Ljubljana, 20. maj 2016
Spoštovani,
v okviru partnerskega projekta ODZIV NA HIV vas vabimo na zaključni simpozij z
naslovom »Izzivi sodobne preventive in podpore osebam, ki živijo s hivom«.
Na srečanju bomo z domačimi in tujimi strokovnjaki različnih disciplin predstavili
dosežke in rezultate dveletnega projekta, ki temelji na sodelovanju nevladnih
organizacij in zdravstvenih institucij. Predstavili bomo partnerske organizacije ter
delovne sklope v katerih je potekalo delo. Preliminarni program je sestavljen iz
uvodne in zaključne plenarne seje ter dveh setov delavnic in je priložen v
nadaljevanju.
Zaključni simpozij bo v petek, 10. junija 2016, med 9.00 in 15.00, na Kliniki za
infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra v
Ljubljani (Japljeva 2, predavalnica).
Vabimo vas, da izpolnite elektronsko prijavnico in se simpozija udeležite:
https://docs.google.com/forms/d/1la_M9HgPeczLPgFWsdFbkjQHReYjpskyeIoFL0f0TM/viewform?c=0&w=1
Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna. Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni!

Miha Lobnik
vodja projekta ODZIV NA HIV

Mitja Blažič
vodja strokovnega posveta

Partnerski projekt ODZIV NA HIV - Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti
med MSM je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Društvo
informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo
DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse.
Več o projektu na: www.odzivnahiv.si in www.kajisces.si

PROGRAM ZAKLJUČNEGA SIMPOZIJA

»Izzivi sodobne preventive in podpore osebam, ki živijo s hivom«
(Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med MSM - ODZIV NA HIV)

Ljubljana, petek, 10. junij 2016, od 9.00 do 14.00
predavalnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL, Japljeva 2
registracija
8.30 – 9.00: prihod in registracija
uvod
9.00 – 9.20: Uvod in pozdravni nagovori
Miha Lobnik, Društvo informacijski center Legebitra
dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
mag. Nina Seljak, direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne
mehanizme in vodja Nacionalne kontaktne točke za izvajanje finančnih mehanizmov
v Sloveniji
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
UVODNO PLENARNO ZASEDANJE
9.20 – 9.50: Dosežki partnerstva za razvoj preventive in testiranja na HIV v
skupnosti med MSM 2015-2016
Miha Lobnik, Društvo informacijski center Legebitra
9.50 – 10.05: Pomen slovensko-norveškega partnerstva za razvoj preventive
hiva v obeh državah
Rolf M. Angeltvedt, Helseutvalget for bedre homohelse - Gay and lesbian health
Norway
10.05 – 10.20: Nove oblike sodelovanja med medicino in civilno družbo in s tem
povezani izzivi: Buddy, PEP in PrEP
dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
10.20 – 10.35: Pomen testiranja v skupnosti za zgodnje odkrivanje, zdravljenje
in uspešno preprečevanje prenosa virusa hiv
dr. Mario Poljak, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF UL
10.35 – 10.50: Pomen vrstniške psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s
hivom (OŽHIV)
Peter Zajc, Center za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana
10.50 – 11.05: Predstavitev celovite hiv-preventivne kampanje za MSM
Lovro Centrih, Društvo informacijski center Legebitra
11.05 – 11.20: odmor za kavo

POZOR!

Delavnici A in B potekata vzporedno!

11.20 – 12.30

DELAVNICA 1A:

Spolno vedenje MSM

Preliminarni rezultati antropološke raziskave spolnega vedenja hiv negativnih
MSM v Sloveniji
dr. Aleš Lamut, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Predstavitev preliminarnih rezultatov terenske raziskave potreb MSM na
kruzing mestih v Sloveniji
Iztok Konc, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico
ALI
11.20 – 12.30
DELAVNICA 1B: Norveške dobre prakse
Hiv preventiva in podpora OŽHIV na Norveškem – predstavitev dobre prakse
Walter Heidkamp, Helseutvalget for bedre homohelse - Gay and lesbian health
Norway
12.30 – 13.00: odmor za pogostitev
13.00 – 13.55

DELAVNICA 2A: Svetovanje in podpora OŽHIV

Različne vrste psiho-socialne podpore OŽHIV (Program BUDDY, skupina
Plushivisti, svetovanje)
Mitja Ćosić, Društvo informacijski center Legebitra
Brane Mozetič, ŠKUC Magnus
Peter Zajc, Center za mentalno zdravje, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
ALI
13.00 – 13.55
DELAVNICA 2B: Odpravljanje stigme kot pogoj uspešne
preventive in zdravljenja
Jezik, kot sredstvo boja proti stigmi zaradi hiva in aidsa
mag. Miran Šolinc, Društvo ŠKUC
Vloga medicinskih sester pri premagovanju stigme zaradi hiva in aidsa
mag. Darja Ovijač, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
14.00 – 15.00

ZAKLJUČNO PLENARNO ZASEDANJE

Okrogla miza: Projekt Odziv na HIV je končan – kam in kako naprej?
mag. Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje
dr. Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje
dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo
dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Miha Lobnik, Društvo informacijski center Legebitra
www.odzivnahiv.si

www.kajisces.si

