisk., asist. dr. Kristina Fujs Komloš, univ. 
dipl. mikr. 1. 4. 2002–danes Strokovno-zdravstvena 

sodelavka

znanst. sod. dr. Boštjan Kocjan, univ. dipl. mikr. 22. 4. 2002–30. 12. 
2015 Znanstveni sodelavec

mag. Tina Štamol, univ. dipl. mikr. 15. 10. 2003–danes Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikr. 1. 3. 2006–30. 8. 
2006

Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Petra Markočič, univ. dipl. mikr. 15. 10. 2007–danes Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Blanka Kušar, dipl. inž. lab. biomed. 9. 6. 2008–danes Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

dr. Anja Kovanda, univ. dipl. mikr. 1. 10. 2008–31. 3. 
2012 Mlada raziskovalka

Maja Lunar, univ. dipl. mikr. 4. 5. 2009–danes Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Maja Acceto-Kos 2. 7. 2009–danes Strokovna sodelavka

dr. Mateja Jelen, univ. dipl. mikr. 1. 10. 2010–31. 7. 
2015 Mlada raziskovalka

dr. Adela Fratnik Steyer, univ. dipl. mikr. 1. 1. 2011–11. 11. 
2011

Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Bernarda Habe, dipl. inž. lab. biomed. 16. 1. 2012–6. 9. 
2013

Strokovna-zdravstvena 
sodelavka

dr. Anja Oštrbenk, univ. dipl. mikr. 16. 1. 2012–danes Raziskovalka z doktoratom

asist. razisk. dr. Lea Hošnjak, univ. dipl. mikr. 6. 9. 2012–danes Raziskovalka z doktoratom

Daniela Petek, univ. dipl. mikr. 23. 9. 2012–18. 12. 
2014

Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Sonja Vuletić, univ. dipl. mikr. 2. 11. 2012–danes Strokovno-zdravstvena 
sodelavka

Martin Sagadin, univ. dipl. mikr. 1. 1. 2013–31. 12. 
2013 Raziskovalec

dr. Jana Mlakar, univ. dipl. biol. 1. 8. 2013–danes Raziskovalka z doktoratom

Šterbenc Anja, dr. med. 1. 11. 2014–danes Mlada raziskovalka

Tomaž Mark Zorec, mag. farm. 1. 10. 2015–danes Mladi raziskovalec

Preglednica. Sodelavci, zaposleni v Laboratoriju za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko 
hepatitisov in aidsa Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 
v obdobju 1985–2016.

dr. Mario Poljak, Maja M. Lunar, dr. Kristina Fujs Komloš, mag. Tina Štamol, Petra Markočič, Blanka Kušar, Robert 
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Izpostaviti moramo, da imajo poleg 
Laboratorija za molekularno mikrobiologijo 
in diagnostiko hepatitisov in aidsa 
pomembno vlogo pri obravnavi oseb s HIV 
tudi drugi specializirani laboratoriji Inštituta 
za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani, med njimi 
predvsem Laboratorij za celično imunologijo, 
ki ga vodi prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., vendar 
bomo v tem prispevku na kratko povzeli 
samo zadnjih 30 let delovanja Laboratorija za 
molekularno mikrobiologijo in diagnostiko 
hepatitisov in aidsa.

KONCEPT DIAGNOSTIKE
OKUŽBE S HIV
Testiranje na HIV mora biti prostovoljno. 
Bolnik mora ustno privoliti na test, testiranje 
mora spremljati svetovanje in vodenje pred 
testiranjem in po njem. Diagnozo okužbe s 
HIV je treba pri vseh osebah obvezno potrditi 
na dveh neodvisno odvzetih in testiranih 
kliničnih vzorcih. Najpomembnejša klinična 
vzorca v laboratorijski diagnostiki okužbe s HIV 
sta serum in plazma. Serološka diagnostika, pri 
kateri v vzorcih seruma ali plazme dokazujemo 
prisotnost specifičnih protiteles anti-HIV in 
virusne beljakovine p24, je osnova rutinskega 
dokazovanja in izključevanja okužbe s HIV. 
Končna diagnoza okužbe s HIV se danes pri 
več kot 99,5 % okuženih postavi z uporabo 
seroloških testov. V krvi okuženih se najprej 
pojavi HIV-RNA, nato antigen p24 ter končno 
protitelesa proti strukturnim beljakovinam: 
najprej proti p24, nato še proti p17. Kasneje 
se pojavijo protitelesa proti glikoproteinom 
ovojnice, najprej proti gp41, nato proti gp120 
in gp160. Koncentracija protiteles anti-HIV 
ostane relativno visoka vse do smrti.

PRESEJALNO TESTIRANJE NA OKUŽBO 
S HIV
Dokazovanje okužbe s HIV običajno 
poteka v dveh fazah. Presejalno testiranje 
predstavlja prvo fazo dokazovanja okužbe 

s HIV, v primeru reaktivnega rezultata 
presejalnega testa sledi potrditveno testiranje. 
V presejalnem testiranju uporabljamo različne 
encimskoimunske teste, pri katerih v vzorcih 
seruma ali plazme (lahko tudi v slini in urinu) 
dokazujemo specifična protitelesa anti-HIV. 
Encimskoimunske teste odlikujeta zelo 
visoka občutljivost (> 99,85 %) in relativno 
nizka cena, medtem ko je specifičnost 
testov nekoliko slabša, kar vodi v zelo nizko 
napovedno vrednost pozitivnega rezultata 
presejalnega testa v populacijah z majhno 
pojavnostjo HIV (kot je npr. v Sloveniji).

Prvi komercialni diagnostični kompleti za 
določanje prisotnosti specifičnih protiteles 
anti-HIV-1 so se na tržišču pojavili že leta 
1985. Številne izboljšave teh posrednih 
seroloških testov, kot so vključitev antigenov 
za določanje specifičnih protiteles anti-HIV-1 
genske skupine O in specifičnih protiteles 
anti-HIV-2 ter dokazovanje prisotnosti 
virusne beljakovine p24, nam danes v večini 
primerov omogočajo hitro in zanesljivo 
diagnostiko okužbe s HIV. Na IMI smo 
diagnostiko okužbe s HIV začeli izvajati 
januarja 1986. V obdobju do leta 1987 smo 
uporabljali presejalne encimskoimunske teste 
prve generacije, ki so za vezavo specifičnih 
protiteles anti-HIV v serumu bolnikov 
vsebovali naravne, kemično nespremenjene 
virusne beljakovine, pridobljene z lizo 
limfocitov, okuženih z virusom. V 
vsakodnevnem presejalnem testiranju 
serumskih vzorcev na prisotnost specifičnih 
protiteles anti-HIV smo v tem obdobju vedno 
uporabili najmanj dva različna presejalna testa 
izmed naštetih: Wellcozyme anti-HTLV III 
(Wellcome Diagnostics), Vironostika anti-
HTLV-III (Organon Teknika), Virgo HTLV-
III ELISA (Electronucleonics), Enzygnost 
Anti-HIV Micro (Behringwerke), Genetic 
Systems LAV EIA (Genetic Systems) in 
Ortho HIV ELISA System (Ortho Diagnostic 
Systems). Specifičnost presejalnih testov prve 
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generacije je bila relativno nizka, predvsem 
zaradi precejšnjih problemov pri pripravi 
čistega antigenskega pripravka. To je privedlo 
do velikega števila lažno pozitivnih rezultatov 
presejalnih testov.

V sredini leta 1987 so se na tržišču pojavili 
encimskoimunski testi druge generacije, ki 
so za vezavo specifičnih protiteles anti-HIV 
vsebovali rekombinantne virusne beljakovine 
in sintetične peptide. Tudi na IMI smo poleg 
prej omenjenih testov začeli uporabljati novo 
generacijo presejalnih testov: Anti-HIV-1/
HIV-2 EIA (Hoffman-La Roche), HIV-1 
Recombinant ELISA (Du Pont), Wellcozyme 
HIV Recombinant (Wellcome Diagnostics), 
Recombinant HIV-1/HIV-2 EIA (Abbott), 
Plivazim anti HIV (r-DNK) (Pliva) in Pepti-
LAV 1/2 (Diagnostics Pasteur). Uporabljali 
smo razne kombinacije testov, in sicer sočasno 
tudi do šest različnih testov.

Tretja generacija encimskoimunskih testov 
(t. i. sendvič ELISA) se je na tržišču pojavila 
med letoma 1991 in 1992. Najpomembnejša 
razlika od prejšnjih dveh generacij 
encimskoimunskih testov je bila v tem, da se 
je prisotnost protiteles anti-HIV dokazovala 
z označenimi virusnimi beljakovinami, ki se 
vežejo tako na protitelesa razredov IgG kot 
IgM, in ne z označenimi protitelesi IgG kot 
v prejšnjih dveh generacijah testov, s čimer se 
je diagnostično okno pomembno zmanjšalo 
s 4–6 tednov na 3–4 tedne po okužbi. 
Presejalne teste tretje generacije – Wellcozyme 
HIV-1+2 (Wellcome Diagnostics), Enzygnost 
anti HIV1/2 Plus (Behring), COBAS Core 
anti-HIV-1/HIV-2 EIA DAGS (Roche 
Diagnostics), Serodia-HIV 1/2, (Fujirebio), 
ELAVIA Ac-Ab-Ak II (Diagnostics Pasteur), 
ICE HIV-1.O.2 (Murex Biotech) ter 
GENSCREEN HIV 1/2 (Sanofi Diagnostics 
Pasteur) – smo na IMI začeli uporabljati že 
leta 1991. Hkrati z uporabo presejalnih testov 
tretje generacije smo začeli zmanjševati število 

sočasno rabljenih testov, tako da smo od leta 
1995 dalje v vsakodnevnem presejalnem 
testiranju uporabljali kombinacijo le dveh 
presejalnih testov, ki pa sta se po metodologiji 
in antigenski sestavi razlikovala.

Presejalni testi četrte generacije so se na 
evropskem tržišču pojavili leta 1997, v ZDA 
pa šele dobro desetletje kasneje. Z njimi lahko 
odkrijemo okužbo s HIV še pred pojavom 
specifičnih protiteles anti-HIV, saj poleg 
prisotnosti specifičnih protiteles preverjamo 
tudi prisotnost virusnega antigena p24. 
Zaradi tega so presejalni testi četrte generacije 
bolj občutljivi kot testi tretje generacije in 
lahko okužbo s HIV odkrijejo povprečno en 
teden prej kot presejalni testi tretje generacije. 
Na IMI smo presejalne teste četrte generacije 
začeli uporabljati v drugi polovici leta 1998, 
in sicer test VIDAS HIV DUO (BioMérieux). 
Od takrat v vsakodnevnem presejalnem 
testiranju uporabljamo kombinacijo dveh 
testov, enega tretje in enega četrte generacije. 
V obdobju od 1998 do 2005 smo uporabljali 
presejalni test tretje generacije COBAS Core 
anti-HIV-1/HIV-2 EIA DAGS (Roche 
Diagnostics), v obdobju od 2005 do danes 
pa Vitros Anti-HIV 1+2 (Ortho Clinical 
Diagnostics). Kot presejalni test četrte 
generacije smo v obdobju od 1998 do 2006 
uporabljali bodisi test VIDAS HIV DUO ali 
VIDAS HIV DUO Ultra (BioMérieux), od 
leta 2006 pa uporabljamo test ARCHITECT 
HIV Ag/Ab Combo (Abbott). Od leta 1998 
na IMI v rutinski diagnostiki uporabljamo le 
popolnoma avtomatizirane presejalne teste na 
okužbo s HIV.

POTRDITVENO SEROLOŠKO 
TESTIRANJE NA HIV
Kadar rezultat presejalnih testov ni jasno 
negativen, osebo obvezno dodatno testiramo 
s potrditvenimi serološkimi testi. Med letoma 
1991 in 1998 smo na IMI za potrditev okužbe 
s HIV ali za razjasnitev nejasnih rezultatov 
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presejalnega testiranja uporabljali teste 
Western blot, pri katerih so z elektroforezo 
na testno membrano nanešene naravne 
strukturne virusne beljakovine, kodirane 
z virusnimi geni pol, env, gag. Z različnimi 
komercialno dostopnimi testi Western blot 
proizvajalcev Bio-Rad in Ortho smo okužbo 
s HIV-1 in HIV-2 dokazovali z ločenima 
potrditvenima testoma. Sredi leta 1997 smo 
prešli na uporabo testa HIV blot 2.2 (Genelabs 
Diagnostics/MP Biomedicals), ki omogoča 
dokazovanje in ločevanje okužbe s HIV-
1 in HIV-2 v eni sami reakciji. Septembra 
1998 smo pričeli z uporabo komercialnega 
diagnostičnega kompleta INNO-LIA 
HIV Confirmation (Innogenetics). To je 
imunoblot test, pri katerem so, za razliko od 
testov Western blot, na testno membrano 
nanešene rekombinantne in/ali sintetične 
beljakovine HIV-1 in HIV-2. S pričetkom 
uporabe testa imunoblot smo posamezen, 
s presejalnimi testi reaktiven ali nejasen 
vzorec, testirali z obema potrditvenima 
testoma, HIV blot 2.2 in INNO-LIA 
HIV Confirmation. Slednjega je leta 2004 
nadomestil izpopolnjeni test INNO-LIA 
HIV I/II Score (Innogenetics), ki omogoča 
ovrednotenje rezultatov z računalniškim 
programom LiRAS (Innogenetics). Takšen 
sistem potrditvenega testiranja z dvema 
potrditvenima testoma smo obdržali do konca 
leta 2014. Takrat smo začeli uporabljati le 
hitri imunokromatografski potrditveni test 
Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay (Bio-
Rad). Predhodni sistem testiranja je namreč 
proizvedel veliko število neopredeljivih 
rezultatov, ki so bili posledica navzkrižne 
reaktivnosti preiskovančevih protiteles 
proti drugim, nevirusnim antigenom z 
beljakovinami, nanešenimi na membrano 
potrditvenih testov. Potrditveni test Geenius 
HIV 1/2 Confirmatory Assay je trenutno 
najsodobnejši in najhitrejši potrditveni test 
za HIV, pri katerem so podobno kot pri 
imunoblotu na membrano zaprte kartuše 

nanešene rekombinantne in/ali sintetične 
beljakovine HIV-1 in HIV-2, končne rezultate 
pa lahko odčitamo že po 30 minutah.

Potrditveno testiranje s serološkimi testi 
mora zaradi različnega načina spremljanja in 
zdravljenja okužbe s HIV-1 in HIV-2 jasno 
opredeliti, ali je testirana oseba okužena s 
HIV-1, HIV-2 ali z obema virusoma hkrati. 
Medtem ko pozitiven rezultat potrditvenega 
serološkega testa zanesljivo potrjuje okužbo 
s HIV-1 ali HIV-2, je negativen rezultat 
ne izključi zagotovo, saj je možen v zelo 
zgodnjem obdobju okužbe, ko protitelesni 
odziv proti virusu HIV še ni popolnoma 
razvit. V zelo zgodnjem obdobju okužbe 
ali kot posledica navzkrižne reaktivnosti 
preiskovančevih protiteles proti drugim, 
nevirusnim antigenom z beljakovinami na 
membranah potrditvenih testov, je lahko 
rezultat potrditvenega serološkega testa tudi 
trenutno ali dlje časa neopredeljiv. Osebe s 
pozitivnim rezultatom presejalnega testa in 
negativnim ali neopredeljivim rezultatom 
potrditvenih seroloških testov označimo kot 
trenutno neopredeljive. Take osebe zahtevajo 
dodatno pozornost in obvezno laboratorijsko 
spremljanje. V skladu s trenutnimi priporočili 
je treba kri takih oseb po enem in po treh 
mesecih ponovno testirati s presejalnimi testi, 
ob sumu na akutno okužbo pa njihov vzorec 
plazme takoj testirati na prisotnost RNA HIV-
1 in po potrebi še na DNA in RNA HIV-2.

POTRDITVENO MOLEKULARNO 
TESTIRANJE NA HIV
Kljub veliki zanesljivosti seroloških metod 
vseh primerov okužbe s HIV ne moremo 
razjasniti le s serološko diagnostiko. Osrednji 
problem serološke diagnostike predstavljata 
začetno obdobje serokonverzije in terminalno 
obdobje aidsa, ko so v krvi okuženih oseb 
prisotna le protitelesa proti posameznim 
virusnim antigenom, zaradi česar so rezultati 
potrditvenih testov skoraj vedno trenutno 
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neopredeljivi ali izjemoma celo lažno 
negativni. V izjemno redkih primerih okužb 
z drugimi virusi (npr. z virusom Epstein-Barr) 
imajo testirane osebe določen čas (celo do šest 
mesecev) v krvi prisotna protitelesa, zaradi 
katerih prihaja do ponavljajočih se lažno 
pozitivnih rezultatov anti-HIV-potrditvenih 
testov. Poseben problem v diagnostiki okužbe 
s HIV predstavljajo tudi novorojenčki anti-
HIV-pozitivnih mater, pri katerih so od 
matere pasivno prenesena protitelesa v krvi 
otroka prisotna tudi do dve leti po rojstvu.

Za zanesljivo in hitro razreševanje naštetih 
diagnostičnih problemov so bile razvite 
predvsem molekularne diagnostične metode 
za neposreden dokaz prisotnosti delcev 
virusne RNA v plazmi ali delcev provirusne 
DNK HIV, vgrajene v bolnikov dedni zapis 
v celicah limfocitov. V rutinski molekularni 
diagnostiki se v ta namen največkrat uporablja 
verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase 
chain reaction, PCR) oziroma njena različica 
PCR v realnem času. V letih 1989–1994 smo 
na IMI v molekularni diagnostiki okužbe 
s HIV uporabljali različne v laboratoriju 
razvite različice PCR (angl. in-house PCR), 
s katerimi smo dokazovali DNK HIV-1. 
V začetku leta 1994 se je na tržišču pojavil 
prvi standardizirani diagnostični komplet 
za molekularno diagnostiko okužbe s HIV-
1. To je bil test Amplicor HIV-1 DNA Test 
(Roche Molecular Systems), ki smo ga na IMI 
v letih 1994–1997 uporabljali za dokazovanje 
navzočnosti provirusne DNK HIV-1 v 
limfocitih. Po letu 1997 smo na IMI za 
izključevanje ali potrjevanje okužbe s HIV-1 
pri novorojenčkih anti-HIV-pozitivnih mater, 
posameznikih s pozitivnimi presejalnimi 
rezultati ali nejasnimi potrditvenimi testi 
ter pri bolnikih z akutno okužbo s HIV kot 
dodatno diagnostično orodje uporabljali teste 
za merjenje koncentracije RNK HIV-1 v 
plazmi (glej spodaj).

Nedavno so se na tržišču pojavili tudi 
popolnoma avtomatizirani molekularni 
diagnostični testi, ki temeljijo na PCR v realnem 
času in so namenjeni dokazovanju provirusne 
DNK ali RNA HIV-1 v plazmi, polni kŕvi 
ali posušeni kaplji krvi. Velik napredek pri 
hitri diagnostiki okužbe s HIV predstavljajo 
nedavno razviti molekularni laboratorijski 
testi, ki se izvajajo ob preiskovancu (angl. 
point-of-care tests). Eden izmed takšnih testov, 
Xpert HIV-1 Qual (Cepheid), je namenjen 
zgodnjemu odkrivanju okužbe s HIV pri 
otrocih do 18. meseca starosti iz majhne 
količine polne krvi ali posušene kaplje krvi. 
Ta kvalitativni molekularni test temelji 
na tehnologiji GeneXpert, s katero lahko 
prisotnost virusne RNK in provirusne DNK 
v zaprti kartuši dokažemo v približno 90 
minutah. Test vključuje avtomatizirano in v 
sistem vključeno pripravo vzorca, izolacijo in 
pomnoževanje nukleinskih kislin ter detekcijo 
tarčnih zaporedij na osnovi PCR v realnem 
času z reverzno transkripcijo.

Potrditvene molekularne teste danes 
uporabljamo predvsem za: (i) potrditev 
oziroma izključitev okužbe s HIV-1 pri 
novorojenčkih anti-HIV-pozitivnih mater, 
(ii) odkrivanje in dokaz okužbe pred pojavom 
protiteles anti-HIV ali pred serokonverzijo 
in v njenem zelo zgodnjem obdobju, (iii) 
opredelitev stanja okužbe s HIV pri osebah s 
trenutno ali stalno neopredeljivimi rezultati 
potrditvenih seroloških testov, (iv) odkrivanje 
in dokaz okužbe v terminalnem obdobju 
aidsa, (v) zanesljiv dokaz okužbe pri bolnikih 
z nerazvitim ali okvarjenim imunskim 
sistemom in (vi) presejalno molekularno 
testiranje krvodajalcev in darovalcev krvi, 
organov in tkiv pred presaditvijo.

Za razliko od okužbe s HIV-1, potrditev 
okužbe s HIV-2 še vedno predstavlja določen 
problem. Okužbo s HIV-2 najpogosteje 
potrdimo z dokazom specifičnih protiteles 
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anti-HIV-2 z uporabo potrditvenih 
seroloških testov: Western blota, imunoblota 
ali imunokromatografskih testov. Žal 
standardiziranih komercialnih molekularnih 
testov za dokaz nukleinskih kislin HIV-2 
ni, zato se v večini laboratorijev, v katerih se 
izvaja molekularna diagnostika okužb s HIV-
2, vključno z IMI, uporabljajo v laboratoriju 
razvite različice PCR za dokaz RNK in 
provirusne DNK HIV-2. Uporabnost 
molekularnih testov za dokaz okužbe s HIV-2 
je vprašljiva, saj je RNK HIV-2 nezaznavna 
pri približno polovici oseb s HIV-2. Kot 
molekularni potrditveni testi so zato veliko 
bolj uporabni molekularni testi, s katerimi 
dokazujemo prisotnost provirusne DNK 
HIV-2. Na IMI v ta namen uporabljamo v 
laboratoriju razvite različice PCR v realnem 
času, s katerimi dokazujemo prisotnost 
provirusne DNK HIV-2 v limfocitih oziroma 
polni krvi.

VIROLOŠKO SPREMLJANJE
OSEB S HIV
Določanje koncentracije RNK HIV-1 v 
vzorcih plazme oziroma merjenje virusnega 
bremena je danes nepogrešljiv standard pri 
obravnavi bolnikov s HIV-1, in sicer za 
določanje faze bolezni, spremljanje poteka 
okužbe s HIV ter spremljanje protivirusnega 
zdravljenja. Virusno breme v plazmi je najboljši 
dolgoročni kazalec kliničnega izida pri 
bolniku, število limfocitov CD4+ pa najboljši 
kratkoročni kazalec razvoja oportunističnih 
bolezni. Oba laboratorijska parametra merimo 
po postavitvi diagnoze v tri- do šestmesečnih 
razmikih, po potrebi še pogosteje, predvsem 
pred začetkom protiretrovirusnega zdravljenja. 
Redno spremljanje količine RNK HIV-1 v 
času zdravljenja predstavlja hiter način za 
ugotavljanje pojavitve sevov HIV, odpornih 
na protivirusna zdravila. Koncentracija RNK 
HIV-1 je tudi najpomembnejši napovedni 
dejavnik za tveganje prenosa okužbe s HIV-
pozitivne matere na otroka.

Poglavitna prednost kvantitativnih 
molekularnih metod oziroma merjenja 
koncentracije RNK HIV-1 je možnost 
natančnega in neposrednega merjenja 
razmnoževanja virusa v vseh fazah okužbe. 
Prvi standardizirani diagnostični komplet za 
diagnostično določanje koncentracije RNK 
HIV-1 je bil Amplicor HIV-1 Monitor v.1.5 
Test (Roche Diagnostics), njegova nadgradnja 
pa bolj občutljivi in polavtomatizirani test 
COBAS Amplicor HIV-1 Monitor v.1.5 
(Roche Diagnostics). Omenjena testa smo 
od leta 1995 pa vse do pojava sodobnejših 
testov, osnovanih na PCR v realnem času, 
uporabljali tudi na IMI. Od leta 2006 
za določanje virusnega bremena HIV-1 
uporabljamo test Abbott RealTime HIV-
1 (Abbott Molecular), občasno tudi test 
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 
Test (Roche Molecular Systems). Občutljivost 
modernih molekularnih metod, ki jih 
trenutno uporabljamo v klinični praksi za 
merjenje virusnega bremena, znaša od 10 do 
40 kopij RNK HIV-1/ml plazme.

LABORATORIJSKE METODE, KI 
POMAGAJO PRI IZBIRI NAJBOLJ 
USTREZNIH ZDRAVIL
Tako kot pri vseh protimikrobnih zdravilih, 
je tudi pri zdravljenju okužbe s HIV kmalu 
po začetku klinične uporabe vsakega novega 
protiretrovirusnega zdravila prišlo do 
pojava odpornih sevov virusa. Za določanje 
najustreznejše kombinacije zdravil so v zadnjih 
nekaj letih v uporabi testi za ugotavljanje 
občutljivosti oziroma odpornosti HIV-1 
proti protiretrovirusnim zdravilom. Trenutno 
sta v uporabi dve vrsti takšnih testov: 
fenotipski in genotipski testi. Fenotipski 
testi nudijo podatke o približni koncentraciji 
protiretrovirusnega zdravila, potrebnega za 
zaviranje pomnoževanja virusa iz seruma/
plazme bolnika, v primerjavi s koncentracijo 
protiretrovirusnega zdravila, ki zavira 
pomnoževanje divjega tipa virusa. Rezultat se 

ZGODOVINA LABORATORIJSKEGA TESTIRANJA NA HIV OZIROMA AIDS 



114  |  Trideset let hiva v Sloveniji

izraža kot koncentracija protiretrovirusnega 
zdravila, ki zavre pomnoževanje 50 ali 90 % 
populacije virusa (IC50 ali IC90). Večina 
fenotipskih testov je avtomatiziranih, vendar 
jih izvajajo samo v nekaterih vrhunskih, 
večinoma velikih komercialnih laboratorijih. 
Fenotipski testi zahtevajo osamitev virusne 
RNK, pomnoževanje odseka virusnega 
genoma (natančneje gena pol) s PCR, 
vstavitev pomnoženega gena v vektorje in 
merjenje občutljivosti oziroma odpornosti 
rekombinantnih virusov HIV, ki vsebujejo 
pomnoženi del genoma HIV iz bolnika, 
na protiretrovirusna zdravila s pomočjo 
luciferaznih reporterskih genov v celičnih 
kulturah. Fenotipske metode so dolgotrajne 
in drage, zato so v rutinski diagnostiki v 
uporabi predvsem genotipski testi. Ti testi 
zahtevajo osamitev virusne RNK iz seruma/
plazme, pomnoževanje dela virusnega 
genoma s PCR in določanje nukleotidnega 
zaporedja pomnoženega dela virusnega 
dednega materiala. Dobljeno nukleotidno 
zaporedje se nato primerja z referenčnim 
zaporedjem, značilnim za virus HIV, ki je 
občutljiv za protiretrovirusna zdravila. Če 
so zaznane spremembe v genskem zapisu 
ali mutacije, ki se kažejo kot spremembe 
tudi na ravni aminokislin, lahko to pomeni 
odpornost virusa in s tem povezano 
neuspešnost zdravljenja. Vse znane mutacije, 
ki so bile v literaturi v povezavi z odpornostjo 
virusa HIV že opisane, so zbrane v velikih 
zbirkah podatkov na medmrežju. To omogoča 
avtomatizirano analizo dobljenih nukleotidnih 
zaporedij s pomočjo različnih spletnih orodij, 
ki določijo vse mutacije znotraj preučevanega 
zaporedja in ob tem tudi nivo občutljivosti, 
ki so ga v preteklosti v povezavi z določenim 
protiretrovirusnim zdravilom dokazali za 
določeno mutacijo. V končnem izvidu dobi 
klinik jasne informacije o občutljivosti izolata 
HIV njegovega bolnika na razpoložljiva 
protiretrovirusna zdravila. Genotipsko 
odpornost virusa HIV lahko določamo za 

naslednje skupine protiretrovirusnih zdravil: 
nukleotidne, nukleozidne in nenukleozidne 
zaviralce reverzne transkriptaze, zaviralce 
proteaze, zaviralce integraze in antagoniste 
koreceptorja CCR5.
V Sloveniji na IMI določamo genotipsko 
odpornost virusa HIV-1 proti nukleotidnim, 
nukleozidnim in nenukleozidnim zaviralcem 
reverzne transkriptaze in proti zaviralcem 
proteaze že od leta 2001. Za določitev 
odpornosti proti tem skupinam zdravil 
je treba pridobiti približno 1000 baznih 
parov dolgo zaporedje HIV znotraj gena 
pol. Sprva smo za to na IMI uporabljali test 
TRUGENE HIV-1 genotyping kit (Visible 
Genetics), s katerim se lahko določi mutacije 
v regiji, ki nosi zapis za proteazo (kodoni 
10–99 gena pol) in reverzno transkriptazo 
(kodoni 41–142 in 148–247). Test temelji 
na pomnoževanju tarčnega virusnega genoma 
in reakciji CLIP z dvema oligonukleotidnima 
začetnikoma, specifičnima za podtip B 
virusa HIV. Sledi elektroforeza pomnožkov 
reakcije CLIP, ki pomnožke med seboj loči 
na poliakrilamidnem gelu in nato s pomočjo 
laserja zazna fluorescenco. Komplet omogoča 
avtomatsko analizo podatkov in na koncu 
poda poročilo o odkritih mutacijah. Test 
smo leta 2002 zamenjali s testom Viroseq 
Genotyping System (Applied Biosystems), ki 
je ravno tako komercialni test za ugotavljanje 
odpornosti HIV in vključuje reagente za vse 
postopke od same izolacije virusne RNK do 
priprave vzorcev za sekvenčno reakcijo, pa 
tudi orodje za analizo dobljenih nukleotidnih 
zaporedij. Nukleotidna zaporedja smo s to 
metodo pridobili s pomočjo sekvenciranja 
po Sangerju (1300 baznih parov) ter jih 
nato analizirali z uporabo spletnega orodja, 
dostopnega na spletni strani univerze v 
Stanfordu, ki poda razlago o občutljivosti za 
vsako odkrito mutacijo posebej. Zdravilom 
zaviralcem reverzne transkriptaze in 
proteaze se je leta 2009 na slovenskem trgu 
pridružilo zdravilo raltegravir, ki sodi med 
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zaviralce virusne integraze, zato je bilo treba 
v rutinsko diagnostiko vpeljati tudi test 
za ugotavljanje odpornosti virusa proti tej 
vrsti zdravil. Ker komercialnih testov za to 
zdravilo takrat še ni bilo na voljo, je od leta 
2010 na IMI v uporabi v laboratoriju razvit 
test za določanje zaporedja odseka gena pol, 
ki nosi zapis za virusno integrazo (približno 
1100 baznih parov). Kmalu zatem smo 
zaradi poenotenja in poenostavitve izvedbe 
testov za določanje odpornosti HIV vpeljali 
prav tako v laboratoriju razvit test za virusno 
proteazo in reverzno transkriptazo. Določanje 
odpornosti sicer še vedno sodi med zahtevne 
in dolgotrajne molekularne preiskave, vendar 
smo trajanje postopka od izolacije virusne 
RNK do rezultata uspeli s prvotnih štirih 
dni skrajšati na dva dneva. Na IMI že od leta 
2004 redno sodelujemo pri zelo zahtevnih 
zunanjih kontrolah kakovosti, ki preverjajo 
ustreznost naših rezultatov, pridobljenih z 
izbrano metodo določanja mutacij, povezanih 
z odpornostjo proti zdravilom zaviralcem 
reverzne transkriptaze, proteaze in integraze, 
pri tem pa vsako leto dosegamo rezultate, 
primerljive z rezultati najboljših evropskih 
laboratorijev.
Konec leta 2011 smo v rutinsko diagnostiko 
uvedli test za ugotavljanje tropizma HIV-
1. Pred začetkom zdravljenja z zdravilom 
maravirok, ki učinkuje kot antagonist 
koreceptorja CCR5, je namreč treba s 
pomočjo fenotipskih ali genotipskih metod 
določiti tropizem virusa ter tako ugotoviti, 
ali je oseba okužena z R5-tropnimi ali X4-
tropnimi sevi HIV. Ob sami okužbi je HIV 
običajno R5-tropen in tako izkazuje tropizem 
za koreceptor CCR5. Med okužbo napreduje 
v X4-tropni virus, ki za vstop v celico izbere 
drug koreceptor, in sicer CXCR4. Če je 
bolnik okužen s to obliko virusa, zdravilo 
maravirok ne učinkuje. Za določanje tropizma 
HIV na IMI uporabljamo v laboratoriju 
razvit test, temelječ na genotipskem 
določanju nukleotidnega zaporedja, ki 

nosi zapis za zanko V3 virusne beljakovine 
gp120. Dobljeno nukleotidno zaporedje 
analiziramo s pomočjo prosto dostopnega 
spletnega orodja Geno2Pheno, ki na podlagi 
nukleotidnega zaporedja z uporabo določenih 
bioinformacijskih algoritmov in ocene naboja 
na določenih aminokislinskih mestih ustrezno 
napove tropizem virusa.
Ustrezno izbiro zdravljenja omogoča tudi test 
za določanje prisotnosti antigena poglavitnega 
kompleksa tkivne skladnosti PHA*5701 pri 
okuženi osebi. Če bolnik v svojem dednem 
zapisu (genomu) nosi zapis za PHA*5701 in 
prične zdravljenje z zdravilom abakavir, obstaja 
velika verjetnost za pojav življenjsko nevarne 
reakcije preobčutljivosti na to zdravilo. 
Določanje PHA*5701 na IMI izvajamo od 
leta 2008. Najprej smo uporabljali test INNO-
LiPA HLA-B Update Plus (Innogenetics), ki 
je temeljil na PCR in reverzni hibridizaciji 
na nitrocelulozni membrani, od leta 2014 
pa uporabljamo test HLA B*5701 Real-TM 
(Sacace Biotechnologies), ki temelji na PCR v 
realnem času. Njegova izvedba je enostavnejša 
in časovno manj zamudna.

ZAKLJUČEK
Med najpogostejšimi človeškimi boleznimi je 
prav okužba s HIV oziroma aids tista, pri kateri 
je vloga laboratorijske diagnostike pri obravnavi 
bolnika verjetno najpomembnejša. Na IMI že 
več kot 30 let uspešno uvajamo in izvajamo 
vse potrebne laboratorijske teste, ki jih lečeči 
zdravnik potrebuje za zanesljivo odkrivanje 
oziroma izključevanje okužbe s HIV, za 
spremljanje poteka bolezni in zdravljenja oseb 
s HIV ter za izbiro najustreznejšega zdravljenja. 
Več kot 20 let redno sodelujemo pri vseh 
vodilnih zunanjih kontrolah kakovosti in vsako 
leto dosegamo odlične rezultate, primerljive z 
najboljšimi evropskimi laboratoriji. Zaradi tega 
menimo, da imajo v Sloveniji osebe, ki živijo s 
HIV, standard oskrbe, primerljiv z najboljšimi 
zdravstvenimi sistemi na svetu. Upamo, da bo 
tako ostalo tudi v prihodnosti.

ZGODOVINA LABORATORIJSKEGA TESTIRANJA NA HIV OZIROMA AIDS 
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Podtipi virusa hiv v Sloveniji

Virus HIV je zelo raznolik in ga na podlagi 
podobnosti, zapisanih v dednem zapisu (RNK) 
virusa, razvrščamo v več skupin. Ločimo dva 
osnovna tipa, HIV-1 in HIV-2. V Sloveniji je 
prisoten skoraj izključno tip HIV-1 in znotraj 
tega različni podtipi in rekombinantne oblike 
genske skupine M. Trenutno po svetu kroži 
9 različnih podtipov in 70 rekombinantnih 
oblik HIV-1 skupine M (http://www.hiv.
lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.
html). Rekombinantne oblike so nastale z 
rekombinacijo med različnimi podtipi in zato 
vsebujejo dele genoma več različnih podtipov.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo 
je bila izvedena raziskava pogostosti podtipov 
HIV-1 v Sloveniji. V raziskavo so bila vključena 
delna nukleotidna zaporedja genoma HIV, 
pridobljena v predhodnih raziskavah. Tako 
je bilo vključenih približno 57 % vseh oseb z 
dokazano okužbo s HIV v Sloveniji do konca 
leta 2013. Rezultati so pokazali, da je podtip B 
najpogosteje prisoten podtip HIV v Sloveniji 
(85 %), ostali podtipi so redkeje zastopani 
(slika 1).

Primerjava lastnosti oseb, pri katerih je bila odkrita okužba s podtipom B, z lastnostmi oseb, 
okuženih z drugimi podtipi, je pokazala, da so v Sloveniji s podtipom B pomembno pogosteje 
okužene naslednji tipi oseb: 
- moški,
- slovenski državljani,
- osebe, ki so se okužile z istospolnimi stiki z neznano osebo,
- osebe, pri katerih je do okužbe najverjetneje prišlo v Sloveniji,
- osebe, ki so diagnosticirane v zgodnjem obdobju okužbe,
- osebe, ki so imele ob postavitvi diagnoze HIV večjo koncentracijo celic CD4+ in s tem 
boljše imunsko stanje.

SLIKA 1: Razporeditev podtipov HIV-1 med 367 HIV-pozitivnimi osebami, 
odkritimi v Sloveniji do leta 2013
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Lastnosti okužbe s podtipom B 
v Sloveniji

Z namenom opisa okužbe s HIV v 
Sloveniji in njene dinamike je bila izvedena 
posebna, t. i. filogenetska analiza, ki 
na podlagi podobnosti dednega zapisa 
omogoča sklepanje o sorodnosti virusov oz. 
epidemiološki povezavi oseb, okuženih s HIV. 
Če odkrijemo t. i. filogenetsko skupino, lahko 
sklepamo, da so osebe znotraj te skupine 
okužene s sorodnimi virusi HIV. To pomeni, 
da je do prenosa HIV prišlo med osebami 
znotraj filogenetske skupine oz. preko oseb, 
ki so jim skupne in ki v analizo niso bile 
vključene (zaradi manjkajočih podatkov o

dednem zapisu HIV ali še neznanega HIV-
statusa). V raziskavo je bilo vključenih 223 
vzorcev podtipa B HIV-pozitivnih oseb z 
okužbo, odkrito med letoma 2000 in 2012. 
Odkritih je bilo 8 velikih filogenetskih skupin 
z vsaj 10 osebami, ena filogenetska skupina, 
ki vključuje 4 osebe, dve skupini s 3 osebami 
in 12 filogenetskih parov (slika 2). Le 19 % 
oseb je bilo brez odkrite filogenetske povezave 
znotraj Slovenije, kar pomeni, da se je večina 
slovenskih HIV-pozitivnih oseb okužila v 
Sloveniji. 

SLIKA 2: Rezultat filogenetske analize – filogenetsko drevo, ki prikazuje 
slovenske izolate HIV (rdeče) in sorodne izolate, pridobljene iz genske 
banke (modro). Velike slovenske filogenetske skupine (vsaj 10 oseb ali več) 
so obarvane rožnato, manjše skupine in pari pa oranžno. Krogi so v 5-letnih 
intervalih, pri čemer zunanji krog predstavlja leto vzorčenja najnovejšega 
izolata (2012,97).1
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Po primerjavi lastnosti oseb znotraj 
filogenetskih skupin s tistimi zunaj njih so 
bile opažene nekatere razlike. Med osebami 
znotraj velikih filogenetskih skupin je bil delež 
oseb z diagnozo, postavljeno pred letom 2005, 
značilno manjši, kar nakazuje, da je bilo že 
okoli leta 2004 v državi tako veliko okuženih 
oseb, da je postala okužba znotraj države bolj 
verjetna od okužbe v tujini. Več oseb znotraj 
skupin je kot najverjetnejšo državo okužbe 
navedlo Slovenijo, kar je bilo pričakovano. 
Ob tem je bilo znotraj skupin značilno manj 
oseb, pri katerih so bile odkrite mutacije, 
povezane s primarno odpornostjo HIV proti 
protiretrovirusnim zdravilom, kar kaže na to, 
da do okužbe z odpornimi različicami HIV 
prihaja predvsem v tujini.

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da 
je HIV podtipa B v Slovenijo vstopil 
večkrat. Na podlagi sorodnih zaporedij, 
pridobljenih iz genske banke, gre za vnose 
HIV iz ZDA, Francije, Belgije, Kanade in 
Nemčije. Raziskava je sklepala tudi o časovni 
umestitvi epidemije, tako da je opazovala, 
kdaj v preteklosti je obstajal skupni prednik 
opredeljenih slovenskih filogenetskih 
skupin. Tako je bilo leto 1986 ocenjeno kot 
najverjetnejši začetek lokalne epidemije HIV 
v Sloveniji (leto skupnega prednika najstarejše 
slovenske filogenetske skupine). Ker je bil 
prvi primer aidsa v Sloveniji potrjen ravno 
leta 1986, je torej jasno, da ne gre za leto, ko 
je HIV prvič vstopil v državo, HIV-pozitivne 
osebe so bile v Sloveniji prisotne že pred tem. 
Leta 1986 je namreč prišlo do vnosa HIV, ki 
je nato botroval k širjenju okužbe do tolikšne 
mere, da se je ohranil do sedaj in ga lahko 
zaznamo v sedanji populaciji HIV-pozitivnih 
oseb.

Ob tem je bila pri slovenskih filogenetskih 
skupinah ugotovljena hitrejša mutacijska 
stopnja, kot je bila opisana drugje po svetu, 

kar nakazuje na počasnejšo epidemijo pri 
nas. Znano je namreč, da ob hitro potekajoči 
epidemiji virus pridobi manj mutacij. Pri 
hitri epidemiji so namreč vir novih okužb 
predvsem osebe v zgodnji fazi okužbe, ko na 
virus še ni večjega vpliva imunskega sistema 
(manjši selekcijski pritisk na virus). Tako 
hitrejša mutacijska stopnja slovenskih sevov 
nakazuje relativno majhno število prenosov in 
počasi rastočo epidemijo ter to, da so gonilo 
slovenske epidemije predvsem posamezniki v 
kasnejši fazi okužbe.1

Ocena deleža nedavnih primerov 
okužbe s HIV med novoodkritimi HIV-
pozitivnimi osebami v Sloveniji

V raziskavo prisotnosti nedavnih okužb (okužba 
do 5 mesecev pred potrjeno HIV-pozitivnostjo) 
med novoodkritimi osebami v Sloveniji je bilo 
vključenih 71 % vseh HIV-pozitivnih oseb, 
odkritih do konca leta 2012. Nedavne okužbe 
so bile dokazane s pomočjo algoritma, ki je 
vključeval koncentracijo celic CD4+ in virusno 
breme ob diagnozi HIV ter test BED (Aware 
BED EIA HIV-1 Incidence Test). Slednji 
omogoča dokaj natančno razločevanje med 
nedavno okužbo (okužbo do 155 dni pred 
datumom odvzema testiranega vzorca krvi) in 
dolgotrajno okužbo (vsaj 155 dni od okužbe s 
hiv).
Raziskava je pokazala, da je ob postavitvi 
diagnoze okužbe s HIV 23 % oseb takšnih, ki 
so se okužile nedavno (v zadnjih petih mesecih). 
Osebe z nedavno okužbo so v primerjavi z 
osebami z dlje časa trajajočo okužbo imele 
zelo pogosto izražene simptome akutnega 
retrovirusnega sindroma, so bile mlajše in so se v 
preteklosti pogosteje testirale na okužbo s HIV.
Trend okužb po letih, kjer lahko opazimo 
statistično značilno razliko v deležu nedavnih 
okužb z vrhom v letu 2005 (47 %) in padcem 
v letu 2008 (12 %), ki je sovpadal s porastom 
števila novih diagnoz HIV, je prikazan na sliki 3.2
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Povzetek

Približno četrtina okužb s HIV v Sloveniji je 
bila diagnosticiranih v prvih 5 mesecih okužbe. 
Okužbe s podtipom B so najpogostejše 
med moškimi, ki imajo spolne odnose z 
moškimi, do okužbe s HIV prihaja večinoma 
v Sloveniji (znotraj relativno zaprtega kroga 
posameznikov), okužbo pa širijo predvsem 
osebe, ki so okužene že dolgo časa in se svoje 
okužbe (verjetno) ne zavedajo. Za osebe, 
okužene s podtipi, različnimi od podtipa B, pa 
je značilno, da se okužijo v tujini, predvsem s 
heteroseksualnimi stiki in so diagnosticirane 
pozneje.1, 2

Literatura

1. Lunar MM, Vandamme AM, Tomažič J, 
Karner P, Vovko TD, Pečavar B, Volčanšek 
G, Poljak M, Abecasis AB. Bridging 
epidemiology with population genetics in a 
low incidence MSM-driven HIV-1 subtype B 
epidemic in Central Europe. BMC Infect Dis. 
2015;15:65.
2. Lunar MM, Matković I, Tomažič J, Vovko 
TD, Pečavar B, Poljak M. Longitudinal 
trends of recent HIV-1 infections in Slovenia 
(1986-2012) determined using an incidence 
algorithm. J Med Virol. 2015;87:1510-6.

SLIKA 3: Časovni trend nedavnih okužb s HIV v 27 letih (1986–2012) in pripadajoči 95-odstotni 
intervali zaupanja2
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Dr. Tomažič, ko ste prišli na Infekcijsko 
kliniko, je bil hiv pri nas že udomačen, 
čeprav bi, glede na število primerov, 
verjetno težko rekli, da je bila epidemija 
v polnem zamahu. Kakšne so bile takrat 
razmere?
No, na kliniko sem prišel že leta 1983. 
Vključil sem se v delo na oddelku, kjer sta 
delovala prof. dr. Milan Lazar in prim. doc. 
dr. Ludvik Vidmar, ki sta mi odprla široko 
obzorje infektologije in sta bila tudi zelo 
dovzetna za novosti.

Ko je prišel aids, je bilo nekako logično, 
da se je vključil naš oddelek, in bilo je tudi 
samoumevno, da sem se začel ukvarjati s tem 
novim, neznanim, takrat se je zdelo, da morda 
tudi nevarnim področjem medicine.

Sicer pa se je aids udomačeval počasi. V delo 
z osebami s hivom sem se vključil konec 
osemdesetih let. V začetku devetdesetih let, 
ko je bil dr. Vidmar predstojnik klinike in 
se ni več utegnil ukvarjati s to problematiko 
v tolikšni meri, kot je to delal prej, sem 
bil pri delu s hivom oziroma aidsom zelo 
osamljen. Bilo je ogromno tabujev, neznanja 
s strani drugih zdravstvenih delavcev in zato 
veliko zavračanja, pregovarjanja in premalo 
sodelovanja. Zaradi strahu pred okužbo in 
pred neznanim se kolegi niso želeli vključevati 
v delo z osebami s hivom in aidsom. Bilo 
je naporno tudi po človeški plati, ker dolgo 
nismo imeli na razpolago dobrih orožij za boj 
proti „kugi 20. stoletja“.

Danes je povsem drugače, ne samo zaradi 
boljšega zdravljenja, ampak tudi zato, ker so 
v „aids ekipi“ mlajši kolegi in kolegice, ki jih 
to delo veseli in zelo zanima! In kar je morda 
najpomembnejše in tudi zanimivo: z veliko 
večino oseb, ki živijo s hivom (OŽHIV), se 
zdravniki zelo dobro razumemo.

Na začetku ste zdravili zgolj z zidovudinom. 
Ali lahko kratko povzamete zgodovino 
protiretrovirusne terapije in svoje izkušnje 
z njo?
Preizkusili so vsa znana zdravila, ki so delovala 
proti virusom, in ugotovili, da zdravilo 
zidovudin (ZDV oziroma AZT) in vitro, v 
laboratoriju učinkuje proti virusu. Zelo hitro 
so ga preizkusili tudi na bolnikih, ker je bil 
takrat ogromen pritisk združenj bolnikov in 
nevladnih organizacij za hitro iskanje novih 
zdravil, krajšanje dolžine raziskav in hitro 
uporabo novosti v vsakodnevni klinični praksi. 
ZDV pa se žal kot samostojno zdravljenje 
(monoterapija) ni izkazal – po kratkotrajnem 
izboljšanju se je virus hitro začel spet 
razmnoževati in bolezen je napredovala, žal 
do smrtnega izida.

Moram povedati, da so v tistem obdobju 
najbolj množično preizkušali kandidatna 
zdravila na moških, ki so imeli spolne 
odnose z moškimi (MSM), in takrat tudi ni 
bilo popolnoma jasno, ali bodo ta zdravila 
sploh učinkovita, kakšni so kratkoročni 
in dolgoročni neželeni stranski učinki itd. 
MSM so odigrali zelo pomembno vlogo kot 
prostovoljci, kot iniciatorji novih idej in so 
včasih tudi zelo agresivno spodbujali uradno 
medicino in zdravstveno politiko, da je 
pospešila raziskave. 

V začetku devetdesetih let so se pojavili režimi 
z dvema protiretrovirusnima zdraviloma. 
Uspehi so bili malo boljši, vendar še vedno 
prehodni, virus je hitro postal odporen in 
bolezen je zopet napredovala. Do neke mere 
smo lahko preprečevali in zdravili samo 
spremljajoče okužbe, ko pa se je imunski 
sistem povsem sesul, tudi temu nismo bili več 
kos. V tem obdobju smo bolnika, njegovega 
partnerja oziroma sorodnike lahko samo 
pripravljali na tragičen konec, kar je bilo zelo 
čustveno izčrpavajoče delo z veliko čustvenimi 
naboji in številnimi pogovori. 
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Deveta mednarodna konferenca o aidsu v 
Berlinu leta 1993 je potekala v mračnem 
vzdušju, saj so rezultati raziskave Concorde 
pritrdili izkušnjam, da zdravljenje z AZT 
ne prinaša nobenih koristi. Kako ste vi kot 
klinik doživljali neuspeh terapij?
Bil sem v Berlinu, spomnim se te megalomanske 
raziskave, imenovane Concorde. To je bila 
angleško-francoska raziskava, v katero so 
vključili 1750 oseb s hivom, trajala je tri 
leta, pomenila pa je veliko razočaranje, in če 
strnem rezultate samo v eno poved: dokazali 
so, da zdravilo AZT ne deluje. Kar pa smo 
vsi, ki smo se ukvarjali s tem področjem, 
glede na izkušnje z bolniki že vedeli. Kritike 
so bile zelo zelo ostre, tudi na sami konferenci 
so protestirali aktivisti, kar je bilo v tistem 
obdobju redna „folklora“. Protesti so bili 
včasih tako burni in tako množični, da so na 
konferenci morali posredovati varnostniki, da 
so zaščitili raziskovalce in predavatelje. Tudi 
sam menim, da je bila raziskava nepotrebna. 
Bolje bi bilo energijo, znanje in denar usmeriti 
v nove izzive in v razvoj novih zdravil ter v 
klinične raziskave, da bi ta zdravila čim hitreje 
pripeljali v vsakodnevno rutinsko prakso. 
Takrat so se v medijih pojavljala čudežna 
zdravila kot po tekočem traku. Spomnim 
se, da je bilo veliko medijske pozornosti 
posvečene nekemu kitajskemu zelišču in je 
zainteresirana javnost dosegla, da so celo 
naredili kontrolirano klinično raziskavo, ki 
pa je jasno pokazala, da potencialno zdravilo 
nima učinka. 

Zaviralci proteaze, z njimi pa kombinirano 
zdravljenje, so se pojavili sredi devetdesetih 
let. Kakšne spremembe so prinesli?
Na konferenci v Vancouvru leta 1996 so 
bili predstavljeni preliminarni rezultati prve 
raziskave s trojno kombinacijo zdravil (s t. 
i. koktajlom zdravil), ki je vsebovala tudi 
zaviralec proteaze. To je bila precedenčna 
raziskava, katere rezultati so pokazali, da je 

za uspešno zdravljenje hiva oziroma aidsa 
potrebna kombinacija treh zdravil, ker lahko 
samo tako preprečimo razvoj odpornosti virusa 
proti zdravilom. Podobno na primer zdravimo 
tudi tuberkulozo. To je bila najpomembnejša 
raziskava na tej konferenci. Prvič je bila 
predstavljena tudi nova mikrobiološka 
metoda merjenja koncentracije virusa v krvi 
(t. i. virusno breme), ki lahko hitro pokaže 
učinek zdravljenja in je za spremljanje bolnika 
neprimerno boljša metoda kot pa štetje celic 
CD4 (tj. imunskih celic, ki jih hiv najbolj 
množično okuži in uničuje), ki je bilo v 
rabi do takrat. Raziskava je primer, kako 
lahko zgodnji rezultati, ki se jih predstavi na 
mednarodni konferenci, spremenijo klinično 
prakso, spremenijo priporočila in smernice, in 
to neprimerno hitreje kot objava v strokovni 
medicinski reviji. Kljub tej raziskavi pa so se po 
letu 1996 še vedno začenjale številne študije, 
v katerih so preizkušali zdravljenje z enim ali 
dvema zdraviloma. Proti temu so aktivisti 
intenzivno, glasno in agresivno protestirali, 
saj da tovrstne raziskave niso več etične in da 
je treba raziskave, znanost in denar usmeriti 
drugam.

Delovanje nevladnih organizacij in skupin 
je torej pomembno vplivalo na potek 
pandemije, tudi s pritiskom na farmacijo 
in Ameriško upravo za hrano in zdravila 
(FDA) za hitrejši razvoj zdravil?
Seveda. Hiv oziroma aids je prvih 15 let grozil, 
da bo uničil skupnosti MSM in tudi določene 
druge ključne skupine v družbi. Predvsem 
različni deli skupnosti MSM so se hitro in 
učinkovito organizirali ter promovirali varno 
spolnost in obnašanje, kar je takrat hitro 
obrodilo sadove. Sočasno so kontinuirano, 
strokovno in medijsko učinkovito izvajali 
pritisk na velika farmacevtska podjetja, na 
medicinska združenja in strokovno-politične 
organe odločanja ter bistveno pripomogli, da 
je bilo obdobje med odkritjem prvih oseb z 
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aidsom in možnostjo učinkovitega zdravljenja 
tako kratko. To je v zgodovini neozdravljivih 
in tako smrtonosnih bolezni edinstveno. Žal 
je bilo to obdobje predolgo za milijone ljudi, 
slaba dostopnost do učinkovitega zdravljenja 
pa je še vedno usodna za tisoče in tisoče 
v nerazvitem svetu in v državah vzhodne 
Evrope. Vendar pa je dejstvo, da imamo danes 
v rokah orožja, ki lahko osebe z aidsom iz 
pekla potegnejo v nebesa. Prej so vsi tovrstni 
bolniki umrli. 

Omenjali ste vancouversko konferenco. 
Zakaj so ta srečanja tako pomembna?
Nekatere od teh svetovnih konferenc o aidsu so 
bile prelomne za razumevanje in obvladovanje 
hiva in aidsa. Med njimi bi izpostavil že 
omenjeno konferenco v Vancouvru leta 1996, 
ki je potekala pod naslovom One World, 
one Hope (En svet, eno upanje). Prinesla je 
uvedbo HAART (highly active antiretroviral 
treatment, visokoaktivno protiretrovirusno 
zdravljenje). Dr. David Ho se je takrat pojavil 
na naslovnici revije Time – njegovo načelo pri 
zdravljenju je bil: „Hit early, hit hard“ („Udari 
zgodaj, udari močno“). Takoj po konferenci 
se je več kot 100.000 oseb začelo zdraviti s 
HAART, tudi v Sloveniji. Takrat smo mislili, 
da bomo bolezen lahko pozdravili, nismo pa 
še poznali t. i. latentnih rezervoarjev virusa. 
Konferenca v Ženevi leta 1998 (Bridging the 
Gap, Premoščanje vrzeli) je nakazala, naslednja 
konferenca v Durbanu leta 2000 (Breaking 
the Silence, Razbijanje tišine) pa omogočila 
dostopnost do zdravil HAART v tretjem svetu. 
Na konferenci sta imela govor takrat 83-letni 
Nelson Mandela in Bill Clinton. Konferenca 
v Torontu leta 2006 (Time to Deliver) je bila 
klic k izpolnitvi danih obljub. Leta 2011 je bila 
podpisana Rimska izjava (Rome statement). 
Pobudo za izjavo, ki z vodilom Towards an 
HIV Cure poziva k začetku ključnih kliničnih 
raziskav za ozdravitev hiva, je dala Nobelova 
nagrajenka in odkriteljica hiva François Barré 

Sinoussi. Istega leta je bila v Washingtonu 
2011 (Towards an HIV-Free Generation) 
podana pobuda za izkoreninjenje virusa, 
konferenca v Melbournu leta 2014  (Kick and 
kill strategy) pa je predstavila prve poskuse 
uničenja virusov v latentnih rezervoarjih.

Kakšen pa je bil razvoj kombiniranega 
zdravljenja? Terapija se je v dveh desetletjih 
verjetno precej spremenila?
Kombinirano zdravljenje je bilo v drugi 
polovici devetdesetih let za prejemnike 
terapije zelo naporno. Zaužiti so morali več 
kot 20 tablet oziroma kapsul dnevno, nekatere 
na tešče, nekatere s hrano, vse pa zaliti z 
velikimi količinami vode (značilno je bilo, da 
so te osebe hodile naokrog s steklenico vode). 
Toleranca za ta pionirska zdravila je bila 
slaba, kratkoročnih in dolgoročnih neželenih 
učinkov je bilo veliko, številni so zdravila 
uživali z veliko napora ali pa jih enostavno niso 
prenašali in jih niso jemali. Žal pa v tistem 
obdobju ni bilo alternativ, ni bilo izbire, ki 
je na voljo dandanes, ni bilo individualnega 
zdravljenja. Na svetovni konferenci v Ženevi 
leta 1998 je bila najpomembnejša in najboljša 
raziskava, katere rezultati so pokazali, da 
kombinirano zdravljenje nosečnic bistveno 
zmanjša tveganje za okužbo novorojenca in da 
pri učinkovitem zdravljenju v nosečnosti carski 
rez ni več potreben. Leta 1999 se je pojavilo 
novo zdravilo efavirenz, ki je nadomestilo zelo 
toksične pionirske zaviralce proteaze – danes 
imamo na voljo neprimerno bolj prijazne 
zaviralce proteaze. Razvoj je šel počasi, a 
nezadržno naprej. Stari nukleozidni zaviralci 
virusnega encima reverzne transkriptaze, ki so 
povzročali lipodistrofijo, torej shujšan obraz, 
zadnjico, okončine in velik trebuh, so postali 
del zgodovine. Pojavil se je nov razred zdravil: 
zaviralci virusnega encima integraze, ki so 
zelo učinkoviti, imajo malo kratkoročnih in 
dolgoročnih neželenih učinkov in prejemniki 
jih dobro prenašajo. Zdravila so vse bolj 
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prijazna, na voljo pa imamo tudi vse več t. i. 
fiksnih kombinacij zdravil, pri katerih so tri 
učinkovine združene v eni tableti. 

To, kar je danes za moje mlajše kolege 
normalno – da je virus v krvi osebe s hivom 
nezaznaven –, se je začelo šele leta 1996 s 
hudimi začetnimi težavami!

Kakšni so zdaj stranski učinki zdravil, sploh 
v primerjavi s tem, kakršni so bili nekoč? 
Kaj pa dolgotrajni stranski učinki zdravil, 
se po dveh desetletjih že kažejo pri tistih, 
ki so že dolgo na terapiji? Kaj pa pomeni 
dolgotrajno življenje s hivom, kako se kaže 
pri teh osebah?
Če dandanes oseba, ki živi s hivom, ne 
prenaša predpisanega režima zdravljenja, ga 
takoj zamenjamo z drugim. Na voljo imamo 
veliko možnosti. Dolgotrajni in neželeni 
učinki zdravil se kažejo v motnjah pri 
presnovi glukoze in maščob, lahko pride do 
okvare jeter, ledvic, do osteoporoze, nekatera 
zdravila dolgoročno slabo delujejo na srčno-
žilni sistem. Vendar vse to spremljamo in 
nadzorujemo. Večinoma imamo na voljo 
alternativna zdravila. Po letu 2005 smo 
ugotovili, da hiv oziroma aids ni samo 
infekcijska bolezen, temveč gre za sistemsko 
bolezen. Ena najpomembnejših raziskav je 
bila raziskava SMART, ki je bila predstavljena 
leta 2006 in katere rezultati so nedvomno 
pokazali, da je treba protiretrovirusna zdravila 
uživati nepretrgoma ves čas, ker se lahko 
samo tako prepreči dodatna škoda, ki jo poleg 
uničevanja imunskega sistema povzroča virus. 
Hiv tudi pri osebah, ki jih zdravimo, povzroča 
kronično aktivacijo imunskega sistema in 
posledično kronično vnetje, kar se odraža kot 
pospešena ateroskleroza in hitrejše staranje. K 
temu prispevajo tudi nekatera že omenjena 
zdravila in bolnikove življenjske razvade, kot 
so kajenje, debelost, neaktivnost, povišan 
holesterol, sladkorna bolezen itd. Temu se da 

izogniti z zgodnim odkritjem in zdravljenjem. 
V tem primeru je pričakovana življenjska 
doba posameznika podobna tisti pri splošni 
populaciji.

Kaj pa ljudje, ki so bili ob uvedbi HAARTA 
že bolni, kako je z njimi danes, 20 let kasneje?
Pri okrog 25 % oseb z novoodkrito okužbo s 
hivom že takoj ugotovimo, da imajo zaplete, 
značilne za aids. Če imajo nevarne spremljajoče 
okužbe ali celo nekatere rakave bolezni, ki so 
odraz že popolnoma izčrpanega imunskega 
sistema, so v t. i. coni smrti in jim včasih 
tudi najsodobnejše zdravljenje ne pomaga. 
Še posebej to velja, če so telesno že povsem 
izčrpani, shujšani, kahektični. Številne smo že 
zdravili v naši enoti intenzivnega zdravljenja. 
Pri tovrstnih osebah je uspeh približno 50 %. 
Včasih se zavedamo, da bi oseba preživela, če bi 
prišla samo 14 dni prej. Ključno je, da ljudje k 
nam ne pridejo prepozno. Imamo pa številne 
primere, ki so dobesedno viseli na nitki, danes 
pa živijo polno ustvarjalno življenje. Za njih bi 
lahko rekli, da medicina dela čudeže.

In prihodnost zdravil? Omenja se injekcije, 
ki se bodo dajale vsake 3 mesece, pa 
zmanjšan pomen nekaterih vrst zdravil, 
recimo nukleozidnih in nenukleozidnih 
zaviralcev in zaviralcev proteaze. Predvsem 
slednji so pred dvema desetletjema pomenili 
revolucijo v zdravljenju hiva.
Področje hiva oziroma aidsa je še vedno zelo 
zanimivo za raziskovalce, za financerje in za 
velika farmacevtska podjetja, zato gre razvoj 
nezadržno naprej. Doktrina zdravljenja se 
spreminja vsako leto, kaj podobnega je v 
medicini zelo redko. Čeprav so nukleozidni 
analogi vse manj toksični, pa imajo še 
vedno dolgoročne neželene učinke: abakavir 
vpliva na srčno-žilni sistem, tenofovir pa 
na ledvice in kosti. Letos prihaja novo 
predzdravilo tenofovira, to je zdravilo TAF, 
ki tovrstnih stranskih učinkov nima. Novejši 
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nenukleozidni zaviralci so tudi veliko bolj 
prijazni do prejemnikov. Enako velja za 
zaviralce proteaze, ki pa še vedno slabo 
vplivajo na črevesje (driska) in presnovo 
maščob (povečan holesterol). Vse bolj se 
uveljavlja skupina zaviralcev virusnega encima 
integraza. V razvoj zdravljenja prodira tudi 
nova nanotehnologija, ki bo v naslednjih letih 
omogočila, da bo prejemnik, lahko tudi zdrava 
virusu izpostavljena oseba (zdravljenje pred 
izpostavitvijo, angl. Pre-exposure Prophylaxis, 
okr. PrEP), dobil zdravilo le vsakih nekaj 
mesecev.

Večkrat ste že dejali, da naj bi zdravilo, ki 
bi pozdravilo okužbo, dobili v 5–10 letih? 
Je to realno pričakovati?
Hiv je skrit v milijardah genov v milijonih 
ljudi po vsem svetu. Skrit je predvsem v t. 
i. spominskih belih krvnih celicah CD4, 
ki predstavljajo latentni rezervoar oziroma 
latentno okužbo. V obdobju, ko te celice 
mirujejo, ko se ne razmnožujejo, današnja 
zdravila niso učinkovita. Pristopa k ozdravitvi 
sta dva: eliminacija latentno okuženih celic 
(razvijajo se učinkovine, ki lahko spravijo 
virus iz mirujočih celic z metodo shock and kill 
– šokiraj in ubij) in genska terapija (metode 
IGT – Immunoprophylaxis by Gene Transfer 
– imunska profilaksa s prenosom genov) z 
uporabo t. i. genskih kirurških nožev – med 
temi je najučinkovitejša metoda CRISPR/
Cas. Obeta se sinteza umetnih genov, ki 
bodo izdelovali učinkovita širokospektralna 
nevtralizacijska protitelesa, obeta se nov 
način genskega zdravljenja z vezavo genov na 
nenevarne (ne-HIV) viruse, ki se jih injicira 
v mišice človeka. Drug pristop v genskem 
zdravljenju pa je eliminacija koreceptorjev 
CCR5 in s tem onemogočanje okužb 
novih telesnih celic. Zdravila, ki bodo virus 
izkoreninila iz telesa, bodo prinesla neke 
vrste svobodo za posameznika in za družbo 
nasploh. Posameznik se bo otresel hudega 

bremena, pa čeprav lahko dandanes ob 
vsakodnevnem jemanju zdravil živi dokaj 
normalno življenje. A ko se bo lahko znebil 
»osmega potnika«, se bo verjetno znebil tudi 
stigme in tudi sama beseda aids ne bo več 
zvenela tako katastrofalno.

Kaj pa cepivo? Leta 1984, ko so odkrili hiv, 
so napovedali, da bo nared v 2 letih.
Ja, to je bila znamenita izjava Margaret Heckler, 
ki je bila Reaganova ministrica za zdravstvo 
in je aprila 1984 zagotovila, da bo cepivo 
proti hivu na voljo v dveh letih. Izjavo vedno 
citirajo na kongresih, ko je govora o cepivih. 
Vendar so se v naslednjih letih pokazali zelo 
hudi medicinski in zdravstveni problemi in 
na številne še dandanes nimamo odgovorov. 
Glavni problemi pri razvoju učinkovitega 
cepiva so naše nepoznavanje naravne imunosti, 
nejasni imunski korelati zaščite, neverjetna 
variabilnost virusa, sposobnost virusa, da se 
hitro izogne imunskemu nadzoru, in omejitve 
pri živalskih modelih. Podobno kot zdravila 
za ozdravitev se tudi cepivo umika v neznano 
prihodnost. Na obeh področjih so številni 
skeptiki.

Problem pri nas so pozne diagnoze in 
diagnoze aidsa, postavljene sočasno z 
diagnozo okužbe s hivom. Je bil odstotek 
vedno tako visok?
To ni samo naš problem, tudi v razvitem svetu 
so številne države za nami. Smo pa na primer 
daleč od Švicarjev. Delež poznih diagnoz 
je pri nas ves čas podoben. Približno 50 % 
novookuženih oseb s hivom ima koncentracijo 
celic CD4 manj kot 350, približno 25 % pa jih 
ima že aids. Kljub vsem naporom, ki smo jih 
skupaj z nevladnimi organizacijami v zadnjih 
letih vložili v informiranje prebivalstva, 
zainteresirane in strokovne javnosti (družinski 
zdravniki, zdravniki, ki delajo na urgencah, 
zdravniki različnih specializacij), nam tega 
deleža ne uspe zmanjšati. Seveda bi bilo 
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idealno, da bi se okužene osebe same prišle 
testirat čim prej, to bi bilo najbolje za 
posameznika in za družbo, za preprečevanje 
širjenja okužbe.

Kaj pomenijo tako pozne diagnoze za 
zdravstveno stanje teh oseb, do katere mere 
si opomorejo, kakšen je vpliv na življenjsko 
dobo?
Če okuženo osebo odkrijemo zgodaj, ko ima 
koncentracijo celic CD4 še več kot 500/mm3, 
je pričakovana življenjska doba enaka splošni 
populaciji. Manjša je koncentracija tovrstnih 
celic, slabša je prognoza bolezni. Pri osebah 
z aidsom pa so dodatno pomembne tudi 
oportunistične okužbe in rakave bolezni, ki 
lahko pri bolniku povzročijo nepopravljive 
okvare organov ali celo smrt.

Ali na oddelkih za intenzivno zdravljenje 
obravnavate veliko ljudi s hivom ?
Vsako leto imamo v naši enoti intenzivnega 
zdravljenja nekaj bolnikov, ki potrebujejo 
umetno predihavanje ali podporo za ohranjanje 
cirkulacije, torej vzdrževanje krvnega tlaka, 
prekrvavitev vitalno pomembnih organov. 
Ko oseba s hivom potrebuje intenzivno 
zdravljenje, se prognoza zelo poslabša, vendar 
gre pogosto za relativno mlade ljudi, ki imajo v 
osnovi še zdravo srce in zdrava pljuča, nimajo 
kroničnih bolezni in imajo več rezerve ter 
zato več možnosti za preživetje in okrevanje. 
Včasih smo neverjetno presenečeni!

Vsako leto nekaj oseb tudi umre. Kakšni so 
razlogi za smrtne primere?
Vsako leto umre do 5 oseb s hivom 
oziroma aidsom. Večinoma gre za bolnike 
z aidsom, vzroki pa so trije: ali pridejo do 
nas prepozno ali ne uživajo zdravil oziroma 
jih uživajo neredno. Redkeje pa se zgodi, 
da kljub rednemu uživanju zdravil pride do 
neozdravljive rakave bolezni. Osebe, ki živijo s 
hivom, so bolj nagnjene k rakavim boleznim, 

ki so lahko povezane z aidsom, na primer k 
nekaterim vrstam limfoma, h Kaposijevemu 
sarkomu, raku materničnega vratu pri ženskah, 
pogosti pa so tudi raki, ki niso povezani s 
hivom oziroma z imunsko pomanjkljivostjo, 
na primer rak anusa ali pljučni rak.

Umrejo pa tudi osebe, ki še nimajo aidsa. 
Najpogostejši vzrok smrti je samomor, ki mu 
sledijo prometne nesreče.

Lani ste omenjali, da ste zdravili bolnika s 
PCP, ki je bila zelo pogosta oportunistična 
okužba „klasičnega“ obdobja aidsa pred 
uvedbo učinkovitih zdravil. Ali vas taki 
primeri presenetijo, v smislu, da dandanes, 
desetletja po začetku epidemije, ob vsej 
ozaveščenosti, možnostih testiranja in 
podobno, še vedno prihaja do teh primerov?
PCP je kratica za pljučnico, ki jo povzroča 
gliva Pneumocystis jirovecii in je najpogostejša 
oportunistična okužba pri osebah z aidsom. 
Vsako leto imamo nekaj tovrstnih bolnikov. 
Zavedamo se, da je dandanes vsak tak primer 
odveč, da je vsaka smrt zaradi aidsa nepotrebna 
in da bi bila vsaka okužba novorojenca prava 
katastrofa. V medicini se da veliko bolezni 
preprečiti, vendar teorija je eno – navadno je 
jasna in enostavna – resnično življenje pa je 
nekaj povsem drugega.

Dr. Vidmar mi je dejal, da je hiv najbolj 
zanimiv in zvit virus, kar jih pozna. Nas 
lahko še kako preseneti? Recimo, da se 
pojavi kakšen zelo agresiven sev virusa, s 
čimer bi prišlo do obrata v epidemiji? Na 
enem od posvetov ob svetovnem dnevu 
aidsa ste predstavili primer osebe, pri kateri 
se je aids razvil nekaj mesecev po prenosu 
hiva.
Hiv je med mikroorganizmi eden najbolj 
genialnih proizvodov narave. Ubija počasi, 
vztrajno in skoraj popolno. Glavna tarča 
virusa je osrednja celica našega obrambnega 
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sistema, celica CD4, ki je dirigent ogromnega 
obrambnega orkestra (1012 celic, enako kot 
možganskih celic). Paradoksalno je, da virus 
te celice ves čas aktivira in tako nastane 
začaran krog, circulus vitiosus – več je teh 
celic, s katerimi se telo običajno bori proti 
okužbam, bolj se razmnožuje virus. Poleg tega 
se hiv naseli v jedrih teh celic, v njihovi dedni 
zasnovi, iz katere ga je zelo težko izbezati.

Pred leti se je pojavil strah pred odpornimi 
in zelo virulentnimi virusi. V New Yorku 
so bili opisani primeri, pri katerih se je aids 
razvil samo nekaj let po primarni okužbi in 
je zelo hitro napredoval do smrtnega izida. 
Črne napovedi se niso uresničile. Res pa je, 
da v večjih mestih zahodne poloble 10 do 15 
odstotkov vseh okužb predstavljajo okužbe 
z že odpornim virusom. Pri nas je ta delež 
neprimerno manjši in znaša približno 3 
odstotke.

Kakšni so po vašem razlogi za majhen obseg 
epidemije pri nas? Tudi pri nas je bil hiv 
prisoten že leta, preden se je sploh vedelo, 
da obstaja. V tem obdobju pred razvojem 
preventive bi se hiv vendarle lahko bolj 
razširil med ključnimi populacijami z večjo 
stopnjo tveganja.
Najprej bi rad pojasnil glavne vzroke globalne 
pandemije hiva in aidsa. Seksualna revolucija 
v šestdesetih letih in poznejše spremembe 
v družbi ter nove tehnologije so imele in še 
imajo velik vpliv na širjenje hiva. Svobodnejši 
odnos do spolnosti, liberalnejši odnos do 
mamil, silen razmah prevoznih sredstev in 
turizma in s tem mešanje populacij, napredek 
moderne medicine, ki je uvedla tehniko 
intravenoznega vnašanja učinkovin in 
transfuzijo krvi, internet, mobilna telefonija, 
mobilne aplikacije ter nove rekreacijske 
droge (ChemSex). V zadnjem obdobju pa 
je pomemben tudi t. i. treatment optimism 
(optimizem zaradi zdravljenja), ki je odraz 

učinkovitega zdravljenja. Omeniti velja 
tudi fenomen namerne okužbe, ki sicer 
epidemiološko ni zelo pomemben, ni pa zato 
nič manj šokanten: v začetku 90. let so prišli 
v modo spolni odnosi brez zaščite (bareback), 
zavestno iskanje okužbe in prenos hiva na 
neokuženo osebo (gift giving in bug chasing). 
Na gejevskih spletnih straneh in na zabavah se 
je uveljavilo načelo: „Ne sprašuj in ne govori.“

Kako je z našo epidemijo?
Kako je z našo epidemijo? Že ob nastopu 
obdobja aidsa v začetku 80. let je bila naša 
epidemija majhna. Že na začetku ni bila 
razširjena med osebami, ki si injicirajo droge, 
in tudi pozneje, tudi zaradi učinkovitih 
preventivnih programov menjave igel, se v 
tej skupini ni pojavila. Imamo 15 tovrstnih 
oseb, v zadnjem obdobju se letno pojavljata 
ena do dve novookuženi osebi, ki si injicirata 
droge. Hiv tudi ni razširjen v zaporih in med 
seksualnimi delavkami in delavci. Verjetno je 
eden glavnih razlogov, da je naša epidemija 
relativno majhna, da se ljudje okužijo 
večinoma v naši državi. Ni veliko okužb 
v tretjem svetu in tudi s scene v Berlinu, 
Barceloni itd. se vnese relativno malo okužb. 
V glavnem gre za domačo sceno.

Sev virusa, ki je povzročil trenutno 
epidemijo, naj bi vstopil v Slovenijo 
leta 1986, vse predhodne okužbe so bile 
verjetno pridobljene v tujini ali pa so sevi, 
ki so povzročili prve avtohtone okužbe, 
zamrli. Zakaj se je prijel šele ta sev iz leta 
1986?
Vse okužbe so bile vnesene iz tujine. Imeli 
smo na primer 16 okuženih hemofilikov (živi 
jih še polovica), ki so se okužili z uvoženimi 
okuženimi krvnimi pripravki. Imam še 
bolnika, ki se je okužil leta 1983 v Franciji, 
kjer je služil v vojski in se iz čistega dolgčasa in 
mladostne radovednosti skupaj s francoskimi 
kolegi špikal s heroinom. Okužil se je s hivom, 
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hepatitisom B in C. Pozdravili smo hepatitis 
C, z vseživljenjskim jemanjem zdravil pa ima 
pod nadzorom ostala dva virusa. 

Kako je s posebnim virusnim sevom? Znano 
je, da je pomemben en sev virusa, s katerim 
se posameznik okuži. Očitno je bil sev iz leta 
1986 najbolj biološko uspešen, tako za prenos 
kot tudi za povzročitev bolezni, kar je dokazal 
z osvojitvijo našega geografskega prostora.

S koliko osebami zdaj delate na kliniki? 
Koliko je v Sloveniji oseb s hivom, koliko 
se jih zdravi?
Trenutno spremljamo približno 600 oseb 
s hivom ali aidsom, zdravimo 560 oseb. 
Glede na vsakoletno pojavnost novoodkritih 
predvidevamo, da v Sloveniji živi še približno 
200 oseb s hivom. Te osebe, ki ne vedo za 
okužbo in imajo v sebi ogromne količine 
virusa, predstavljajo rezervoar za nove okužbe. 
Zdravljene osebe imajo v sebi zelo malo virusa 
in ne predstavljajo pomembnejšega izvora 
okužbe.

Vsa prizadevanja zdravstva in nevladnih 
organizacij gredo v smer ozaveščanja 
prebivalcev Slovenije, predvsem ključnih 
skupin in zlasti skupine MSM, v kateri se 
skriva največji rezervoar hiva, da ponovno 
slišijo o hivu oziroma aidsu, pomislijo, da bi 
bile lahko okužene osebe, in gredo čim prej v 
akcijo.

Stigma je trdovratna spremljevalka 
epidemije že od začetka. Pravzaprav se 
soočamo bolj z epidemijo stigme kot pa z 
epidemijo hiva. Verjetno so zgodbe oseb, ki 
jih obravnavate na kliniki, pogosto težke 
ali žalostne. Predstavljam si, da vam jih 
pogosto zaupajo?
Stigma je že od začetka epidemije glavna težava 
oseb, ki živijo s hivom, in se ne zmanjšuje. Gre 
za iracionalen strah, ki je označil MSM, osebe, 

ki uživajo droge, seksualne delavke oziroma 
delavce, temnopolte osebe, migrante itd. Gre 
za nekakšno božje maščevanje nad označenimi 
skupnostmi. Stigma je tudi pomemben razlog 
za manj učinkovito preventivo in zdravljenje 
– strah pred diagnozo odvrne posameznika od 
testiranja, obiskovanja naše klinike, uživanja 
zdravil in tako naprej. V zadnjem desetletju je 
sprejemanje hiv oziroma aidsa bolj liberalno, 
vendar menim, da se stigma zmanjšuje samo 
na deklarativni ravni, ne pa v konkretnih 
primerih. Hiv je še vedno bolj osebna, intimna 
zadeva, ki je okužena oseba ne more deliti s 
prijatelji, sodelavci, še v družini pogosto naleti 
na negativna čustva. Zato novoodkritim 
osebam svetujemo, naj dobro premislijo, 
komu bodo povedali to skrivnost. Osebi s 
hivom ves čas grozi socialna smrt. Zgodbe 
naših varovancev bi lahko strnil s Tolstojevo 
mislijo: „Vse srečne družine so si podobne, 
vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje.“

Slišal sem, da ste zaradi posamičnih 
primerov diskriminacije morali posredovati 
tudi pri svojih kolegih v drugih zdravstvenih 
ustanovah? Zakaj prihaja do teh težav?
Do diskriminacije lahko pride, ko okolica 
izve za okužbo. Zakaj je še vedno tako 
pogosta v zdravstvu? Zato, ker zdravstveni 
delavci pogosto zvedo za okužbo svojih 
varovancev. Vzrok je neznanje – za razliko od 
diskriminacije zunaj zdravstvenih ustanov, kjer 
je vzrok slaba informiranost. Diskriminacija 
in stigmatizacija sta v zdravstvu povsem 
nepotrebni. Pri nas se še noben zdravstveni 
delavec ni okužil, v ZDA je dokumentiranih 
59 okužb in 150 možnih okužb – oseb s 
hivom pa imajo na sto tisoče. V obdobju 
zadnjih 15 let se v ZDA ni okužil noben 
zdravstveni delavec. Ob upoštevanju splošnih 
previdnostnih ukrepov, ki veljajo v zdravstvu 
in morajo biti standard za vsakodnevno 
rutinsko delo, prenos virusa praktično ni 
mogoč! Torej gre samo za iracionalen strah 
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oziroma za neznanje, podobno kot v družbi 
nasploh. Res pa je, da je v zdravstvu tega veliko 
manj kot nekoč. Včasih smo imeli veliko 
težav s sodelovanjem z drugimi specialisti, 
dandanes pa je strah popustil, največ zaradi 
tega, ker ni prenosov, ter zaradi dolgoletnih 
izkušenj in boljšega usposabljanja. Ker je hiv 
oziroma aids sistemska bolezen, ki prizadene 
različne organe in tkiva, je zelo pomembno 
timsko delo. Zato imamo v naši ekipi nabor 
različnih specialistov, ki nam priskočijo na 
pomoč pri celostni obravnavi naših bolnikov: 
imamo kardiologe, pulmologe, diabetologe, 
endokrinologe, nevrologe, ginekologe, 
psihiatre, psihologe itd.

Na kakšen način pa ste sodelovali in 
sodelujete z nevladnimi organizacijami, ki 
se ukvarjajo s hivom? Se je to sodelovanje z 
leti spreminjalo, se je okrepilo?
Slovenske nevladne organizacije so na 
področju hiva oziroma aidsa aktivne vse od 
začetka in so imele zelo pomembno vlogo 
pri preprečevanju in obvladovanju bolezni. V 
zadnjem obdobju se je sodelovanje okrepilo, 
ker so nevladne organizacije bolj strokovne, 
bolj delavne in ambiciozne. Naš skupni cilj je 
čim manj oseb s hivom v Sloveniji oziroma 
čim manj oseb s hivom med MSM v Sloveniji, 
zmanjševanje stigme in podobno. Menim, da 
smo z leti ustvarili določeno stopnjo zaupanja. 
Sam sem pogosto med Scilo in Karibdo: na eni 
strani name pritiskajo nevladne organizacije 
s svojimi programi, ki so profilirani z 
izkušnjami podobnih organizacij v zahodni 
Evropi, na drugi strani pa so kolegi, ki me 
tudi javno sprašujejo, „zakaj zapravljamo tako 
veliko denarja, časa in energije za nekaj, kar 
bi se dalo enostavno preprečiti“. Moji osnovni 
vodili sta stroka in ohranjanje humanosti do 
posameznika.

Koliko pa je realna uvedba brezplačnega 
PrEP-a? Ali ste ji vi kot strokovnjak sicer 
naklonjeni?

PrEP je v Evropi še vedno občutljiva tema. 
Na eni strani so vprašanja, zakaj bi zdravim 
ljudem dajali zdravila, ki so draga, imajo 
neželene učinke, ne prispevajo k bolj varni 
spolnosti, zmanjšujejo preventivo pred 
drugimi spolno prenosljivimi okužbami 
(sifilis, gonoreja, herpes, hepatitis C itd.), 
posameznik lahko razvije odpornost nanje 
in tako izgubimo pomembna zdravila za 
zdravljenje … Na drugi strani pa, zakaj ne 
bi uporabili preventive, ki je zelo učinkovita, 
kar je podprto z dvema kontroliranima 
kliničnima raziskavama („evidence based 
medicine“), zakaj ne bi uporabili „kemičnega 
kondoma“, če običajni kondomi in ostala 
klasična preventiva ne delujejo? Navade in 
obnašanje ljudi je najtežje spreminjati, in ko 
res ne gre, ko gre resnično življenje mimo vseh 
dobrih in učinkovitih priporočil, je rešitev 
kemija oz. biokemija. 

Na koncu se je treba odločiti in ne moralizirati, 
ker z moraliziranjem ne dosežemo popolnoma 
nič. Vedno je treba iskati vzroke in jih skušati 
odpraviti, vendar se hitro znajdemo na 
spolzkem terenu zdravljenja družbe, ko bi 
morali vplivati na vzgojo v družini, v šoli, 
socialne razmere, družbene vrednote …

Sam, zavedajoč se vseh argumentov, podpiram 
uvedbo PrEP. Cenovno je najbolj učinkovit za 
MSM, ki prakticirajo nezaščitene receptivne 
analne odnose, imajo veliko partnerjev, so 
že imeli drugo spolno prenosljivo okužbo 
in prakticirajo t. i. ChemSex, uporabljajo 
rekreacijske droge za spodbujanje bolj 
intenzivnega spolnega doživetja. Glede na 
klinični raziskavi PROUD in IPERGAY je 
treba zaščitno zdraviti 15 oziroma 18 oseb, 
da bi se preprečila ena okužba. Zavedati 
se moramo, da mora preventiva slediti 
potrebam ljudi! Vendar sta zgodnje testiranje 
in zdravljenje še vedno najpomembnejša in 
najbolj učinkovita (»Test & Treat«). Zdravljenje 
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je najboljša preventiva, saj za več kot 90 % 
zmanjša prenos virusa. To so dokazali z eno 
od najpomembnejših raziskav v medicini, 
HPTN 052 leta 2011. Če bi – to bi bilo 
utopično pričakovati – v Sloveniji poznali vse 
okužene osebe in jih zdravili, bi, teoretično, 
virus iz naše male deželice izkoreninili.

Kakšni izzivi so bili pred vami takrat, ko 
ste začeli svojo pot na področju zdravljenja 
hiva, in kakšni so danes? 
Ko sem se začel ukvarjati s hivom oziroma 
aidsom, je bil to zelo neznano področje in 
za veliko večino zdravnikov strah vzbujajoč, 
neprivlačen del medicine. Tudi delo z bolniki 
je bilo naporno. Vložiti je bilo treba ogromno 
osebne energije, optimizma, pogovorov – ker 
nismo imeli na voljo drugih orodij. Takrat 
je bilo to še vedno pionirsko obdobje, več je 
bilo neznank kot znanja. Nisem vedel, v kaj 
se podajam, vendar sem se odločil, kot se je 
pozneje izkazalo, za nekaj, kar me je veselilo 
in me še danes zelo veseli. Če se ozrem nazaj, 
sem se odločil za fantastično potovanje. 
Sprva je, če parafraziram Churchilla, enemu 
neuspehu sledil drugi in vsi neuspehi so 
končno pripeljali do uspeha, ko so se v drugi 
polovici devetdesetih let bolniki pred mojimi 
očmi začeli popravljati. To je bilo najbolj 
fascinantno obdobje na moji zdravniški 
poti. Gre za področje medicine, ki ni samo 
medicina, ampak tudi znanost, saj so raziskave 
na področju hiva oziroma aidsa obogatile vso 
bioznanost in veliko prispevale tudi k razvoju 
celotne družbe. Kot je nekoč dejal sir William 
Osler: „He who knows syphilis, knows medicine“ 
(„Kdor obvlada sifilis, obvlada medicino.“). 
Dandanes bi lahko rekli: „He who knows aids, 
knows medicine“ („Kdor obvlada aids, obvlada 
medicino.“). Ogromno je bilo mejnikov v teh 
tridesetih letih. Pomislimo samo, kako se je 
spreminjala doktrina, kdaj začeti zdravljenje. 
Potrebovali smo 30 let, da smo potrdili davno 
intuitivno prepričanje, da je treba okužbo 

začeti zdraviti takoj, kot pri veliki večini 
drugih infekcijskih bolezni. Ampak zato je bilo 
treba počakati tudi na razvoj novejših zdravil, 
ki so bila manj toksična in bolj prijazna do 
bolnikov. Danes se zavedamo, da pri osebah, 
ki živijo s hivom, ni dovolj, da imajo v krvi 
nezaznaven virus, ampak da je pomemben 
celosten zdravstveni nadzor tovrstnih 
bolnikov, da preprečimo bolezni staranja – 
srčni infarkt, osteoporozo, kognitivne motnje 
itd. – in jim omogočimo čim daljše kvalitetno 
življenje. Za vse prebivalstvo Slovenije pa je 
v ospredju preventiva, pri kateri moramo biti 
aktivisti vsi slovenski zdravniki.

Dela je še mnogo, naredili pa smo veliko, 
preveč, da bi se ustavili, zato mi je tudi danes, 
po 25 letih, v veselje, da sem se odločil za 
angela varuha slovenskih oseb, ki živijo s 
hivom.

Za konec bi rekel, da je pomembno vedeti 
in si zapomniti: hiv je bolezen in nikakor ne 
moralna obsodba ali kazen. Bolj kot virus 
težave povzročajo drugi ljudje in vsi bi se 
morali zavedati, da je hiv med nami, vendar 
se z njim da živeti!
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Uvod

Za preprečevanje in obvladovanje okužbe s 
HIV v Sloveniji, ki naj temelji na dokazih, 
potrebujemo čim bolj verodostojne podatke 
epidemiološkega spremljanja.

Namen prispevka je kratko predstaviti 
epidemiološko spremljanje okužbe s HIV v 
Sloveniji, navesti ustrezne zakonske osnove in 
opozoriti na objave, v katerih je metodologija 
epidemiološkega spremljanja bolj podrobno 
opisana in v katerih so predstavljeni rezultati. 
V prispevku povzemamo tudi nekaj že 
objavljenih rezultatov epidemiološkega 
spremljanja okužbe s HIV, in sicer podatke 
o prijavljenih primerih okužbe s HIV, aidsa 
in smrti po diagnozi aidsa za obdobje desetih 
let (2005–2014). Poročilo za leto 2015 še 
ni objavljeno. Za primerjavo navajamo tudi 
nekaj podatkov za prejšnje desetletno obdobje 
1995–2004 in tudi za obdobje 1986–1994.

Epidemiološko spremljanje

Epidemiološko spremljanje okužbe s HIV v 
Sloveniji na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) koordiniramo v skladu z 
določili Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(1, 2) in slovensko Strategijo preprečevanja 
in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 
2010–2015 (3). Temelji predvsem na rednem 
zbiranju, analiziranju in interpretiranju 
podatkov o prijavljenih primerih novih 
diagnoz. Prijava prepoznanih primerov z 
ustreznim naborom podatkov in posredovanje 
podatkov o obsegu testiranja sta obvezna 
v skladu z zakonskimi (Zakon o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva 
– ZZPPZ in Zakon o nalezljivih boleznih – 
ZNB) in podzakonskimi določili (4–6). Za 
zagotavljanje dobre primerljivosti podatkov o 
prijavljenih primerih se uporabljajo definicije 
za namene epidemiološkega spremljanja in
standardiziran nabor podatkov (7–10).

Epidemiološko spremljanje okužbe s HIV na 
osnovi prijave novih diagnoz okužbe s HIV 
in aidsa v Sloveniji poteka že od leta 1986. 
Podatke o novih diagnozah okužbe s HIV in 
aidsa redno objavljamo v letnih poročilih, ki 
jih od leta 2003 objavljamo tudi na spletnih 
straneh NIJZ. Zadnje objavljeno letno 
poročilo predstavlja rezultate epidemiološkega 
spremljanja za obdobje 10 let (2005–2014) 
(11).

Da bi dopolnili podatke o prijavljenih 
primerih okužbe s HIV, ki kažejo na manjše 
število ljudi, ki živijo s HIV, kot jih je v resnici, 
smo leta 1993 začeli s sledenjem spreminjanja 
prevalence okužbe s HIV z nevezanim 
anonimnim testiranjem kužnin, zbranih v 
priložnostnih vzorcih dveh skupin prebivalcev 
(12), in sicer bolnikov s spolno prenosljivimi 
okužbami (SPO) z višjim tveganjem za 
prenos z nezaščitenimi heteroseksualnimi ali 
homoseksualnimi spolnimi odnosi in nosečnic 
z nizkim tveganjem za prenos z nezaščitenimi 
heteroseksualnimi spolnimi odnosi (13). Leta 
1995 smo v sistem sledenja spreminjanja 
prevalence okužbe s HIV z nevezanim 
anonimnim testiranjem vključili še injicirajoče 
uživalce drog (IUD), ki vstopajo v programe 
nadomestnega zdravljenja, to je skupino z 
višjim tveganjem za prenos preko krvi zaradi 
souporabe pribora za injiciranje. Kasneje smo 
k tej skupini dodali še IUD, kliente programov 
omejevanja škode. Leta 1996 smo vključili 
še četrto skupino, moške, ki imajo spolne 
odnose z moškimi (MSM). Vzorce serumov 
pacientov s spolno prenosljivimi okužbami 
in nosečnic smo zbirali v laboratorijih za 
serološko diagnostiko sifilisa po vsej državi. 
Vzorce slin smo zbirali med IUD ob vstopu 
v program nadomestnega zdravljenja v vsaj 
enem od centrov za zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog in od leta 2003 po dva 
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meseca letno tudi med odjemalci vsaj enega 
programa izmenjevanja oziroma razdeljevanja 
igel in brizgalk. Vzorce sline MSM smo enkrat 
letno zbirali v majhnih priložnostnih vzorcih 
na enem od zbirališč MSM v Ljubljani. Vse 
zbrane vzorce so na Inštitutu za mikrobiologijo 
in imunologijo Medicinske fakultete Univerze 
v Ljubljani na protitelesa proti HIV testirali 
šele potem, ko smo odstranili vse podatke, ki 
bi osebo lahko povezali z odvzetim vzorcem 
(nevezano anonimno testiranje). Natančen 
opis metod z rezultati redno objavljamo v 
letnih poročilih (11, 14).

Za orientacijski vpogled v učinke promocije 
varnejše spolnosti med MSM in programov 
omejevanja škode med IUD spremljamo tudi 
nekaj kazalnikov tveganih vedenj v teh dveh 
skupinah z (v povprečju) visoko tveganim 
vedenjem, kar poteka v skladu s strokovnimi 
smernicami Svetovne zdravstvene organizacije 
(angl. World Health Organisation – WHO) 
in Kosponzorske agencije združenih narodov 
za HIV/aids (angl. Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS – UNAIDS) ter v 
skladu s slovensko Strategijo preprečevanja 
in obvladovanja okužbe s HIV (3). Rezultate 
redno objavljamo v letnih poročilih (11).

Prijavljeni primeri okužbe s HIV

V obdobju desetih let (2005–2014) je bilo v 
Sloveniji prijavljenih skupno 431 primerov 
novih diagnoz okužbe s HIV. Letno število 
prijavljenih primerov se je gibalo od najnižjega 
33 (16,4/1.000.000 prebivalcev) v letu 2006 
do najvišjega 55 (26,8/1.000.000 prebivalcev) 
v letu 2011 (Slika 1). V primerjavi z večino 
držav članic Evropske unije (EU) je bila 
prijavna incidenca relativno nizka, saj je bila 
v letu 2013 povprečna prijavna incidenca 
okužbe s HIV v 30 državah članicah EU/
EEA 57/1.000.000 prebivalcev, o nižji 
prijavni incidenci kot Slovenija sta poročali 
samo dve državi (15). Pri interpretaciji teh 
podatkov pa se moramo zavedati, da prijavna 
incidenca resnične pogostosti novih okužb v 
prebivalstvu ne odraža dobro, saj je diagnoza 
največkrat postavljena šele leta po okužbi.

Vir: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 52. Evidenca 
pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi 
aidsa po ZZPPZ, 26. 6. 2015.

Skupno število prijavljenih primerov novih 
diagnoz okužbe s HIV je bilo v predhodnem 
obdobju desetih let (1995–2004) precej nižje 
(159 primerov; letno število se je gibalo od 
najnižjega 9 v letu 1997 do najvišjega 24 v 
letu 2004) in v obdobju 1986–1994 še nižje 

Slika 1: Diagnosticirani primeri okužbe s HIV, aidsa in smrti po diagnozi aidsa, Slovenija, 2005–2014
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(92 primerov; letno število se je gibalo od 
najnižjega 3 v letu 1988 do najvišjega 21 v 
letu 1986, ko je bilo prijavljeno visoko število 
okužb med osebami z motnjo strjevanja krvi, 
ki so prejele uvožene krvne pripravke).

V Sloveniji je število prijavljenih novih 
diagnoz okužbe s HIV nesorazmerno visoko 
med MSM. V obdobju 2005–2014 je bilo 71 
% (305 primerov) novih diagnoz postavljenih 
med MSM. Letno število se je gibalo med 
najnižjim 25 v letu 2006 in najvišjim 35 v letu 
2011 (Slika 2).

Vir: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 52. Evidenca 
pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi 
aidsa po ZZPPZ, 26. 6. 2015.

Med prijavljenimi novimi diagnozami okužbe 
s HIV med moškimi, ki so se domnevno 
okužili s heteroseksualnimi spolnimi odnosi, 
so v obdobju 2005–2014 prevladovali tisti, 
ki so imeli spolne odnose z ženskami iz držav 
z visokim deležem okuženih prebivalcev, in 
tisti, za katere ni bilo podatka o partnerki 
iz skupine z višjim tveganjem za okužbo ali 
podatka o njeni okužbi. Sledili so moški, ki 
so imeli spolne odnose z ženskami z znano 
okužbo s HIV. En moški je bil iz države z 
visokim deležem okuženega prebivalstva, 
eden pa je imel spolne odnose z IUD.

Med prijavljenimi novimi diagnozami okužbe 
s HIV med ženskami v enakem obdobju je 
bila večina okužb posledica spolnih odnosov 
z moškimi z znano okužbo, za katere nismo 
imeli podatka o pripadnosti skupini z višjim 
tveganjem. Sledile so ženske iz držav z visokim 
deležem okuženega prebivalstva, ženske, ki so 
se okužile s spolnimi odnosi z moškimi iz držav 
z visokim deležem okuženega prebivalstva, 
ženske, ki so se okužile s spolnimi odnosi 
z bisekualnimi moškimi, ženske, ki so se 
okužile s spolnimi odnosi z IUD, ženska, ki 
se je okužila s spolnimi odnosi s hemofilikom, 
in ženska, ki se je najverjetneje okužila s 
heteroseksualnimi spolnimi odnosi, a ni 
bilo podatka o partnerju iz skupine z višjim 
tveganjem za okužbo ali o njegovi okužbi.

V tem obdobju je bilo prepoznanih tudi 5 
primerov okužbe s HIV med IUD in le en 
primer okužbe, prenesene z matere na otroka 
(leta 2011; otrok je bil rojen v državi z visokim 
deležem okuženih prebivalcev in se je priselil 
v Slovenijo).

Deleža novih diagnoz okužbe s HIV med 
MSM sta bila nesorazmerno visoka tudi v 
obdobjih 1995–2004 in 1986–1994 (52 
% – 83 primerov in 46 % – 42 primerov). 
Letno število novih diagnoz med MSM se je v 
obdobju 1995–2004 gibalo med najnižjim 2 v 

Slika 2: Diagnosticirani primeri okužbe s HIV glede na kategorijo izpostavljenosti po letih, 
Slovenija, 2005–2014

EPIDEMIOLOŠKO SPREMLJANJE OKUŽBE S HIV V SLOVENIJI



138  |  Trideset let hiva v Sloveniji

letu 1996 in najvišjim 15 v letu 2004, in v 
obdobju 1986–1994 pa med najnižjim 1 v 
letu 1988 in najvišjim 10 v letu 1989.
V obdobju 1995–2004 je bilo prijavljenih 
še 9 okužb, pridobljenih s heteroseksualnimi 
spolnimi odnosi, 3 okužbe med IUD in 4 
okužbe, prenesene z matere na otroka. V 
obdobju 1986–1994 so prijavljene 4 okužbe, 
pridobljene s heteroseksualnimi spolnimi 
odnosi, 4 okužbe med IUD in 2 okužbi, 
preneseni z matere na otroka. Zadnji otrok z 
okužbo, preneseno z matere na otroka, je bil v 
Sloveniji rojen leta 2001.

Število okuženih s HIV v Sloveniji vztrajno 
narašča, vendar ocenjujemo, da je pri nas še 
vedno s HIV okužena manj kot ena oseba na 
1.000 prebivalcev, kar je v primerjavi z večino 
držav članic Evropske unije (15) relativno 
malo.
Okužbo s HIV pogosto odkrijemo zelo pozno 
in tako zamudimo priložnost za pravočasno in 
uspešnejše zdravljenje. Tveganje za zgodnejši 
razvoj aidsa in smrti zaradi aidsa je zato 
višje. Obenem zamudimo tudi priložnost za 
preprečevanje nadaljnjega prenašanja okužbe 
s HIV z zdravljenjem s protiretrovirusnimi 
zdravili.
Spreminjanje deleža oseb z zelo pozno 

diagnozo okužbe s HIV in s tako hudo 
prizadetostjo imunskega sistema (manj 
kot 350 celic CD4/mm3), da bi morale že 
nujno prejemati protiretrovirusna zdravila, v 
obdobju 2005–2014 je prikazano na Sliki 3.
Spreminjanje deleža MSM s tako pozno 
diagnozo okužbe s HIV v enakem obdobju je 
prikazano na Sliki 4.

Vir: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 52. Evidenca 
pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi 
aidsa po ZZPPZ, 26. 6. 2015.

Aids in smrt po diagnozi aidsa

V obdobju zadnjih desetih let (2005–2014) 
je za aidsom zbolelo 113 oseb in umrlo 24 
bolnikov z aidsom. Za primerjavo: v obdobju 
1995–2004 je za aidsom zbolelo 77 oseb 
in umrlo 50 bolnikov z aidsom, v obdobju 
1986–1994 pa je za aidsom zbolelo 38 oseb 
in umrlo 24 bolnikov z aidsom.

Relativno nizka umrljivost zaradi aidsa 
in relativno nizka obolevnost za aidsom 
odražata dobro dostopnost zelo kakovostnega 
zdravljenja okužbe s HIV, vključno z 
najnovejšimi protiretrovirusnimi zdravili.

% diagnoz s 
številom CD4 
celic <350/
mm3 → % 
diagnoz s 
številom celic 
CD4 < 350 /
mm3

Slika 3: Delež poznih diagnoz okužbe s HIV, Slovenija, 2005–2014
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Izzivi za epidemiološko spremljanje

Za bolj poučene javnozdravstvene odločitve 
o preprečevanju in obvladovanju okužbe s 
HIV v Sloveniji bi bilo smiselno izboljšati 
epidemiološko spremljanje okužbe s HIV.

Poleg zajetja podatkov, ki jih na osnovi 
zakonske obveze posredujejo zdravniki, 
ki so postavili diagnozo okužbe s HIV, bi 
morali popolnost in hitrost zajetja podatkov 
o novih diagnozah izboljšati z vzpostavitvijo 
sprotnega prijavljanja iz vseh mikrobioloških 
laboratorijev, ki testirajo na HIV. 
Laboratorijsko epidemiološko spremljanje 
okužbe s HIV bi moralo omogočiti tudi 
spremljanje obsega diagnostičnega testiranja 
in deleža pozitivnih rezultatov v skupinah 
ljudi z različnimi tveganimi vedenji in v 
skupinah bolnikov z različnimi bolezenskimi 
težavami in znaki, ki so značilni za okužbo s 
HIV, ter spremljanje razlik v obsegu naročanja 
testiranja pacientov med zdravniki različnih 
specializacij. Smiselno bi bilo tudi slediti 
obsegu in kakovosti testiranja MSM v njihovi 
skupnosti s kazalniki, ki smo jih pripravili pri 
projektu HIV-COBATEST (16).

Vzpostaviti bomo morali tudi spremljanje t. 
i. kontinuuma oskrbe (angl. continuum of care 

– CoC) okuženih s HIV (7) in pridobiti čim 
bolj verodostojne ocene:
deleža okuženih s HIV v prebivalstvu (1. 
kazalnik CoC),
deleža okuženih s postavljeno diagnozo 
okužbe (2. kazalnik CoC),
deleža okuženih s postavljeno diagnozo 
okužbe, ki so vključeni v zdravstveno oskrbo 
(3. kazalnik v CoC),
deleža okuženih s postavljeno diagnozo 
okužbe, ki so vključeni v zdravstveno oskrbo 
in prejemajo protiretrovirusno zdravljenje (4. 
kazalnik CoC),
deleža okuženih s postavljeno diagnozo 
okužbe, ki so vključeni v zdravstveno oskrbo, 
prejemajo protiretrovirusno zdravljenje in 
imajo nezaznavno virusno breme v krvi (5. 
kazalnik CoC).
Smiselno bi bilo slediti tudi 2., 3., 4., in 
5. kazalniku CoC pri vseh osebah z novo 
diagnozo okužbe s HIV v nekem letu, da 
bi lahko natančneje sledili spremembam v 
kontinuumu oskrbe okuženih s HIV.

Zaključek

Za preprečevanje in obvladovanje okužbe 
s HIV v Sloveniji, ki naj temelji na dokazih, 
potrebujemo čim bolj verodostojne podatke 
epidemiološkega spremljanja. Nujno moramo 

% diagnoz s 
številom CD4 
celic <350/
mm3 → % 
diagnoz s 
številom celic 
CD4 < 350 /
mm3

Slika 4: Delež poznih diagnoz okužbe s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, 
Slovenija, 2005–2014
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vzpostaviti spremljanje kontinuuma oskrbe 
okuženih s HIV. 

Število okuženih s HIV v Sloveniji narašča, 
vendar je domnevno še vedno okužena 
manj kot ena oseba na 1.000 prebivalcev. 
MSM imajo nesorazmerno veliko okužb s 
HIV. Zaradi poznih diagnoz okužbe s HIV 
zamujamo številne priložnosti za uspešnejše 
zgodnje zdravljenje in preprečevanje novih 
okužb.
Spodbujati moramo odgovorno in varno 
spolno vedenje, vključno z uporabo kondoma, 
pri vsem prebivalstvu. Prioriteta mora biti 
preprečevanje okužbe s HIV z dokazano 
učinkovitimi intervencijami, predvsem med 
MSM.

Spodbujati moramo tudi prostovoljno zaupno 
testiranje na okužbo s HIV v vseh skupinah 
z (v povprečju) bolj tveganim vedenjem, 
predvsem pa med MSM, ki jim moramo 
omogočiti tudi svetovanje in testiranje na 
okužbo s HIV v njihovi skupnosti. Testiranje 
na okužbo s HIV v okviru zdravstvenega 
varstva je najbolj smiselno pri bolnikih z 
znaki in bolezenskimi težavami, ki kažejo na 
okužbo s HIV, pri otrocih, rojenih okuženim 
materam, pacientih ambulant za spolno 
prenosljive okužbe, osebah z okužbami, 
ki kažejo na tvegano spolno vedenje, IUD 
in bolnikih z okužbami, ki so povezane z 
injiciranjem prepovedanih drog. Testiranje 
moramo omogočiti tudi vsem, ki zanj 
zaprosijo, ker menijo, da so se izpostavili.

Preprečevanje okužbe s HIV vključuje tudi 
zdravljenje okuženih in protiretrovirusno 
postekspozicijsko profilakso po 
izpostavljenosti okužbi s HIV pri delu 
v zdravstvu, pri nezaščitenih spolnih 
odnosih z znano okuženimi osebami ali s 
pripadniki skupin z višjim tveganjem ter pri 
izpostavljenosti okuženi krvi pri souporabi 
pribora za injiciranje.

Vsem osebam z diagnozo okužbe s HIV 
moramo zagotoviti dostop do kakovostnega 
zdravljenja in oskrbe, kar vključuje tudi 
aktivno odkrivanje in zdravljenje drugih 
spolno prenosljivih okužb ter svetovanje 
s psihosocialno podporo okuženim in 
svetovanje o varnejši spolnosti, pa tudi 
podporo pri obveščanju partnerjev.
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Pri koordiniranju epidemiološkega spremljanja 
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HITER ODZIV NA HIV V SLOVENIJI

Prim. dr. Dunja Piškur Kosmač, dr. 
med., je bila vodja epidemiološkega 
oddelka na Univerzitetnem zavodu 
za zdravstveno in socialno varstvo 
(kasnejši Inštitut za varovanje zdravja 
(IVZ), današnji Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ)), zatem direktorica 
Inštituta za higieno, epidemiologijo in 
laboratorijsko diagnostiko, od leta 1989 
pa direktorica Univerzitetnega zavoda 
za zdravstveno in socialno varstvo. Leta 
1993 je odšla na Ministrstvo za zdravstvo 
(kasneje Ministrstvo za zdravje), kjer je 
bila v času ministrov dr. Božidarja Voljča 
in dr. Marjana Jereba državna sekretarka 
do leta 2000, naslednje lete pa je postala 
direktorica Urada za kemikalije pri istem 
ministrstvu. Komisijo za aids, ki je bila 
ustanovljena leta 1986, je vodila med 
letoma 1989 do 2000.

Dr. Piškur Kosmač, na Inštitutu za 
varovanje zdravja ste delali od leta 1973. 
Takrat, v obdobju pred pojavom aidsa 
je nekako veljalo, da je človek ukrotil 
nalezljive bolezni – črnih koz ni bilo več, 
velik napredek so dosegli pri obvladovanju 
otroške paralize. Zdelo se je, da je znanost 
nepremagljiva. Potem pa se kar naenkrat 
pojavi aids, ki ga danes sicer uspešno 
krotimo, proti njegovemu povzročitelju 
hivu pa še vedno nimamo odgovora. Je tudi 
vas kot epidemiologinjo aids presenetil?
Pravzaprav zelo, kajti mi smo se ukvarjali s 
klasičnimi nalezljivimi boleznimi, ki smo 
jih lahko obvladovali predvsem s cepljenjem 
ali higienskimi ukrepi, to so bile predvsem 
črevesne in respiratorne nalezljive bolezni. 
Glede na zgodovino nalezljivih bolezni smo ves 
čas pričakovali, da se lahko pojavi epidemija iz 
Afrike ali Azije, nismo pa pričakovali nekega 
novega povzročitelja. O tem smo sicer med 

sabo govorili, predvsem virologi so razpravljali, 
da je to možno. Vsako leto ob pojavu gripe 
smo vedeli, da se virus lahko spremeni, ko 
doseže določeno število imunih, se združi 
z živalskimi virusi in nastane nov virus, na 
katerega so ljudje spet občutljivi ... Ampak 
česa takega, kot se je pojavilo z aidsom, nismo 
pričakovali. Predvsem ne tako velikega števila 
obolelih hkrati. Ko zdaj razmišljam: tudi v 
Sloveniji so se pojavljali primeri ljudi, ki so 
umirali za atipičnimi pljučnicami, ampak 
takrat – konec 70. ali pa čisto v začetku 80. 
let – niti približno nismo pomislili na kakšno 
novo bolezen. O teh primerih nismo niti 
poročali, ko pa smo za nazaj razmišljali, kaj 
se je dogajalo, smo se spomnili teh primerov 
z atipičnimi pljučnicami, ki so umrli po 
vrnitvi iz Afrike, in sicer zelo hitro. Šele 
po začetku epidemije aidsa v Ameriki smo 
začeli tudi mi razmišljati, da so se posamezni 
primeri morda zgodili tudi že pri nas. Ni pa 
se ohranil material, ki bi ga lahko testirali, 
da bi to dokazali. Profesor Likar (z Inštituta 
za mikrobiologijo in imunologijo, op. a.) je 
večkrat omenil, da prvi uradni primeri tudi v 
Sloveniji verjetno niso bili zares prvi.

Ampak medicinska dokumentacija je pa 
obstajala. Če bi šli čisto iz znanstvene 
radovednosti gledat za nazaj, bi morda 
lahko ugotovili vsaj diagnoze kakšnih 
oportunističnih okužb.
O tem se nismo nikoli zares pogovarjali, to 
so bile neuradno debate med nami. Mogoče 
tudi zato, da ne bi bila kakšna imena takoj 
ožigosana.

Ena od stvari, ki je presenetila medicino, je 
bila tudi zelo dolga inkubacijska doba od 
okužbe do razvoja aidsa. Ko so v zgodnjih 
osemdesetih letih začeli odkrivati, kako 
dolga je, se je pojavil tudi strah, kaj bo, ko 
se bodo pokazale vse razsežnosti epidemije, 
kar se je v svetu potem tudi zgodilo. Je bila 
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ta epidemija tudi neke vrste izziv ali pa 
vznemirjenje za vas?
Vznemirjenje je bilo na začetku predvsem 
zaradi tega, ker smo se morali ukvarjati z 
ljudmi, ki so mislili, da so okuženi, pa niso 
bili. Tisti, ki so bili prestrašeni, da so kje dobili 
aids, pa ga pravzaprav nikakor niso mogli, so 
nam najbolj grenili življenje.

Bilo je čudno, ko so se začela testiranja na 
Mikrobiološkem inštitutu in na Zavodu za 
transfuzijsko medicino, a do nas, ki smo kot 
epidemiologi zbirali podatke za vso Slovenijo, 
na začetku vsi podatki o potrjenih okužbah 
niso prišli. Tisti, ki so okužbo potrdili, so 
jo namreč nekoliko skrivali, ker so hoteli 
imeti primat na tem področju. Ob kakšni 
priložnosti, ko je bilo treba obveščati javnost, 
je prišel recimo nekdo z neke institucije 
in navedel kakšen podatek, ki ga mi kot 
epidemiologi še nismo imeli. Prijavljanje 
na začetku je bilo zelo nepopolno, tako da 
smo bili kar presenečeni in smo morali ostro 
povedati, da je okužba s hivom uvrščena med 
nalezljive bolezni in da je prijava obvezna. Na 
začetku je bilo kar nekaj težav, kar se prijav 
tiče.

Ste morda delali projekcije, kako bo 
potekala epidemija, ko se je vse skupaj 
začelo?
Nikakor nismo mogli delati nobenih 
projekcij, predvsem zato ne, ker nismo imeli 
podatkov, kolikšna je pri nas populacija ljudi, 
med katerimi bi se epidemija dejansko lahko 
širila. 

Kar se tiče homoseksualnih moških, je 
psihiater prof. Lokar rekel, da je približno 
vsak sedmi moški homoseksualec. In potem 
smo si mislili: to je pa veliko število ljudi, 
med katerimi bi se okužba lahko širila. O 
odvisnikih nismo imeli kaj dosti podatkov, to 
je bila tudi zelo skrita populacija, čeprav smo 

vedeli, da je zelo številčna.
Je pa za nas bila neznanka, zakaj pri nas pri 
odvisnikih ni bilo veliko pozitivnih, saj smo 
vedeli, da je bilo v Italiji precej odvisnikov 
s hivom, s katerimi so naši imeli kar veliko 
stikov. So pa bili relativno hitro toliko 
ozaveščeni, da so pribor za uživanje drog 
uporabili le enkrat.

Skratka, neznanka je bila predvsem, zakaj 
se hiv ni razširil v času, preden se je razširilo 
védenje o hivu, in pred uvedbo programov 
za menjavo igel? 
Da, ker so bili recimo odvisniki precej okuženi 
s hepatitisoma B in C, s hivom pa ne.
Še vedno imamo največ okuženih med 
MSM, čeprav smo s predstavniki te skupine, 
s katerimi smo delali, močno propagirali 
uporabo kondomov, ampak se verjetno 
ni tako zelo prijelo. Se mi pa zdi, da je 
bila glede na število pripadnikov ključnih 
populacij z višjim tveganjem epidemija pri 
nas razmeroma obvladana. Predvsem smo 
dali poudarek preprečevanju širjenje okužbe s 
krvjo, kar smo dosegli s testiranjem vsake doze 
darovane krvi in tako, da smo zdravstvene 
delavce izobrazili, kako je treba paziti pri vseh 
zdravstvenih posegih. Obveščali smo salone 
za osebno nego, frizerje, pedikerje, kjer koli 
je bilo mogoče priti v stik s krvjo, naj izvajajo 
ustrezne higienske ukrepe.

Med prvimi opisanimi primeri aidsa v 
ZDA in prvimi tovrstnimi primeri pri nas 
je minilo 5 let. Kako ste se pripravili na 
inštitutu, kakšni so bili prvi koraki v smeri 
izobraževanja javnosti, ciljnih skupin in 
relevantnih institucij? Kdaj so se začele te 
preventivne kampanje? Opazil sem, da so 
v osemdesetih delovali predvsem ŠKUC 
Magnus, ZSMS in Rdeči križ, IVZ je pa s 
kampanjami pričel šele konec osemdesetih.
IVZ je sodeloval pri pripravi vseh 
zdravstvenovzgojnih gradiv, distribucijo pa 
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so prevzeli tisti, ki so imeli možnost doseči 
ogrožene skupine in tudi širše prebivalstvo. 
Za Rdeči križ smo gradiva pripravljali mi. 
Tako smo na primer pripravili plakat in 
zloženko o spolnih praksah. Zame je bilo 
najbolj pomembno, da smo se povezali vsi 
tisti, ki smo lahko na kakršen koli način 
izobraževali ljudi o tem. Moram reči, da je 
bilo zelo veliko okroglih miz in da smo bili 
izpostavljeni zelo neprijetnim vprašanjem, 
na katera kot zdravstveni delavci sploh 
nismo znali odgovarjati … Neki mladostnik 
pove: „Komaj čakam na ta prvi spolni stik, 
vi mi pa govorite, da bom moral uporabiti 
še kondom,“ ali pa: „Vi govorite o varnejši 
spolnosti in o varnih praksah, a je sploh 
kakšna stoprocentno varna?“ In mi smo bili 
v grozni zadregi. Moja hči, ko je nekoč prišla 
v Cankarjev dom na neko okroglo mizo, je 
rekla: „Joj, mami, če bi te oči zdajle slišal, 
bi te dal v časopisu preklicati.“ Prvič smo 
morali javno spregovoriti o spolnih praksah, 
o promiskuiteti. Spomnim se, mladi ljudje so 
bili prav vedoželjni, izzivali so nas, starejše, ki 
nismo bili pripravljeni spregovoriti o tem.

Problem je bil, ko so se na nas obrnili 
iz zaporov, ko so se začeli posamezni 
zaporniki samopoškodovati, se rezati in so 
razlagali paznikom, da imajo hiv. Seveda se 
takšnega noben paznik ni upal dotakniti. 
Z ministrstvom za pravosodje smo se 
dogovarjali, da bi vse zapornike testirali. A 
pred tem smo se dogovorili, da bomo imeli 
v vseh zaporih v Sloveniji tudi predavanja in 
se bodo zaporniki lahko prostovoljno odločili. 
Jasno, zame je bilo to, da sem morala biti v 
Dobu – tam je bilo 600–700 zapornikov, in 
ko so moški ugotovili, da sem v zadregi, so 
me blazno provocirali –, to je bilo zame zelo 
mučno. Po drugi strani pa tisti, ki so mogoče 
posumili, da bi bili lahko imeli hiv, niso prišli 
na testiranje. Odziv je bil 70-odstoten, 30 % 
jih ni prišlo. Prisiliti se jih pa seveda ni dalo. 

No, ampak to je bila takšna izkušnja, da sem se 
potem, ker so me toliko sprovocirali o raznih 
spolnih praksah, na tem področju izobrazila 
in sem si upala tudi kaj odgovoriti. Zame je 
bilo to zelo poučno.

Najprej smo začeli izobraževati spolno aktivne 
mlade, zelo hitro smo začeli testirati tudi 
vsako dozo darovane krvi. Ne spomnim se, 
kako smo prišli v stik s skupino MSM, ampak 
mislim, da so oni poiskali nas, saj mi nismo 
vedeli, na koga naj se obrnemo. Mislim, da 
se je na nas obrnil gospod Mozetič. Potem 
smo z izobraževanji pričeli usmerjeno, preko 
Rdečega križa. Leta 1987 smo naredili letak, ki 
ga je dobilo vsako gospodinjstvo. Organizirali 
smo okrogle mize, vabili so nas na šole, 
testirati smo začeli vsako dozo darovane krvi, 
Infekcijska klinika, Inštitut za mikrobiologijo 
in Zavod za transfuzijsko medicino pa so 
odprli ambulante za anonimno testiranje, 
tako da se mi zdi, da smo uspeli precej hitro 
pomiriti prebivalstvo. No, morda se mi 
zdaj zdi, da je bilo hitro, ampak pravzaprav 
je trajalo kar kakšnih deset let, da je bila 
populacija toliko informirana, da se nismo več 
ukvarjali z nevednostjo pri ljudeh.

Slovenija je bila takrat seveda še v 
Jugoslaviji, kako ste se usklajevali z ostalimi 
republiškimi inštituti in pa zveznimi 
oblasti, kakšno je bilo to sodelovanje? 
Sestanki zvezne epidemiološke komisije so 
bili vedno v stavbi Zveznega izvršnega sveta, 
vodila jih je naša kolegica dr. Dovečar, ki je 
bila takrat pomočnica zveznega sekretarja 
za zdravstvo. Mi smo se že prej na področju 
preprečevanja nalezljivih bolezni vedno dobro 
povezovali s Hrvati, predvsem zaradi tega, 
ker smo hodili na njihove sestanke, saj smo 
na njihovem imunološkem zavodu kupovali 
cepiva proti vsem nalezljivim boleznim. Ob 
teh stikih smo se tako povezali z njim, da 
smo tudi strokovno zelo dobro sodelovali. 
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Predvsem je bila tam tudi Škola narodnog 
zdravlja Andrija Štampar, vodilna ustanova na 
področju promocije zdravja v takratni državi, 
tako da smo imeli na tem področju s Hrvati 
zelo dobre stike in smo se tudi na zvezni ravni 
zelo dobro strokovno podpirali. 

Zdi se, ali pa je to samo moj vtis, da sta 
bili v Jugoslaviji takrat nekako dve liniji: 
ena, slovensko-hrvaška, praktična, ki se je 
naslanjala na dejstva in izkušnje iz tujine, 
in pa beograjska, ki je po svoje tolmačila 
nekatera znanstvena dejstva in hotela na 
vsak način prikriti, da je epidemija že 
dosegla tudi nas. Med brskanjem po starih 
člankih sem naletel na kar nekaj zanimivih, 
na primer: „Predsednik zveznega komiteja 
za delo, zdravstvo in socialno varstvo 
dr. Nikola Georgievski je opozoril na 
strokovno mnenje zvezne komisije za aids, 
da ljudje, pri katerih so odkrili protitelesa 
virusa aids, ne veljajo za okužene s to 
boleznijo.“ To je bilo septembra 1985.
V Beogradu je prevladala linija zdravnikov, 
ki so prihajali z Vojnomedicinske akademije 
in so bili v uniformah. In ti so bili zelo, bi 
rekla, ortodoksni. Homoseksualnost so še 
zelo dolgo obravnavali kot psihično bolezen, 
medtem ko smo šli mi naprej. Rekla pa bi, 
da so tisti, ki so delali na področju preskrbe 
prebivalstva s krvjo, na stvar tudi v južnih 
republikah Jugoslavije gledali drugače. 

Najbolj pozitivno so sodelovale kolegice, ki 
so pokrivale področje socialne medicine, ki 
torej niso bile epidemiologinje in higieničarke 
– to so bili v glavnem moški. One so veliko 
bolje poznale situacijo v zvezi z drogami, s 
homoseksualnimi praksami in tako naprej. 
One so poznale situacijo s socialnega vidika, 
medtem ko so bili kolegi epidemiologi in 
higieniki bolj usmerjeni v klasično preventivo 
in obvladovanje nam znanih nalezljivih 
bolezni.

Torej so zvezne oblasti želele na vsak 
način prikriti prisotnost epidemije v 
Jugoslaviji? Glavni razlog pa je bil strah 
pred odvračanjem turistov?
Ja, ampak veste, oni so tudi menili, da v 
Jugoslaviji ni MSM, da ni prostitucije, da 
ni narkomanije, oziroma so želeli te pojave 
povsem izničiti, češ, da tega ni. „Pri nas 
enostavno tega ni.“

Kdaj pa so potem sprejeli, da sta hiv in aids 
že pri nas? 
To so sprejeli leta 1990, 1991. Takrat so že 
malo spremenili mnenje, ampak ne vsi. Kajti 
ta linija v uniformah je bila zelo trdna. Mene 
na primer niso poslali na neki kongres, ker 
so menili, da sem preveč napredna. Poslali 
so človeka, ki ni znal besede angleško. Samo 
zato, ker je bil na njihovi liniji. In so kar 
vztrajali pri tem.

Pri tem, da prisotnost protiteles ne pomeni 
okužbe?
Ja. Dolgo časa so vztrajali.

Torej je bil eden od razlogov za prikrivanje 
aidsa homofobija, aids pa tabu ravno zato, 
ker je bil „kuga homoseksualcev“?
Ja, bil je tabu. Čeprav moram reči, da pri nas v 
Sloveniji manj kot drugje. Mene so na primer 
enkrat v osemdesetih povabile v Ankaran 
ženske, ki imajo spolne odnose z ženskami, 
na neko njihovo srečanje, kjer sem o tem 
predavala. Predavala sem tudi študentom 
medicine, tako da pri nas smo do leta 1990, 
v petih letih, pokrili vse skupine. V šolah so o 
tem veliko govorili, tako da se mi zdi, da je pri 
nas ta homofobija zelo hitro izginila. Zdaj se 
spet pojavlja, ampak iz drugih razlogov.

Kako so se z boleznijo spopadli v nekaterih 
drugih republikah, kjer je bila tudi 
stopnja homofobije večja kot pri nas, 
homoseksualnost sankcionirana, pa še 
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priznavali niso, da seropozitivnost pomeni 
okužbo? Že samo v Beogradu so imeli 
precejšnjo prevalenco …
Teklo je normalno, zelo hitro so začeli testirati 
tudi vsako dozo krvi, zdravstvenovzgojnih 
akcij pa so imeli manj, vsekakor manj kot 
pri nas. In zanimivo, to je bilo tudi pri nas 
narobe, na začetku so bile te akcije preveč 
zastraševalne, premalo vzgojne. Šele po prvih 
izkušnjah informiranja prebivalstva smo 
ugotovili, da je treba ljudem vsebine podajati 
na bolj prijazen način. Že tiste domine, ki so 
podirale ena drugo (televizijski oglas o aidsu v 
poznih osemdesetih letih, op. a.), to je bilo v 
bistvu zastraševalno. Ampak takrat se nam je 
pa tako dobro zdelo. Potem smo videli, kako 
simpatično so začeli delati na Švedskem, na 
Norveškem, da so bili tudi takšni spoti, ki so 
na prijeten način prikazovali zaščitene spolne 
odnose. Potem smo tudi mi prenehali strašiti 
ljudi s tem, prišli so tudi bolj prijazni plakati.

Homofobija pa se je lepo manifestirala tudi 
pri nas s prepovedjo festivala Magnus leta 
1987. Svet za socialno in zdravstveno varstvo 
RK SZDL in ljubljanska inšpekcijska 
služba sta festival prepovedala, pri čemer 
jima je prav prišla ravno panika zaradi 
aidsa. Kakšno vlogo pa je pri tem igral 
IVZ? Se je vključil v polemiko o prepovedi 
festivala zaradi epidemioloških razlogov? 
Pravzaprav nas ni takrat nihče ničesar vprašal. 
Dobro se spomnim, da mi, ki smo delali na 
področju preprečevanja okužbe, nismo bili 
nič vprašani s strani teh organov. Spomnim se, 
da je bilo vse to narejeno zelo na hitro, o tem 
se ni razpravljalo en mesec, ampak se mi zdi, 
da je bil festival prepovedan mogoče 10 dni, 
preden naj bi se zgodil. Tako da strokovne 
debate o tem sploh ni bilo. Če bi nas vprašali, 
bi mi zagotovo rekli, da prepoved ni potrebna.

Dr. Vidmar mi je opisoval paniko na kliniki 
v času prvih primerov in kako je moral on 

razsvetljevati na lastni kliniki in drugje, saj 
je bilo neznanja še veliko. Kakšna pa je bila 
atmosfera na Inštitutu in v institucijah, ki 
se jih je prihod aidsa dotikal? Vi sicer niste 
delali z obolelimi, ampak vseeno, ali je bilo 
kaj odpora do dela na tem področju, ker je 
šlo za bolezen homoseksualcev?
Sploh ne, moram reči, da so moji kolegi, 
vsi tisti, ki so se začeli s tem ukvarjati, imeli 
interes in niso imeli nobenih zadržkov, kar 
se tiče spolne usmerjenosti ljudi. So bili pa 
nekateri dogodki zanimivi. Po prvem pokopu 
nekoga, ki je umrl zaradi aidsa, so grob obdali 
z rumenim policijskim trakom. Profesor Likar 
je takrat povedal, da je imela sorodnica, ki ni 
bila nikoli v stiku s pokojnikom, probleme. 
Bila je zaposlena v neki zdravstveni ustanovi 
in ljudje so se je izogibali.

Kako pa se je izvedelo? 
Oh, to se je pa nekako izvedelo.

Kdo pa je to dal okrog groba?
Ne ve se. Moram pa reči, da sem jaz osebno 
mogoče imela probleme dvakrat, ker smo 
morali za nekoga iz zapora, ki je rekel, da ima 
hiv, poiskati pomoč zaradi drugih bolezni, pa 
so mi tam rekli, naj mu najprej aids pozdravim, 
potem ga bodo pa še oni pregledali. V 
zdravstvenih krogih so ga odklonili.

Potem je bil velik problem, ker so z Inštituta 
za patologijo želeli vedeti za vsako osebo s 
hivom, ki naj bi jo obducirali. Mi smo jim 
seveda povedali, da morajo pri vsaki obdukciji 
poskrbeti, da se ne okužijo, ne samo s hivom, 
ampak tudi z drugimi povzročitelji, tako da 
nikakor ni potrebno, da so o tem posebej 
obveščeni. Želeli so, da jim mi sporočamo, 
ampak jim nismo.

Je bil kdaj tudi kakšen problem z izvajalci 
pogrebnih storitev? V Ameriki je bila na 
primer to kar velika težava, saj so pogrebniki 
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zavračali delo s posmrtnimi ostanki oseb, 
ki so umrle zaradi aidsa.
Ne, nikoli. Pri nas ne, tisti niso komplicirali. 
Jaz sem trenutno tudi v nadzornem svetu 
na Žalah in moram reči, da so zaposleni 
neverjetno usposobljeni in profesionalni. Tam 
ni bilo nikoli problema. Bolj je bil problem 
pri zdravstvenih delavcih.

Govorili ste o odklanjanju oseb s hivom 
s strani zdravstvenih delavcev. Ni bilo 
nobenih mehanizmov, vzvodov, s katerimi 
bi se zdravstvene delavce primoralo?
Ne, človek je pač moral najti nekoga drugega. 
Z nekom, ki je odklonil, s takim sploh ni 
imelo smisla razpravljati. Smo pač našli drugo 
pot, da so ga drugi pregledali. Bili pa smo 
presenečeni zaradi njihovega odziva.

Recimo danes, kolikor vem, če zdravnik 
odkloni obravnavo, mora v osmih dneh 
pisno utemeljiti, zakaj je to storil. Če danes 
kdo zavrne obravnavo, ker ima pacient hiv, 
in to utemelji s serostatusom, je to potem 
po vašem sprejemljiva utemeljitev?
Ne, ni sprejemljiva, ker mora zdravnik 
vsak poseg izvesti tako, da zaščiti sebe in da 
ne prenaša okužbe s pacienta na pacienta. 
Mislim, da to ne bi več smel biti problem.

No, pri zobozdravnikih je še vedno … Vem 
za primere, ko posameznik pove, da ima 
hiv, in ga zobozdravnik ne vzame, ponavadi 
z izgovori, da nima prave opreme, da je 
zaseden, da ne more …
Namesto da bi bil zadovoljen, da mu je to 
povedal, ne? Zanimivo, zdaj pa tega res ne 
bi smelo več biti. Saj zobozdravniki delajo z 
maskami, z rokavicami.

Najprej je bila za usklajevanje dela na 
področju aidsa zadolžena komisija za 
nalezljive bolezni pri sekretariatu za 
zdravstvo, leta 1987 pa je bila oblikovana 

posebna komisija za aids. Ustanovitev 
komisije se je takrat verjetno zdela smiselna. 
Kaj pa, če pogledate z današnjega vidika? 
Je bila glede na majhen obseg epidemije 
ustanovitev posebne komisije smiselna ali 
pa je ravno njeno delovanje pripomoglo k 
majhnemu obsegu epidemije?
Bila je smiselna in mislim, da je njeno delo k 
temu veliko prispevalo. Komisija je bila vedno 
sestavljena tako, da so bili v njej epidemiologi, 
infektologi, virologi, transfuziologi.

Vedno je bil prisoten nekdo iz skupine MSM 
in zanimivo je, da smo v komisiji vedno imeli 
tudi nekoga iz cerkvenih krogov, ker smo pač 
takoj vedeli, da so tam pogosti spolni odnosi 
med moškimi, in ker smo želeli, da bi tudi oni 
promovirali uporabo kondomov, ne zaradi 
kontracepcije, temveč zaradi preprečevanja 
širjenja okužb med MSM. In so jo.

So jo? 
So jo. Moram reči, da je bil vsaj tisti, ki je bil 
v komisiji, zelo pozitiven. Povedali smo jim, 
da je okužba možna na tak način, in oni so to 
sprejeli. Njihov pristop je bil takrat pozitiven, 
saj so se zavedali, da imajo lahko na tem 
področju veliko vlogo.

O smiselnosti komisije sem spraševal samo 
zato, ker nisem zasledil, da bi za nekatere 
druge nalezljive bolezni imeli posebno 
komisijo. Zakaj si je aids zaslužil posebno 
pozornost?
Veste, vse druge bolezni smo lahko nadzorovali 
v sklopu komisije za nalezljive bolezni, tam smo 
se ukvarjali predvsem s programi cepljenja, 
dobivali smo se ob raznih epidemijah in 
podobno. Stvari so bile že utečene. Ker so bile 
nekatere epidemije včasih tudi kazniva dejanja, 
so bili zraven tudi predstavniki ministrstva za 
notranje zadeve oziroma takratni miličniki. 
Včasih zgodilo, da je kdo iz kakšnega besa 
opustil protiepidemični ukrep in vedno smo 
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morali izključiti možnost kaznivega dejanja. 
Govorim o drugih boleznih. Kar se tiče aidsa, 
pa je bil potreben nov, zdravstvenovzgojni 
pristop. Vsi vključeni smo se morali zelo 
povezati in delati na enak način, ne eden proti 
drugemu, temveč eden z drugim. Na začetku 
je bil potreben precejšen napor, da smo začeli 
tako delovati. Ni bilo tako enostavno, bilo je 
kar zahtevno.

Kakšne so bile naloge in pooblastila 
komisije? 
Najprej se je bilo treba čisto na začetku 
dogovoriti o testiranju vsake doze darovane 
krvi, za kar je bilo treba zagotoviti denar, 
drugo so bile pa vse te zdravstvenovzgojne 
akcije, ki so morale biti ustrezno koordinirane 
in ustrezno plačane. Da ne bi prišlo med 
nami do kakšnih strokovno nasprotujočih 
si informacij. O vsaki stvari smo se 
morali predhodno dogovoriti, pri javnem 
nastopanju smo pazili, da nismo zahajali 
na druga področja. Jaz sem vedno govorila 
o epidemioloških in zdravstvenovzgojnih 
problemih, nikoli se nisem spuščala v klinične 
teme ali pa recimo na področje virologije. Ker 
je moral vsak pokriti svoje področje.

To so bile naloge, kaj pa pooblastila? 
Komisija je predvsem predlagala ukrepe, ki 
smo jih potem zapisali v našo zakonodajo. 
Tako smo na primer okužbo s hiv uvrstili na 
seznam nalezljivih bolezni, o katerih je treba 
poročati, ukrepe v zvezi z preprečevanjem 
pa smo zapisali v naš zakon o varstvu pred 
nalezljivimi boleznimi.

In kakšen sta bila njen pomen in teža, sta se 
spreminjala? 
Predvsem je postalo proti koncu mojega 
vodenja delo komisije zelo rutinsko, nič ni 
bilo novega. Ne vem sicer, kako komisija 
deluje zdaj, ali se še srečujejo ali pa je delovanje 
zamrlo, ampak od tistega pogostega srečevanja 

na začetku, ko smo sedeli skupaj vsak mesec, 
se je potem zgodilo, da smo se na koncu 
dobivali dvakrat ali pa trikrat letno. Vsak je 
podal poročilo o svojem delu, epidemiologi 
so predstavili podatke o novih primerih, 
s strani infektologov so bila predstavljena 
nova zdravila, s strani mikrobiologov in 
transfuziologov pa novosti pri testiranjih.

Pri zdravljenju okužbe s hivom je bilo 
kar nekaj mejnikov, predvsem uvedba 
zdravil. Kako je bilo z njihovim uvajanjem 
v slovenski prostor, je bila to stvar klinike 
in zavarovalnice ali je besedo imela tudi 
komisija? Je bila hitra uvedba zdravil 
zasluga komisije?
Ne vem, če je to bil uspeh komisije, a mislim, 
da je zavarovalnica spremljala delovanje 
komisije, v kateri sicer ni imela nikoli svojega 
predstavnika, in potek epidemije med 
prebivalstvom. Zdravila odobri komisija za 
zdravila pri zavarovalnici, ki je na predlog 
Infekcijske klinike najnovejša zdravila vedno 
takoj uvrstila na seznam. Zdravila, ki so jih 
naši zdravniki predlagali, so bila s strani 
zavarovalnice vedno odobrena. Vedno smo 
imeli na voljo najsodobnejša zdravila.

Je tu šlo vse gladko, sploh če imamo v 
mislih visoke cene zdravil?
Zdravstvena zavarovalnica, ki je plačevala 
zdravljenje okužbe s hivom, je nova zdravila 
vedno uvrstila na seznam zdravil, za katera 
je plačevala Infekcijski kliniki kot posebni 
zaračunljiv material. Zavarovalnica ni nikoli 
odklonila plačevanja najnovejših zdravil.

Sredi devetdesetih let je bilo verjetno že 
jasno, da epidemija pri nas ne bo tako 
obsežna kot v nekaterih drugih državah. Je 
to kaj vplivalo na delo in pomen komisije? 
Omenili ste, da ste se manj sestajali, delo je 
postalo rutinsko, verjetno so se razmere po 
tistem pionirskem obdobju umirile?
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Ja, zelo so se umirile. Moram reči, da smo bili 
kar pomirjeni, kajti v začetku smo pričakovali, 
da bo imela epidemija tudi pri nas večji obseg, 
tako kot v drugih državah. Omenila sem 
že, da nas je presenetilo, da večje epidemije 
ni bilo med odvisniki od prepovedanih 
drog. Poudarila bi tudi dobro sodelovanje s 
predstavniki skupine MSM, ki so zelo veliko 
naredili na področju zdravstvene vzgoje, 
zato se tudi v tej skupini epidemija ni preveč 
razširila. Primerov prenosa s krvjo in krvnimi 
pripravki pa tudi ni bilo, razen pri hemofilikih, 
ki so se okužili z uvoženim krioprecipitatom.

Če se ne motim, ga je bilo treba uvoziti, ker 
ga je takrat pri nas primanjkovalo?
Res je. In še tako je bilo, da tudi uvoženega 
ni bilo dovolj za vse. Po osebnem ključu so 
izbrali tiste, za katere so menili, da ga najbolj 
potrebujejo. Že takoj na začetku je bilo na ta 
način okuženih petnajst ljudi.

Potem je bil sprejet tudi zakon o 
odškodninah za hemofilike, ki so se s hivom 
okužili preko krvnih pripravkov?
Ja, bil je zakon, pripravljali smo ga na 
ministrstvu takrat, ko sem bila tam zaposlena 
jaz, leta 1997, glavni protagonist tega pa je bil 
prof. Faganel iz Društva hemofilikov.

Po uvedbi obveznega testiranja darovane 
krvi ni bilo nobenega primera okužbe s 
transfuzijo, so pa izračunali verjetnost, 
da se lahko to kljub varnostnim ukrepom 
zgodi enkrat na vsakih 10 do 20 let. To se v 
30 letih še ni zgodilo? 
Ne, zaenkrat še ne. Statistična verjetnost 
obstaja, a ravno zaradi majhne okuženosti 
prebivalstva je to zelo malo verjetno. Pri nas 
velja, da so kri in krvni derivati varni.

Kakšni pa so bili uspehi komisije v času 
vašega vodenja, torej v obdobju od 1989 do 
2000?

Težko bi kakršne koli uspehe pripisala 
konkretno komisiji, ker dela nismo evalvirali, 
ni bilo neke prospektivne študije. Prav je bilo, 
da je komisija povezovala vse akterje, ki smo 
sodelovali pri preprečevanju širjenja okužbe, 
težko pa ocenim, kaj bi bilo, če je ne bi bilo. A 
menim, da smo delovali pozitivno.

Bili smo ena prvih držav, ki je sredi 
osemdesetih, natančneje z januarjem 1986, 
pričela s testiranjem darovane krvi. Je bila 
ta odločitev sprejeta na komisiji, je bilo 
v zvezi s tem kaj odpora, tudi na primer 
zaradi finančnih posledic?
Da, ta odločitev je bila sprejeta na komisiji, 
takrat še na Komisiji za nalezljive bolezni. 
Sestala sem se z dr. Ljerko Glonar z Zavoda za 
transfuzijo krvi in uvedli smo testiranje vsake 
doze krvi. Nismo delali zbira, pregledana je 
bila vsaka doza, kar je kri sicer podražilo, a 
smo zagotovili, da je bila kri varna. Odpora 
zaradi višjih stroškov pa ni bilo.

Kaj pa uvedba presejalnega testiranja, 
je potekala gladko? So se pojavljala tudi 
vprašanja o spoštovanju zasebnosti, 
anonimnosti in o morebitnih posledicah 
pozitivnih rezultatov? Ponekod v tujini 
so se pojavljali pomisleki o smiselnosti 
testiranja oziroma poznavanja hiv-statusa, 
saj to posamezniku ni koristilo, ker pač ni 
bilo na voljo nobenih zdravil, obenem pa je 
obstajal strah, kdo vse bo imel dostop do 
informacij o serostatusu posameznikov.
Ne, pomislekov o smiselnosti uvedbe 
testiranja ni bilo, vsi smo se strinjali, da je 
testiranje smiselno. Dokler ni bilo terapije in 
če posameznik še ni bil bolan, se ga je samo 
podučilo, naj bo odgovoren, da s svojim 
obnašanjem ne širi hiva, ampak naj upošteva 
vse preventivne ukrepe.

Samo enkrat smo imeli primer v zvezi z 
anonimnim testiranjem in hemofiliki. Ko 
smo delali letno poročilo in navajali diagnoze 
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okužb po regijah, smo navedli diagnozo pri 
nekem hemofiliku. Ker pa je bil na Koroškem 
le en hemofilik, so potem vsi vedeli, da je to 
on. To nam je na začetku nekako ušlo. Sicer 
pa je bila zasebnost vedno varovana.

Ko je v ZDA leta 1985 umrl Rock Hudson, 
se je javnost nenadoma zavedela, da obstaja 
aids, to pa je sprožilo pravo paniko. Pojavili 
so se predlogi, celo s strani nekaterih 
politikov, da je treba dati vse obolele in 
seropozitivne v karanteno, jih tetovirati z 
identifikacijskimi številkami in podobno. 
K sreči od vsega tega ni bilo nič, me pa 
zanima, ali se je kaj podobnega takrat 
pojavljalo tudi pri nas?
Uradnih predlogov seveda ni bilo, iz javnosti pa 
so bili. Ko smo sodelovali v raznih kontaktnih 
oddajah na radiu, so bili klici tipa „Dajmo vse 
HIV-pozitivne na eno mesto pa okrog ograjo“ 
in podobno. Praviloma so se oglašali ljudje, 
pri katerih sploh ni bilo možno, da bi bili 
izpostavljeni hivu, navadno kakšne starejše 
osebe. Moram pa reči, da do takih predlogov 
ni prihajalo zgolj pri hivu, tudi pri drugih 
nalezljivih boleznih bi nekateri najraje vse dali 
v karanteno, potem bi se šele počutili varne. 
Tako da ja, bili so takšni predlogi, saj so se pri 
kontaktnih oddajah taki ljudje vedno oglašali.

Ko ste se poslavljali z mesta predsednice 
komisije za aids, je bilo kumulativno število 
prijavljenih diagnoz nizko, na voljo so bila 
učinkovita zdravila, skratka, obeti so bili 
dobri. Ste si predstavljali, da bomo 15 let 
kasneje tam, kjer smo, torej z relativno 
visoko prijavno incidenco okužb s hivom 
in naraščajočo populacijo oseb, ki živijo s 
hivom?
Kot sem že omenila, me je bilo čisto na 
začetku epidemije v osemdesetih letih strah, 
da se bo hitreje širila, čeprav se je desetletje 
kasneje izkazalo, da pri nas napreduje počasi. 
Zdi se mi, da so bili ljudje ozaveščeni in da je 
k počasnemu širjenju pripomoglo odgovorno 

obnašanje, da je epidemiološka situacija 
torej rezultat prizadevanj tako ozaveščene 
populacije kot tudi zdravstvene službe. Seveda 
pa epidemije ne moremo ustaviti, kaj takega 
je povsem nemogoče.

Sama sem si, ko sem odhajala iz komisije, 
pravzaprav predstavljala, da bo število oseb s 
hivom večje. Predvsem se mi je zdelo, da bo 
epidemija izbruhnila v skupini injicirajočih 
uživalcev drog, ampak ni. 

Kaj pa mislite o razmerju med prijavno in 
dejansko incidenco, ali se nekako ujemata? 
Prijavna je verjetno z zamikom za dejansko, 
ampak ali mislite, da je okužb več, kot pa 
jih je vsako leto odkritih?
Zagotovo je število dejanskih okužb večje 
od števila prepoznanih okužb. Po mojem jih 
je vsaj še enkrat toliko, kot je prijavljenih. 
Problem pa je, da se nekateri vztrajno 
izogibajo testiranju, vse dokler se ne pojavijo 
prvi znaki bolezni.

Kako pa ocenjujete, kakšen bo nadaljnji 
potek epidemije pri nas?
Mislim, da večjih razsežnosti epidemija ne 
bo dobila, me pa skrbi, ker je spet čedalje več 
drugih spolno prenosljivih okužb, ki smo jih 
imeli že zelo pod nadzorom, zdaj pa se spet 
pojavljajo, na primer sifilis in gonoreja. Če 
imamo slabo epidemiološko situacijo pri teh 
boleznih, to seveda pomeni, da jo bomo lahko 
imeli tudi na področju hiva.
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Sodobni čas je v družbo vnesel globalne 
spremembe: seksualna revolucija v šestdesetih 
letih in svobodnejši odnos do spolnosti, 
liberalnejši odnos do drog, razmah prevoznih 
sredstev in turizma ter s tem mešanje 
populacij, liberalizacija navad in običajev 
ter tudi napredek moderne medicine, ki je 
uvedla tehniko intravenskega načina dajanja 
učinkovin in transfuzijo krvi. To so verjetno 
glavni razlogi za nastanek “nalezljive smrti” 
našega časa, nove kuge, kuge 20. in 21. 
stoletja.

Danes lahko gledamo na aids kakoar na 
skokovit prehod v dojemanju najbolj intimnih 
področij v človekovem življenju in zdravju – 
dramatičen prelom s preteklostjo – prevrat, ki 
prizadeva življenje posameznika in skupnosti. 
Kajti nobena druga bolezen ali epidemija 
v svetovni zgodovini ni tako prelomila z 
obstoječimi vrednotami in stanjem v zdravju, 
kot je to storil aids. Nikdar v preteklosti ni 
zdravstvena tema, kot je hiv oziroma aids, 
tako temeljito terjala ponovnega premisleka 
o osebnih vrednotah in vrednotah naših 
družbenih sistemov.

Začetki aidsa v bivši državi Jugoslaviji segajo v 
osemdeseta leta, ko so do 1. novembra 1985 
aids odkrili pri treh osebah. Po vzoru držav, 
kjer je aids že postal pomemben zdravstveni 
problem, so tako osnovali koordinacijsko 
središče pri Zveznem zavodu za zdravstveno 
varstvo v Beogradu in referenčni laboratorij 
na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske 
fakultete v Ljubljani. Namen teh središč 
je bilo povezovanje s središčem Svetovne 
zdravstvene organizacije. Najprej je bilo 
treba ugotoviti, kako se je okužba s hivom 
razširila po posameznih deželah. Pri nas je 
bilo ugotovljeno, da so v majhnem odstotku 
okuženi injicirajoči uživalci drog in bolniki s 
hemofilijo, do tedaj odkriti bolniki pa so bili 
zdomci ali tujci.

Istega leta je bila v Sloveniji kot posvetovalno 
telo ustanovljena Komisija za aids, ki deluje še 
danes. Sprejela je naslednje ukrepe: testiranje 
hemofilikov, uvedba testiranja krvodajalcev 
in toplotna obdelava krvnih produktov. 
Hemofiliki, ki so s transfuzijo prejeli okuženo 
kri, so bili ogroženi, še preden je bil prepoznan 
povzročitelj bolezni (leta 1983 prepoznan in 
leta 1986 poimenovan HIV). Od oktobra 
1985 se je pri nas lahko testiral vsak, ki je to 
želel. V obdobju od leta 1986 do leta 2015 so 
bili pregledani 3 milijoni enot krvi.

Prvi primer aidsa je bil v Sloveniji zabeležen 
leta 1986. 

Prvi nacionalni program preprečevanja in 
obvladovanja aidsa je Slovenija dobila leta 
1996.

V zadnjih tridesetih letih je bilo odkritih 726 
okužb s hivom. V Sloveniji je okužena manj 
kot ena oseba na 1000 prebivalcev, kar je v 
primerjavi z drugimi državami članicami EU 
relativno malo. To lahko deloma pripišemo 
zgodnjim, organiziranim in sistematičnim 
pristopom na področju preventive.

Že od vsega začetka epidemije je bila vloga 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(oz. njegovih predhodnikov) na področju 
preventive zelo pomembna. Odgovoren je za 
zbiranje epidemioloških podatkov o številu 
okužb s hivom, spremljanje njihove dinamike, 
ugotavljanje najbolj prizadetih in ogroženih 
skupin, izdelavo priporočil za preprečevanje 
novih okužb ter za razvijanje in koordiniranje 
zdravstvenovzgojnih aktivnosti ter 
preventivnih kampanj za splošno populacijo 
in posamezne ranljive skupine.

V preventivne aktivnosti so se v preteklih 
tridesetih letih vključevale nevladne 
organizacije: ŠKUC, Aids fondacija Robert, 
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ŠOU, Legebitra, DIH in druge. Cilj in 
poglavitna sporočila aktivnosti so bili 
omejevanje tveganega vedenja in stigme, 
izboljšanje življenj oseb s hivom, promocija 
testiranja, ukvarjanje z dejavniki pri primarni 
preventivi, informiranje, osveščanje in 
izobraževanje javnosti, promocija kondoma 
in lubrikanta ... Vzpostavljena je bila skupina 
za samopomoč, organizirana so bila testiranja 
po krajih v Sloveniji, potekali so distribucija 
kondomov in brošur, izobraževanja ter 
številne druge preventivne aktivnosti.

Zdravje zapornikov je javnozdravstveni 
problem. Zapori so običajno dobro skriti pred 
očmi javnosti, ki se z njimi ne obremenjuje 
preveč in zapornike le označi za izolirano 
skupnost. Toda dejstvo je, da zaporniki 
prihajajo iz družbe in se po prestali zaporni 
kazni vrnejo nazaj v družbo.

Zaradi slabe prehrane, omejenega življenjskega 
prostora, slabe higiene, tesnega sožitja in 
tveganega vedenja zapornikov je v zaporih 
tveganje za okužbe s številnimi nalezljivimi 
boleznimi močno povečano, hkrati pa je 
zmanjšana možnost dobrega okrevanja. 
Najbolj problematične nalezljive in s krvjo 
prenosljive bolezni v zaporih so okužbe s 
hivom ter hepatitisoma B in C. Omejevanje 
in preprečevanje širjenja bolezni v zaporih ni 
pomembno le za zapornike, ampak za širšo 
skupnost.

Leta 1987 so bila v sodelovanju z 
ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom 
za zdravje izdelana priporočila za obravnavo 
zaprtih oseb s hivom. Od takrat se izvaja 
osnovne preventivne ukrepe, ki vključujejo 
izobraževanje zaposlenih in zapornikov ter 
dostop do substitucijske terapije za zasvojene z 
drogami. V zaporih naj ne bi bilo drog, vendar 
so dosegljive tudi tam. Približno ena četrtina 
zapornikov, kar velja tudi za širši in ne samo 

slovenski prostor, je odvisna od prepovedanih 
drog. Poročila Uprave za izvrševanja kazenskih 
sankcij, ki je pri nas odgovorna za sistem 
prestajanja zaporne kazni, večkrat kar osupnejo 
z izvirnostjo metod tihotapljenja droge v 
zapore, ki si jih nekateri izmišljajo: droge so 
našli zašite v supergah, v jetrnih paštetah ... 
Če primerjamo razširjenost bolezni v zaporih 
z razširjenostjo bolezni v splošni populaciji, 
je verjetnost za prenos okužbe z virusi, ki se 
prenašajo s krvjo, kar nekajkrat večja. Vzrok 
so poškodbe, samopoškodbe ter nedostopnost 
igel za injiciranje, ki imajo večkrat še večjo 
ceno kot droga sama. Po pričevanjih eno iglo 
uporabi več zapornikov, prav tako je tvegana 
souporaba igle za tetoviranje, ki je v zaporih 
precej razširjeno. Čeprav so rezultati evalvacij 
programov izmenjave igel v zaporih v državah 
izvajanja nedvomno pokazali izboljšanje 
zdravja zapornikov, znižanje skupne uporabe 
injekcij med kaznjenci, upadanje smrtnih in 
nesmrtnih prekomernih odmerkov heroina 
ter zmanjševanje vnetnih in drugih okužb, 
povezanih z injekcijami, kljub dolgoletnim 
prizadevanjem tovrstnega programa pri nas še 
vedno nimamo. Vzrok naj bi bila zakonodaja, 
ki tega ne omogoča. Vsake toliko časa se izvede 
raziskava o potrebah po tovrstnih programih, 
vendar se pri tem tudi konča.

Zapornike pri nas obveščamo o tveganju 
nezdravega vedenja, zagotovimo jim ustrezne 
pripomočke za zaščito, npr. kondome, 
razkužila, britvice za enkratno uporabo, varno 
opremo za tetoviranje itd. Po vseh zaporih so 
na voljo predavanja za zaposlene ter zapornike 
o tveganih vedenjih in preprečevanju hiva 
oziroma aidsa, zaporniki imajo tudi možnost 
individualnega anonimnega razgovora. Sama 
že vrsto let obiskujem zapore po Sloveniji 
in imam zelo dobre izkušnje z interesom 
zapornikov za omejevanje tveganega vedenja 
ter z odzivom na možnost testiranja. 
Priznati moram, da mi je bilo na začetku 
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velik izziv zaprtim osebam, zlasti moškim 
zapornikom, govoriti o seksu, penetrativnih 
spolnih odnosih, oralnih spolnih praksah in 
podobnem.

Testiranje za hiv je za zapornike brezplačno, kar 
pa ne velja za testiranje na virusne hepatitise, 
čeprav o argumentih za brezplačno testiranje 
zapornikov oz. vključitev v vsakoletni cepilni 
program (kot v primeru zdravljenih na 
substitucijski terapiji), ni mogoče dvomiti.
Po predavanjih za manjše skupine zapornikov, 
do največ 15 udeležencev, na katerih lahko 
sproti postavljajo vprašanja, želi po zaključni 
diskusiji marsikdo še individualen razgovor o 
okužbah pa tudi o drugih zdravstvenih temah.
Tako je bil tudi v mednarodnem merilu 
prav pojav hiva oziroma aidsa tisti ključni 
argument za iniciativo Zdravi zapori v okviru 
Svetovne zdravstvene organizacije, ki je sedaj 
prerasla v pomemben program, katerega 
rezultat so izboljšanje splošnega zdravja, 
uvedba preventivnih programov na različnih 
področjih ter zagotavljanje človekovih 
pravic zaprtih oseb. Osnovno vodilo je, da 
mora družba zagotoviti vsaj programe, ki 
so dosegljivi v skupnosti. Ko kot članica 
usmerjevalnega odbora omenjenega programa 
od blizu opazujem razvoj številnih iniciativ po 
Evropi in širše ter vidim, kako so se pogoji in 
standardi prestajanja kazni dejansko izboljšali, 
sem ponosna na področje preventivne 
medicine oziroma t. i. socialne medicine, ki se 
je pri nas pred kratkim zlila v področje javnega 
zdravja. Žal pred nekaj leti preminuli zdravnik 
javnega zdravja iz Anglije Alex Gatherer, 
pobudnik programa, je prejel prestižno 
nagrado American Public Health Association 
za dosežke na področju človekovih pravic, in 
sicer eno leto za Nelsonom Mandelo.

Zapornikom je namreč odvzeta prostost, 
nikoli pa jim ne smemo vzeti osnovnih 
človekovih pravic, med katere spada tudi 

pravica do zdravstvene oskrbe in dostojanstva.
Če dosegljivih programov dostopnosti 
oz. izmenjave igel za injiciranje drog še 
vedno nimamo, je treba povedati, da smo 
v Sloveniji eni izmed prvih v Evropi začeli 
z zamenjavo igel za injiciranje v skupnosti. 
Na pragu velikih družbenih sprememb 
najprej v okviru Društva za zaščito družbene 
norosti, nato v okviru NVO Stigma. V 
okviru Aids fondacije Robert smo kasneje v 
sodelovanju s programom PHARE pričeli 
s prvim terenskim delom: iskanjem novih 
stikov na terenu, vzpostavljanjem zaupanja, 
obveščanjem ter deljenjem igel in kondomov. 
Ko smo pričeli z izvajanjem deljenja igel, se 
je to lahko interpretiralo kot kaznivo dejanje 
omogočanja uživanja ilegalnih drog. Zato so 
prvi terenski delavci s seboj nosili potrdilo o 
izvajanju preventivnega programa, ki ga je 
izdalo MZ. Navezovanje stikov z uporabniki 
ilegalnih drog, ki niso iskali nobene druge 
oblike pomoči, je pokazalo potrebo po 
odprtju prvega dnevnega centra na terenu v 
takratnih prostorih Aids fondacije Robert 
na naslovu Bežigrad 7, najprej enkrat na 
teden, kasneje trikrat tedensko. Aktivnosti v 
dnevnem prostoru so zajemale vključevanje 
prostovoljcev s področja zdravstva ter ostalih 
področij, predavanja in izobraževanja o 
boleznih in preventivnem ravnanju ... 
Obiskovalcem so prostori omogočali varno 
zadrževanje, prejeli pa so tudi tople napitke, 
kavo in piškote ter občasno tudi hrano. Z 
združitvijo Stigme, ki je do takrat imela 
„šalter“ za deljenje igel, z Aids fondacijo 
Robert smo prostore na Wolfovi ulici razširili 
in dnevni center je poslej deloval v centru 
Ljubljane vsak delovni dan. Na dan smo 
sprejeli tudi do 80 obiskovalcev, ki so dobili 
zavetišče, pozimi tople prostore, nasvete, 
varen material vključno s sterilnimi iglami in 
kondomi, možnost osnovne higiene, uporabo 
kuhinje ter pomoč pri iskanju pomoči s 
področja socialnega in zdravstvenega varstva. 
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Pridobivali smo donacije v obliki hrane, kot 
npr. mleko ter pekarniške in slaščičarske 
izdelke prejšnjega dne. Znano je, da so 
odvisni od heroina veliki ljubitelji sladkarij. 
Pomemben ukrep je bil tudi postavljanje 
kondomatov na javnih mestih. V tem obdobju 
smo bili vseskozi medijsko izpostavljeni, saj 
smo morali med drugim nenehno zagovarjati 
argumente za program dostopnosti igel za 
injiciranje. Spomnim se pisma organizacije 
združenja diabetikov, ki je od mene zahtevalo 
javno opravičilo zaradi izjave, da so odvisni 
od heroina bolniki in da do zdravljenja 
organizem na nivoju receptorjev potrebuje 
drogo, kot potrebujejo bolniki s sladkorno 
boleznijo inzulin.

Program je predstavljal pomemben ukrep 
zmanjševanja škode predvsem med tistimi 
injicirajočimi uporabniki drog, ki niso 
iskali druge medicinske oz. nadomestne 
metadonske terapije.
Vir: Statistični podatki AIDS fondacije Robert, 
2006

Na osnovi mednarodnih konvencij in 
priporočil je bila na okrogli mizi o aidsu v 

CD že v letu 1989 sprejeta odločitev, da se 
sistemsko uredita preventiva in nadzor nad 
hivom oziroma aidsom.

Vseskozi so pomembne javnozdravstvene 
preventivne aktivnosti potekale v okviru 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (oz. 
njegovih predhodnikov), ki med drugim 
sistematično načrtuje in izvaja promocijske 
ter zdravstvenovzgojne aktivnosti. Nacionalni 

Vir: Statistični podatki AIDS fondacije Robert, 2006

Odstotek tistih, ki so v zadnjem letu iskali 
pomoč (metadon)

Razmerje med izdanimi in vrnjenimi iglami po mesecih

Evita Leskovšek



inštitut za varovanje zdravja, predhodnik 
NIJZ, se je na področju preprečevanja hiva 
oziroma aidsa že na samem začetku uvajanja 
preventivnih aktivnosti zelo dobro povezal 
s takratnimi Zavodi za zdravstveno varstvo 
v devetih zdravstvenih regijah po Sloveniji. 
Tako so t. i. koordinatorji za zdravstveno 
vzgojo sodelovali pri načrtovanju programov in 
komunikacijski strategiji ter skupaj s ključnimi 
deležniki v svoji regiji izvajali programe in 
distribuirali gradiva, kot so zloženke, plakati in 
ostala zdravstvenovzgojna gradiva.

V letu 1994 smo s pomočjo prostovoljcev 
začeli javno razdeljevati kondome. V dvajsetih 
letih smo jih preko naše mreže razdelili več 
kot 2 milijona. Brezplačno razdeljevanje 
kondomov in rdečih pentelj je potekalo hkrati 
z načrtovanimi programi in kampanjami s 
specifičnimi sporočili ob svetovnem dnevu boja 
proti aidsu, pred začetkom počitnic in dopustov 

ter ob posebnih in 
načrtovanih aktivno-
stih.

Aktivnosti so bile 
vseskozi usmerjene na 
mlade; med drugim 
smo organizirali vse-
slovensko konferenco 
Mladi lahko ustavimo 
aids v Novi Gorici.

Ko še ni bilo skupnega programa UNAIDS, 
smo od programa Global Program on Aids s 
sedežem v Kopenhagnu prejemali glasilo s 
primeri dobrih praks programov in kampanj 
iz celotne Evrope. Že po nekaj letih smo bili 
tudi mi citirani z navajanjem akcij v Sloveniji, 
saj smo z inovativnimi idejami in pristopi 
skrbeli, da je bila tema aidsa v javnosti in 
medijih vedno visoko uvrščena.
Tako smo nekaj let v sodelovanju s cvetličarji 
po Sloveniji razdeljevali letak, srček s 
sporočilom „Želim ti varno ljubezen“ s 
prilepljenim kondo-mom, ki so ga prejeli vsi, 

ki so za Valentinovo kupovali cvetje.
Ena od odmevnih kampanj je potekala v 
okviru evropske akcije Evropa proti aidsu, v 
okviru katere smo se povezali s koordinatorji 
in takrat kot edina nečlanica EU sodelovali 
v kampanji Leteči kondom s pripadajočim 
„potnim listom“, zloženko v obliki potnega 
lista z duhovitimi stripi v vseh evropskih 
jezikih, informacijami o hivu oziroma aidsu 
in informacijami o tem, kako se imenuje 
kondom uradno in pogovorno ter kakšna je 
povprečna cena kondoma. Potni list je imel 
seveda na zadnji strani prilepljen kondomom.
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Potni list se je delilo na vseh mestih, povezanih z 
mladimi in potovanji: na Centru za mladinski 
turizem, avtobusnih postajah, vlakih, 
letališču ... Plakat letečega kondoma z dvema 
zaljubljencema, ki potujeta na velikanskem 
kondomu proti planetu mesec ljubezni, pa je 
bil distribuiran na vseh javnih mestih. Med 
promocijo kampanje smo v sodelovanju z 
balonarskim društvom napihnili 15 metrov 
velik balon v obliki letečega kondoma, simbol 

kampanje, ter imeli predstavitev za novinarje 
na trgu Ajdovščina pred samim balonom. 
Sledila je akcija razdeljevanja t. i. potnih 
listov na vseh mejnih prehodih v Sloveniji 
s študenti, ki so nosili majice z logotipom 
letečega kondoma.

Na evalvacijskem srečanju koordinatorjev 
akcije v Bruslju smo tisto leto ob predstavitvi 
zapletov, povezanih s člankom v Delu in 
fotografijo na prvi strani, ko je potni list s 
kondomom prejela tudi nuna, izzvali gromek 
smeh občinstva. Šlo je namreč za to, da je 
omenjena nuna v naslednji številki Dela 
zahtevala preklic novice, češ da ni vedela, kaj 
je prejela, ob spoznanju, kaj drži v roki, pa je 
to ostudno stvar takoj odvrgla v koš za smeti.

V naslednji številki Dela se je nato oglasil 
študent, ki je izrazil mnenje, da sicer spoštuje 
njeno odločitev za seksualno abstinenco, 
vendar meni, da je naredila družbeno škodljivo 
dejanje in bi lahko kondom raje podarila 
komu drugemu ... Prav tako so zanimanje 
pritegnili tudi kolegi s Škotske, ki so zahtevali 
spremembo logotipa v bolj nevtralnega, kar 
se tiče spolne usmerjenosti dveh zaljubljencev 
na letečem kondomu. Prvemu bi želeli krilo 
spremeniti v hlače in skrajšati lase.
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Naslednje leto smo v Sloveniji zelo uspešno 
in v medijih odmevno kampanjo nadgradili s 
simbolično izmenjavo potnih listov z avstrijsko 
organizacijo Österreichische AIDS Hilfe na 
mejnem prehodu Šentilj pod sloganom „Aids 
ne pozna meja“.

Z Inštitutom za zgodovino medicine 
smo se lotili izdelave prikaza dejstev in 
pomembnih mejnikov v zgodovini aidsa po 
posameznih področjih, kot so epidemiologija, 
mikrobiologija, klinika, preventiva. Izdelali 
smo 7 velikih panojev, ki smo jo za večje 
osveščanje o okužbi in bolezni ter o njunem 
preprečevanju postavljali po javnih ustanovah 
v Sloveniji.

V obdobju od leta 1990 do leta 2015 smo 
organizirali ali se udeležili nekaj sto sestankov 
in okroglih miz.

Kampanja ob svetovnem dnevu aidsa je 
postala ključni mehanizem za podporo 
civilne družbe pri vključevanju v skupna 
prizadevanja. Kampanje so ves čas poudarjale 
izbrana sporočila.

Tako so se gesla, ki so bila usklajena z 
Združenimi narodi in bila prej poenotena v 
okviru programa Global Program on AIDS, 
sedaj v okviru UNAIDS glasila:

1988 POGOVARJAJMO SE O AIDSU
1989 NAŠA ŽIVLJENJA, NAŠ SVET – 
SKRBIMO DRUG ZA DRUGEGA
1990 ŽENSKE IN AIDS
1991 AIDS – NAŠA SKUPNA SKRB
1992 AIDS – NAŠA SKUPNA SKRB
1993 AIDS GROZI – KAJ ŠE ČAKAMO
1994 AIDS IN DRUŽINA
1995 SKUPNE PRAVICE – SKUPNA 
ODGOVORNOST
1996 EN SVET – ENO UPANJE
1997 ŽIVIMO V SVETU AIDSA – ŽIVI 
IN PUSTI ŽIVETI
1998 MLADI LAHKO USTAVIMO 
AIDS
1999 MLADI LAHKO USTAVIMO 
AIDS
2000 LJUBI ŽIVLJENJE – MOŠKI 
LAHKO VPLIVAMO
2001 ZAMISLIL SEM SE ... KAJ PA TI?
2002 ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI – BREZ 
STIGME IN DISKRIMINACIJE
2003 ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI – SKUPAJ 
PREMAGAJMO STRAH, SRAMOTO, 
OSAMITEV IN KRIVICO
2004 ME SLIŠIŠ?
2005–2010  DRŽIMO OBLJUBO – 
USTAVIMO AIDS
2010–2015 PROTI NIČLI. NIČ NOVIH 
OKUŽB, NIČ SMRTI, NIČ STIGME.

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu v 
Sloveniji že vrsto let potekajo tudi posveti za 
strokovno javnost in medije. Posveti poleg 
sej Komisije za AIDS predstavljajo ključni 
mehanizem za komunikacijo s strokovnimi 
javnostmi in širšo javnostjo ter so tradicionalno 
mesto, kjer se vsako leto srečujejo stroka, 
politika in nevladni sektor.
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Raziskave in evalvacije so pokazale, da v 
Sloveniji večina mladih pozna aids in da se 
približno tri četrtine mladih ob prvem spolnem 
odnosi zaščiti s kondomom. Zaskrbljujoče pa 
je slabo poznavanje ostalih spolno prenosljivih 
bolezni ter dejstev, povezanih s spolnostjo. 
Kljub dolgoletnim prizadevanjem za uvedbo 
spolne vzgoje v šolski učni načrt in čeprav je 
pomen spolne vzgoje opredeljen v nacionalni 
strategiji preprečevanja hiva oziroma aidsa, 
sistematičnega izvajanja v šolskem sistemu še 
vedno nimamo.

Spolno vedenje mora sicer še vedno 
ostati intimna zadeva, odločitev vsakega 
posameznika, vendar je predpogoj dobro 

informiranje na osnovi znanstveno preverjenih 
in relevantnih strokovnih dejstev. Šole so eden 
izmed pomembnih dejavnikov pri izvajanju 
vzgoje in ozaveščanja o zdravem načinu 
življenja, tudi na področju spolne vzgoje. 
Šola je prostor, ki posredno in neposredno 
sooblikuje izkušnje, stališča, znanje, vrednote 
in ravnanje. Izobraževanje in različne 
preventivne dejavnosti lahko vplivajo na 
zmanjšanje tveganja na različnih področjih. 
Šole morajo otrokom in mladostnikom 
posredovati verodostojne informacije in 
znanja. Dajati jim morajo možnost, da na 
podlagi znanja in lastnih izkušenj razpravljajo 
o različnih tematikah, tudi o vsebinah s 
področja spolnosti. Ključno je zagotavljanje 
vključenosti vsebin vzgoje in izobraževanja za 
spoštljive odnose in komuniciranje ter zdravo 
spolnost v učne načrte za celotno populacijo 
otrok in mladostnikov.

Na to, da so mladi o spolnosti premalo 
informirani, kažejo različni viri. Avtorji 
raziskav pri nas poročajo, da so mladi z 
zgodnjimi spolnimi izkušnjami poročali o 
številnejših spolnih partnerjih, torej bolj 
tveganem spolnem vedenju. Poleg tega so 
moški z zgodnjim prvim spolnim odnosom 
poročali o pogostejših spolno prenosljivih 
okužbah in so pri spolnem odnosu redkeje 
uporabili kondom. Ženske z zgodnjimi 
spolnimi izkušnjami so pogosteje poročale o 
najstniških nosečnostih. Mnogi, ki so imeli 
prvi spolni odnos pred 16. letom starosti, 
menijo, da je to prezgodaj. Da bi takrat, ko 
so imeli prvi spolni odnos, morali vedeti več, 
jih meni približno tri četrtine. Med temi 
jih je večina dejala, da bi o spolnosti najraje 
izvedeli več od staršev, spolna vzgoja v šoli pa 
je bila med najbolj zaželenimi viri informacij 
o spolnosti na drugem mestu. Zaskrbljujoče 
je dejstvo, da več kot polovica mladih dobi 
nepreverjene informacije o spolnosti preko 
interneta.
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Številna leta smo izvajali edukacijo 
izobraževalcev, izobraževanje učiteljev in 
prostovoljcev ter po šolah distribuirali 
okrožnice s sporočili, številne plakate, 
informativne zloženke, letake ter videokasete.
Uvedba sistematične spolne vzgoje ostaja 
še naprej eden od pomembnih izzivov na 
področju preventive.

Vse javnozdravstvene in promocijske aktivnosti 
so bile vsa leta uspešne predvsem zaradi 
koordinacije in dobrega sodelovanja centralne 
enote, takratnega IVZ-ja, z regijskimi ZZV-
ji, ki so izvajali številne aktivnosti v regijah. 
Pomemben mejnik predstavljajo aktivnosti 
oz. kampanje ob svetovnem dnevu boja 
proti aidsu, ki je tradicionalno 1. decembra. 
Tako so koordinirane aktivnosti, usklajene s 
sporočili WHO in UNAIDS, pod globalnim 
geslom vedno potekale na nacionalni ravni in 
v sodelovanju s sodelavci po regijah, drugimi 
inštitucijami ter mediji po vsej Sloveniji.

Istočasno smo po vsej Sloveniji razdeljevali 
tematske plakate, rdeče pentlje in kondome.

Nadgradnja preventivnih prizadevanj je 
bilo koordinirano in usklajeno delovanje s 
ključnimi nevladnimi organizacijami in akterji 
v Sloveniji, ki smo jih vedno bolj vključevali 
v načrtovanje, in usklajenost preventivnih 
aktivnosti ter strokovnih srečanj.

Zadnja leta smo se pridružili vseevropski 
kampanji tedna testiranja na hiv in nazadnje 
združenemu tednu testiranja na hiv ter virusne 
hepatitise.

Primarna preventiva še vedno ostaja ena 
izmed aktivnosti odločilnega pomena pri 
obvladovanju epidemije aidsa. Omejevanje 
širjenja pandemije bo zagotovo igralo 
pomembno vlogo tudi v prihodnosti, pri 
čemer lahko upamo, da bodo ljudje zaradi 
neustavljivega širjenja te bolezni bolj dovzetni 
za upoštevanje preventivnih ukrepov, za 
izobraževanje in osveščanje na tem področju. 
Za še vedno nizko razširjenost hiva se lahko 
zahvalimo organiziranemu in sistematičnemu 
pristopu različnih resorjev, predvsem 
zdravstvenega, v preteklosti, pomembno pa 
so prispevali tudi posamezniki iz nevladnih 
organizacij in prostovoljci.

Velik izziv predstavlja še vedno globoko 
zakoreninjena stigma. Zaradi družbenih 
reakcij panike, strahu pred okužbo in 
pomanjkanja razumevanja so ustvarjeni vsi 
pogoji za nastanek stigme in s tem povezane 
stigmatizacije oseb s hivom.

Opredeliti stigmo ni enostavno, saj jo je treba 
umestiti v okvir kulture, časa in družbe. Stigma 
ni stvar posameznika, temveč se navezuje na 
socialni, kulturni in zgodovinski kontekst, ki 
odslikava doživetja stigme pri posamezniku.

Pri razumevanja aidsa je treba upoštevati 
kompleksnost družbe. Moralno paniko ob 
aidsu so sprožili tudi mediji z bombastičnim 
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informiranjem javnosti. A mediji so ob 
prisotnosti aidsa odkrili le nekaj, kar je zelo 
globoko zakopano v družbi. To je nestrpnost. 
Nestrpnost, homofobija in ksenofobija 
so le različne palete izražanja zavračanja, 
zavračanja drugačnih. Predsodki so posledica 
osebnih značilnosti posameznika ali skupine, 
ki ji pripada, in množice informacij, ki 
nam otežujejo dojemanje sveta in njegovo 
objektivno ocenjevanje in vrednotenje.

Le sistemski in holistični pristop lahko 
prispeva k vzpostavljanju nove družbene klime 
in javnega izobraževanja ter k celovitejšemu 
poznavanju epidemije aidsa,večjemu razu-
mevanju in strpnosti.

Ni dovolj, da vlade držav podpisujejo 
listine o varovanju človekovih pravic, vklju-
čiti moramo ljudi na profesionalni in 
individualni ravni, predvsem pa moramo pri 
načrtovanju programov vključiti okužene in 
obolele. Ni dovolj, da se prizadeti sklicujejo 
na mednarodne dogovore, treba je aktivno 
sodelovati. Aids je globalen problem, zato bi 
bilo treba razviti globalno solidarnost. In to 
na vseh področjih, zlasti pa na področjih, ki se 
dotikajo aidsa, tveganega vedenja in tem, ki se 
ob tem odpirajo in posegajo v najbolj intimne 
pore našega življenja: spolnost, uporaba 
in zloraba kemičnih substanc, prodajanje 
spolnih uslug, dostopnost različnih oblik 
pomoči, zaupanje ...

Pri aidsu se v ospredje postavlja vprašanje 
človekovih pravic. Pravice do drugačnosti. 
Pravice do spolne usmerjenosti. Vprašanje 
varovanja človekovih pravic in dostojanstva 
zapornikov in vprašanja na nešteto drugih 
področjih.

Na področju preventive je bilo veliko 
narejenega. Čaka pa nas še veliko dela, poleg 
osveščanja in preprečevanja novih okužb 

Evita Leskovšek

predvsem sprememba za večjo toleranco in 
strpnost, tako na družbeni kot individualni 
ravni.

Slovenija se je s podpisom deklaracije Združenih 
narodov o zavezi k soočanju z epidemijo 
okužbe s hivom in aidsa, ki je bila sprejeta 
na posebnem zasedanju Generalne skupščine 
Združenih narodov junija 2011, obvezala, da 
bo oblikovala in izvajala nacionalno strategijo 
preprečevanja in obvladovanja okužbe s 
hivom ter sodelovala pri regijskih in svetovnih 
prizadevanjih za učinkovitejše soočanje s to 
katastrofo. Slovenija je sprejela Nacionalno 
strategijo preprečevanja in obvladovanja 
okužbe s HIV za obdobje 2010–2015, ki se je 
že iztekla, v pripravi pa je nova strategija.
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Zgodovina pojavnosti in preprečevanja 
HIV-a oziroma aidsa med IUD

Prva pobuda na področju preprečevanja HIV-a 
oziroma aidsa med IUD v Sloveniji je nastala 
z ustanovitvijo Društva Stigma. Dozorela je 
med letoma 1989 in 1991, v obdobju, ko je 
v večji meri postalo opazno, da se povečuje 
uporaba drog, kar se je odražalo tudi v večjem 
številu smrtnih primerov zaradi predoziranja 
ter pogostejšimi odzivi na problematiko 
drog v medijih. Tedanja politika do drog je 
temeljila predvsem na represivnem delovanju 
ter moralističnih obsodbah uporabnikov drog 
v družbi. V takratnem obdobju so s strani 
uporabnikov drog začele nastajati tudi prve 
civilne pobude kot reakcija na represivno 
politiko in moralistično obravnavanje.
Pobude so si prizadevale za uveljavitev 
pravice do zdravstvene obravnave, kmalu 
zatem pa tudi pravice do samozaščite pred 
nalezljivimi boleznimi, ki se prenašajo s krvjo, 
ter nenazadnje tudi za destigmatizacijo svoje 
družbene vloge. Slednje je bilo, kot se je kasneje 
pokazalo, tudi ključni razlog za izbiro imena 
projekta in kasneje tudi organizacije v obliki 
društva. Z izborom imena Stigma se je želelo 
opozoriti prav na probleme marginalnosti, 
izključenosti neke populacije, ki je prav zaradi 
skritosti in življenja na samem družbenem 
robu toliko bolj podvržena tveganjem in 
nevarnostim, ki so posledice uporabe drog.
Spomladi leta 1989 je že obstajala prva 
skupina IUD na metadonskem vzdrževanju in 
skupinski psihoterapiji v psihiatrični bolnici 
v Vojniku, ki ji je takratni vrh v psihiatriji 
grozil z ukinitvijo. V okviru civilnih iniciativ 
za spremembe na področju duševnega zdravja 
je deloval Odbor za družbeno zaščito norosti, 
na katerega so se obrnili z željo, da bi problem 
z grožnjo ukinitve prvega metadonskega 
programa predstavili v javnosti in ukinitev 
tudi preprečili. Priča smo bili prvi civilni 
iniciativi uporabnikov drog, ki je takrat 

sicer spodletela, ker so program vseeno 
ukinili, vendar je kljub temu ostala prva 
pozitivna izkušnja samoorganizacije. Civilni 
pobudi uporabnikov se je pridružila skupina 
strokovnjakov s področja medicine in sociale, 
ki je skupaj z njimi v okviru omenjenega 
odbora začela delovati kot verificiran 
projekt Stigma. S tedanjim delovanjem se je 
vzpodbudilo sodelovanje različnih institucij 
in posameznikov z Višje šole za socialno 
delo, Inštituta za varovanje zdravja, Zavoda 
za zdravstveno varstvo Koper, Zavoda za 
zaposlovanje. Združevanje iniciative je v 
dobršni meri pripomoglo k vsaj načelnemu 
sprejetju metadonske terapije in njenemu 
izvajanju v nekaj mestih. Skupna platforma 
uporabniške iniciative ter sodelovanja 
strokovnjakov je zatem pripomogla k 
formiranju Društva Stigma, ki je v drugi 
polovici leta 1991 od Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) dobila prvo finančno 
podporo za izvajanje projekta preventive 
HIV-a oziroma aidsa in samopomoči 
uživalcem drog. V letu 1992 so tako začeli 
delovati prvi program zamenjave igel, dnevni 
center za uporabnike drog ter svetovalna linija 
za vprašanja, povezana z drogami in aidsom. 
Zanimivo je, da smo takrat uspeli z objavo 
številke svetovalne linije Stigme na zunanjih 
platnicah telefonskega imenika, tako da se je 
znašla v družbi številk policije in gasilcev.

Splošna izhodišča preventive

V začetku 90. let je bila v slovenskem prostoru 
aktualnost širjenja epidemije virusa HIV 
toliko bolj alarmantna, v strokovni javnosti ter 
tudi na uporabniški sceni se je že oblikovalo 
védenje o pomenu različnih strategij 
preventive. Takratne epidemiološke študije 
so kazale na to, da so najbolj ogroženi prav 
posamezniki iz različnih marginalnih skupin 
(moški, ki imajo spolne stike z moškimi, 
spolne delavke, intravenozni uživalci drog). 
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Razsežnosti pojava v svetovnem merilu so 
sicer presegale problem zgolj marginalnih 
skupin, hkrati pa je skozi perspektive različnih 
epidemioloških raziskav postalo jasno, da so 
te potencialno velik sprožilec za napredovanje 
epidemije v splošni populaciji. To je bilo zlasti 
opazno pri injicirajočih uporabnikih drog, in 
sicer zaradi več temeljnih razlogov:
• različni dejavniki tveganja pri souporabi 

injekcijskega pribora (in ostalih pri-
pomočkov),

• nezaščiteni spolni odnosi,
• kritost populacije s statusom težko 

dosegljivih skupin.

Tveganja za prenos infekcije pri pripravi 
droge

Nevarnosti prenosa HIV-a med injicirajočimi 
uporabniki drog so v največji meri povezane 
s posojanjem pribora za injiciranje. V tem 
okviru je najbolj problematična nevednost 
uporabnikov o različnih dejavnikih tveganja 
pri souporabi vseh pripomočkov, po drugi 
strani pa tudi socialne okoliščine uživanja.
Virusi so majhni organizmi v telesnih celicah. 
Če dovolj krvnih celic, okuženih z virusom, 
pride v krvni obtok, bo prišlo do okužbe. Pri 
injiciranju je treba biti pazljiv, da ni nič od 
tistega, kar oseba uporablja ali injicira, prišlo 
v stik s sledovi krvi druge osebe. Posebej je 
treba opozoriti, da to velja tudi takrat, kadar 
se zdi, da tega ni mogoče opaziti. Nobenih 
pripomočkov za injiciranje ne sme pred 
uporabo uporabiti kdo drug, prav tako ne 
smejo priti v stik z drugim med pripravo 
droge. Poleg tega tisti, ki na tak način pazi 
na svojo varnost, ne sme zanemariti varnosti 
drugih (kar pomeni, da tudi sam drugim ne 
posoja svojega pribora). 

Uporabnikom drog je treba za varnejše 
injiciranje posredovati nekaj osnovnih 
navodil. Oseba naj vedno uporablja samo 

svoj pribor, kar zajema naslednje: injekcijsko 
iglo in brizgalko, vodo za pripravo raztopine 
odmerka droge, žlico ali drug pripomoček, 
ki služi kot kuhalnik, ter filter za filtriranje 
raztopine, skozi katerega se jo po pripravi z 
iglo potegne v brizgalko. Pred pripravo si je 
treba umiti roke ter mesto vboda dezinficirati 
z alkoholnim robčkom. Pred uporabo vseh 
pripomočkov je treba zagotoviti čisto površino 
(z dezinfekcijo ali čisto podlago). Po vsaki 
uporabi je treba še varno odstraniti pribor (ga 
odvreči v namenski plastični zbiralnik) ali pa 
ga varno uničiti.

Širjenje HIV-a s spolnimi odnosi

Raziskave tveganja prenosa HIV-a pri 
uporabnikih drog so v poznih 80. letih 
pokazale, „da je spolni kontakt med osebami, 
ki si drogo vbrizgavajo (»vbrizgovalci«) 
in heteroseksualnimi »nevbrizgovalci« 
pomembna pot prenosa virusa HIV med 
injicirajočimi uživalci drog in populacijo, ki 
si ne vbrizgava drog“ (Donoghoe 1993:59). 
Različne statistike so navajale, da ima velik 
delež (70–80 %) uživalcev drog (predvsem 
heteroseksualnih moških) spolne odnose 
večinoma ali izključno z neuživalkami drog, 
večina pa ne uporablja kondomov.

Nekatere raziskave v Londonu so kazale, 
da razširjenost HIV-a med injicirajočimi 
uporabniki drog niha med 5,4 % (PHLS, 
1991) in 12,8 % (Haw et al., 1992; Rhodes 
et al., 1993).

Problem se je zdel toliko večji, ker je večina 
raziskav temeljila na zelo selektivnih vzorcih, 
ki so zajemale ljudi v različnih programih 
obravnave zaradi uporabe drog, ocene 
razširjenosti HIV-a pri IUD, ki niso bili 
deležni obravnav oz. niso bili vključeni v 
noben program, pa so bile še precej višje 
(Rhodes, 1996).

Dare Kocmur
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Problem socialnih okoliščin, ki omejujejo 
implementacijo zmanjševanja škode

Navodila za varnejšo uporabo so potrebna 
za širjenje zavesti o vseh vidikih tveganj, 
vendar pa sama po sebi še ne zagotavljajo 
optimalne realizacije sekundarne preventive. 
Nekateri segmenti so problematični že zaradi 
ritualnosti početja, ko si drogo injicira več 
oseb hkrati. Obredne navade se večkrat zdijo 
samoumevne in jih je zato težje odpraviti. 
Prvotne raziskave Društva Stigma na terenu 
so pokazale, da so uporabniki pogosto skupaj, 
v eni žlici pripravljali večjo dozo za več oseb in 
uporabili samo en filter, prav tako jih je lahko 
več za pripravo doze ali izpiranje brizgalk 
skupaj uporabljalo vodo iz istega kozarca. 
Pri injiciranju pogosto tudi pomagajo drug 
drugemu in tako pridejo v stik s krvjo druge 
osebe. Pri skupnem injiciranju se lahko 
injekcije tudi naključno zamenjujejo. Zaradi 
malomarnosti ali pa iz strahu pred razkritjem 
pri nakupu injekcij v lekarni se je pogosto 
dogajalo tudi, da so uporabljali skupno 
brizgalko in vsak svojo iglo, ker so verjeli, da se 
HIV prenaša le z iglo. Ta dejstva so znana tako 
iz obdobja pred prvim programom zamenjave 
igel na Stigmi kakor tudi v primerih, ko je 
treba kupiti injekcijo v kaki lekarni v nočnem 
času.

Z vidika takratnih izkušenj, ki se med 
seboj potrjujejo tako doma kakor v tujini, 
je postalo jasno, da je najbolj učinkovita 
strategija preprečevanja širjenja HIV-a tista, 
ki kombinira različne pristope in metode 
dela. Ključni pojmi, ki so postali gonilo 
razvoja na tem področju, se nanašajo na 
zmanjševanje škode, zmanjševanje tveganj, 
službe nizkega praga, uporabnikom prijazne 
službe, programe zamenjave injekcij in 
terensko delo z uporabniki drog. Precejšnjo 
vlogo so dobili tudi substitucijski programi, 
v začetnem obdobju metadonsko vzdrževanje, 

v zadnjem času pa tudi programi z drugimi 
zdravili (supsitol, subuxone). Seveda k temu 
prispevajo tudi programi detoksikacije in 
drugi terapevtski programi.

Pravočasnost ukrepanja

Omenjene strategije so uspešne zlasti takrat, 
ko HIV med uporabniki drog še ni razširjen, 
obenem pa obstaja družbeni konsenz o nujnosti 
ukrepov. Priporočila Svetovne zdravstvene 
organizacije so že zelo zgodaj ob pojavu aidsa 
govorila o tem, da pomeni širjenje HIV-a za 
posameznika in javno zdravje večjo nevarnost 
kot uživanje drog. Pojav aidsa na globalni 
ravni je tako v veliki meri sprožil spremembe 
na področju obravnave problematike drog 
in s tem zaznamoval tudi hierarhijo ciljev 
dejavnosti nevladnih organizacij in drugih 
služb pomoči. Ob tem je sicer treba dodati, da 
so bila konceptualna izhodišča zmanjševanja 
škode relevantna in živa že prej, tudi kar 
zadeva druge nevarnosti (hepatitis C), pojav 
aidsa na globalni ravni pa je prizadevanja v tej 
smeri pospešil.

Vloga Stigme in sorodnih organizacij je prav v 
takšnem ravnanju, ki omogoča premagovanje 
izključenosti populacije uporabnikov drog. 
Fenomen skrite populacije – če se samega 
problema sploh ne lotevamo – predstavlja 
največje tveganje prav zaradi tega, ker 
preprosto ne vemo, kaj se dogaja na terenu, in 
zato tudi ne načrtujemo potrebnih ukrepov. 
Če populacija, ki predstavlja dejavnik tveganja 
za nastanek epidemije, ostane nedosegljiva, je s 
tem seveda zmanjšana možnost preprečevanja 
širjenja HIV-a in ostalih škodljivih posledic. 
Zaradi teh razlogov so naloge nizkopražnih 
organizacij na področju drog tudi afirmacija 
konceptualnih izhodišč, ki temeljijo na 
začetnem raziskovanju (hitra ocena stanja), 
raziskovanje vzrokov za nastanek škodljivih 
posledic (odločilen je družbeni kontekst, ki 
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temelji na prepovedi) ter zmanjševanje škode, 
ki je v programskem oziru začelo postajati del 
relevantne politike na področju drog. Problem 
moralistične politike boja proti drogi se kaže 
v tem, da ga poganja zgolj dušebrižniška 
retorika, ne pa resnične družbene koristi. 
Od takšne retorike nimajo nobene koristi 
niti javno zdravstvo niti socialni ukrepi. 
Temelj zmanjševanja škode je zavedanje o 
tveganju pri uporabi drog in o verjetnosti 
nastopa neželenih posledic. Strategija mora 
zmanjševati znana tveganja, pri tem pa 
izhajati iz pojma nizkega praga in s tem 
zagotavljati večjo dostopnost. Zagotovljen 
mora biti neoviran dostop do informacij in 
potrebnih pripomočkov, pomoči se ne sme 
pogojevati z zahtevo po doseganju abstinence. 
Kriterij za vrednotenje je praktična korist, 
od tod pragmatičnost ravnanja. Ravnati se je 
treba po tem, kar je koristno in uspešno pri 
zmanjševanju nepotrebne škode, ne pa po 
ideoloških moralnih vzorcih.

Programi zamenjave igel

Osnovno izhodišče delovanja nizkopražnih 
programov na področju preventive v populaciji, 
ki injicira droge, je program zamenjave igel. 
Gre za osnoven ukrep, ki je obenem tudi 
izhodišče za ostale dejavnosti. Neoviran 
dostop do injekcijske opreme omogoča 
dostop do večjega števila uporabnikov drog, 
ki bi sicer ostali skriti. Je osnova za delovanje 
dnevnih centrov, ki omogočajo svetovanje in 
distribucijo preventivnih gradiv (npr. Žepni 
priročnik za varnejše injiciranje, informacije 
o substitucijskih zdravilih itd.). Program 
zagotavlja brezplačen sterilni pribor – injekcije 
in brizgalke ter igle različnih dimenzij, 
alkoholne robčke, askorbinsko kislino za 
raztapljanje heroina, preveze za roke, kondome 
itd. Izdaja sterilnih igel ne sme biti pogojena 
s številom vrnjenih igel. Ker je cilj preventiva 
nalezljivih bolezni, je treba upoštevati 

življenjske okoliščine uporabnikov drog 
(skrivanje, nestalnost bivališč, brezdomstvo, 
strah pred policijo), zaradi česar količina 
izdanega materiala ne sme biti omejena s 
predpisi programa. Omejevanje potrebne 
količine igel bi bilo nesmiselno in škodljivo, 
s tem bi dopustili nova tveganja za okužbe. 
Uporabljene igle, ki jih uporabniki vračajo, 
se zbira v namenskih kontejnerjih in se jih 
potem varno uniči. Pri spodbudi uporabnikov 
drog k iskanju pomoči je bistveno, da ta 
pomoč ni kombinirana z nobeno od oblik 
institucionalne represije ali s političnimi 
metodami. Osnovno izhodišče programa je 
tudi zagotavljanje anonimnosti uporabnikov 
ter jasna predstavitev organizacije. Evidenca 
uporabnikov programa je zagotovljena pri 
tistih ukrepih, ki imajo značaj protokola. Pri 
izdaji sterilnega materiala je oseba evidentirana 
v skladu s konceptom govoreče šifre, ki izhaja 
iz osebnih podatkov: prve in tretje črke imena, 
tretje in zadnje črke priimka, spola ter meseca 
in leta rojstva. Uporabnikom se torej ni treba 
predstaviti, šifro na podlagi navodil povedo 
sami.

Pomembno je, da je zamenjava igel 
(stacionarno ali na terenu) preko zakonodaje 
ter izhodišč nacionalne strategije vključena v 
kontekst državne in lokalne politike. Zgodnje 
oporekanje tovrstnim programom – da se z 
razdeljevanjem igel napeljuje k uporabi drog 
– so znanstvene raziskave kasneje večkrat 
prepričljivo ovrgle.

V Sloveniji se je s programi zmanjševanja škode 
pričelo dovolj zgodaj. Po začetnem programu 
Stigme so se pojavili podobni programi, ki 
sedaj delujejo v različnih mestih. V nekaterih 
mestih obstajajo stacionarni programi 
(Ljubljana, Koper, Maribor, Nova Gorica), 
dobršen del mest pa je regijsko pokrit tudi s 
terenskim delom, pri katerem terenske ekipe 
s kombiji obiskujejo in dosegajo uporabnike 

Dare Kocmur
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drog tudi v mestih, kjer dnevnih centrov ni. 
Nekatere regije v drugih mestih pokrivajo iz 
Ljubljane, Kopra, Maribora, Nove Gorice, 
obstaja pa tudi mobilno terensko delo v Celju. 
Stigma regionalno pokriva sedem različnih 
mest.

Sedanja situacija

„V letu 2012 je bil prvič po letu 2001 prepoznan 
primer okužbe s HIV pri injicirajočem 
uživalcu prepovedanih drog. V letu 2013 pa 
sta bila prepoznana že dva primera okužbe s 
HIV pri injicirajočih uživalcih prepovedanih 
drog. Vsi trije so injicirali prepovedane droge 
tudi v tujini.“ (http://www.nijz.si/sites/
www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/letno_
porocilo_aids_hiv_2013.pdf )

Kot kaže zgornji podatek, je po uradno 
dostopnih informacijah razširjenost HIV-a 
med osebami, ki si injicirajo droge, še 
vedno stabilna, vsaj kar zadeva primerljivost 
podatkov v drugih državah, vendar je ključnega 
pomena, da nas to ne uspava. Smiselno in 
potrebno je s temi ukrepi nadaljevati, razširiti 
področja delovanja – varne sobe za injiciranje, 
dostopnost sterilnih igel v zaporih – ter s 
tem zapolniti vrzeli, ki še vedno predstavljajo 
grožnjo za nastanek novih primerov okužb. 
Po ukinitvi podobnih programov v nekaterih 
državah (Grčija, Romunija, Madžarska) so se 
tam hitro in v zelo drastičnem obsegu med 
IUD pojavile nove okužbe s HIV-om. Tako 
kratkovidnih političnih odločitev si ne sme 
privoščiti nihče.
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V zgodnjih osemdesetih se je pojavila 
epidemija nove bolezni aids, katere izvor 
ni bil znan, a je kmalu sledilo spoznanje, 
da se pogosteje pojavlja pri določenih 
skupinah prebivalcev. Sklepali so, da gre 
za nalezljivo bolezen, saj se je širila med 
specifičnimi skupinami, znotraj katerih so 
imeli posamezniki tesne medsebojne kontakte 
ali pa je prišlo tudi do kontakta s krvjo. Že 
leta 1982 so strokovnjaki ugotovili, da za 
aidsom lahko zbolijo tudi prejemniki krvi. 
Julija istega leta so bili prijavljeni prvi primeri 
aidsa pri hemofilikih, ki so prejemali faktorje 
strjevanja krvi in pri katerih so bili izključeni 
drugi načini prenosa. V decembru 1982 je 
smrt 17-mesečnega otroka, ki je ob rojstvu 
dobil transfuzijo s trombociti oseb, ki so 
kasneje zbolele za aidsom, dokončno potrdila 
prenos takrat še neznanega povzročitelja tudi s 
transfuzijo krvi. Danes je dokazano, da se HIV 
prenaša s polno krvjo, celičnimi sestavinami 
krvi, plazmo, z imunoglobulini in faktorji 
strjevanja krvi. Prenos virusa s pripravki, kot 
je albumin, ni dokazan. Transfuzija okužene 
krvi pri prejemniku v 95 % primerov povzroči 
okužbo s HIV-om. Pri prejemniku se znaki 
aidsa pojavijo v povprečju 4 do 5 let po 
prejemu okužene krvi. 

Ugotovitev, da se bolezen prenaša s krvjo, je 
vodila v raziskave in v letu 1983 je bil odkrit 
povzročitelj, virus HIV (takrat poimenovan 
HTLV III oziroma LAV). Spoznanje, da 
se virus prenaša s kontaktom z okuženo 
krvjo, torej tudi s transfuzijo, je imelo velik 
učinek na preskrbo s krvjo in zagotavljanje 
varnosti transfuzijske terapije. Način za 
prepoznavo in izločitev okuženih enot krvi še 
ni bil dostopen. Da bi se škoda omejila, se je 
uveljavilo nadzorovano prepoznavanje oseb, 
pri katerih je obstajalo povečano tveganje 
za okužbo s HIV-om in njihovo izločanje iz 
krvodajalstva. S takim pristopom k izboru 
ustreznih krvodajalcev se je tveganje za 

okužbo s HIV-om zmanjšalo za desetkrat.1 
Zaradi intenzivnih znanstvenih raziskav je bil 
kmalu dostopen test za ugotavljanje okužbe in 
transfuzijske službe v razvitem svetu so ga v 
nekaj mesecih uvedle v uporabo za presejalno 
testiranje odvzetih enot krvi. Žal pa so se v 
letih pred uvedbo presejalnega testiranja 
zgodili številni prenosi okužb s transfuzijo.

Evropski center za epidemiološki nadzor aidsa 
pri Svetovni zdravstveni organizaciji zbira 
podatke o številu prijavljenih primerov okužb 
s HIV-om in primerov aidsa v evropskih 
državah. Vsako četrtletje izide poročilo o 
epidemiološkem stanju v posameznih državah. 
Poročilo prikazuje tudi prenos s transfuzijo 
krvi, njenimi sestavinami in plazemskimi 
pripravki.2

Po letu 1984, pred uvedbo obveznega 
testiranja odvzete krvi na vsebnost protiteles 
proti HIV-u, je število posttransfuzijskega 
aidsa v evropskih državah pričelo naraščati.

Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da 
so se 4 % ljudi ki živijo s HIV-om, z virusom 
okužili s prejemom okužene transfuzije 
krvi, njenimi sestavinami ali plazemskimi 
pripravki, predvsem pred uvedbo obveznega 
testiranja vsake doze odvzete krvi na 
vsebnost protiteles proti HIV-u.3

V poznih osemdesetih letih 20. stoletja je bilo 
v Evropi zabeleženih več kot 2000 prenosov 

1  Busch MP, Young MJ, Samson SM, Mosley 
JW, Ward JW, Perkins HA. Risk of human 
immunodeficiency virus (HIV) transmission by 
blood transfusions before the implementation 
of HIV-1 antibody screening. The Transfusion 
Safety Study Group. Transfusion. 1991 Jan; 31 
(1): 4-11.
2 European Centre for Disease Prevention and 
Control: HIV/AIDS Surveillance in Europe 
(letno poročilo).
3 Adler MW. Development of epidemics. ABC of 
AIDS. 2001; BMJ 322: 1226-1229.
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HIV-a s transfuzijo krvnih komponent. Ti 
prejemniki predstavljajo 2 % vseh znanih 
okuženih v takratnem času. Z zdravljenjem z 
zdravili iz krvi, predvsem s faktorji strjevanja 
krvi pa se je žal okužilo tudi več kot 2000 
hemofilikov.2 O približno enakem deležu 
okužb s transfuzijo ali zdravili iz krvi poročajo 
tudi iz ZDA.3 V Sloveniji nimamo zaznane 
nobene okužbe s transfuzijo krvi ali njenimi 
komponentami pred uvedbo presejalnega 
testiranja. Možno oziroma precej verjetno je, 
da je do kakšnega prenosa prišlo, a okužba 
ni bila diagnosticirana in se bolezen pri 
prejemniku ni razvila, saj je zelo verjetno, da 
je umrl, preden so se znaki obolenja sploh 
izrazili (npr. zaradi svoje osnovne bolezni, 
zaradi katere je prejel kri). Žal pa se je zgodil 
prenos z uvoženim zdravilom Faktor VIII. 
Zaradi zdravljenja s tem koncentratom se je 
okužilo 16 slovenskih hemofilikov (pribl. 10 
% vseh obolelih za hemofilijo pri nas).

V razvitih državah so pričeli odvzeto kri 
testirati leta 1985. Ugotavljamo, da je število 
krvodajalcev s protitelesi proti HIV-u v krvi 
v sorazmerju s številom oseb s HIV-om med 
prebivalstvom. Število krvodajalcev s HIV-
om je večje med novimi krvodajalci, ki kri 

darujejo prvič, kot med krvodajalci, ki so kri 
darovali večkrat.

Presejalno testiranje odvzetih enot krvi 
za transfuzijo

V Sloveniji smo leta 1985 med prvimi na 
svetu pričeli uvajati testiranje odvzete krvi 
krvodajalcev na vsebnost protiteles proti 
HIV-u (v drugih republikah tedanje SFRJ 
šele konec leta 1987). Rutinsko in obvezno 
testiranje krvi ter izločanje in uničevanje vseh 
doz krvi s protitelesi proti HIV-u se je pričelo 
8. januarja 1986. V tridesetletnem obdobju 
je bilo presejalno testiranih 2.782.445 enot 
krvi in med njimi ugotovljenih 34 nosilcev 
protiteles proti HIV-u. Tako je prekuženost 
med krvodajalci 1,2 na 100.000 odvzemov 
oziroma nekoliko večja glede na število 
krvodajalcev, saj nekateri darujejo kri večkrat 
na leto (≈ 65.000 testiranih oseb).

Po uvedbi presejalnega testiranja v Sloveniji 
ni bil zabeležen noben prenos HIV-a s krvjo 
ali zdravili iz krvi. Kljub najsodobnejšemu 
testiranju, ki združuje serološko testiranje 
(z reagenti 4. generacije) in neposredno 
ugotavljanje virusnih nukleinskih kislin 
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Graf 1: Število oseb s HIV-om med krvodajalci od 1986 do 30. 6. 2015
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(NAT), pa občasno še vedno lahko pride 
do prenosa. Dogodki so izjemno redki, 
verjetnost je ocenjena na 1 : 2 milijona 
do 1 : 7,4 milijona. Preostalo tveganje je 
odvisno od pogostosti prisotnosti okužbe pri 
krvodajalcih ter od vrste in obsega drugih 
ukrepov za preprečevanje prenosov okužb s 
krvjo. S transfuzijo prenosljive okužbe s HBV, 
HCV in HIV so ob sodobnem presejalnem 
testiranju tako redke, da jih ne moremo 
ovrednotiti s prospektivnimi kliničnimi 
študijami. Tveganje lahko zgolj ocenimo na 
podlagi teoretičnih modelov.

O prenosih HIV-a s transfuzijo poročajo tudi 
iz nekaterih razvitih držav.4 5 6 Razlogi za te 
neželene dogodke so obdobje diagnostičnega 
okna, zelo visoka, a omejena občutljivost 
metod NAT, genetske variante virusa in – 
nezanemarljivo – napake v postopkih zbiranja, 
predelave, testiranja.7

Ničelno možnost prenosa HIV-a s transfuzijo 
v največji meri preprečuje obdobje t. i. 
diagnostičnega okna. To je začetno obdobje 
po vstopu virusa v telo, ko obrambni sistem 
izpostavljene osebe še ne tvori protiteles 
oziroma se virus še ni razmnožil v tolikšnem 
obsegu, da bi ga z uporabljenimi metodami 
lahko zaznali. V tem obdobju laboratorijski 
testi še ne zaznajo iskanih označevalcev in so 
še negativni, v transfundirani enoti krvi pa 
je dovolj virusa, da pri prejemniku povzroči 
okužbo.

Zato se poleg rutinskega testiranja vsake 
odvzete enote krvi izvajajo še številni 
dopolnilni ukrepi, ki so:

Izbor varnih dajalcev, prebujanje in 
vzgajanje

Temelj varne transfuzije je organizacija 
prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega 
krvodajalstva. Posameznik se odloči za 
darovanje krvi, da bi pomagal neznanemu 
človeku v stiski, in ne zaradi osebnih 
koristi, npr. denarnega nadomestila, ki bi ga 
uporabil za dobrine, ki si jih sicer ne more 
privoščiti (npr. mamila ali spolne storitve, ki 
predstavljajo dejavnik tveganja za okužbo z 
boleznimi, prenosljivimi s transfuzijo). Izbiro 
krvodajalcev, odvzem, testiranje in predelavo 
krvi v skladu s splošno sprejeto zdravstveno 
doktrino izvajajo Zavod RS za transfuzijsko 
medicino in transfuzijski oddelki v slovenskih 
bolnišnicah. Pridobivanje krvodajalcev 

Št. testiranih enot Pogostost odkritih okužb

2.782.445 1 : 81.837

1,22 / 105

Št. odkritih okužb 12,22 / 106

34 0,001 %

4  Kleinman SH, Lelie N., Busch M. Infectivity of 
HIV-1, HCV and HBV and risk of transmission 
by transfusion. Transfusion. 2009; 49: 2454-2548.
5  Dwyre DM, Fernando LP, Holland PV. 
Hepatitis B, hepatitis C and HIV transfusion-
transmitted infections in the 21st century. Vox 
Sang
6 Laperche S. Blood safety and nucleic acid 
testing in Europe. Eurosurveillance. 2005; 
Volume 10, Issue 2: 1-5
7 Schreiber GB, Busch MP, Kleinman SH, 
Korelitz JJ. The risk of transfusion-transmitted 
viral infections. The retrovirus Epidemiology 
Donor Study. N. Engl. J. Med. 1996; 334: 1658-
1690.

Slika 1: Presejalno testiranje krvodajalcev v RS (januar 1986 - junij 2015)
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vključuje tudi seznanjanje ljudi z zdravim 
načinom življenja, kako se izogniti obolenjem, 
kako okrepiti zdravje. Le zdrav človek lahko 
z darovano krvjo pomaga sočloveku. Rdeči 
križ Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, 
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Klinika 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
ter druge zdravstvene in nezdravstvene 
organizacije oblikujejo in izdajajo zloženke, 
plakate, reklamna sporočila, organizirajo 
predavanja v šolah in tako seznanjajo vse 
prebivalce, predvsem mladino in ogrožene 
skupine, kako se zaščititi pred okužbo s HIV-
om, virusi hepatitisa in drugimi povzročitelji 
nalezljivih bolezni. Posameznik lahko glede 
na zmožnosti in informacije ohrani in okrepi 
zdravje ter presodi, ali je njegova kri varna za 
tiste, ki jo potrebujejo.

Kdo je lahko krvodajalec?

Krvodajalci so lahko moški in ženske, stari od 
18 do 65 let, ki imajo vsaj 50 kg in so telesno 
in duševno zdravi. 

Krvodajalec je dolžan posredovati 
resnične osebne podatke. Ugotavljanje 
zdravstvenega stanja krvodajalca z osnovnimi 
laboratorijskimi preiskavami in zdravniškim 
pregledom pred odvzemom krvi prepreči, 
da bi odvzem škodoval krvodajalcu in 
da bi njegova kri škodovala prejemniku. 
Zdravnik odkloni krvodajalce, ki so pred 
kratkim preboleli ali imajo znake nalezljivih 
bolezni, ki se prenašajo s krvjo – aids, virusni 
hepatitis (zlatenica), malarija, sifilis ali druge 
spolno prenosljive bolezni. Odkloni tudi 
krvodajalce, ki imajo tesne osebne stike z 
osebami z omenjenimi nalezljivimi boleznimi, 
uživalce mamil, alkoholike, osebe, ki jemljejo 
določena zdravila … 8 Kadar zdravnik presodi, 
da bi darovanje krvi škodilo krvodajalčevemu 
zdravju ali zdravju prejemnika, krvodajalcu 
odsvetuje odvzem krvi in določi, koliko časa ne 

sme darovati krvi. Vsi podatki o krvodajalcu so 
računalniško vodeni, ponoven vpis in odvzem 
krvi nista možna, dokler traja omejitev, ki jo 
določi zdravnik.

Zagotavljanje kvalitete pri odvzemu in 
predelavi krvi

Vsi postopki se izvajajo v primernih in 
čistih prostorih, z doslednim upoštevanjem 
navodil za izvedbo postopkov ter z uporabo le 
standardiziranih in registriranih pripomočkov 
in materialov. Vse postopke izvaja le ustrezno 
usposobljeno osebje.

K ukrepom za zmanjšanje tveganja za prenos 
okužbe sodi tudi filtracija celičnih komponent 
krvi, pri kateri se s posebnimi filtri odstrani 
levkocite, ki so primarno življenjsko okolje za 
nekatere viruse in s tem tudi vir okužbe.

Za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti 
pripravljenih krvnih komponent se potreben 
nadzor kakovosti izvaja tako, da se v izbranem 
številu komponent izvede za posamezen 
produkt specifično kontrolo vhodnega 
materiala z laboratorijsko analizo različnih 
parametrov.

Odstranjevanje in onesposabljanje 
virusov v krvnih pripravkih

Postopki inaktivacije so različne fizikalno-
kemijske metode, s katerimi se odstranjujejo 
neželeni elementi, npr. tudi povzročitelji 
nalezljivih bolezni (bakterije, virusi, paraziti), 
ali pa se poškodovanjem njihove integritete 
odstrani njihova zmožnost povzročiti 
obolenje. Ravno hude posledice prenosov 

8  Opomba urednika: zdravnik bo vselej odklonil 
moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, 
ne glede na njihov HIV-status, način spolnih 
odnosov, zaščitenost partnerjev pri tem ter 
monogamnost njihovih partnerskih zvez.

prim. Snežna Levičnik Stezinar



   Trideset let hiva v Sloveniji  |  175

HIV-a s koncentrati faktorja VIII so sprožile 
številne raziskave in ukrepe, ki so vodili v 
izboljšave in veliko povečanje varnosti pri 
pripravi zdravil iz krvi. Danes so zdravila 
iz krvi zaradi dvojne inaktivacije (uporabe 
dveh različnih pristopov oz. uporabe dveh 
različnih metod, s čimer se pokrije čim širši 
nabor patogenih organizmov) izjemno varna 
in prenosi okužb se ne dogajajo več. Metode 
inaktivacije so v uporabi tudi za trombocitne 
pripravke (rutinsko v uporabi v Sloveniji) in 
za sveže zamrznjeno plazmo. Žal pa za celične 
komponente metode inaktivacije še niso na 
voljo, saj njihova uporaba hkrati ogroža tudi 
vitalnost živih človeških celic. Velika prednost 
in dodana vrednost uporabe teh metod je, da z 
njimi onesposobimo vse neželene organizme, 
tudi tiste, za katere ne vemo, da so prisotni 
(ker nanje ne testiramo) oz. jih še ne poznamo 
ali ne vemo, da povzročajo okužbe (porajajoče 
se okužbe).

To je trenutno najučinkovitejši pristop 
za preprečevanje prenosov okužb pri 
politransfundiranih bolnikih.

Tveganju so kot najbolj ranljiva skupina 
prejemnikov izpostavljeni predvsem 
hemofiliki, saj potrebujejo dolgoletno oziroma 
vseživljenjsko preventivno in po potrebi 
kurativno zdravljenje s pripravki faktorjev 
strjevanja krvi.

Celostni pristop obdelave odvzete krvi, ki 
vključuje postopke od pridobivanja in izbora 
krvodajalcev, odvzema, predelave in testiranja 
krvi do njenega shranjevanja, razdeljevanja in 
končno transfundiranja, temelji na zavedanju 
o pomembnosti izdelkov iz krvi v sodobnem 
zdravljenju in o nujnosti zagotavljanja njihove 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti.

Ob tem se soočamo z visokimi standardi 
skrbnosti, ki so bili vseskozi močno gonilo za 

nenehen razvoj in izboljšave. V vseh desetletjih 
preskrbe in zdravljenja s krvjo je opazen 
znaten napredek na področju spoznavanja 
imunogenih lastnosti krvi ter na področju 
spoznavanja nalezljivih bolezni in njihovih 
povzročiteljev. Z uvajanjem novih pristopov, 
novih tehnik testiranja in z avtomatizacijo 
postopkov smo vseskozi uspešno sledili 
svetovnim smernicam.

V času od začetka testiranja v Sloveniji ni bilo 
nobenega prenosa HIV-a s transfuzijo krvnih 
komponent ali zdravil iz krvi. Obžalujemo, 
da je bil zaradi pomanjkanja ustreznih količin 
koncentrata faktorja VIII v letu 1985 potreben 
uvoz tega zdravila, pri tem pa je prišlo tudi do 
okužbe 16 prejemnikov hemofilikov.

Tudi zaradi tega dogodka je transfuzijska 
služba v Sloveniji med prvimi na svetu uvedla 
presejalno testiranje odvzetih enot krvi na 
protitelesa proti HIV-u in vseskozi sledi 
trendom sprememb in izboljšav v testiranju.

Ob upoštevanju vseh postopkov za varno 
pripravo, izbor in transfuzijo krvi omogočamo, 
da je transfuzija danes eden najvarnejših 
načinov zdravljenja. S tem smo pridobili in še 
naprej ohranjamo zaupanje tako krvodajalcev 
kot prejemnikov krvi.

PRENOS VIRUSA HIV S TRANSFUZIJO KRVI IN ZAGOTAVLJANJE VARNE TRANSFUZIJE
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Tema, za katero so me prosili, naj jo skušam 
vsaj do neke mere predstaviti bralkam in 
bralcem tega zbornika, je pravzaprav aktualna 
tako doma kot v svetu, a je hkrati zamolčana 
in spregledana in jo je težko spoznati v celoti. 
Predvsem je tema, ki je bolj ali manj skrita 
očem in raziskovalni duši. Ne nazadnje tudi 
dvomim, da je bilo v njeno raziskovanje 
vloženega veliko truda. Moje dvome bodo 
v nadaljevanju potrdili izsledki nekaterih 
uporabljenih raziskav. Prvo in temeljno, 
kar je treba povedati, je, da so vsi podatki, 
uporabljeni v sestavku, približni, saj o tej 
temi nihče ne more govoriti kot stoodstotni 
poznavalec. Za to je kar nekaj razlogov. Prvi 
je prej ko slej stigmatizacija prostitucije kot 
take, stigmatizacija prostitucije kot celote, kar 
vpliva na raziskovalni tok. Znano je, da je to 
svet z malo glasu ali celo brez njega. To dejstvo 
je temeljno in narekuje ravnanje in dogajanje 
znotraj prostitucije in dostopnost védenja o 
razmerjih, pojavih, dejstvih. Navsezadnje to 
narekuje tudi količino in način raziskovanja. 
Predno začnem pisati o posameznih 
podrobnostih, naj pojasnim, kako sem prišel 
do podatkov in katere vire sem uporabil. 
Zame je to pomembno, kajti kljub avtorstvu 
tega prispevka ne želim ustvarjati vtisa, da 
vem več, kot vem v resnici. 

Pred mano so kupi besedil, do katerih sem 
prišel prek interneta in nekaj poznanstev 
na tujem. Drugih virov nimam. Prebral 
sem veliko raznih besedil, da bi prišel do 
podatkov, ki bi jim lahko verjel; do podatkov, 
ki bi jih lahko štel za relevantne. To je od 
vsega najpomembnejše. S preučevanjem 
tega segmenta družbe se ukvarjam že leta, 
in kadar gre za pisanje o tem ali objavljanje 
raziskovalnih nalog na to temo, sem se naučil 
ločiti zrnje od plev. Moje temeljno načelo je: 
uporabljaj in verjemi podatkom, ki so preverljivi. 
Zame to pomeni, da lahko tudi bralci preverijo 
podatke, na katere se avtor sklicuje. Zakaj sem 

na to tako občutljiv in sem se odločil za takšno 
načelo? Zato, ker je družba polna mnogih 
stereotipov, ki se nenehno ponavljajo, mnoga 
dela (članki, eseji, seminarske in diplomske 
naloge) na to temo pa so plod dela nekoga, 
ki ima voljo o tem pisati, pa ni preveč vešč 
primernega ali pravilnega raziskovanja ali pa 
je zelo površen, ne loči med stvarnostjo in 
stereotipi, se hitro zadovolji s podatki, ki jih 
ne preverja in jih niti ne podvrže logičnemu 
razmisleku. Da pri tem ne omenjam tistih 
prispevkov raznih vrst, ki so tendenciozni in 
imajo povsem nedvoumen namen, kako temo 
predstaviti. Zato je pomembno tudi natančno 
preučiti avtorja in videti, kakšen je njegov 
odnos do spolnega dela. Ali na pojav gleda 
neodvisno ali je determiniran s takšnimi ali 
drugačnimi moralnimi zadržki pri katerem 
koli delu pojava? Kakšen odnos ima do 
istospolne usmerjenosti? Kakšen je tudi sicer 
njegov pogled na družbo kot celoto? To je le 
nekaj vprašanj, se pa vrstijo in vsak odgovor 
poraja nova.

Rad bi opozoril še na specifično obliko 
argumentiranja posameznih trditev. Skli-
cevanje na „strokovnjaki pravijo“, „govori se“, 
„poznavalci povedo“, „vsi vemo“ in podobno 
je le mlatenje prazne slame ali očiten poskus 
zavajanja. Zato je pomembno dvomiti in 
preverjati, raziskovati in polemizirati, sicer 
lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da se je 
avtor vnaprej odločil za pisanje o namišljenih 
ali tendencioznih resnicah.

To velja za vsako pisanje, kjerkoli po svetu, ne 
le pri nas.

Prostitucija: še zmeraj tema z obrobja

Kadar gre za prostitucijo, moramo vedeti, 
da so bolj ali manj vsi podatki, ki jih lahko 
kjerkoli preberemo, zelo relativni. Gre za 
temo, ki tudi v svetu igra stransko vlogo, 
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zato njeno raziskovanje ni bilo nikoli deležno 
prav velikih vložkov. Res pa da drugod precej 
večjih kot pri nas. Pred leti sem sodeloval 
pri pripravi priročnika European Manual 
on Good Practices in Work with and for Sex 
Workers in publikacije z naslovom Sex Work, 
Migration, Health: A Report on the Intersections 
of Legislations and Policies Regarding Sex Work, 
Migration and Health in Europe, ki je potekala 
pod vodstvom in v organizaciji nizozemske 
nevladne organizacije TAMPEP International 
Foundation, sodelovali pa smo predstavniki 
vseh 27 držav članic Evropske unije. Pripravo 
poročila in priročnika je financirala Evropska 
unija iz programa javnega zdravstva. Takrat 
sem eno izmed članic TAMPEP-a vprašal, 
koliko na Nizozemskem, od koder prihaja, 
v resnici poznajo stvarne razmere v svetu 
prostitucije. Vprašana, ki je tudi sama 
spolna delavka in ena vodilnih aktivistk te 
NVO, mi je povedala, da največ trideset 
odstotkov. Dodala je, da je to bolj ko ne 
področje sive ekonomije in ugibanja, kaj se 
v tem svetu v resnici dogaja. Pa Nizozemska 
velja za eno izmed držav z veliko nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na tem področju, 
nevladna organizacija spolnih delavcev celo 
tesno sodeluje z nacionalnimi sindikati, 
raziskovanje prostitucije pa ima dolgo 
tradicijo tudi v visokem šolstvu. Čeprav gre za 
eno izmed najbolj liberalnih držav na svetu, 
pa spolna delavka ali spolni delavec svojemu 
sosedu ne bo povedal, s čim se ukvarja. Vzrok 
je isti, tisti, ki je naveden že na začetku tega 
pisanja in velja za ves svet – stigmatizacija.
Pri pripravi tega prispevka sem torej uporabil 
dokumente, ki so mi bili na voljo in za katere 
sem ocenil, da jih lahko do določene mere 
štejem za relevantne. Ker drugih podatkov 
nimam. Ker je raziskav o teh pojavih malo 
in so nepopolne. Ker je to še zmeraj v 
pretežni meri skrita populacija, populacija 
brez svojega glasu. Ker je potisnjena na dno 
družbene lestvice – nižje od spolnih delavk so 

le moški v prostituciji, ne glede na to, ali se 
razglašajo za homoseksualce, heteroseksualce 
ali biseksualce. Menda so nižje še transspolni, 
potem pa smo že pri dnu. Ker je ta populacija 
težko dosegljiva, spolni delavci pa sploh skoraj 
nedosegljivi. Raziskovalci ugotavljajo, da gre 
za zelo mobilno socialno skupino, saj tudi v 
svetu domnevno enakih ni sprejemljiva, torej 
tudi med spolnimi delavkami ne.

Prostitucija je stigmatizirana bržkone povsod 
po svetu, ne glede na to, kako liberalna 
zakonodaja jo ureja, in ne glede na to, kako dolgo 
je prostitucija prisotna v nekem družbenem 
okolju in kolikšna je družbena toleranca do 
nje. Pri nas smo še toliko na slabšem. Pri 
nas nimamo niti temeljnih raziskav na to 
temo. Bral sem sicer vrsto različnih domačih 
raziskav, vendar žal vse kažejo predvsem na 
zelo omejene informacijske vire oziroma ozke 
raziskovalne vzorce, mnoge izkazujejo tudi 
zelo pomanjkljivo metodologijo vrednotenja 
podatkov, ne nazadnje pa uporabljajo tudi 
podatke, ki jih ni mogoče nikjer preveriti. 
Včasih se zdi, kot da so bili anketiranci celo 
izmišljeni. Bolj kot s konkretnimi podatki se 
raziskave ukvarjajo s pojmi, recimo s filozofijo.

Med izbranimi raziskavami, članki in eseji na 
to temo jih bom omenil nekaj, ki odpirajo 
zanimiva vprašanja, naslonil pa se bom 
tudi na nekaj poročil in raziskav uglednih 
mednarodnih organizacij, ki si ne morejo 
privoščiti, da bi objavljale nepreverljive 
podatke, na primer UNAIDS (Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS), ECDC 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control), nekaj uveljavljenih nevladnih 
organizacij in kakšna ugledna zahodna 
univerza oziroma njihovi raziskovalci. V večini 
zahodnih držav se na primernih univerzah 
ukvarjajo s tovrstnimi temami veliko bolj kot 
pri nas. Imajo posebne oddelke, ki preučujejo 
zlorabo žensk, trgovino z ljudmi, prostitucijo, 
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bolezni sodobnega časa, zasvojenosti v 
današnji družbi in druge družbene pojave 
sodobnega časa. Res pa je, da gre za družbe 
z veliko večjo tradicijo preučevanja aktualnih 
družbenih pojavov in družbe s starejšo tradicijo 
prostitucije, družbe, v katerih je ta pojav 
veliko bolj razvit in vzporedno preučevan. Pri 
nas žal ni tako. Večina raziskav na to temo, ki 
sem jih prebral, je bila opravljenih tako, da 
lahko pokažejo na dogajanje v zelo majhnem 
segmentu pojava, odpirajo pa veliko več 
vprašanj, kot ponujajo odgovor. Opazil pa 
sem še eno značilnost. Bojim se, da se pri nas 
raziskovalci veliko bolj kot na tujem bojijo, da 
bi stigma s preučevanih prešla na preučevalce, 
kar je tudi drugod spremni pojav, ki v različni 
meri prihaja do izraza. Navsezadnje imam pri 
tem tudi lastno izkušnjo.

Znanost in moška prostitucija: razvoj 
raziskovanja v 19. in 20. stoletju

Če že imamo na voljo kar nekaj znanstvene 
literature na temo žensk v prostituciji, pa to 
ne drži, ko teče beseda o moški prostituciji. 
Profesor doktor John Scott s School of 
Justice, Faculty of Law z New England 
University iz Združenih držav Amerike se je 
pred dobrim desetletjem lotil preučevanja 
tovrstne literature. Zanimalo ga je, kako 
napreduje znanstveno preučevanje moške 
prostitucije oziroma koliko se ga znanstveniki 
sploh lotevajo. Pripravil je nekakšen pregled 
zgodovine preučevanja tega pojava. Tudi 
sam pa se je najprej srečal z dejstvom, da je 
stigmatizacija glavna ovira za bolj obsežno in 
kakovostnejše preučevanje.

Prva ugotovitev, do katere se je dokopal 
dr. Scott, je bila, da moška prostitucija v 
devetnajstem stoletju ni bila obravnavana 
kot pomemben socialni problem. O njej so 
razmišljali kot o socialnem odklonu. Ko se je 
začelo dojemanje koncepta seksualnosti kot 

take zlasti po drugi svetovni vojni spreminjati, 
pa so začeli moško prostitucijo obravnavati 
tudi kot vprašanje spolne identitete. Čez 
čas so te spremembe vplivale na mišljenje, 
da je treba tudi ta del prostitucije vendarle 
preučevati predvsem kot socialni problem. 
Na ta način je na družbeno prizorišče vstopil 
nov, nepolitičen moment preučevanja moške 
prostitucije. Gre za velik napredek, saj so v 
devetnajstem stoletju tako moško kot žensko 
prostitucijo obravnavali predvsem kot kršitev 
splošnih družbenih norm, torej kot odklon 
od tako imenovanih naravnih družbenih 
norm, moško prostitucijo pa predvsem kot 
vprašanje homoseksualnosti majhne skupine 
perverznežev. Tako ena kot druga, torej moška 
in ženska prostitucija, sta bili razumljeni kot 
veliko družbeno zlo. Moški bordeli so imeli 
tudi posebno poniževalno ime, molly houses, 
in so bili izpostavljeni hujšemu nadzoru 
in šikaniranju kot ženski bordeli. Mešanih 
bordelov ni bilo.

Sredi dvajsetega stoletja je opaziti novo 
spremembo v načinu dojemanja spolnih 
delavcev. Najprej so jih imeli izključno za 
mlade, nedolžne ljudi, ki so žrtve grabežljivih 
starejših perverznežev. Po drugi svetovni 
vojni se je ta ton nekoliko spremenil. Moška 
prostitucija, vsaj v besedilih znanstvenikov, 
postaja, kot smo že rekli, vse bolj socialni 
pojav in je vse bolj deležna temu primernega 
preučevanja. Pa spet ne toliko, kot bi bilo 
treba, saj še zmeraj naletimo na študije, ki 
moško prostitucijo obravnavajo kot eksotičen 
pojav ali čisto perverzijo. 

Ob tem je treba povedati še, da je bila večina 
tovrstnih raziskav narejenih v ZDA ali Veliki 
Britaniji, torej je treba pri njihovi analizi 
upoštevati tudi kulturne vzorce teh držav. 
Kot poudarja John Scott, sta v teh državah 
dolgo prevladovala dva vzorca preučevanja. 
Prvi, ki bi ga lahko poimenovali sociološki, se 
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je osredotočal na tako imenovane deviantne 
subkulture, torej na delinkventno mladino 
in homoseksualce. Čeprav so imele takšne 
raziskave kar nekaj vpliva, pa so bile redke. 
Druga, v tem obdobju prevladujoča smer, 
pa je preučevala moško prostitucijo kot 
sociopatološki pojav. Gre za študije, ki so 
bile opravljene v obdobju od šestdesetih do 
devetdesetih let prejšnjega stoletja.

V teh študijah so enakopravno preučevali 
spolnost obeh strani, tako ponudnikov 
kot povpraševalcev, spolnih delavcev in 
klientov torej. Pri preučevanju klientov 
so skušali, pogosto na silo, vzpostaviti 
povezavo med homoseksualnim vedenjem 
odraslih in njihovim seksualnim vedenjem 
oziroma izkušnjami v otroštvu ali v obdobju 
adolescence. Na te spremembe pri preučevanju 
sta vplivali predvsem dve dejstvi. Najprej to, da 
so moško prostitucijo nehali obravnavati kot 
posledico pomehkuženja moških, prav tako 
pa so jo nehali povezovati s transvestizmom, 
kar je bilo značilno za devetnajsto stoletje. V 
teh študijah pa se še niso lotili preučevanja 
vloge drog v določenih segmentih moške 
prostitucije. Drugi pomemben moment 
pa je bil, da so spolne delavce začeli 
obravnavati kot heteroseksualce. Pravzaprav 
niso bili prepričani, ali so vsi spolni delavci 
heteroseksualci, verjeli pa so, da jih večina 
gotovo je. Danes sicer velja, da se večina 
spolnih delavcev razglaša za heteroseksualce, 
manjši del za homoseksualce, najmanjši pa za 
biseksualce.

Spolne delavce so razvrstili tudi po kraju 
delovanja, saj so bili prepričani, da je to 
pomembna determinanta. Spolni delavci, 
ki so delovali na javnih prostorih, so 
veljali za izrazito moške in zaradi tega 
za heteroseksualne. Spolni delavci, ki so 
delovali v zasebnih prostorih, pa so veljali za 
pomehkužene oziroma poženščene in torej za 

homoseksualne. Takšna medsebojna odvisnost 
se jim je zdela sama po sebi umevna. Čeprav 
so vse oblike moške prostitucije obravnavali 
v tesni zvezi z izkoriščanjem in degradacijo, 
pa so določene tipe obravnavali kot „socialno 
zapletene“. V tistih letih so spolne delavce na 
splošno delili v pet kategorij: ulične spolne 
delavce, barske ali klubske spolne delavce, 
bordelske ali spolne delavce v masažnih 
salonih, spremljevalce (call boys) in vzdrževane 
fante.

Raziskovalci so pogosto ugotavljali, da moška 
prostitucija zaskrbljujoče narašča predvsem 
v urbanih okoljih, kar naj bi bila posledica 
spreminjajočih se socialnih standardov. Sicer 
pa je prevladovalo razumevanje tega pojava z 
dveh vidikov. Prvi je bil sociološko-okoljske 
narave, drugi pa psihološki. Pojavljal se je še 
tretji vidik, ki je moško prostitucijo razumel 
kot posledico homoseksualne zlorabe v 
otroštvu in homoseksualnih vzorcev obnašanja 
v obdobju adolescence in odraslosti. Spolne 
delavce ta model vidi kot nedolžne žrtve, ki 
so relativno izolirane in nemočne v odnosu do 
izkoriščevalcev, torej zvodnikov in klientov, 
kliente spolnih delavcev pa po drugi strani 
vidi kot pomehkužene, kot homoseksualce, 
saj so homoseksualnost najprej povezovali 
s pomehkuženostjo. Spolni delavci v tem 
modelu veljajo za moško dominantne. Najbrž 
ne preseneča, da so kliente obravnavali kot 
ljudi z določenimi psihičnimi težavami in 
vedenjskimi odkloni.

Vzporedno s spremembami razumevanja 
in preučevanja moške prostitucije so se 
spreminjale tudi priporočene metode 
njenega nadzorovanja, kar je druga beseda 
za zdravljenje. To pove veliko o tem, kako 
so v resnici obravnavali ta socialni pojav in 
ga marsikje še danes. Vse bolj so priporočali 
psihoanalitične in vedenjske modele terapije. 
Te naj bi izvajali v korekcijskih centrih, 
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bolnišnicah, zasebnih ali skupnih domovih 
in pri drugih oblikah nebolnišničnega 
zdravljenja, prav tako tudi prek socialnih 
služb, z izobraževanjem zaposlenih in prek 
izobraževalnih tečajev.

Pred izbruhom hiva oziroma aidsa je bila 
moška prostitucija obravnavana predvsem kot 
področje kriminala, odvisno od tega, koga 
so bolj obtoževali javne skrunitve, spolnega 
delavca ali klienta. V šestdesetih letih in 
pozneje – resnici na ljubo je tako tudi danes 
– so homoseksualnost v omenjenih okoljih 
imeli tudi za družbeno grožnjo. Verjeli so, da 
se bo zelo razširila, če ne bo pod družbenim 
nadzorom.

V devetdesetih letih pride še do enega novega 
momenta v preučevanju moške prostitucije. 
Vse bolj so jo namreč začeli obravnavati kot 
javnozdravstveni problem. Med pomembnejše 
tovrstne preučevalce sodi Edward V. Morse z 
Medical School Tulane University iz New 
Orleansa, ZDA. V eni od svojih raziskav je 
med drugim zapisal:

„Zaradi nagnjenosti k tveganemu vedenju, 
vključno z zlorabo škodljivih substanc 
in nezavarovanimi spolnimi odnosi, in 
zaradi prostitucije so spolni delavci zelo 
verjetni sprejemniki infekcij in pomemben 
epidemiološki most za širitev okužb s hivom 
oziroma aidsom iz visoko tveganih okolij (kot 
so na primer homoseksualci in biseksualci 
ter intravenozni odvisniki) v heteroseksualna 
okolja, torej k ženam, partnerjem, družinam 
[klientov].“

Raziskave, ki sledijo, se sklicujejo na to 
ugotovitev, češ da je moška prostitucija po 
pravici obravnavana kot javnozdravstveni 
problem, da je ta povezava racionalna in 
utemeljena, zlasti v zgodovinskem kontekstu 
povezave med spolnimi delavkami in 

okužbami s spolno prenosljivimi okužbami 
ter ob spoznanju o tesni povezanosti 
homoseksualnosti in hiva oziroma aidsa. 
Kolikor je na eni strani utemeljitev, da to drži, 
je na drugi strani prav toliko utemeljitev, ki 
tovrstne kategorične trditve postavljajo pod 
vprašaj.

Na splošno bi lahko rekli, da za raziskave, ki 
smo jih prebrali, velja, da so zelo raznolike 
in da so se skoraj vsi omenjeni modeli 
ohranili. To pomeni, da ne moremo govoriti 
o prevladujočem načinu razumevanja in 
preučevanja tega vprašanja. Res pa je tudi, da 
lahko pri vsaki izmed raziskav razmeroma hitro 
odkrijemo vrsto predsodkov, ki zmanjšujejo 
njeno relevantnost. To z drugimi besedami 
pomeni, da je vprašanje, ali obstaja kakšna 
(recimo ji neodvisna) raziskava, ki se je lotila 
vseh elementov oziroma vidikov pojava in ni 
bila ne politično ne kulturno ne kako drugače 
determinirana. Tudi z vidika epidemiologije 
ne. Zato ostaja predvsem spoznanje, da je 
vprašanje, ali lahko celovito ocenimo stanje 
in težave, ki naj bi jih prinašala prostitucija 
moških.

Omenimo še eno bistveno razliko pri 
preučevanju ženske ali moške prostitucije. 
Žensko prostitucijo skoraj po pravilu 
preučujejo z vidika promiskuitete tako spolnih 
delavk kot klientov, medtem ko se pri moških 
osredotočajo na tipe ali vrste spolnih stikov.

Za celovito spoznavanje dejanskih razmer je 
treba vedeti tudi, da je večina raziskav tega 
pojava usmerjena na preučevanje prostitucije 
žensk, predvsem cestne prostitucije, mnogo 
manj raziskovalcev pa se ukvarja s prostitucijo 
za zaprtimi vrati, z moško in transspolno 
prostitucijo ter s preučevanjem klientov in 
menedžerjev. Tako ugotavlja v svoji raziskavi 
tudi Ronald Weitzer s Columbian College 
of Arts and Sciences, George Washington 
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University, Washington, D. C., ZDA. Njegova 
raziskava sega v leto 2005 in opozarja, da 
odraža izključno stanje v anglosaksonskem 
svetu. 

Sam vidi tri glavne probleme preučevanja 
prostitucije v svetu danes. Najprej poudarja, 
da prostor zapolnjujejo kvaziteoretične 
raziskave in polemične razprave, ki kažejo 
izrazito naravnanost proti prostituciji. 
Opaža, da je ta čas v svetu pri preučevanju in 
socialnem delovanju na tem področju najbolj 
prodoren radikalni feminizem. Ta nazor je 
po eni strani odprl mnoge spregledane in 
zanemarjene plati prostitucije, po drugi pa 
omejuje širok in celovit pogled na ta pojav. 
Pogled postavlja v središče vprašanje nasilja, 
socialne degradacije in razmerja med moškimi 
in ženskami v družbi, pri čemer zagovarja 
stališče, da so vse družbe izrazito seksistične. 
Drugi glavni problem, ki ga vidi Weitzer, 
je, da osredotočenost na preučevanje cestne 
prostitucije zanemarja pa prostitucijo za 
zaprtimi vrati. Tako se prostitucija preučuje 
izrazito enostransko, posplošuje se zakonitosti, 
ki vladajo le v enem segmentu pojava. Gre pa 
hkrati za tisti del prostitucije, ki je najbolj 
potisnjen na dno in najbolj stigmatiziran. To 
seveda kvari dejansko sliko celote.

In tretja pomembna značilnost? Največ 
preučevanja je usmerjenega na žensko 
prostitucijo. Veliko manj je preučevanja 
moške in transspolne prostitucije, čeprav v 
mnogih mestih sveta predstavljata pomemben 
delež celotnega pojava. Zato se je utemeljeno 
vprašati, kaj sploh vemo o moški prostituciji. 
Nekatere primerjave kažejo, da je moška 
prostitucija bolj občasna kot ženska, da so 
spolni delavci od tovrstnega zaslužka manj 
odvisni kot spolne delavke, da so bolj mobilni 
tako glede krajev delovanja kot tudi glede tipa 
izvajanja prostitucije, da imajo moški več težav 
s svojo spolno identiteto, da je verjetnost, da 

so bili kot otroci zlorabljeni, manjša, manj 
verjetno je, da so bili v prostitucijo na kakršen 
koli način prisiljeni, nad delovnimi razmerami 
in zaslužkom imajo večji nadzor, podvrženi pa 
so tudi manj zlorabam lokalnih in državnih 
oblasti. 

Najmanj je znanega o transspolni prostituciji. 
Znano je, da so transspolni na družbeni lestvici 
najnižje, da so torej verjetno daleč najbolj 
stigmatizirani, srečujejo se hujšimi težavami 
kot spolni delavci in spolne delavke, imajo 
višjo stopnjo okuženosti s hivom, praviloma 
zaslužijo manj, delujejo na manj dostopnih 
oziroma bolj nevarnih krajih, ob tem pa jih 
stigmatizirajo in se jim posmehujejo tudi 
cisspolni spolni delavci in spolne delavke. Ena 
od študij je pokazala tudi, da so pogosteje žrtve 
nasilja kot spolni delavci in spolne delavke.

Weitzerjeva študija je pokazala predvsem na 
neusklajenost preučevanja spolnih delavk in 
delavcev, zlasti transspolnih, kar pomeni, da 
nimamo realne slike o prostituciji kot celoti 
in o njenih posameznih segmentih ter o tem, 
kako ti segmenti vplivajo drug na drugega in 
na celoto kot tako. Da bi se to spremenilo, 
je treba pospešiti preučevanje prostitucije 
za zaprtimi vrati, strank (tako žensk kot 
moških), spolnih delavcev, zlasti transspolnih, 
in menedžerjev. 

Hiv – širjenje okužb kljub omejevanju

Vodilni svetovni strokovnjaki za aids so v 
gradivu za Mednarodno konferenco o aidsu 
leta 2012 v Washingtonu med drugim zapisali, 
da se hiv med moškimi, ki imajo spolne stike 
z moškimi (MSM), še naprej širi hitreje kot v 
ostali populaciji, in sicer kljub temu, da so bili 
pri njenem omejevanju narejeni pomembni 
koraki. Za to je kriva kombinacija življenjskega 
sloga in določenih bioloških faktorjev, ki 
MSM postavljajo v položaj najbolj rizične 
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skupine. Tudi v gradivih Združenih narodov 
za isto konferenco piše, da gre za konstantno 
stopnjo povečevanja okuženosti, ki se giblje 
od 3 % na Bližnjem Vzhodu do 25 % na 
Karibih. Ocenili so celo, da gre za drugi val 
ekspanzije okužbe, potem ko je do prvega 
prišlo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Žal pa med temi podatki ni tistih, ki bi 
govorili o stopnji okuženosti spolnih delavcev 
in o razmerju med okužbo in prostituiranjem 
moških in posebej žensk.

Leta 2014 je bila podobna mednarodne 
konferenca v Melbournu v Avstraliji. Ena 
pomembnih tem tega srečanja je bila, kako 
kriminalizacija spolnega dela vpliva na 
epidemijo hiva oziroma aidsa v svetu. Ob 
tem je direktor programa Združenih narodov 
za boj proti hivu oziroma aidsu Michel 
Sidibé poudaril, da je nemogoče učinkovito 
odpravljati posledice okužbe, če je del svetovne 
populacije, ki pri tem igra pomembno vlogo, 
kriminaliziran. Še zlasti zato, ker je bilo 
ugotovljeno, da se je v deželah, v katerih so 
prostitucijo dekriminalizirali, število okužb 
bistveno zmanjšalo, menda kar za polovico. 
Zato so v sklepe zapisal, da dekriminalizacija 
pomeni vzpostavljanje varnejšega delovnega 
okolja, s tem pa tudi bistveno povečanje 
prakticiranja varne spolnosti, predvsem z 
uporabo kondomov.

Lani se je The Guardian lotil iskanja odgovora 
na vprašanje, ali je človeštvo že dobilo bitko 
s hivom oziroma aidsom. Odgovor je najbrž 
še zmeraj predvsem nikalen, vsaj dokler zaradi 
aidsa vsako leto umre približno poldrugi 
milijon ljudi, 2,3 milijona pa se jih vsako leto 
na novo okuži. Zaskrbljujoč ali celo šokanten 
je podatek, da na svetu s hivom živi več kot 
35 milijonov ljudi, približno polovica pa 
jih sploh ne ve, da ga imajo. Na ta način se 
okužba nekontrolirano in vztrajno širi. Avtor 
članka Norman Fowler je zapisal, da ga je 

najbolj pretreslo dejstvo, kako odklonilna so 
v povprečju stališča ljudi do gejev, lezbijk in 
transspolnih oseb. Njihov današnji status je 
celo primerjal s statusom Judov v nacistični 
Nemčiji. V dveletni novinarski raziskavi 
po vsem svetu je ugotovil, da so v slabšem 
položaju le tisti odvisniki od drog, ki si 
mamila injicirajo. Prav ti so v vseh družbah, 
tako Fowler, na dnu družbene lestvice. Kogar 
skrbijo hiv in spolno prenosljive bolezni, 
se iskanja rešitve loti pri teh in pri spolnih 
delavcih, saj le pri teh dveh socialnih skupinah 
ljudje vidijo izvor in torej tudi rešitev 
problema. V članku je avtor navedel tudi 
nekaj primerov urejenega delovnega okolja za 
spolne delavce in delavke, tudi transspolne, 
na primer v Sydneyju, kjer v nekaj letih niso 
zabeležili niti enega samega primera okužbe 
s spolno prenosljivo boleznijo. Na ta način 
je poudaril bistveno, problem ni pri spolnih 
delavcih in odvisnikih, pač pa v širši družbi 
in okoljih, v katerih delujejo. Problem je 
stigmatizacija in vse, kar prinaša.

Evropa – globalni zdravstveni problem

Kakšne so razmere v Evropi? Spremlja jih ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and 
Control). Poročila od leta 2008 naprej kažejo 
na to, da se število okuženih oseb povečuje, 
medtem ko se število umrlih zmanjšuje. Največ 
novih okužb je posledica heteroseksualnih in ne 
homoseksualnih spolnih odnosov. Večinoma 
gre za spolne stike z ženskami, ki prihajajo iz 
delov sveta, kjer je hiv najbolj razširjen, največ 
iz podsaharske Afrike. Glede zbiranja podatkov 
opozarjajo, da je zbrane podatke težko natančno 
analizirati in dobiti pravo sliko predvsem zaradi 
emigracijskega učinka, saj je Evropa podvržena 
migracijskemu valu, raziskave o prostituciji pa 
kažejo, da v večini evropskih držav migracijska 
prostitucija že obsega do 65 % pojava.

Zbrani podatki še zmeraj kažejo tudi na 
konstantno naraščanje okužb pri moških, ki 
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imajo spolne odnose z moškimi. Ta socialna 
skupina tako še naprej ostaja med najbolj 
ogroženimi oziroma skupina z najvišjo stopnjo 
tveganja. Te raziskave tudi kažejo, da so 
najbolj rizična skupina moški spolni delavci. 
Stopnja okuženosti spolnih delavcev po 
Evropi je sicer različna. Za posamezna leta so 
na voljo nekateri podatki, vendar jih ne bom 
uporabil, saj gre po moji oceni za premajhne 
testne vzorce. Podatki kažejo, da je ta stopnja 
občutno večja v državah, kjer je med moškimi 
spolnimi delavci več migrantov. Ti so namreč 
v teh državah v vseh ozirih v neugodnem 
oziroma podrejenem položaju in so pogosto 
prisiljeni v nezavarovane spolne odnose, 
temu pa se ne morejo učinkovito upreti. Ena 
izmed evropskih držav, ki ima s tem največ 
težav, je Rusija. Glavni vzroki za širjenje 
okužb so predvsem spolni odnosi brez zaščite, 
moška prostitucija in biseksualnost. Tako v 
Rusiji kot tudi v drugih vzhodnoevropskih 
državah je homoseksualnost še zmeraj zelo 
stigmatizirana. Prav tu je treba iskati vzroke za 
težave, o katerih pišemo.

Spolna industrija je v Evropi v zadnjih dveh 
desetletjih doživela velike spremembe, ki so 
posledica delovanja različnih ekonomskih, 
demografskih, ideoloških in tehnoloških 
sprememb. Močno se je povečalo tudi število 
migrantov, žensk in moških, ki ponujajo 
spolne storitve. Tako se je močno povečala 
ponudba, vzporedno pa se je povečalo tudi 
povpraševanje po takšnih storitvah. Kar 
zadeva Zahod, so zgodnje raziskave pokazale, 
da homoseksualni spolni odnosi v prostituciji 
niso vplivali na povečanje okuženosti s 
hivom, je pa na povečanje okuženosti vplivalo 
injiciranje mamil med moškimi spolnimi 
delavci. Ta medsebojna odvisnost se je 
ohranila do danes. V vzhodni Evropi obstaja 
močna povezava med injiciranjem mamil 
in okužbami s hivom predvsem pri spolnih 
delavkah. Podatek iz Rusije iz leta 2007 na 

primer kaže, da si 22 do 82 % spolnih delavcev 
injicira mamila in da 15 do 66 % žensk, ki si 
injicirajo mamila, dela v prostituciji. 

Kakšne so torej razmere v Evropi in svetu? Skrb 
zbujajoče, opravljene raziskave problematiko 
le nakazujejo in povedo predvsem to, da 
razmere bolj ali manj niso znane. V svetu 
mrgoli priporočil, kaj narediti, da bi se širitev 
okužb zmanjšala, da bi se razmere bistveno 
izboljšale, vendar gre za črke na papirjih z 
različnimi imeni, ki nimajo druge teže, razen 
da so popisale prazne liste. Črke niso denar, 
črke tudi niso dovolj močne, da bi vplivale 
na spremembo mišljenja, na zmanjšanje in 
odpravo vseh vrst stigmatizacije, predsodkov 
in vsega tistega, kar vpliva na to, da so razmere 
take, kot so in kot jih zgolj slutimo. Zato je 
naše vprašanje na koncu enako, kot je bilo na 
začetku: kaj sploh vemo o tem pojavu?

Jurij Popov
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Govoriti o vlogi šole, ki tako korenito posega 
v življenje vsakega posameznika, je zagotovo 
izjemnega pomena. Skozi šolska vrata v 
nekem obdobju vstopajo cele generacije 
otrok. Dnevno se v šoli srečujejo učenci in 
učenke, učitelji in učiteljice ter starši, vsi za 
vzgojo in izobraževanje pomembni partnerji. 
Vsi skupaj in vsak posamezno prinašajo v 
šolsko okolje nekaj svojega, enkratnega, in ko 
se to združi v razrednem in šolskem okolju, 
se začenja specifično šolsko življenje, vpeto v 
okolje in širšo družbeno skupnost. Poznavanje 
otrok ter njihovih hotenj in potreb v obdobju 
odraščanja je zelo pomembno tudi za tiste, 
ki vstopajo v šolsko življenje s posebnimi 
nalogami. Vsebine spolne vzgoje so priložnost, 
da se učenci, učitelji in drugi strokovnjaki 
pogovore o enem ključnih vidikov človeškega. 
Vsebinski sklop zdrave in varne spolnosti 
je zato zapisan v programih dela osnovne in 
srednje šole. Šolski programi se spreminjajo, 
dograjujejo in dopolnjujejo. Prenavljajo se 
vsebine osnovnošolskega in srednješolskih 
programov, tudi tako, da se predmeti 
ukinjajo. Tako predmeta Zdravstvena vzgoja 
ni več, je pa vsebina Vzgoja za zdravje v našem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu zastopana 
kot medpredmetno področje. Ena od 
osnovnih metod preprečevanja okužbe s HIV 
in s tem tudi aidsa je dobra informiranost 
vsega prebivalstva, še posebej pa mora biti 
promocija usmerjena k mladim. Osveščanje 
ciljnih skupin o varnejši spolnosti mora biti 
celovito, sporočila morajo biti prilagojena 
njihovemu znanju in vedenju. Ena od teh 
ranljivih ciljnih skupin so mladi, šola pa je 
za vse obvezna, zato ima na tem področju 
pomembno in nenadomestljivo vlogo.

Pogovarjajmo se o HIV-u in aidsu

Človek je spolno bitje. Spolni razvoj se začne 
z rojstvom in se v mladostništvu pospeši, 
v vsakem življenjskem obdobju pa ima 
svoje značilnosti. Človekova spolnost je del 

človekove osebnosti, njegovega doživljanja 
samega sebe in drugih. Da bi lahko ljudje to 
razvojno potrebo ustrezno zadovoljevali, sta za 
primerne odnose med dekleti in fanti, za zdrav 
odnos do zaljubljenosti, ljubezni in spolnosti 
potrebna vzgoja in izobraževanje v družini, 
šoli in družbi. Spolnost ne pomeni le spolnega 
življenja, temveč možnost za osebni razvoj, za 
medsebojno komuniciranje in spoštovanje. 
Spolno vzgojo je nemogoče obravnavati ločeno 
od drugih področij človekovega doživljanja in 
vrednotenja. Spolno vedenje se oblikuje pod 
vplivom napisanih in nenapisanih vrednot, 
norm in pravil, vedenj in veščin, ki so značilni 
za neko družbo.

V 30 letih so se na področju preprečevanja in 
obvladovanja okužbe s HIV zgodili ogromni 
premiki. Leta 1985 je bilo sodelovanje med 
Ministrstvom za zdravje (MZ), Nacionalnim 
inštitutom za varovanje zdravja (NIJZ), 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ) ter Zavodom RS za šolstvo 
(ZRSŠ) oziroma njihovimi predhodniki zelo 
dobro. Takoj ko je bil zaznan pojav nove 
nalezljive bolezni aids in se je že vedelo, 
da bo bolezen postala velik zdravstveni in 
socialni problem, je Republiški komite za 
zdravstvo in socialno varstvo (predhodnik 
današnjih ministrstev za zdravje ter delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti) 
kot posvetovalno telo ustanovil Komisijo za 
aids. Leta 1986 smo na takratnem Zavodu 
SR Slovenije za šolstvo dobili pobudo, naj v 
komisijo imenujemo člana s področja šolstva. 
Imenovani člani so bili strokovnjaki s področja 
zdravstva, sociale in šolstva, vključeni so 
bili tudi predstavniki politike in civilne 
družbe. V tej interdisciplinarni komisiji je 
bil že leta 1996 pripravljen prvi nacionalni 
program aktivnosti za preprečevanje in 
obvladovanje aidsa v RS za obdobje 1995–
2000. Nacionalni program je bil usklajen s 
programom Svetovne zdravstvene organizacije 
(SZO), ki v svetovnem merilu povezuje vse 
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aktivnosti v borbi proti tej bolezni, tako da 
so vse države sveta seznanjene z najnovejšimi 
dosežki preprečevanja in zdravljenja. Izvajanje 
strategije temelji na soodgovornosti in 
sorazmerni vključenosti vseh resornih politik, 
stroke in civilne družbe. Vse v komisiji sprejete 
dogovore, ki so se nanašali na preventivo, 
smo člani s področja šolstva prenašali v 
šolsko prakso. Šola je namreč prostor, kjer se 
dnevno srečujejo partnerji, pomembni tudi 
za vzgojno-izobraževalno delo na področju 
preprečevanja širjenja okužbe s HIV: učitelji 
in učiteljice, učenci in učenke ter njihovi 
starši.

Leta 1986 so mediji o aidsu veliko poročali. 
Predvsem so z zastraševanjem povzročili 
strah ne le med odraslimi prebivalci, ampak 
tudi med učenkami in učenci višjih razredov 
osnovnih šol ter dijakinjami in dijaki srednjih 
šol. Ti so se o načinih okužbe, o tem, koliko 
je v Sloveniji že obolelih in koliko jih je že 
umrlo, želeli podučiti tudi od učiteljev. Prav 
odkritje HIV je pripomoglo, da smo na 
ZSRSŠ skupaj s strokovnjaki Univerzitetnega 
zavoda za zdravstveno in socialno varstvo 
(danes NIJZ), predvsem z nacionalno 
koordinatorko za zdravstveno vzgojo v okviru 
programa preprečevanja aidsa in okužbe s 
HIV go. Evito Leskovšek, dr. med., pripravili 
prvo vsebinsko okrožnico o HIV oziroma 
aidsu. Marca 1986 smo jo poslali vsem 
ravnateljicam in ravnateljem osnovnih in 
srednjih šol ter dijaških domov v Sloveniji. 
Ob tem smo v šolskem letu 1986/87 razpisali 
vsebinske osemurne seminarje spolne vzgoje 
za učitelje osnovnih in srednjih šol. Program 
seminarjev je imel sedem ciljev: boj proti 
neznanju in prizadevanje za izboljšanje 
znanja, spodbujanje odgovornega vedenja, 
usposabljanje za sprejemanje odločitev 
na podlagi poznavanja dejstev, neovirana 
komunikacija pri vprašanjih o spolnosti, 
oblikovanje zavesti o samospoštovanju in 
spoštovanju drugih, zmanjšanje občutka 

krivde in bojazni ter utrditev odgovornega 
obnašanja. Seminarje so izvajali strokovnjaki 
– psihologi, zdravniki in pedagoška 
svetovalka. Poleg predavanj so uporabljali še 
druge metode dela, kot so usmerjen razgovor 
z učitelji, delo z besedilom v skupinah, 
razprava in demonstracija uporabe kondoma. 
Seminarji so bili za učitelje brezplačni, vse 
stroške je krilo pristojno ministrstvo. Za 
boljšo obveščenost vseh učiteljev in drugih 
strokovnjakov je takratni Inštitut za varovanje 
zdravja leta 1994 prevedel, prilagodil in izdal 
knjižico z naslovom »Pogovarjajmo se … 
AIDS«, ki je bila ponatisnjena v letih 1995 in 
1997. Bila je dragoceno informativno gradivo 
za uporabo v šolski praksi, ki je tekstovno in 
slikovno prikazala bistvo HIV: kaj je aids, kako 
se HIV prenaša in kako se ne prenaša ter kako 
se lahko pred okužbo zaščitimo. Vključeni 
so bili zgodba o počutju okuženega s HIV 
in podatki o tem, kako lahko pomagamo in 
kaj bo prinesla prihodnost. Objavljeni so bili 
še naslovi vseh ustanov, na katere so se lahko 
posamezniki obrnili po pomoč. Knjižice smo 
štiri šolska leta, od leta 1994 do leta 1997, 
pošiljali vsem osnovnim in srednjim šolam 
v Sloveniji. Oddelek za učbenike in učna 
gradiva ZRSŠ je pripravil tudi tematsko 
videokaseto z naslovom »AIDS«, ki jo je bilo 
do leta 2010 mogoče naročiti pri podjetju 
Videofon. Ko bi bilo treba vsebino dopolniti 
z novimi znanstvenimi dognanji, za ta 
preventivni pripomoček žal ni bilo več na 
voljo finančnih sredstev. V šolah poteka vrsta 
usmerjenih aktivnosti, povezanih s promocijo 
varne in odgovorne spolnosti. Novost na tem 
področju je virtualni podatkovnik, ki so ga 
pod mentorstvom učiteljev pripravili učenci.
Leta 1988 je SZO prvič razglasila 1. december 
za svetovni dan boja proti aidsu. Od takrat 
ZRSŠ v sodelovanju z NIJZ vsako leto pošlje 
vsem ravnateljem osnovnih in srednjih šol ter 
dijaških domov v Sloveniji vsebinsko okrožnico.

Fani Čeh
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Primer okrožnice:1 Geslo svetovnega dneva 
boja proti aidsu 2003 Skupaj premagajmo 
strah, sramoto, osamitev in krivico poudarja 
povezanost z življenjem kot vrednoto in s tem 
potrebo, da na vseh področjih dela in življenja 
vplivamo na zmanjšanje izločanja, žigosanja in 
diskriminacije okuženih in obolelih, kjerkoli 
se pojavljajo.

Pri tem ima šola pomembno nalogo, 
saj so vzgoja, izobraževanje, pogovori in 
zagotavljanje strokovnih informacij še vedno 
ključni dejavniki, na katerih naj tudi v tem 
letu temeljijo preventivne dejavnosti. Ob 
tem se jasno izraža potreba po medsebojnem 
sodelovanju in skupni skrbi za zdravje ljudi.
Predlagamo vam, da se s pomočjo primernih 
gradiv in metod dela v šoli in v domovih za 
učence pridružite akcijam, ki bodo potekale 
ta dan in tudi druge dni v letu. Realnost je 
še vedno kruta, saj se aids širi tudi v naši 
državi, zdravila in cepiva pa še vedno ne 
poznamo. Ostane nam samo možnost, da z 
znanjem in védenjem o bolezni preprečujemo 
nove okužbe. Pri tem si učitelji in vzgojitelji 
lahko pomagajo s pripravljenim didaktičnim 
kompletom, priročnikom za učitelje in 
videokaseto z naslovom Pogovarjajmo se 
o aidsu. Dejavnosti lahko popestrijo tudi 
z uporabo virtualnega podatkovnika 
o aidsu, ki je na voljo na spletu, prav 
tako tudi s programom o varni in zdravi 
spolnosti z naslovom O tebi. Dodatna 
gradiva in informacije lahko dobite tudi pri 
koordinatorjih zdravstvene vzgoje na regijskih 
zavodih za zdravstveno varstvo.

Vsi mi, ki delamo z mladimi, lahko 
pripomoremo k premagovanju grožnje aidsa, 
zato vas prosimo, da to na šoli storite tudi vi.

Delo na področju varne in odgovorne 
spolnosti je potekalo tudi v obliki raziskav. 
Nekaj delnih raziskav so na šolah opravili 
psihologi in pokazale so, da so vsebine spolne 

vzgoje vključene v pouk, da pa je pogovorov z 
mladostniki premalo. Nekateri mladostniki so 
poročali, da so te teme še vedno tabu. Podatki 
reprezentativnih raziskav o spolnem vedenju 
slovenskih srednješolcev, ki jih je v sodelovanju 
z ZRSŠ v letih 1996, 2004 in 2008 vodila prof. 
dr. Bojana Pinter, specialistka ginekologije, so 
pokazali, da postajajo mladi v Sloveniji spolno 
dejavni čedalje bolj zgodaj. Leta 1996 je imelo 
spolne odnose 38 % 17-letnih srednješolk in 
srednješolcev, leta 2004 pa že 53 % (med 
spoloma razlik ni bilo). V predmetni skupini, 
ki je obravnavala podatke, je bil sprejet sklep, 
da učitelji nujno potrebujejo pisno gradivo, ki 
jim bo v pomoč pri obravnavi vsebin o varni 
in odgovorni spolnosti.

Zavod RS za šolstvo je leta 2004 izdal 
didaktično-metodični priročnik za učitelje 
z naslovom »O vama – varna izbira za 
odgovorno spolnost«. Avtorji besedila so bili 
priznani strokovnjaki. Izvod priročnika so leta 
2004 brezplačno dobile vse osnovne in srednje 
šole v Sloveniji. Podjetje Schering je obenem 
izdalo še brošuro »O vama«, namenjeno 
srednješolcem, ki so jo od leta 2005 do leta 
2011 na začetku šolskega brezplačno dobili vsi 
srednješolci, vpisani v 1. letnik. Druga izdaja 
priročnika je leta 2008 izšla pri Založbi ZRSŠ 
v 800 izvodih in je bila v celoti razprodana. Žal 
do leta 2015 nismo uspeli pridobiti finančnih 
sredstev za prepotrebno posodobljeno izdajo 
priročnika. Vzporedno s temi dejavnostmi so 
potekali tudi seminarji za učitelje.

Lahko zapišem, da so do leta 2005 delo 
na področju preprečevanja okužbe s HIV 
in aidsa dobro vodili in koordinirali IVZ, 
Ginekološka klinika, Infekcijska klinika in 
Zavod za transfuzijo krvi. Udeleževali smo se 
tematskih konferenc in kongresov doma in 
v tujini. Do leta 2010 je MIZŠ za področje 
zdravstvenovzgojnega dela redno namenjalo 
1  Izvorno besedilo okrožnice je jezikovno 
pregledano in prilagojeno, op. lekt.
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finančna sredstva, strokovnjaki MIZŠ in ZRSŠ 
pa so sodelovali tudi pri pripravi strategije 
preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 
za obdobje 2010–2015. Dali so pobudo za 
dopolnitve, ki so se nanašale na epidemiološko 
spremljanje in podatke ter spremembe, 
ki so nastale na področju medresorskega 
povezovanja, usklajevanja in informiranja. V 
točki, ki se nanaša na preprečevanje okužbe 
s HIV in je zagotovo najpomembnejši del 
strategije, bi bilo treba vključiti možne načine 
okužbe, povezane z okraševanjem telesa 
(piercing), ki postaja oblika tveganega vedenja 
pri mladih. Prav tako je treba v izvedbenem 
aktu opredeliti sistematično vključitev vsebin 
spolne vzgoje v osnovnošolski učni načrt in 
učne načrte srednjih šol. Brez sistematičnega 
informiranja ter posredovanja znanj in veščin 
mladostnikom ne moremo pričakovati 
napredka pri sprejemanju odločitev za 
varno in odgovorno spolnost. Predlagali 
smo tudi, naj strategija vključuje smernice 
za boljše sodelovanje z mediji in nevladnimi 
organizacijami. Družina in šola danes 
potrebujeta pomoč pri vzgoji in izobraževanju 
ranljivih skupin, kar mladostniki zagotovo so. 
Informacije s spleta lahko vplivajo na njihova 
razmišljanja tako, da menijo, da zanje preprek 
ni, da so zdravi del populacije in da že vedo 
vse, medtem ko je okužba s HIV grožnja, ki 
se jih ne tiče.

Šolski programi se sproti spreminjajo, 
dograjujejo in dopolnjujejo. Prenavljajo 
se vsebine predmetov osnovnošolskega in 
srednješolskih programov. Da bi učitelji 
lahko posredovali znanja o varni in odgovorni 
spolnosti in da bi lahko sodelovali pri 
kampanjah ob svetovnem dnevu boja proti 
aidsu, kjer se poudarjajo izbrana sporočila, 
potrebujejo stalna strokovna izpopolnjevanja 
in kvalitetna gradiva strokovnih inštitucij. 
Na to smo v zadnjih letih pozabili. Obenem 
je znano, da sistematične spolne vzgoje 
v šolah ni. Vzgoja za zdravje je v našem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu zastopana 
kot medpredmetno področje. Program je 
pripravila skupina strokovnjakov in zapisan 
je tako, da daje vsebinska in didaktično-
metodična priporočila za celostno 
naravnanost šole k zdravju kot vrednoti ter 
opredeljuje organizacijske oblike izvajanja. 
Vsebinski sklopi opredeljujejo cilje, vsebino 
in priporočeno literaturo za učence in učitelje. 
Izvajanje vsebin je prepuščeno učiteljem, ki 
lahko edini vplivajo na dvig ravni znanja, tudi 
na področju varne in odgovorne spolnosti. 
Tekom let je nastalo veliko gradiv in med 
učitelji so bila dobro sprejeta tista, ki so bila 
tudi metodično in didaktično urejena. Žal od 
leta 2012 za ciljna gradiva za področje varne 
in odgovorne spolnosti nismo uspeli pridobili 
potrebnih sredstev. Učenci in dijaki nam 
obenem sporočajo, da si želijo več pogovorov 
in odgovorov na konkretna vprašanja, 
povezana tudi s spolnostjo. Sodbe o pravilnosti 
izvajanja pouka zdravstvenovzgojnih vsebin v 
šolskem sistemu prepuščam bralcem, sama 
pa trdim, da je šola zagotovo mesto, kjer se 
da s sistematično izvedeno vzgojo za zdravje 
pri učencih in mladostnikih doseči napredek 
pri odgovornem odnosu do lastnega zdravja 
in zdravja drugih, tudi v povezavi s spolnim 
zdravjem. Ker je v povezovanju moč, v šoli 
potrebujemo posodobljena gradiva za uporabo 
v šolski praksi, tematske seminarje za učitelje, 
preverjene zunanje strokovnjake in strokovno 
utemeljena, vsebinska medijska sporočila za 
določene ciljne skupine. Pomembno je, da 
bodo sprotna in namenjena učiteljem, ki jih 
bodo lahko posredovali učencem in dijakom. 
Tako bodo ti razumeli, da virusi so in nas vsak 
dan preizkušajo.

Fani Čeh
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Zaključek

Glede na to, da je znanje vrednota in 
zdravje vir človekovih možnosti, in glede 
na to, da spolnost sestavljajo tudi naša 
načela, prepričanja in vrednote, naš odnos 
do sebe in drugih, naša telesna podoba in 
samospoštovanje, je morda le čas, v katerem 
živimo, tisti, ki nam na pot postavlja toliko 
dilem pri uresničevanju osveščanja, ki ima za 
preprečevanje spolno prenosljivih okužb in 
bolezni dokazano velik pomen.

Viri

Vzgoja za zdravje v programu osnovne šole, 
NKS, Ljubljana,1998.
Obvezne izbirne vsebine, NKS, Ljubljana, 
1998.
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Ko sem leta 2000 kot specializant kirurgije 
začel enkrat tedensko delati v proktološki 
ambulanti zasebnega medicinskega centra 
v Ljubljani, sem bil na področju analnega 
zdravja popolnoma brez izkušenj. O spolno 
prenosljivih boleznih, boleznih zadnjika in 
danke in specifičnih proktoloških problemih 
HIV-pozitivnih moških, ki seksajo z moškimi 
(MSM), na fakulteti ni bilo govora. Tako 
študij medicine kot specializacija iz kirurgije 
sta bila (in v veliki meri še vedno sta) izrazito 
heteronormativna. Le v sklopu študija infe-
kcijskih bolezni smo študenti lahko izvedeli, 
da obstajajo moški, ki imajo spolne odnose 
z moškimi (MSM), in dobil si vtis, da je 
njihov edini zdravstveni problem aids. Sicer 
so bile LGBT-osebe znotraj zdravstvenega 
sistema nevidne. Tudi sam v tistem obdobju 
nisem poznal LGBT-scene kot tudi ne nobene 
LGBT-organizacije. Bil sem torej popolnoma 
nepripravljen, ko sem se prvič srečal z MSM-
pacientom. Hitro mi je bilo tudi jasno, da se 
v ambulanti, kjer sem se učil proktologije, ne 
bom naučil veščin, kako primerno obravnavati 
LGBT-pacienta in na kaj moram sploh biti 
pozoren. Lahko sem le zardeval, ko sem 
kot začetnik prisostvoval pregledu moških 
z analnimi bradavicami (kondilomi), ki jih 
je moj učitelj v prisotnosti mene in sestre 
spraševal, če imajo „posebne prijatle“ itd. Ni 
mi preostalo drugega, kot da sem se začel sam 
izobraževati tako s študijem člankov na temo 
zdravstvenega varstva LGBT-oseb kot tudi z 
odhodom na študij v London in Stockholm, 
predvsem pa sem se poskusil postaviti v vlogo 
pacienta in se vprašal: „Kako bi bilo zame 
najmanj stresno in neprijetno, če bi bil sam 
na njegovem mestu?“ Moj pristop je bil za 
MSM-paciente očitno primernejši kot pristop 
kolegov, zato sem imel vse več pacientov, ki 
so striktno zahtevali mene, raznovrstnost 
problematike se je večala in bil sem primoran, 
da se izobrazim tudi na celotnem področju 
venerologije, ki je sicer sploh ni v kurikulumu 

specializacije iz kirurgije. Obravnaval sem 
številne paciente, ki so prišli k meni po 
odisejadi pregledov pri različnih specialistih 
in so bili pogosto napačno zdravljeni oziroma 
potrebne preiskave niso bile opravljene. Začel 
sem z ozaveščanjem kolegov o problematiki 
zdravstvenega varstva MSM s serijo člankov 
na to temo (1, 2, 3, 4) in se vključil tudi 
v preventivno dejavnost znotraj LGBT-
organizacij s sodelovanjem na Mavričnem 
forumu, blogu Glavca, s prispevki v reviji 
Narobe, s knjižico o spolno prenosljivih 
boleznih (5), predavanji za LGBT-skupnost 
itd. Postal sem tudi strokovni vodja projekta 
Pamet v roke, kondom na glavo pri DIH-u. 
Leta 2004 sem skupaj s partnerjem ustanovil 
ambulanto ZDRAV SPLET, saj sem želel 
zgraditi ustanovo, v kateri bom kot sam svoj 
šef krojil politiko odnosa do LGBT-pacientov. 
Znak, da je bila odločitev za samostojno pot 
pravilna, je bil komentar takratnega šefa „da bi 
bilo najbolje za [moje] paciente imeti poseben 
vhod“ Leta 2005 sem pričel delati v zasebni 
bolnišnici v Ljubljani, ki je bila bistveno bolj 
prijazna do LGBT-oseb. V sodelovanju s 
Kliniko za infekcijske bolezni sem pripravil 
izobraževanje na temo obravnave HIV-
pozitivnih kirurških pacientov in tako odpravil 
strah medicinskega osebja ob prvih operacijah 
pri HIV-pozitivnih, ki sem jih opravil v 
tej zasebni bolnišnici. Poleg abdominalne 
kirurgije, proktologije in venerologije sem se 
leta 2009 pričel ukvarjati z estetsko medicino in 
kirurgijo. Povod za to odločitev je bila prošnja 
HIV-pozitivnega pacienta, ki je potreboval 
estetski poseg zaradi lipodistrofije obraza in ga 
je plastični kirurg zavrnil. Svoje izobraževanje 
sem tako delno krojil tudi glede na potrebe 
po posegih, ki so jih iskali moji pacienti. Od 
leta 2011 delam samo v ambulantah zasebne 
klinike ZDRAV SPLET, ki ima svoje enote 
v Ljubljani, Mariboru in Brežicah. Imamo 
koncesijo za področje abdominalne kirurgije 
in proktologije, žal pa slednja ne pokriva 
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venerologije, zato so brezplačna testiranja za 
spolno prenosljive bolezni možna le v sklopu 
študij, kadar se te izvajajo. V ambulantah 
ZDRAV SPLET poudarjamo, da smo do 
LGBT-oseb in do HIV-pozitivnih prijazna 
zdravstvena ustanova. S tako politiko 
povečujemo zaupanje in manjšamo tveganje, 
da bi nam pacienti relevantne podatke 
zamolčali. Omogočamo tudi anonimna 
samoplačniška testiranja za vse najpogostejše 
spolno prenosljive okužbe (SPO). Pogovor 
med zdravnikom in pacientom glede spolne 
anamneze je diskreten in opravljen brez 
prisotnosti drugega zdravstvenega osebja. Že 
v čakalnici so brošure in materiali, ki dajejo 
obiskovalcem vedeti, da so v LGBT-prijaznem 
zdravstvenem okolju (revija Narobe, HIV in 
seks itd.). Nič nenavadnega ni, če pacient 
pripelje s seboj svojega istospolnega partnerja, 
ki je lahko prisoten v ambulanti tudi med 
samim pregledom. Osnovno vodilo, ki se ga 
pri svojem delu držim, je, da sem kot zdravnik 
v prvi vrsti zavezan k zmanjševanju škode, 
ugotavljanju bolezenskih stanj in njihovemu 
zdravljenju, nikakor pa nisem sodnik, ki 
bi sodil in komentiral načine življenja 
posameznikov, še posebej ni moja vloga, da bi 
obsojal način, kako nekdo zadovoljuje svoje 
spolne potrebe. Gre namreč za izrazito intimno 
in individualno potrebo. Tudi če je bilo spolno 
vedenje zelo tvegano, je pomembno, da ti 
ga pacient zaupa, saj določene diagnostične 
preiskave izvedeš le, kadar obstaja sum na 
neko okužbo. Kolege zato opozarjam, da je 
moraliziranje škodljivo, saj lahko na podlagi 
predhodne negativne izkušnje pacient odlaša 
s pregledom, zamolči določene podatke ali 
pa jih prikaže v drugačni luči. Vsekakor pa je 
naša naloga, da smo vir relevantnih informacij 
o spolno prenosljivih okužbah in tveganjih, ki 
jih prinašajo različne spolne tehnike oziroma 
načini zadovoljevanja spolnih potreb. Leta 
2013 in 2015 sem napisal knjigi Kratke 
zgodbe brez nagobčnika in 70 odtenkov 

mavrične, ki pomenita literarni eksperiment 
preventivne medicine na področju SPO. 
Prepričan sem namreč, da moramo vedno 
znova iskati inovativne rešitve, kako 
posamezniku približati relevantne informacije 
s področja spolnega zdravja. Nekateri so me 
svarili, da me bo moj aktivizem zaznamoval 
in zreduciral vse moje strokovno delovanje 
na proktološko zdravljenje gejev, vendar se to 
zaradi širine mojega strokovnega delovanja, ki 
sega na različna področja kirurgije, medicine 
in estetike, ni zgodilo.

V nadaljevanju bom kratko predstavil pomen 
analnega zdravja pri MSM, še posebej pri 
HIV-pozitivnih MSM, saj so ambulante 
ZDRAV SPLET ene redkih, ki se usmerjeno 
posvečajo preventivi na tem področju. Zadnji 
dve leti se s preventivo na tem področju poleg 
mene ukvarja tudi asist. Ana Ramšak, dr. med. 

Analno zdravje

Ker so nezaščiteni receptivni analni spolni 
odnosi najpogostejši vzrok za okužbo s HIV-
om in drugimi SPO med MSM, je skrb za 
analno zdravje te skupine zelo pomemben 
del preventive. Bolezenske spremembe 
anorektuma (vnetja, hemoroidalna bolezen, 
fistule, kondilomi) bistveno povečajo tveganje 
za krvavitev in posledično za okužbo s HIV-
om in drugimi SPO med analnim spolnim 
odnosom. Okužba s humanimi virusi 
papiloma (HPV) je najpogostejša SPO, 
še posebej analna okužba pri MSM, in je 
nedvomno povezana tudi z razvojem analnega 
karcinoma (6, 7). Palefsky s sod. (7) poroča o 
analni okužbi s HPV pri 93 % HIV-pozitivnih 
MSM in 61 % HIV-negativnih MSM. Zelo 
visok delež okužb s HPV pri MSM smo 
dokazali tudi v slovenski študiji (8). Visoko 
prevalenco analne okužbe s HPV in analnih 
displazij so dokazali pri vseh starostnih 
skupinah HIV-negativnih MSM, zato je 
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precejšen delež MSM izpostavljen tveganju za 
razvoj analnega karcinoma (9, 10). Dokazana 
je bila klinična in stroškovna koristnost 
presejanja z odvzemom analne citologije vsako 
leto pri HIV-pozitivnih MSM in na dve do tri 
leta pri HIV-negativnih MSM (11), vendar 
takšno presejanje še ni postalo standard, kot to 
velja za presejanje raka materničnega vratu pri 
ženskah. Populaciji MSM je treba predstaviti 
problematiko okužbe s HPV in koristnost 
cepljenja s štirivalentnim cepivom, ki 
neokužene zaščiti pred štirimi najpogostejšimi 
tipi HPV (6, 11, 16, 18). V kratkem bodo 
na voljo tudi cepiva, ki bodo ščitila še pred 
večjim številom virusov HPV. Dolgoročno bi 
se gotovo obrestovalo cepljenje vseh fantov 
pred pričetkom spolnega življenja, kot so se že 
odločili v nekaterih razvitih državah. Na srečo 
večina okužb s HPV izzveni sama od sebe, 
kar pomeni, da se virus sam izloči iz kože in 
sluznic in zelo redko povzroči spremembe, 
ki se odražajo kot anogenitalne bradavice 
(kondilomi), še redkeje pride do predrakavih 
ali rakavih sprememb v predelu zadnjika in 
spolovila. Razloga za paniko torej ni, je pa 
prav, da so vsi ustrezno informirani.

Drugi problem, s katerim se srečujemo, so 
vnetja zadnjika in danke, ki jih povzročata 
bakteriji klamidija in gonoreja. Pri teh 
okužbah se lahko pojavijo sluzavo krvave 
driske, siljenje na blato, bolečine ob odvajanju 
itd., lahko pa okuženi nima težav in okužbo 
samo prenaša. Če zdravnika ne opozorimo, da 
smo imeli analne spolne odnose, bo ob vnetju 
v danki najprej pomislil na kronična vnetna 
črevesna obolenja, kot sta ulcerozni proktitis 
ali Crohnova bolezen. Spomnim se pacienta, 
ki je bil dve leti nepravilno zdravljen, saj nihče 
ni pomislil na rektalno gonorejo. Avstralske 
smernice za zdravstveno varstvo MSM 
(12) priporočajo presejalni analni test za 
gonorejo in klamidijo pri vseh, ki prakticirajo 
receptivne analne spolne odnose, pri osebah 

z analnimi simptomi, pri HIV-pozitivnih, pri 
tistih, ki so občevali z okuženimi partnerji, pri 
gonoreji ali klamidijski okužbi v preteklosti, 
test pa izvedejo tudi na željo zavarovanca. 
Presejanje vključuje tudi testiranje za 
HIV, sifilis in hepatitis. Zaradi rezistence 
na običajne antibiotike, ki pozdravijo 
gonorejo, se v Sloveniji poslužujemo jemanja 
brisov, ki jih pošiljamo na gojišče, da se 
lahko ob pozitivnem rezultatu določi tudi 
najučinkovitejši antibiotik. Preiskava je žal 
zelo draga in se ne izvaja pri vseh MSM kot 
del preventivnega programa. 

Zdravnik, ki zdravi osebo s problemi 
v predelu zadnjika in danke, mora biti 
seznanjen z dejstvom, da njegov pacient 
prakticira receptivne analne spolne odnose. 
Določene oblike zdravljenja proktoloških 
bolezni (podvezovanje hemoroidov z elastično 
ligaturo, sklerozacije …) so povezane s 
povečanim tveganjem za krvavitev med 
analnim spolnim odnosom v krajšem obdobju 
po posegu, zato moramo bolnika na to 
opozoriti in priporočiti abstinenco vsaj dva do 
tri tedne po posegu. Operacijo hemoroidov s 
krožnim mehaničnim spenjalnikom (PPH) 
pa moramo pri osebah, ki prakticirajo 
receptivne analne spolne odnose, odsvetovati, 
saj lahko delno odprte kovinske sponke še 
leta po posegu najdemo na anastomozni 
liniji in lahko poškodujejo kondom ali celo 
penis insertivnega partnerja. Ob kliničnih 
znakih proktitisa (vnetja sluznice danke) pri 
MSM moramo najprej pomisliti na rektalno 
gonorejo ali okužbo s klamidijo, in šele ko 
smo ju izključili, na morebitno Chronovo 
bolezen ali ulcerozni proktitis.

Analno zdravje in HIV oziroma aids

Od uvedbe visoko učinkovite terapije za HIV 
(HAART) v letu 1995 se je obolevnost in 
umrljivost zaradi HIV-a močno spremenila in 
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zmanjšala. Do določene mere se je spremenila 
tudi anorektalna patologija, povezana s HIV-
om. Nekatere študije kažejo, da ni prišlo 
do zmanjšanja anorektalne patologije pri 
osebah, ki živijo s HIV-om (13). Nekatere 
patologije, kot so analni ulkusi zaradi okužbe 
s citomegalovirusom, so sedaj redke, po drugi 
strani pa je več poznih zapletov HPV-okužbe, 
kot so visoka stopnja analne displazije in 
ploščatoceličnega karcinoma zadnjika (14). 
V dobi pred HAART namreč mnoge osebe s 
HIV niso živele dovolj dolgo, da bi se pokazali 
klinični problemi, povezani z dolgoletno 
okužbo z visoko rizičnimi HPV. Delež 
okužb analne regije s HPV je višji pri HIV-
pozitivnih MSM kot pri HIV-negativnih 
MSM. Incidenca analnega ploščatoceličnega 
karcinoma je namreč v primerjavi s splošno 
populacijo 35-krat večja pri HIV-negativnih 
MSM in še enkrat večja pri HIV-pozitivnih 
MSM (15). Zdi se, da se tudi v obdobju 
terapije HAART ta delež ni zmanjšal (16). 
Osebno zato priporočam preventivne 
preglede analnega kanala, tj. odvzem analne 
citologije, še posebej pri HIV-pozitivnih 
MSM. V sodelovanju z Infekcijsko kliniko 
v Ljubljani smo lani v ambulantah ZDRAV 
SPLET pričeli izvajati preventivne preglede 
pri HIV-pozitivnih MSM. Vsekakor moramo 
pri pregledih odstraniti vsako nenavadno 
spremembo, ki jo opazimo, in jo poslati na 
histološki pregled. 

HIV-pozitivni imajo tudi običajna 
proktološka obolenja zadnjika (notranji 
hemoroidi, analne fisure itd.), ki nezdravljena 
povečajo možnost prenosa okužbe med 
analnim spolnim odnosom oziroma vplivajo 
na kvaliteto življenja. Pogosto najdemo analne 
kondilome, ki so lahko skriti tudi izključno 
znotraj analnega kanala in so bistveno bolj 
občutljivi kot normalna sluznica, zato lažje 
zakrvavijo. Sedaj vemo, da pri HIV-pozitivnih 
z vrednostjo celic CD4 nad 500 /mm3 pri 

kiruških posegih v primerjavi s splošno 
populacijo ni večjega tveganja za zaplete. Pri 
nižjih vrednostih celic CD4 so podatki študij 
manj enotni. Ker operacije zaradi anorektalne 
patologije predstavljajo eno najpogostejših 
indikacij za kirurški poseg pri HIV-pozitivnih, 
je pomembno vedeti, da uvedba HAART 
zmanjša pooperativne zaplete. Načeloma se 
lahko pri zdravih HIV-pozitivnih odločamo 
za operacijo hemoroidov po enakih 
indikacijah kot pri HIV-negativnih. Pri 
pacientih z aidsom in nizko vrednostjo celic 
CD4 (pod 100) ali slabim splošnim stanjem 
je tveganje za pooperativne zaplete večje kot 
pri zdravih HIV-pozitivnih. Kirurške posege 
zato izvajamo v omejenem obsegu, saj lahko 
pride do velikih težav s celjenjem.

Pomemben delež anorektalne patologije 
pri HIV-pozitivnih MSM predstavljajo 
venerološke proktološke okužbe, ki jih je treba 
aktivno iskati s presejalnimi testiranji. Ključno 
je, da se pri krvnih preiskavah opravijo tudi 
testi za izključitev sifilisa (17), in če oseba ni 
cepljena, tudi testiranje za hepatitis B, odvisno 
od tveganja tudi na hepatitis C.

Zaključki

MSM so zelo heterogena populacija moških, 
od gejevskih aktivistov do poročenih 
moških, ki se le izjemoma odločijo za 
priložnostni seks z drugim moškim. Izvajati 
organizirano zdravstveno varstvo, predvsem 
pa preventivo širjenja HIV-a in SPO pri 
tako heterogeni populaciji je velik izziv. Da 
bi se delež testiranj za SPO povečal, bi bilo 
treba omogočiti dostop brez napotnice do 
zasebnih in državnih ustanov, ki se ciljno 
ukvarjamo s preventivo in zdravljenjem SPO. 
V kurikulum izobraževalnih programov 
zdravstvenih delavcev na vseh nivojih je treba 
vnesti vsebine, ki bodo pokrile specifiko 
zdravstvenega varstva LGBT-oseb. 

dr. Boštjan Mlakar
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Jim Hubbard, ameriški filmski režiser 
in aktivist, je Ljubljano obiskal kot 
gost 16. Parade ponosa, junija 2016. 
V okviru paradnega dogajanja sta 
bila dva večera namenjena projekciji 
njegovih filmov, prvi večer štirim 
kratkim filmom iz časov krize aidsa, 
drugi pa dokumentarcu Združeni v jezi: 
Zgodovina ACT UP-a. Slednji prikazuje 
delovanje najbolj učinkovite aktivistične 
skupine, ki se je spoprijela s problemom 
aidsa v najtemnejših letih epidemije in 
izbojevala zmage, ki so spremenile njen 
potek. Z Jimom sem se pogovarjal v 
senčnem zavetju dreves na Legebitrinem 
dvorišču.

Jim, zgodbe o začetkih aidsa v Združenih 
državah ni mogoče povedati, ne da bi 
omenili desetletja pred tem. Kako se 
spominjaš gejevske Amerike sedemdesetih 
let? Takrat, v obdobju gejevske osvoboditve, 
političnega organiziranja in hedonizma, si 
živel v osrčju dogajanja, v San Franciscu ...
Živel sem v San Franciscu, a nisem seksal, 
kolikor sem si želel oziroma bi moral ... 
(smeh) Ah, zaobjeti sedemdeseta. Predvsem 
je bilo za nas vse novo. Po Stonewallu in 
gejevski osvoboditvi je nenadoma prevladal 
občutek, da lahko živimo, kakor želimo, in 
ljudje so eksperimentirali z vsem, vključno 
s seksom, zabavo in skupinskim načinom 
življenja v komunah. In genderfuck. Ob 
današnji vidnosti trans tematik se spomnim, 
kako je bilo s tem v sedemdesetih. Našli smo 
načine, da smo se igrali, kritizirali in poskušali 
spreminjati norme, povezane s spolom in 
spolno usmerjenostjo.

Torej imaš na to obdobje lepe spomine?
Ja, imam.

Ampak v sedemdesetih ni bilo vse rožna-
to, mar ne? To je bil tudi čas Anite 

Bryant, zakonskega predloga prepovedi 
dela istospolno usmerjenih učiteljev v 
kalifornijskih javnih šolah, policijskega 
nadlegovanja, umorov Milka in Mosconeja 
in vzpona ekstremne verske desnice, ki je 
v naslednjem desetletju v času krize aidsa 
odigrala izjemno temačno vlogo.
Nedvomno ni bilo vse rožnato. Zadeva z 
Anito Bryant je bil le eden izmed napadov 
na gejevsko skupnost v tistem času. V poznih 
sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih 
sem živel v mestu St. Paul v Minnesoti. 
Tamkajšnja mestna oblast je sprejela odlok, ki 
je geje in lezbijke ščitil pred diskriminacijo, a 
so ga potem na referendumu zavrnili. No, iz 
Minnesote je bil tudi aktivist Tom Higgins, ki 
je Aniti med znamenito tiskovno konferenco 
v obraz vrgel pito. Poznal sem ga, nekaj let 
kasneje je umrl zaradi aidsa. Razmere konec 
sedemdesetih let, torej na začetku epidemije, 
pa so bile take: obstajala je skupina ljudi, ki 
je bila brez pravic, močno stigmatizirana in v 
dobršni meri skrita. Ta skupina se je morala 
nenadoma, brez kakršne koli institucionalne 
pomoči oblasti in socialnih služb spopasti 
s smrtonosno boleznijo. Za vse je morala 
poskrbeti sama.

Sedemdeseta so bila torej čas veselja in 
neskončnih možnosti na eni ter preizkušenj 
in razočaranj na drugi strani?
Ne bi rekel razočaranj ... Bolj jeze, 
nezadovoljstva in političnega aktivizma. Bolj 
to. Imeli smo občutek, da se bo vse spremenilo, 
če se bomo vsi outirali. Odpor proti tem 
spremembam nas je presenetil in nas še vedno 
preseneča. Na primer te neumnosti, ki se zdaj 
dogajajo v ZDA v zvezi s trans osebami in 
uporabo stranišč.

Rekel pa si, da nisi dovolj seksal ...
Nikoli, nikoli dovolj ... (smeh)

Zakaj je bil takrat seks gejem tako pomemben? 
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Zdi se, kot da je bil izraz te nove svobode.
Seveda! Končno smo imeli občutek, da to 
lahko počnemo. Seveda se je to vedno počelo 
na skrivaj, moški so od pamtiveka vsakič znova 
uspeli najti načine za seks z drugimi moškimi. 
Vedel si, kje so javna stranišče, kjer lahko najdeš 
seks, pa parki in štrikplaci in gejevski bari. A 
to je bilo vedno malo nevarno. Navsezadnje 
je Stonewall sprožila policijska racija, takrat 
vsakdanji dogodek v življenju gejev v ZDA. 
Grožnja, da te lahko zasačijo, aretirajo in 
lahko zato izgubiš službo, je bila vedno 
prisotna. Občutek, da bi lahko bilo drugače, 
da bi glede seksa lahko bili bolj sproščeni, 
kako super bi bilo to! In v sedemdesetih so 
potem gejevski bari rasli kot gobe po dežju. 
Tudi najbolj običajne stvari so bile nekaj 
novega – bar Twin Peaks, ki se je nahajal na 
vogalu ulic Castro in Market v San Franciscu 
in so ga odprli v zgodnjih sedemdesetih, je 
bil prvi gejevski bar z velikimi okni, tako da 
nisi vstopil v nek skrit lokal, lahko si sedel na 
pijači in bil na ogled mimoidočim. Takšne so 
bile torej spremembe. Pa tudi savne, ki so bile 
pred začetkom sedemdesetih umazane luknje, 
so potem nenadoma postale zelo nobel.

No, do savn še prideva ... Nepozaben film 
iz tistega obdobja, ki so ga spljuvali tako 
filmski kritiki kot gejevski aktivisti, je 
bil Cruising z Alom Pacinom. Za tiste, ki 
živijo v nekem drugem času in prostoru, 
ponuja vpogled v izginulo gejevsko kulturo 
sedemdesetih let, toliko bolj, ker so številni 
statisti, ki so sodelovali pri filmu, bili v 
resničnem življenju del newyorške gejevske 
scene. A skupnost je filmu nasprotovala, 
potekali so celo protesti proti snemanju, ki 
si jih dokumentiral v filmu Stop the movie 
(Cruising). Zakaj takšno nasprotovanje, s 
čim je film razjezil geje?
Najprej bi povedal, da končni film ni isti kot 
tisti, ki so ga začeli snemati. Zaradi protestov 
so ga občutno spremenili. Prvotni scenarij 

je bil veliko bolj homofoben, imel je manj 
občutka za skupnost. Šlo je za očiten napad ne 
le na gejevski seks, temveč še posebej na S&M 
seks. Zato so bili nekateri v skupnosti zaradi 
filma vznemirjeni. Poleg tega bi lahko film 
posneli na način, ki bi bil za skupnost manj 
vsiljiv, saj se je zdelo, kot da bi v Greenwich 
Villageu, ki je veljal za varno okolje, odprli 
tovarno, ki je onesnaževala okolico. Tako sem 
takrat čutil in tudi opisal. A mnogi so menili, 
da imajo avtorji pravico do svobode izražanja, 
ki jim jo zagotavlja prvi amandma. Po svoje 
je to res, a če nekdo laže ali pa stigmatizira 
neko skupnost, potem se ima ta pravico upreti 
s protesti. In ti so potem vse spremenili. 
Cruisinga nisem videl že 25 let. Kdaj pa 
kdaj me kdo povpraša po njem in takrat si 
vedno rečem, da si ga moram spet ogledati, 
pa mi nikoli ne uspe. Spomnim se neke zelo 
vroče scene iz filma, ki nazorno prikaže, kako 
je izgledalo štrikanje, pa tudi plesanja Ala 
Pacina. Najslabše, kar sem ga kdaj videl.

Kmalu zatem se je seveda pojavil aids. 
Za uradni začetek epidemije velja peti 
junij 1981, dan, ko je ameriški Center za 
nadzor bolezni (CDC) v svojem tedenskem 
poročilu objavil članek o petih primerih 
pnevmocistne pljučnice v Los Angelesu. A 
do takrat so zdravniki pri svojih gejevskih 
pacientih že dve leti opažali nepojasnljive 
bolezni, med newyorškimi geji pa so 
se že spomladi 1981 pojavile govorice 
o „eksotični novi bolezni“, ki naj bi se 
pojavila v gejevski skupnosti. O tem je maja 
tistega leta pisal tudi New York Native. Se 
morda sam spomniš česarkoli nenavadnega 
v času pred objavo CDC-ja, torej preden se 
je sploh vedelo, da aids obstaja?
Občutek imam, da se je vedno vse odvijalo 
v koncentričnih krogih, da je torej obstajalo 
jedro ljudi, ki jih je aids prizadel, okoli njih 
so bili ljudje, ki so bili z njimi povezani, in 
okrog teh še drugi, povezani s tistimi, ki so 
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bili povezani z ljudmi z aidsom. Tako si 
nekako imel občutek, kako blizu si središču 
vsega. Najprej bi rad pojasnil, da sem od 
oktobra 1979 živel v Minneapolisu, nazaj v 
New York sem se preselil šele aprila 1982. V 
samem začetku epidemije sem torej živel na 
Srednjem zahodu, za katerega šaljivo pravimo, 
da nekaj let zaostaja za Vzhodno obalo. Takrat 
se mi je aids zdel neskončno daleč. Potem sem 
se preselil v New York in bil je vse bližje in 
bližje. Ne spomnim se, kdaj je zbolel moj prvi 
znanec. Nato pa je diagnozo avgusta 1984 
dobil moj nekdanji ljubimec, filmski režiser 
Roger Jacoby. Bil je precej lahkomiseln, v 
šestdesetih je bil odvisen od amfetaminov in 
takrat, po njegovi diagnozi, sem se čudil, kako 
to, da je trajalo tako dolgo, da se je okužil. Če 
pogledam nazaj, je to smešno. A takrat so bili 
takšni časi, živeli smo sredi krize in tudi naš 
občutek za čas je bil popačen. Epidemija je 
bila stara šele nekaj let, a ker je bilo vse skupaj 
tako intenzivno, se je zdelo, da traja že veliko 
dlje

Spominjam se tudi, ko sem imel leta 1985 
v Minneapolisu projekcijo svojega filma in 
sem se s tamkajšnjimi prijatelji in znanci 
pogovarjal o aidsu. Rekel sem: „Fantje, vedno 
govorite v tretji osebi, o ‚njih‘, kot da se vas ne 
tiče.“ Nekaj mesecev kasneje sem dobil pismo 
od prijatelja, ki je takrat sodeloval v pogovoru. 
Napisal je: „Veš, kaj, nič več ne govorimo 
samo o ‚njih‘.“ Tako sem imel občutek, kako 
je aids prihajal vse bližje in bližje.

Je bilo na začetku v skupnosti veliko 
dvomov in nejevere, da je ta stvar sploh 
resnična?
Ja, res je. Poskusi si zamisliti ... Po svoje je 
neresnično, da obstaja bolezen, ki te lahko 
ubije v kratkem času in je omejena na gejevsko 
skupnost. No, že na začetku je bila to bolezen 
štirih H-jev, homoseksualcev, odvisnikov od 
heroina, hemofilikov in Haitijcev. Ampak 

videti je bilo, kot da bolezen izbira določene 
ljudi, zato se je zdela neresnična, zato je bilo 
veliko skepticizma. Spomnim se, da sem bil 
tudi sam skeptičen, ne do obstoja bolezni ali 
dejstva, da jo lahko dobiš, ampak do načina 
okužbe. Vedeti moraš, da leta 1982 še ni bilo 
povsem jasno, kako se jo dobi, ni se še vedelo, 
da je virus. Takrat naj bi oseba z aidsom imela 
povprečno 1564 spolnih partnerjev. Rekel sem 
si: „To je smešno, seksaš 1564-ič in nenadoma 
dobiš aids? Ne, to ne gre tako.“ Seveda, bili so 
ljudje, ki so mislili, da lahko fukamo naprej 
in sploh ne razmišljamo o tem, kar je bilo po 
svoje super ... No, ni bilo super ... Morda je 
pripeljalo do super seksa, ampak tudi do vseh 
posledic, ki jih čutimo še zdaj.

Če se še malo zadrživa pri savnah, ki so 
imele v življenju gejevskih moških v času 
pred aidsom tako pomembno vlogo. V letih 
1984 in 1985 so bile vroča tema, saj so jih 
lokalne oblasti, ki so trdile, da so žarišča 
epidemije, želele zapreti ...
Ja, želeli so jih zapreti in v San Franciscu in 
New Yorku so jih. Bil sem proti zaprtju, saj 
so bile tudi prostor za izobraževanje. Takrat 
so Michael Callen, Richard Berkowitz in 
Joe Sonnabend že prišli na dan s konceptom 
varnega seksa in ljudje so ga že pričeli 
prakticirati. Trajalo je nekaj časa, odločitev za 
kondome je bila težka. S tem imamo problem 
še danes in seveda smo ga imeli tudi na 
začetku. Uporabe kondoma se moraš navaditi, 
postati mora del tvoje spolnosti na način, da 
ni moteča. In to je povsem mogoče. Če lahko 
posnifaš stekleničko popersa, lahko natakneš 
tudi kondom, ne da bi to zmotilo seks. Sam 
imam lepe in nostalgične spomine na savne in 
menim, da jih sploh ne bi smeli zapreti.

Kakšno pa je bilo vzdušje v LGBT-skupnosti 
v tistih zgodnjih dneh epidemije, ko je bilo 
o bolezni le malo znanega, ko je bilo smrti 
v primerjavi z leti, ki so prihajala, še malo, 
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zdravil pa še ni bilo? Je bilo ljudi strah?
Ja, to je bila druga plat. Poleg skeptikov, ki so 
govorili, da je vse skupaj zarota, s katero naj 
bi uničili novo svobodo gejevske skupnosti, 
je bila večina ljudi prestrašenih. Niso vedeli, 
kaj naj storijo. Kot sem že dejal, socialnih 
storitev ni bilo, pa tudi medicina se je še 
lovila. Nobenega zdravila, ki bi vplivalo na 
virus, ni bilo, na začetku niti niso vedeli, da 
gre za virus. Tako da ja, bilo je strašno. V 
tem zgodnjem obdobju je bila najbolj pogost 
vzrok smrti pri ljudeh z aidsom pljučnica, ki 
jo povzroča pneumocystis carinii, PCP. Od 
sedemdesetih let naprej se je vedelo, da se pri 
osebah z okvarjenim imunskim sistemom, 
ki prejemajo zdravilo bactrim, PCP ne bo 
razvila. A zdravilo so dajali na primer ljudem 
po presaditvah organov, tistim z aidsom pa vse 
do 1989 ne. Zaradi homofobije zdravstvenih 
delavcev so ljudje po nepotrebnem umirali 
skoraj deset let.

Če že omenjaš odnos zdravstva, v spomin 
se mi je prikradel tisti prizor iz The Normal 
Heart, kjer mora mati sinovo truplo, zavito 
v črno plastično vrečo, sama odnesti iz 
bolnišnice. In vsepovsod je polno omemb 
zdravnikov in medicinskih sester, ki so 
zavračali delo z bolniki z aidsom. Tudi pri 
nas so se dogajale te stvari. Je bilo v zdravstvu 
veliko strahu, odpora do obolelih?
Veliko. Moja osebna izkušnja je bila sicer 
drugačna. Poznam vse te zgodbe, kako so 
strežnice pladnje s hrano puščale pred vrati 
bolniških sob, kako so zdravniki in sestre 
zavračali delo z bolnimi in podobno. A bilo 
je tudi veliko takih, ki tega niso počeli. Če 
se vrnem k Rogerju, umrl je novembra 1985 
v Albanyju, majhnem mestu in prestolnici 
države New York. Tisti ljudje ne bi mogli 
biti bolj prijazni do mene. Bil sem tam, bivši 
ljubimec, ki je prišel gledat, kako umira, in 
dovolili so mi, da sem bil vso noč ob njem. 
Sestra mi je celo pripravila skodelico čaja. 

Torej čisto drugače od tega, kar so doživljali 
mnogi. A po drugi strani je bilo samo eno 
pogrebno podjetje v celem mestu pripravljeno 
sprejeti posmrtne ostanke ljudi z aidsom. 
Tako da so takšna nasprotja vedno obstajala.

Kaj pa skupnost? Ali so ljudje zaradi 
strahu stigmatizirali in diskriminirali 
osebe z aidsom? Drugače povedano, so 
vsaj na začetku epidemije obračali hrbet 
prijateljem in znancem?
Ja, mislim da so. Na začetku je bilo veliko 
strahu in zmede ter pomanjkanja znanja. 
Ljudje so bili prestrašeni, zmedeni in niso 
vedeli, kako naj se obnašajo, kako naj se 
zaščitijo. A po drugi strani se je skupnost na 
epidemijo zelo uspešno odzvala. Ker socialnih 
storitev za bolnike z aidsom ni bilo, so geji in 
njihovi zavezniki – lezbijke, strejt ženske, ki 
so bile vedno vpete, strejt moški zelo redko – 
poskrbeli za ljudi z aidsom. Zelo je povedno, 
da je ime prve newyorške organizacije, ki se je 
ukvarjala z aidsom, Gay Men‘s Health Crisis 
(GMHC). Ustanovljena je bila januarja 1982, 
še preden je bil termin aids poleti 1982 sploh 
skovan. Zgradili so sistem spremljevalcev, da 
so se prostovoljci lahko povezali z osebami z 
aidsom in skrbeli zanje, jim čistili stanovanja, 
priskrbeli hrano in jih vozili k zdravnikom. 
Kasneje, v ACT UP-u, so bile pomemben 
del kulture t. i. skupine za oskrbo, torej 
skupine prijateljev in znancev, ki so si po 
urniku razdelile skrb za posamezno osebo. 
Nedvomno so se nekateri geji izogibali ljudem 
z aidsom ali pa jih celo diskriminirali. Vedno 
so bili ljudje, ki niso želeli imeti nobenega 
opravka s hiv pozitivnimi. In ker je bilo v 
osemdesetih in zgodnjih devetdesetih veliko 
lažje že na pogled oceniti, ali ima nekdo 
hiv – če je recimo imel sindrom propada ali 
pa Kaposijev sarkom po obrazu –, je bilo 
veliko lažje tudi diskriminirati. Ampak v 
največji meri so diskriminacija, zavračanje 
in strup prihajali s strani heteroseksualcev, 
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zato se je stigmatiziranje s strani gejev zdelo 
kot le majhen del problema. Ko pa se je 
aids v skupnosti čedalje bolj širil in vplival 
na življenja čedalje večjega kroga ljudi, tako 
pozitivnih kot negativnih, pa sta se zmanjšali 
ali celo izginili tudi stigma in diskriminacija.

Pa sta se zdaj, ko skupnost sestavljajo mladi 
ljudje, ki niso izkusili kriznih let epidemije, 
vrnili?
Ne počutim se poklicanega, da bi odgovoril 
na to vprašanje. Zdi se logično, da je po letu 
1996, ko so zaviralci proteaze spremenili 
naravo epidemije, prišlo do spremembe. Kdaj 
so se spet pojavili dokazi stigme, na primer 
omenjanje zdravstvenega stanja v oglasih za 
seks? Ne vem.

Ko si že omenjal GMHC, to je bila oziroma 
je predvsem storitvena organizacija, z 
aktivizmom se niso toliko ukvarjali, mar 
ne? Tudi Kramerja so vrgli ven zaradi 
njegovega aktivističnega nastopa.
Vidim, da si si res ogledal The Normal Heart 
(smeh). Larry (Kramer, op. a.), s katerim 
se sicer odlično razumem, je prava tečka, 
ampak to je pravzaprav njegova javna podoba, 
podoba starozaveznega preroka, ki vsepovsod 
kriči in vpije. Odločil se je, da bo na ta način 
ljudi vzpodbudil, da bodo nekaj naredili.

Ja, kot sem rekel, začeli so z vsemi temi 
storitvami, ker pač oblast ni storila ničesar. To 
je bilo še posebej pomembno v New Yorku, 
kjer smo po eni strani imeli več primerov 
aidsa kot kjerkoli drugje, po drugi pa župana, 
za katerega je Larry trdil, da je prikrit gej, kar 
pa je zanikal do smrti.

Župan Koch?
Tako je. Storil ni ničesar in strinjam se z 
Larryjem, da je bil razlog za to strah, da bi 
bil videti naklonjen gejem in posledično tudi 
sam gej. Ironično pa je, da je bil, preden je 

bil župan New Yorka, liberalni kongresnik, 
ki je v kongresu predlagal gejem prijazno 
protidiskriminacijsko zakonodajo. Pri njem je 
prišlo do nekakšnega konzervativnega zasuka.

Oblast na različnih ravneh, od lokalne do 
zvezne, je v zvezi z epidemijo storila zelo 
malo. Zakaj se niso odzvali bolj ustrezno?
Ker so bili homofobne riti. Bili so slabi ljudje. 
Nekateri v ZDA častijo Ronalda Reagana, a 
bil je navadna rit, idiot. Z Nancy sta živela 
v Hollywoodu, poznala sta veliko gejev, 
prijateljevala z Rockom Hudsonom, a kot 
politik je bil totalen homofob. V administraciji 
so bili še hujši kreteni, na primer Gary Bauer, 
ekstremni krščanski fundamentalist in eden 
izmed Reaganovih glavnih svetovalcev. Ko so 
mediji o aidsu prvič povprašali Reaganovega 
predstavnika za tisk, je o tem stresal šale. Ta 
vlada je nalašč pustila, da so ljudje umirali. 
Po drugi strani pa se je goreč mormon C. 
Everett Koop, sanitetni načelnik ZDA, kot 
zdravnik zavedal, da je nekaj treba storiti. 
Leta je trajalo, da je administracijo pripravil 
do kakršnegakoli odziva, in šele ob koncu 
Reaganovega drugega mandata je lahko 
vsakemu ameriškemu gospo-dinjstvu poslal 
zloženko s previdno napisano vsebino. To pa 
je bilo tudi vse.

Sredi osemdesetih sem mislil, da bo epidemije 
konec v nekaj letih. Morda bi se to celo 
zgodilo, če bi se ameriška vlada na aids 
odzvala, tako kot se je na izbruh legioneloze ali 
na preplah z zastrupljenim tilenolom, ki sta se 
zgodila približno takrat, ko se je pojavil aids. 
Morda ne bi imeli pandemije. Če Reaganova 
administracija ne bi dala tako slabega zgleda, 
se Thabo Mbeki ne bi mogel obnašati, kot se 
je. Reagan je tako neposredno odgovoren za 
grozljivo epidemijo v Afriki.

Naš problem je, da nimamo sistema javnega 
zdravstva, zato ljudje niso imeli dostopa 
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do zdravstvene oskrbe. Poleg tega nimamo 
sistema socialne varnosti, zato so bili ljudje, 
ki so ostali brez službe, brez sredstev za 
preživetje. Odvetnik Jay Lipner, ki je kasneje 
tudi sam umrl zaradi aidsa, je ugotovil, da so 
zakoni o socialni varnosti napisani tako, da 
bi zadoščalo, če bi posamezne zvezne države 
samo malo spremenile besedila pravilnikov. 
Ne bi bilo treba spreminjati zakona, dovolj 
bi bilo spremeniti formulacijo, dodati stavek 
ali dva in osebe z aidsom bi izpolnjevale 
kriterije za invalidnost in bi lahko dobile 
nekaj sto dolarjev mesečno. Kasneje se je ista 
zadeva ponovila z definicijo aidsa. Ljudje so 
zbolevali in umirali, a ker niso izpolnjevali 
meril za definicijo aidsa, niso bili upravičeni 
do socialnih transferjev in storitev. Da se je 
to spremenilo, je bila potrebna štiriletna 
kampanja.

Za razširitev definicije aidsa, tako da so 
lahko z njo zajeli bolne osebe, ki prej niso 
izpolnjevale meril?
Ja, pravzaprav za to, da so se dodale nekatere 
bolezni. Definicija aidsa v tistem času je bila 
takšna, da je oseba morala imeti hiv in vsaj 
eno od oportunističnih okužb, ki so bile na 
seznamu. Na seznamu pa so bile predvsem 
tiste, ki so se pojavljale pri MSM, ne pa nujno 
pri ženskah ali recimo injicirajočih uživalcih 
drog. Kampanja si je torej prizadevala za 
to, da bi na seznam dodali okužbe, ki so se 
pojavljale pri teh dveh skupinah. Na koncu 
niso bile dodane vse, a bistveno je bilo, da so 
kot definicijo aidsa opredelili tudi prisotnost 
200 ali manj celic CD4 v kubičnem mililitru 
krvi. Večina izmed tistih, ki so dobili socialno 
pomoč, je bila do nje upravičena zaradi 
izpolnjevanja tega kriterija.

Javnost je aidsu posvečala le malo pozo-
rnosti, dokler ni umrl Rock Hudson. Kako 
je njegova smrt spremenila javno zavest o 
epidemiji?

Epidemiji še vedno posvečajo le malo 
pozornosti. Sam sicer ne dam nič na 
zvezdništvo in nikoli nisem razumel 
fascinacije z zvezdniki. A učinek, ki ga je 
imela Hudsonova smrt, je bil velikanski. Šest 
let kasneje je razkritje Magica Johnsona, da 
ima hiv, pripomoglo k boljši ozaveščenosti 
heteroseksualnega prebivalstva, še posebej 
heteroseksualnih temnopoltih oseb.

Leto 1987 je bilo na nek način pomembno 
leto. Zvezna uprava za hrano in zdravila je 
odobrila AZT, prvo zdravilo za zdravljenje 
okužbe s hivom, ustanovljen je bil ACT UP 
(AIDS Coalition to Unleash Power). Sta 
bila dogodka kakorkoli povezana ali je šlo 
zgolj za naključje?
Pravzaprav se je oboje zgodilo v razmaku 
nekaj dni. Mislim, da je šlo za naključje, ki 
je bilo posledica duha časa. Najprej bi rad 
pojasnil, da v nasprotju s splošno razširjenim 
prepričanjem Larry Kramer ni bil tisti, ki 
je ustanovil ACT UP. Imel je govor v Gay 
Community Centru v New Yorku in dva dni 
kasneje se je zbralo kakih tristo ljudi, ki so 
ustanovili ACT UP. Prej je isti govor ponavljal 
pet let in si prizadeval, da bi se ljudje zganili 
in nekaj storili, ampak čas še ni bil zrel, da bi 
lahko ustanovili aktivistično skupino, kakršna 
je bila ACT UP. Leta 1987 pa je bil. In ker so 
pravkar odobrili AZT, ki je bil s ceno 10.000 
dolarjev na leto do takrat najdražje zdravilo 
v zgodovini, je imel ACT UP nemudoma 
problem, s katerim se je lahko začel ukvarjati.

Kakšne cilje je imel, zakaj je bil ustanovljen? 
Poleg pritiska za znižanje cene zdravil.
Na začetku vsakega sestanka je bilo povedano, 
da je ACT UP koalicija posameznikov in 
posameznic, združenih v jezi in zavezanih k 
uporabi nenasilnih sredstev za končanje krize 
aidsa. Ustanovljen je bil torej za končanje 
krize, da bi prisilil oblasti – bil je namreč 
organizacija politične akcije –, da bi poskrbele 
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za potrebe ljudi z aidsom, da bi namenile 
denar za znanstvene raziskave, in da bi prisilil 
ameriške medije, da bi aids in osebe z aidsom 
prikazovali na bolj kompleksen in bolj človeški 
način.

Akcije ACT UP-a so bile zelo odmevne. Bi 
katero od njih izpostavil? Kakšen učinek so 
imele na potek epidemije?
Prva demonstracija je bila na Wall Streetu. 
Spomnim se, da sem šel na podzemno in 
videl majhen poster, ki je oglaševal to prvo 
demonstracijo. Pomislil sem: „Kaj hudiča 
počnejo na Wall Streetu, a ne bi bilo bolje, 
da bi šli pred kakšno vladno ustanovo? In kdo 
bo šel protestirat ob sedmih zjutraj?« Nisem 
imel prav. Takrat še nisem razumel, da je aids 
kriza kapitalizma. Razbohotil se je, ker se 
kapitalistični ustroj družbe ni mogel spoprijeti 
z izrednim stanjem, kakršno je bila epidemija 
aidsa. Jo pa je izkoriščal. Storitev obolelim ni 
omogočal, če zanje niso zmogli plačati noro 
visokih zneskov. Zato je bilo smiselno iti na 
Wall Streetu in tam napasti kapitalizem. Tudi 
zgodnja ura se je izkazala za smiselno. Če 
začneš z delom ob 9.00 zjutraj, greš lahko ob 
7.00 na demonstracijo in nato v službo. Pa 
tudi ljudje z Wall Streeta, ki so jim bili protesti 
namenjeni, gredo delat ob sedmih, osmih. 
Vse je bilo dobro premišljeno in ACT UP se 
je vedno odlično odrezal pri analizi strukture 
problemov in načinih njihovega reševanja.
Sledil je prvi vseameriški protest ACT UP-a 
pred Zvezno upravo za hrano in zdravila 
(FDA), saj ni bilo raziskav in razvoja zdravil, 
v agenciji pa je prevladovala zastarela in toga 
miselnost. Thalidomide, ki so ga v Evropi 
predpisovali nosečnicam za preprečevanje 
jutranje slabosti, je na primer povzročal 
okvare ploda, otroci so se rojevali brez rok ali 
nog. V ZDA ga niso nikoli odobrili in ljudje 
z FDA so lahko rekli: „Naša zahtevna merila 
in dolgotrajni postopki odobritve zdravil so 
preprečili ta grozljivi problem.“ In to so počeli 

tudi tokrat. Preprečevali, da bi šlo kaj narobe. 
Ampak to je bilo popolnoma nasprotno od 
tistega, kar je bilo treba storiti z aidsom, saj 
smo bili sredi krize, ljudje so umirali. Pa kaj, 
če ima prekleto zdravilo stranske učinke. Če 
deluje proti hivu, ga uporabimo, s stranskimi 
učinki pa se ukvarjajmo kasneje! Stranski 
učinki so v tem primeru drugotnega pomena. 
FDA se tako ni mogla odločiti, da bi obetajoča 
zdravila dala v uporabo, še preden bi bila 
klinično preizkušena. Če preizkušaš, recimo, 
analgetik, naglica res ni potrebna, saj je na 
voljo veliko protibolečinskih zdravil. A če 
imaš opravka z nečim, kot je aids, ki te lahko 
ubije v letu in pol, so dolgotrajni postopki res 
kontraproduktivni.

ACT UP je torej močno pritiskal na FDA, 
da bi pospešila razvoj zdravil?
Ja.

Ampak če se ne motim, je z njo tudi 
sodeloval?
To sodelovanje se je začelo nekoliko kasneje, 
ko smo razvili strategijo inside-outside. 
Neposreden rezultat demonstracije pred FDA 
je bil, da so aktiviste kar naenkrat vključili 
v razne komisije in jim dovolili na sestanke, 
kamor jih prej niso pustili. Vse samo zato, ker 
so ljudje na ulici kričali in vpili.

Omenil bi še akcijo Ustavimo Cerkev dece-
mbra 1989. Ena redkih stvari, ki jo je 
Reaganova administracija storila v zvezi z 
epidemijo, je bila ustanovitev komisije za aids, 
pa še to samo zato, da bi bilo videti, da so 
nekaj naredili. Član te komisije, sestavljene iz 
ljudi, ki niso imeli pojma o aidsu in so bili 
polni predsodkov do homoseksualcev, je bil 
tudi newyorški nadškof kardinal O‘Connor. 
V njej je bil samo en zdravnik gej, za katerega 
so govorili, da ni primeren član, ker je bil pač 
gej. Bil je edini v komisiji, ki je sploh karkoli 
vedel o hivu. No, kot sem rekel, član je bil tudi 
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kardinal, ki je bil izjemno homofoben človek 
in nasprotnik splava. Standardna katoliška 
dogma torej. Poleg tega je Cerkev, vsaj v New 
Yorku, mastno služila s svojimi bolnišnicami, 
v katerih se je zdravilo veliko bolnikov z 
aidsom, po drugi strani pa je diskriminirala 
istospolno usmerjene. Zato akcija Ustavimo 
Cerkev. Sam sem do tega, da bi sredi maše 
vdrli v cerkev, imel zadržke. Resda smo s 
kardinalom imeli politični problem, zato je 
bil protest smiseln. A zdelo se mi je, da bi s 
prekinitvijo bogoslužja prestopili mejo, se 
vmešali v pravico ljudi do izražanja vere. Poleg 
tega je newyorški javni šolski sistem poskušal 
vpeljati t. i. mavrični učni načrt, s katerim si 
je prizadeval, da bi učence in učenke vzgajali 
v bolj razumevajočem duhu do raznolikosti, 
a je bila Cerkev seveda proti. Razlogov za 
politični napad na kardinala je bilo torej na 
pretek. Kar se moje ambivalence glede tega 
protesta tiče: leta sem vztrajal, da je bila to ena 
od ACT UP-ovih akcij, ki je nisem snemal. 
Potem pa sva s partnerjem leta 2003 pleskala 
stanovanje, in ko sem premaknil kos pohištva, 
sem našel dve videokaseti z napisom St. Pat‘s. 
Čisto sem pozabil!

Aktivisti ACT UP-a so torej vstopili v 
katedralo sv. Patrika in prekinili mašo, se 
ulegli na tla, vpili ...
Tako je. To je bila edina akcija, zaradi katere je 
bil ACT UP deležen kritik. Načrt je bil sicer 
drugačen, ljudje naj bi se med kardinalovo 
pridigo tiho polegli po tleh katedrale. A 
pričeli so kričati. Bili so bivši katoliki, jezni na 
Cerkev iz številnih razlogov. Sam že trideset 
let živim z bivšim katolikom in njegova jeza 
na Cerkev je brezmejna. No, potem je eden 
od njih izmed njih med obhajilom v roke 
vzel hostijo, jo zdrobil in se zadrl: „Kdor ne 
uči o varni spolnosti, je kriv umora!“ Hostijo 
je nato odvrgel na tla, ljudje v cerkvi pa so 
bili zgroženi. Nisem se strinjal z njegovim 
dejanjem, a sem od takrat o akciji Ustavimo 

Cerkev spremenil mišljenje, menim, da je 
prinesla nekaj sprememb. Ena od njih je 
bila sprememba položaja in vpliva Cerkve v 
newyorški politiki. Pred tem je moral župan 
vedno upoštevati mnenje katoliške Cerkve 
oziroma kardinala O‘Connorja, saj je bila 
vsaj četrtina newyorških volilcev katoličanov. 
Potem ni bilo več tako. Mislim pa, da je akcija 
tudi povsem spremenila odnos do gejev v 
ZDA. Do takrat so veljali za slabiče in šleve, 
po tistem pa so ljudje z geji povezovali moč, 
pogum in aktivizem. To je zares spremenilo 
stvari. Ni jih spremenilo popolnoma, a mislim, 
da je bil ta dogodek v cerkvi prvi korak, ki je 
pripeljal do istospolnih porok.

Kdaj pa si se ti vpletel v aktivizem?
V aktivizem na področju aidsa sem se vključil 
kmalu po ustanovitvi ACT UP-a. V prvih 
letih epidemije sem se spraševal, zakaj nanjo 
ni nobenega političnega odziva. Meni in 
mnogim drugim je bilo jasno, da bi bil ustrezen 
odziv oblasti pri soočanju s krizo ključnega 
pomena in da storitve, ki jih je obolelim lahko 
ponudila skupnost, niso zadoščale.

Sprva sem dvomil o metodah ACT UP-
a, spraševal sem se o smiselnosti prvih 
demonstracij, kot sem že omenil. Dokončno 
me je prepričal protest pred bolnišnico 
Memorial Sloan Kettering julija 1987, ki je 
trajal kar 96 ur. Zdelo se mi je noro, da je bil 
tako dolg, ampak to, da so ga lahko izpeljali 
s toliko energije in fokusa, me je prepričalo, 
da je ACT UP tista politična organizacija, ki 
bi lahko spremenila krizo aidsa v Združenih 
državah.

Krizo, ki so jo zakrivili vrhovi politike in 
se je pred uvedbo učinkovite terapije sredi 
devetdesetih kazala predvsem v tem, da ni 
nobeno zdravilo zares delovalo, ljudje pa so 
umirali v tisočih ...
Res je. Pravzaprav, to ni čisto res, kajti 
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medicina je razvila načine zdravljenja 
oseb z aidsom. Dajali so jim bactrim, ki je 
preprečeval pojav PCP, ugotovili so, kako se 
spopasti s toksoplazmozo, citomegalovirusom 
in ostalimi oportunističnimi okužbami ...

Ampak na koncu ni nič od tega pomagalo 
...
Veš, če te bo na koncu povozil avto, te bo pač 
povozil avto. A zaviralci proteaze so zagotovo 
spremenili svet.

Kako je bilo 15 let živeti v svetu, v 
katerem ste takrat živeli, sredi vsega tistega 
umiranja? Dandanes si kaj takega težko 
predstavljamo.
Po pravici povedano si kaj takega tudi sam 
težko predstavljam. Spomnim se, kako sem 
si nekje sredi osemdesetih mislil: „OK, seksali 
bomo s kondomom in tega bo v nekaj letih 
konec.“ Bil sem neverjetno naiven. A v 
osemdesetih si niti slučajno nisem predstavljal, 
da se bomo trideset let kasneje še vedno 
ukvarjali z aidsom.

Nenehno si bil prepojen z občutkom, da lahko 
umreš, da lahko kadarkoli umre kateri od 
tvojih prijateljev. Bilo je grozljivo. Ukvarjati 
smo se morali tudi s čisto praktičnimi 
zadevami. Če je bil prijatelj bolan, si ga spravil 
v bolnišnico, če si ni mogel pripraviti večerje, 
si mu jo ti. Take stvari so bile del vsakdanjega 
življenja. Zdaj pa imajo ljudje, ki so tisto 
obdobje prestali, posttravmatsko stresno 
motnjo. Res je bilo, kot bi živeli v vojni.

Velik del generacije, rojene med letoma 
1940 in 1960, je izginil, zato je v skupnosti 
zazevala velika vrzel. Kako je to vplivalo na 
skupnost?
Želim si, da bi lahko odgovoril na to vprašanje. 
Ampak mislim, da je zelo težko ohranjati 
zgodovinski spomin. Ljudje so nagnjeni k 
temu, da mislijo, da je bil svet vedno takšen, 

kot je dandanes. Zato je izjemno pomembno, 
da vemo, kako smo prišli do sem, kjer smo 
danes. A obenem je tudi težavno dobiti 
informacije iz tistih časov, saj ni več ljudi, ki 
bi lahko zgodbe povedali z osebnega stališča. 
Z izginotjem generacije je bila prekinjena tudi 
ustna tradicija, ustno podajanje zgodovine. 
Mislim, da so geji na nek način ustvarili 
neko drugo skupnost, mlajši ljudje so sami 
ustvarili novo. Ne vem, kako velik je prepad. 
Preprosto obstaja neka praznina. In to je eden 
od razlogov, da tako goreče verjamem v smisel 
arhiviranja, ohranjanja tistega, kar obstaja 
in kar moramo ohraniti, da bo na voljo 
naslednjim generacijam.

Te je to vzpodbudilo, da si začel s projektom 
An Oral History of ACT UP?
Začelo se je junija 2002, ob 20. obletnici 
aidsa. Pisateljica Sarah Schulman, s katero zdaj 
sodelujem že 30 let, leta 1987 sva ustanovila 
festival queerovskega eksperimentalnega filma, 
se je vozila po Los Angelesu in po radiu 
poslušala oddajo o obletnici, kjer so v bistvu 
povedali: „Najprej so bili Američani zaradi 
aidsa vznemirjeni, nato so se nanj navadili.“ 
Poklicala me je in kričala, da moramo glede 
tega nekaj narediti, glede tega neverjetnega 
izbrisa dela tisočev aktivistov in aktivistk, ki 
so Ameriko prisilili, da se je soočila z aidsom. 
Amerika se ni kar sama od sebe navadila na 
aids.

Odločila sva se, da bi bilo najbolje, če bi 
zbrala pričevanja ljudi. Eden od principov 
aktivizma na področju aidsa je, da je govornik 
lahko vsak, če ima podatke in znanje – in 
ACT UP je skrbel za nenehno izobraževanje. 
Ljudem sva tako omogočila, da so povedali 
svoje zgodbe. Do sedaj je bilo zbranih 187 
intervjujev, dolgih od ene do štirih ur, 
skupaj štiristo ur posnetkov, ki so shranjeni 
v harvardski univerzitetni knjižnici. Imamo 
tudi zastarelo in prenove potrebno spletno 
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stran, na kateri so dostopni kratki posnetki in 
prepisi intervjujev. Želel bi, da bi bili na strani 
v celoti objavljeni intervjuji, dostopni vsem.

Predstavljam si, da je prihod učinkovitih 
zdravil prinesel spremembe tudi za ACT UP. 
Je še obstajal razlog za njegovo delovanje?
Je in še vedno obstaja. ACT UP še vedno 
obstaja. A se je spremenil, saj je bilo potrebnih 
veliko manj ljudi. Pohvalil bi ljudi, ki so še 
vedno aktivni, nihče se jim ne zahvali za to, kar 
počnejo, njihovo delo je pogosto neopaženo. 
A je še vedno potrebno, še vedno so težave z 
dostopom do zdravil, z osveščanjem, z osebami 
s hivom v zaporih. Izzivov je še veliko.

Eden izmed razlogov, da je ACT UP v 
devetdesetih postal manj aktiven, je bil, da je 
bila Clintonova administracija, ki je prevzela 
oblast z januarjem 1993, popolnoma drugačna 
tarča. Nenadoma ni bilo več grozljivih vlad 
Reaganovih in Bushevih let, ki sta glede aidsa 
delovali na način: „Popolnoma vseeno nam je 
za vas, jebite se.“ Clintona je bilo z njegovo držo 
v slogu: „Razumem vašo bolečino, razumem, 
kaj se dogaja, nekaj bom naredil,“ veliko težje 
napasti, čeprav je tudi on sploh kaj naredil 
samo zaradi pritiskov aktivizma. Bil je boljši od 
predhodnikov, a ne kaj dosti.

Drugi razlog je bil, da je umrlo toliko ljudi, da so 
bili preživeli povsem izčrpani od vseh teh smrti 
in niso mogli več biti dejavni v aktivizmu, ki 
je psihično in fizično zahteven. Nato so se leta 
1996 pojavili še zaviralci proteaze. Nenadoma 
so se ljudje zavedeli, da ne bodo kar umrli. Po 
letih, ki so jih preživeli v aktivizmu, so ugotovili, 
da bi morda počeli še kaj drugega. „Leta sem se 
ukvarjal samo z aidsom, mogoče bi lahko v tem 
življenju počel še kaj drugega.“ Dobili so službe 
ali pa jih preprosto ni več zanimalo. Zato je iz 
ACT UP-a odteklo veliko energije.

Dandanes v ZDA zaradi hiva vsako leto še 

vedno umre na tisoče ljudi, mislim, da jih je 
leta 2014 umrlo 7000. To je toliko kot sredi 
osemdesetih. Pa vendar so takrat tiste smrti 
sprožile močan aktivistični odziv, ki ga danes 
ne več. Kakšen je razlog? Ker epidemija ni 
več krizna situacija, ker obstajajo zdravila, 
ali morda zato, ker je hiv zdaj problem 
nekih drugih depriviligiranih manjšin, na 
primer afroameriške populacije?
Res je, aids ni več kriza. Še vedno je 
epidemija, ni pa kriza, kot je bil v osemdesetih 
in devetdesetih. Tudi ljudje ga dojemajo 
drugače, da je pač del sveta, v katerem živimo. 
In da nekateri dobijo hiv, ker so, kot pravi 
Douglas Crimp, samo ljudje. Seveda, okužb 
s hivom je v temnopolti populaciji več kot 
v drugih skupinah prebivalstva, tudi to je 
eden izmed razlogov, zakaj epidemija ne dobi 
pozornosti, ki bi si jo zaslužila. Še vedno 
obstaja tudi stigma. Neverjetno se mi zdi, da 
je po 30 letih stigma tako vztrajna. Pred nekaj 
leti me je šokiral podatek, da v ZDA 70 % 
oseb s hivom ne prejema ustrezne zdravstvene 
oskrbe, polovica zato, ker imamo tako zanič 
zdravstveni sistem, druga polovica pa, ker niti 
ne ve, da ima hiv. In razlog za to je stigma. 
Rekel bi, da imamo krizo obveščenosti. Kot 
sem povedal sinoči, epidemija je že od začetka 
zgodba o ljudeh, ki ne vedo, da imajo hiv, in 
ga prenašajo na ljudi, ki se ne zavedajo, da se 
lahko okužijo. To še vedno drži.

V zadnjih nekaj letih je bilo posnetih kar 
nekaj filmov o „letih kuge“, najhujšem 
obdobju epidemije v osemdesetih in 
devetdesetih, ki so mlajši generaciji 
omogočili vpogled v ta čas. Zakaj naenkrat 
tako močno zanimanje za to obdobje?
Ja, res je zanimivo. Ne vem, mislim, da 
gre za duh časa. Moja razlaga je, da gre za 
dvajsetletni cikel. Tako kot se moda ponavlja 
vsakih dvajset let. Rad bi si pripisal vsaj nekaj 
zaslug za to, zaradi Oral history of ACT UP 
je na voljo veliko več podatkov, za Newyorško 
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javno knjižnico pa sem zbral več kot tisoč ur 
arhivskih posnetkov. Točnega razloga za to 
eksplozijo ne poznam, ampak sem vesel, da se 
je zgodila.

Za konec, kaj se lahko naučimo iz 
epidemije, katere izkušnje in spomine bi 
morali prenesti na mlade generacije gejev, 
ki nimajo nobenega stika z dogajanji izpred 
dvajsetih, tridesetih let?
Veliko se lahko naučimo. Ena od lekcij je, da 
bi naloga oblasti morala biti prizadevanje za 
izboljšanje življenja državljanov. A oblastnike 
je treba na to nenehno opozarjati. To pa je 
odgovornost aktivizma. Druga lekcija je, da 
lahko majhna skupina ljudi, ki je izjemno 
osredotočena na cilj, spremeni svet. Ljudje 
smo pogosto apatični, ker se nam zdi, da ne 
moremo ničesar spremeniti. A to ni res, lahko 
smo zelo učinkoviti.

Zavedati se moramo še nečesa: da smo v tem 
vsi skupaj in da je pomembno ohranjanje 
in spodbujanje različnosti med ljudmi. Ta 
je zelo pomembna in dela svet lepši in bolj 
razburljiv. Zato je pomembno razumeti, da se 
v spoštovanju in sprejemanju različnosti gradi 
skupnost med vsemi nami.

INTERVJU: Jim Hubbard
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27 LET ŽIVLJENJA S HIVOM

Pogovor z Walterjem Heidkampfom, ki v 
okviru Norveške organizacije za zdravje 
gejev in lezbijk (Helseutvalget) deluje 
na področju preventive in nudi podporo 
gejem, ki živijo s hivom. Slovenijo je 
obiskal junija 2016, v okviru zaključnega 
posveta projekta Odziv na hiv, katerega 
nosilec je Društvo informacijski center 
Legebitra.

Walter, koliko časa je minilo, odkar si 
izvedel, da imaš hiv?
Bilo je leta 1989, torej pred 27 leti.

Kako si sprejel diagnozo, sploh v tistih 
časih?
Pozitivna diagnoza je bila takrat zelo slaba 
novica, saj je pomenila smrtno obsodbo. Star 
sem bil 29 let, sveže samski po končanem 
osemletnem razmerju, in ker sem bil znova na 
trgu sem se odločil, da se bom testiral. Izvid 
me je pretresel. Bil sem prestrašen, strah me 
je bilo smrti.

V osemdesetih je na Zahodu, predvsem v 
ZDA, zaradi aidsa umrlo ogromno ljudi. 
Kako pa je bilo na Švedskem, kjer si takrat 
živel?
Bilo je veliko govoric, da je ta ali oni imel 
aids, da so ljudje tako rekoč preprosto izginili 
in umrli. Bilo nas je pet prijateljev: jaz, moj 
bivši partner in še trije drugi. Eden od teh treh 
je umrl zaradi aidsa, kar me je vzpodbudilo, 
da sem jim povedal, da sem pozitiven. Nato 
sta svojo diagnozo razkrila še druga dva. Samo 
moj bivši je bil hiv negativen.

Praviš, da si se testiral, ker si bil spet na 
trgu samskih. Ali si imel kakšne simptome?
Imel sem vročino in izpuščaje po telesu, ki 
sem jih zamenjal za sončne opekline. In pa 
močno nočno potenje, a mi niti na misel ni 

prišlo, da bi lahko šlo za hiv. Menil pa sem, 
da je moja dolžnost, da se testiram, a bil sem 
prepričan, da bo rezultat negativen.

Si imel pri soočanju z diagnozo podporo 
družine ali prijateljev? Kakšni so bili njihovi 
odzivi, ko si se jim zaupal? Navsezadnje je 
to bilo leta 1989, ko je bilo zaradi hiva in 
aidsa še veliko strahu.
Ja, takrat je bilo precej drugače, veliko strahu 
in neznanja je bilo v družbi, ta tema je bila 
tabu. K sreči so me moja družina in prijatelji 
stoodstotno podpirali. Nihče mi ni obrnil 
hrbta.

Skandinavija je znana po svoji liberalnosti. 
Kakšen pa je bil odnos družbe do oseb, ki 
živijo s hivom? Kako močna je bila stigma?
Ljudje so se v gejevskih klubih ozirali naokrog 
in s prstom kazali na shujšane moške, češ: 
»Pazi se ga, če nima raka, ima aids.« Stigme 
je bilo torej dovolj že v gejevski skupnosti. V 
časopisih smo lahko brali o paniki, govorilo 
se je, da bi hiv pozitivne dali v karanteno na 
nek otok in podobno. Dogajale so se zares 
grozne stvari, umrle za aidsom so na primer 
po smrti brez ceremonij zavijali v črne vreče 
za smeti. Umirajočim so solze brisale sestre z 
orokavičenimi rokami, oblečene v skafandre. 
Bili so časi histerije. Po drugi strani pa se ni 
nihče želel pogovarjati o hivu in aidsu, po 
načelu: »Če se o tem ne pogovarjamo, ne 
obstaja.«

Vemo, da hiv dandanes ni več smrtna 
obsodba, temveč ob pravočasnem in 
primernem zdravljenju kronična okužba, 
s katero je mogoče dočakati običajno 
pričakovano življenjsko dobo. Kakšne pa 
so tvoje izkušnje z zdravljenjem in kako 
zelo hiv vpliva na tvoje življenje?
S kombiniranim zdravljenjem sem pričel, ko 
so ga leta 1996 uvedli. Kakšnih devet mesecev 
pred tem je bil moj imunski sistem že tako 
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slab, da mi je zdravnik predpisal zdravilo 
zidovudin, ki pa je imelo tako močne stranske 
učinke, da sem ga prenehal jemati. Mislil 
sem si, da nimam več veliko časa, in kolikor 
mi ga je ostalo, ga nisem želel pokvariti z 
zdravili. Ravnal sem pametno, kajti s tem, ko 
sem se odrekel visoki dozi zidovudina, sem 
preprečil, da bi virus pri meni postal odporen 
na zdravila, ki so prišla nekaj mesecev kasneje. 
Ko so se začela uporabljati, mi je zdravnik 
rekel: „Walter, zdaj lahko odpreva šampanjec, 
kajti imamo zdravilo, ki ti bo pomagalo.“ 
Jaz pa niti nisem bil prepričan, ali želim 
zdravila. Sprijaznil sem se, da mi je ostalo 
le še nekaj let. Trajalo je nekaj mesecev, da 
sem ugotovil, da ne želim umreti. Nato sem 
pričel z zdravljenjem z novimi zdravili, ki so 
sprva povzročala različne stranske učinke, 
pa tudi režim jemanja je bil težaven, do 20 
tablet dnevno z veliko vode, pred obroki, po 
obrokih, paziti sem moral, da sem jih jemal 
točno ob uri. A stranski učinki so po pol leta 
minili, moj imunski sistem si je opomogel in 
od leta 1996 v krvi nimam več zaznavnega 
virusnega bremena.

Torej za aidsom nisi nikoli zbolel?
Ne, ker so se učinkovita zdravila pojavila 
ravno pravi čas. Če se ne bi, bi bil verjetno že 
mrtev. Tako da sem imel srečo. Nekateri moji 
prijatelji te sreče na žalost niso imeli.

Kaj rečeš ljudem, ki jih je strah oseb s 
hivom?
Najprej jih vprašam, česa se bojijo, se 
pogovorim o njihovih strahovih. Povprašam 
jih, koliko sploh vedo o hivu. Opažam, da 
veliko ljudi še vedno ne ve, kako se hiv prenaša. 
Vedno jim pojasnim, da uživanje zdravil 
prepreči razmnoževanje hiva v telesu. Če torej 
poznate koga, ki sam ve, da je pozitiven, se 
po vsej verjetnosti zdravi in tako hiva ne more 
prenesti na drugo osebo. Tako ali tako pa se hiv 
z običajnimi, vsakodnevnimi stiki ne prenaša. 

Prenos je možen preko spolnih odnosov ali s 
souporabo pribora za injiciranje drog.

S hivom živiš že 27 let. Kakšen je tvoj nasvet 
tistim, ki so morda ravnokar izvedeli, da so 
pozitivni in jih je strah ter z negotovostjo 
zrejo v prihodnost?
Moj prvi nasvet je, naj se umirijo, saj bo vse 
v redu. Še vedno si isti človek, razen da imaš 
v sebi neznatno majhen virus, ki ga ne moreš 
videti, zato se z njim ne identificiraj. Nisi 
virus, si, kar si bil prej. Še vedno lahko živiš, 
kot si prej. Ne stori ničesar drastičnega, je pa 
dobro, če se lahko s kom pogovoriš. Če nimaš 
nikogar, poišči pomoč pri organizaciji, ki nudi 
podporo osebam s hivom, kajti vedno je lažje, 
če lahko stisko s kom deliš.

Ti si verjetno dokaz, da lahko s hivom živiš 
povsem običajno življenje?
Seveda lahko. Zato ljudem z novo diagnozo 
povem, naj se umirijo. Hiv je dandanes 
kronična okužba in nič več ne pomeni smrti. 
S pomočjo zdravil je mogoče živeti običajno 
in dolgo življenje.

Mitja Ćosić
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Spletna stran odzivnahiv.si

Spletna stran KAJiščeš.si

YouTube kanal Odziv na hiv
(100 izobraževalnih video posnetkov)

Orodja in izdelki celovite komunikacijske kampanje o hiv in SPO za 
MSM v okviru projekta Odziv na hiv v letih 2015 in 2016

Mobilna aplikacija KAJiščeš.si
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70 odtenkov mavrične ali Brez 
nagobčnika o seksu - dr. Boštjan Mlakar

Super paradiž - Ralf König

Priloga katalogu FGLFPosebna izdaja revije Narobe

Facebook stran KAJiščeš.si Twitter profil KAJiščeš.si
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Brošura Izvedel si, da imaš hiv Brošura Tveganja za spolni prenos hiva in 
testiranje

Brošura Kemseks Brošura PEP

Dokumentarni film 
 30 let hiv preventive v Sloveniji

Dokumentarni film 
Testiranje na hiv v skupnosti
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Plakat BUDDY program

Plakat PEP

Plakat in letak Testiranje

Letak PEP

Letak o testiranju in
cepljenju

Letak BUDDY 
programu
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Petek

Moj petek v Tifli je vedno enak,
veliko hudih tipov in vsak bi nekaj 

rad.
Ko mimo wcja noge me neso,

en hud me ustavi in popelje v nebo!

Če izgineš v noč, vzemi kondome 
na pomoč,

če rad se igraš in strastno predaš.
Lubrikanta ne šparaj, pa saj ti to 

znaš,
ker vedno kondome v žepu imaš.

Včasih na hitro, včasih počasi,
enkrat v mestu, drugič na vasi.
Ko slišiš svoj glas, se nekomu 

predaj,
zašito primerno pa le nase daj.

Če izgineš v noč v temi, vzemi 
kondome na pomoč,

če se rad igraš in strastno predaš.
Lubrikanta ne šparaj, pa saj ti to 

znaš,
ker vedno kondome v žepu imaš.

Moj fant

Z novim jutrom se zbudim,
v svetel dan hitim,

vse je kakor sveža pomlad,
vse je prelepo.

Na drugi strani ulice,
me čaka fantič moj,

stečem mu v objem in rečem,
da bom vedno tvoj.

A njegov objem pove,
da spremenila se je

njegova kri in
kliče na pomoč.

In vpraša me, 
a sploh bom siv?

In reče, strah me je,
dobil sem hiv,

prosim ostani tukaj, 
tukaj z menoj.

Na drugi strani ulice
ostaneva, učiva se

sprejeti izzive, božati dlani,
imeti lepe dni.

Me spet jutri je zbudilo,
zdaj že pet let je minilo,

še vedno ljubim ga 
in jaz to vem,
vse je prelepo.

Na isti strani ulice,
ostaneva, učiva se

sprejeti izzive, božati dlani
imeti lepe dni.

Strah je odveč

A te je strah,
ali niti ne veš?

Lahko se zgodi,
da v tebi hiv živi.
Zato vsi na test,
lahko nas je šest.
Se gremo testirat,
k Legebitri na test.

Ne se sekirat,
pojdi z nami se testirat.

Ne se sekirat,
pojdi z nami tja.

A ti sploh veš,
da Slovenija več regij ima

in v vsaki najdeš
naša testiranja?

Zato vsi na test
lahko nas je šest.

Mi gremo se testirat,
k Legebitri na test.

Ne se sekirat,
pojdi z nami se testirat.

Ne se sekirat,
pojdi z nami tja.

Če ga imaš, 
tablete dobiš

in z njimi dlje lahko živiš.

Kdor ga ima,
naj zdravi ga,

kdor zdravi ga,
ta ga naprej ne da. 

Zato vsi na test
lahko nas je šest.

Mi gremo se testirat,
k Legebitri na test.

Ne se sekirat,
pridi z nami se testirat.

Ne se sekirat,
pridi z nami tja.

Promocijski material

Avtorska glasbena dela - Kristijan Crnica - Kiki





Zbornik smo likovno opremili z deli Andreja Brumna Čopa

Andrej Brumen Čop (1967) je končal podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnosti 
in oblikovanje v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na Akademiji za likovno umetnost v Pragi. Trenutno 
poučuje na Oddelku za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Predstavil se je na 
mnogih samostojnih in skupinskih razstavah. Njegova dela so v številnih zbirkah (Umetnostna galerija 
Maribor, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, Mestna galerija Nova Gorica …). Iz umetnikovega 
obsežnega opusa so posebej zanimiva dela, kjer je moško telo, neposredno ali skozi metafore in simbole, 
v središču. Je temeljni motiv, prikazan skozi mnoge poglede: kot vir opazovanja in izkušnje, objekt želje 
in trpljenja. Pojavlja se skozi simbolne prikaze rastlinskega in živalskega sveta, navezave na grško in 
krščansko mitologijo ter skozi prizore vsakdanjika. Andrej Brumen Čop je gej, ki živi in dela v Ljubljani.

Andrej Brumen Čop, Utripajoči Tivoli, 2015, akvarel


