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Povzetek Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja so letos našteli že
41 na novo okuženih s HIVom in obolelih z AIDSem. Podatek je
razlog za zaskrbljenost, saj je v Sloveniji toliko okuženih običajno na
celoletni ravni. Predstavniki društva Legebitra so na današnjem
simpoziju ob koncu projekta Odziv na HIV poudarili, da je poleg
preventive izjemno pomembna pomoč ljudem s to diagnozo.
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BILJANA POLAK, voditeljica: Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja so letos
našteli že 41 na novo okuženih s HIVom in obolelih z AIDSem. Podatek je razlog za
zaskrbljenost, saj je v Sloveniji toliko okuženih običajno na celoletni ravni. Predstavniki
društva Legebitra so na današnjem simpoziju ob koncu projekta Odziv na HIV poudarili, da je
poleg preventive izjemno pomembna pomoč ljudem s to diagnozo. Več Lucija Dimnik RIkič.

LUCIJA DIMNIK RIKIČ, novinarka: Lani je bilo v Sloveniji v celem letu na novo okuženih s
HIVom in AIDSem 48, letos pa so zdravniki zabeležili že 41 na novo okuženih. Od tega jih je
bilo 6 z AIDSem. Stanje je precej zaskrbljujoče, smo v kritičnem obdobju preventive,
opozarja Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni.

JANEZ TOMAŽIČ: Je pač preventiva, ne samo pri nas, ampak v celem svetu popustila. Na eni
strani je torej optimistično zdravljenje. Veš, da zaradi tega ne boš umrl. Na drugi strani je ta
sodoben način življenja, ki gre mimo naših priporočil, preventive, uporabljati kondome,
lubrikante, čim manj partnerjev. Najbolj nevarni so receptivni analni nezaščiteni odnosi.

LUCIJA DIMNIK RIKIČ: Večina okuženih je moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. S HIV
om se praviloma okužijo v Sloveniji in sicer od oseb, ki ne vedo za svojo okužbo ali jo
zamolčijo. Po besedah Tomažiča je zlasti pomembno prepričati osebo, od katere se je nekdo
že okužil, da pride na testiranje.

JANEZ TOMAŽIČ: Ker kje se je okužilo naših 41 novih oseb? Ne iz bazena že znanih okuženih,
torej 600 približno, ampak verjetno iz bazena 200, 300, ki ne vedo za svojo okužbo, ki nočejo
vedeti za svojo okužbo.

LUCIJA DIMNIK RIKIČ: Kdor se želi testirati na HIV, mora najprej po napotnico. To pa je za
mnoge zelo težak korak, poudarja Miha Lobnik iz društva Legebitra.
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MIHA LOBNIK: Mi ugotavljamo tudi pri naših uporabnikih, strah pred tem, zdaj je treba pač k
svojemu zdravniku po napotnico. Žal je ta strah v Sloveniji izredno velik, zaradi socialnih vezi,
ki jih v Sloveniji imamo, zaradi tega kdo iz družine že pozna zdravnika, zaradi strahu. Včasih
tudi tega, da bo skozi kakšno diagnozo se razkrila tudi spolna usmerjenost.

LUCIJA DIMNIK RIKIČ: Pri zdravljenju HIVa in AIDSa smo v Sloveniji zelo uspešni. Na
področju podpore okuženim in preventive pa zdravniško stroko in nevladne organizacije čaka
še veliko izzivov.
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