


ŠIRJENJE OKUŽBE
 

3–5 % okužb z virusom HIV pa nastane
zaradi transfuzije okužene krvi oziroma

krvnih pripravkov. 

Aids (sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti) je končna faza okužbe z virusom HIV
(virus človekove zmanjšane odpornosti). HIV napada celice imunskega sistema in počasi slabi
obrambno sposobnost telesa. Posledica tega je oslabljen imunski sistem, zato se poveča
dovzetnost za različne okužbe in rakava obolenja.

Leta 2020 
je na svetu živelo 37,7

milijona ljudi, ki so
okuženi z virusom HIV.
Od tega je 36 milijonov

odraslih, 1.7 milijonov pa
otrok, starih med 0 in 14

let. 
 

V letu 2020 se je na novo okužilo
1,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je

680 000.
 

Število novih okužb z virusom HIV
se je od leta 1997, ko je bila

epidemija na vrhuncu, zmanjšalo
za 52 %. K temu so pripomogle
različne strategije na področju
preprečevanja okužbe s HIV,

zagotavljanje zgodnjega
prepoznavanja okužb in
preprečevanja prenosa,

zdravljenje, oskrba in profilaksa,
ter preprečevanje stigmatizacije in
diskriminacije ter opolnomočenje

oseb, ki živijo s HIV. 

Pandemija COVID-19
in druge omejitve so

onemogočile testiranje na HIV in
v številnih državah povzročile
velik upad števila diagnoz in

napotitev na zdravljenje
okužbe s HIV.

 

Število okuženih v Sloveniji z virusom HIV je zadnja leta v primerjavi s prejšnjimi nižje, prav
tako skupno število upada. Pomembno je izpostaviti, da smo država z najnižjim številom
primerov na 100.000 prebivalcev, in sicer samo 1.7,  kar je visoko pod EU povprečjem (5.6) ter
zanemarljivo v primerjavi z Latvijo, ki ima kar 16,9 primerov na 100.000 ljudi. Po drugi strani pa
številke okuženih z aidsom niso tako pozitivne, saj smo z 0,5 okuženimi na 100.000 ljudi v
okviru evropskega povprečja. V Sloveniji nosijo največje breme okužb s HIV predvsem moški,
ki imajo spolne odnose z moškimi.

Izmenjava okuženih igel med intravenskimi
uživalci nedovoljenih drog je kriva za 5–10 %

okužb z virusom HIV pri odraslih.

Najpogostejši način prenašanja virusa je s
spolnimi odnosi, in sicer v kar 75–85 %
primerih. 70 % teh okužb predstavljajo

nezaščiteni spolni odnosi. 

Prenos okužbe z matere na otroka je vzrok
za 90 % okužb z virusom HIV pri

novorojencih in otrocih. 
 



ZAŠČITA PRED VIRUSOM HIV

ZAŠČITA S KONDOMI

UPORABA LASTNEGA
PRIBORA ZA OSEBNO HIGIENO

IZOGIBANJE
VBRIZGAVANJA DROG

VARNA SPOLNOST
Pri različnih partnerjih je najboljša

zaščita pravilna uporaba kondoma (iz
lateksa ali poliuretana), saj učinkovito
prepreči prenos virusa HIV z obolele

osebe na zdravo.

Stalni partner, zaupanja
vreden partner. 

Britvice, zobne ščetke idr.Samo z uporabo sterilnih igel,
brizg in drugih ostrih predmetov

drugih oseb.

z uporabo istega stranišča,
kuhinje;
z dotiki, objemanjem,
rokovanjem, poljubljanjem
(razen če je prisotna kri ali
semenska tekočina);
tudi kihanje, kašljanje in piki
insektov HIV-a ne prenašajo.

VIRUS HIV SE NE PRENAŠA:
RDEČA PENTLJA

Rdeča pentlja je svetovni
simbol boja proti aidsu in

simbol varne spolnosti. Kdor
nosi rdečo pentljo, kaže
solidarnost do okuženih.

Nekateri jo imajo pripeto ves
čas, 1. december pa je

priložnost, da si jo pripnemo
vsi.

 

PROBLEMATIKA VIRUSA HIV in AIDSA V SLOVENIJI
Čeprav so slovenske številke nizke, je največja
problematika pri nas pozno diagnosticiranje
okuženih oseb. Če okužbo s HIV odkrijemo
pozno, zamudimo priložnost za pravočasno in
praviloma uspešno zdravljenje. Tako je
tveganje za zgodnejši razvoj aidsa in smrt višje.
Spodbujanje prostovoljnega, zaupnega
testiranja na okužbo s HIV s svetovanjem v
skupinah z bolj tveganimi vedenji je ključnega
pomena za zgodnje prepoznavanje okužbe s
HIV, kar je pogoj za pravočasno zdravljenje in
oskrbo okuženih ter zgodnje intervencije za
preprečevanje prenosa okužbe.

Vendar aids ni problem zgolj okuženih in
bolnih, temveč svetovni globalni problem, ki se
lahko dotakne vsakogar izmed nas in
predstavlja grožnjo za milijone ljudi po svetu.
Osamljenost, strah pred predsodki in izolacija
so stalne teme v izpovedih ljudi, okuženih s
HIV ali obolelih z aidsom. Diskriminacija
okuženih in bolnih, socialna izolacija in
socialna smrt sta velikokrat hujši kot težave,
povezane z okužbo in boleznijo. Zato moramo
spremeniti odnos do te bolezni in se o njej
pogovarjati odprto in brez diskriminacije do
obolelih.



LJUBLJANA
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Ambulanta za spolno prenosljive bolezni
Japljeva 2
01 522 26 22
Vsak ponedeljek med 12.00 in 14.30 
Brezplačno, anonimno in brez napotnice
Rezultati naslednji četrtek
Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužbe se vsak
uporabnik na ambulantni pregled naročil preko spletne
pošte: anonimno.testiranje@kclj.si, ki jo bo pregledal zdravnik
po razporedu in uporabniku posredoval anonimni vprašalnik
pred testiranjem in vprašalnik o trenutnem zdravstvenem
stanju.

Zavod za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6
01 543 83 32
Vsak delovni dan med 8.00 in 14.00
Anonimno in samoplačniško (13,66 €)
Rezultati (osebno) naslednji delovni dan od 14.00 do 19.00

Društvo informacijski center LEGEBITRA 
 Trubarjeva 76 
www.kajisces.si
01 430 51 44
DIC Legebitra: ponedeljek, med 17.00 in 19.45 – Trubarjeva
ulica 76a
Savna District 35, vsako prvo soboto v mesecu, med 20.00 in
22.00 – Stegne 35
Samo za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi in
transspolne osebe
Anonimno in brezplačno 

MARIBOR
Univerzitetni klinični center Maribor
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja –
Ambulanta za HIV in druge spolno prenosljive bolezni
Ljubljanska 5
02 321 26 57
Ponedeljek, med 10.00 in 12.00 
Brezplačno in anonimno
Rezultati osebno vsak četrtek, med 12.00 in 13.00

Mladinski kulturni center Maribor (MKC)
Ob železnici 16 (1. nadstropje)
Vsako zadnjo sredo v mesecu, med 17.00 in 19.00 

CELJE
Splošna bolnica Celje 
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Oblakova 16
03 423 30 00
Z napotnico

KOPER
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – Center za
medicinsko mikrobiologijo
Verdijeva 11
05 663 08 60
Vsak delovni dan, med 7.30 in 15.00
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (14,86 €)
Rezultati isti dan (po 14. uri) oziroma naslednji dan

KRANJ
Območna enota NIJZ
Gosposvetska ulica 12
04 201 71 00 /63 /73
Sreda, med 7.00 in 8.00 ali po predhodnem dogovoru
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (26,86 €)
Rezultati še isti dan (po 13. uri)

TRBOVLJE 
Splošna bolnišnica Trbovlje 
Laboratorij za klinično kemijo
Rudarska cesta 9
03 565 25 12 ali 03 565 25 13
Vsak dan, med 7.00 in 13.00 in med 14.00 in 20.00 
Z napotnico
Rezultati isti dan (po 14. uri) oziroma naslednji dan

PTUJ
Splošna bolnišnica Ptuj 
Oddelek za transfuzijo
Potrčeva cesta 23
02 749 14 37 ali 02 749 14 36
Z napotnico vsak delovni dan, med 7.00 in 15.00
Anonimno torek in četrtek, med 7.00 in 12.00 
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (8,66 € + 2,14 € za
odvzem krvi)
Rezultati po treh dneh 

IZOLA
Splošna bolnišnica Izola
Center za transfuzijsko dejavnost Izola
Polje 35 A
01 54 38 360
Sreda, med 8.00 in 9.00 
Potrebujete napotnico ali pa samoplačniško (15,85 €)
Rezultati čez 1 teden 

NOVA GORICA
Zavod za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13a
01 543 83 55
Ponedeljek, med 12.00 in 14.00 
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (15,85 €)

NOVO MESTO
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Šmihelska cesta 1
01 543 83 40
Sreda, med 9.00 in 11.00 
Z napotnico ali samoplačniško

SLOVENJ GRADEC
Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec 
Gosposvetska 3
01 543 83 51
Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 11.00 
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (15,38 €)
Rezultati čez 1 teden 

MURSKA SOBOTA
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Enota za infekcijsko dejavnost Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan
02 512 35 93
Ponedeljek in četrtek, med 10.00 in 12.00
Z napotnico ali anonimno in samoplačniško (10,22 €)
Rezultate lahko prevzamete osebno v istem tednu

KJE SE LAHKO
TESTIRAM?

http://www.kajisces.si/

