1. Zavedenie “pre klientov
priateľskej” a rozsiahlej
metódy surveillance pre MSM
(mužov, ktorí majú styk s
mužmi)
Projekt SIALON využíva neinvazívnu testovaciu
metódu založenú na vyšetrovaní vzoriek slín. Do
štúdie sa zapojilo 2 407 osôb spolu z Českej
republiky, Slovenska, Slovinska, Španielska,
Talianska a Rumunska. Zo Slovenskej republiky
sa do štúdie zapojilo 394 osôb. Projektu sa
podarilo zodpovedať kľúčové otázky ovplyvňujúce
komunitu MSM, ich rizikové faktory, náchylnosť na
HIV/AIDS ako aj ich potreby v oblasti HIV/AIDS
prevencie, liečby a starostlivosti. Pri zbere
štatisticky reprezentatívnych vzoriek mužov
navštevujúcich gay scénu v každom meste sa
zaviedlo plánované rozvrhnutie času a miesta
odberu vzoriek (Time-location sampling, TLS).
TLS tak umožnilo vyvodiť štatistické závery o
pomerne
veľkej
populácii
návštevníkov
jednotlivých miest. Mimovládne gay organizácie
boli priamo zapojené do realizácie tohto projektu,
hlavne v procese zberu údajov, prípravy a
distribúcie
informačného
a
preventívneho
materiálu.

2. Využitie UNGASS
ukazovateľov
Projekt SIALON využíva UNGASS ukazovatele,
ktoré predstavujú kľúčové opatrenia v základnom
monitoringu infekcie HIV. Tieto ukazovatele, ako
je testovanie na HIV, preventívne programy,
používanie kondómov, a ochrana pred infekciou
HIV, poukazujú na to, že väčšina MSM nevie o
svojom HIV statuse a tiež zlyháva u nich
praktizovanie ochrany pred infekciou HIV. Tieto
zistenia majú vo všeobecnosti vážne dôsledky na
MSM komunitu i na celú spoločnosť.

preventívne opatrenia, dlhodobú starostlivosť a
liečbu MSM.
Služby zdravotnej starostlivosti môžu využiť
výsledky projektu SIALON na miestne a
regionálne zviditeľnenie potrieb MSM v oblasti
zdravotnej
starostlivosti
prostredníctvom
zdravotného systému. Gay organizácie a ďalšie
občianske združenia môžu využiť údaje z projektu
SIALON na rozvoj kampaní na podporu zdravia a
prevencie priamo v spolupráci s gay komunitou.
Je potrebné študovať vplyv stigmatizácie a
marginalizácie na zníženie dostupnosti zdravotnej
starostlivosti pre MSM a navrhnúť vhodné postupy
na vybudovanie solidarity a tolerancie medzi
komunitou MSM a širokou verejnosťou.
Napokon, metodiku projektu SIALON je možné
prispôsobiť všetkým úrovniam podporujúcich
využívanie a deklaráciu ukazovateľov UNGASS
na regulárnom základe, čo by mohlo mať v
konečnom dôsledku významný dopad na
rozvíjanie
právne
udržateľných
postupov
podporujúcich MSM a na budovanie schopností
redukovať infekciu HIV/AIDS v gay komunite.

4. Zistenia vyplývajúce zo
štúdia v Slovenskej republike
UNGASS ukazovateľe
UNGASS 8 : TEST NA HIV
MSM, ktorí podstúpili test na HIV za
posledných 12 mesiacov a ktorí vedeli aj
výsledok testu.

UNGASS 9 : PROGRAMY
PREVENCIE
MSM, ktorí boli oboznámení s programami
prevencie HIV (MSM, ktorí vedeli, kde si
môžu dať urobiť HIV test a dostali kondómy
v posledných 12 mesiacoch).

UNGASS 19 : POUŽÍVANIE
KONDÓMOV

3. Uplatnenie údajov z
projektu SIALON

MSM, ktorí uviedli, že používali kondóm v
čase kedy mali análny styk s mužom za
posledných 6 mesiacov.

Projekt SIALON vyvinul “pre klientov priateľskú”
metódu na zhromažďovanie biologických a
sociologických údajov o MSM komunitách, ktoré
sa môžu uplatniť v širokom meradle. Kvalitatívne
údaje o zdraví a rizikovom správaní boli
zhromnažďované prostredníctvom podrobného
rozhovoru s MSM vo všetkých zúčastnených
krajinách.

UNGASS 23 : PREVALENCIA HIV

Politici a vládnuci činitelia môžu tieto údaje využiť
pri navrhovaní politiky a stratégie pri zostavovaní
súhrnných postupov pre služby zabezpečujúce
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Znalosť HIV pozitívneho sérostatusu
10 z 19 HIV pozitívnych osôb (52,63%)
testovaných zo slín pomocou testu EIA nevedeli o
svojom HIV stave. Tvrdili, že buď neboli nikdy
testovaní (2 osoby – 10,53%) alebo boli negatívni
v poslednom HIV teste (8 osôb – 42,11%).
Obr. 1: Znalosť HIV sérostatusu medzi HIV pozitívnymi MSM v
teste EIA

Z 89,36% osôb, ktorí uviedli, že sa za posledných 12 mesiacov
nakazili STI, sa u 10,64% zistila aj HIV pozitivta. U žiadneho z
respondentov, ktorí mali syfilis za posledných 12 mesiacov sa
nezistila HIV pozitivita v porovnaní s 5,1% respondentov, ktorí
ho nemali.

Počet mužských partnerov
Na základe odpovedí respondentov bol priemerný
počet ich stálych partnerov za posledných 6
mesiacov 2,03, zatiaľ čo priemerný počet ich
príležitostných partnerov bol 5,91.

10.5%

42.1%

Vyšší priemerný počet príležitostných partnerov sa zistil u HIV
pozitívnych osôb v porovnanií s HIV negatívnymi osobami
(10,38 a 5,47). Takýto markantný rozdiel však nebol
pozorovaný u stálych partnerov (2,21 u HIV + a 1,99 u HIV osôb).

47.4%

Nikdy
HIV +
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Spomedzi v 11 teste EIA HIV pozitívnych osôb,
ktorí boli testovaní v posledných 12 mesiacoch
takmer jedna tretina (4 – 36,36%) uviedla HIV
negatívny status. Tieto údaje poukazujú na to, že
tieto osoby boli infikované pravdepodobne len
nedávno.

Prevalencia infekcie HIV podľa miesta
Prevalencia infekcie HIV, založená na testovaní
vzoriek slín, bola vyššia v saunách (12,96%) a v
baroch (9,09%) než na iných miestach ako boli
rôzne kluby a diskotéky (6,38% a 3,68%).

Odhad rizika nechráneného orálneho
sexu a nechráneného sexuálneho
styku
Riziko infikovania sa HIV prostredníctvom
orálneho sexu je zvyčajne podceňované:
nechránený orálny styk s ejakuláciou do úst za
posledných 6 mesiacov sa zistil u 37,83%
respondentov s príležitostným partnerom a u
64,73% respondentov so stálym partnerom.
72,53% respondentov uviedlo, že za posledných 6
mesiacov malo nechránený análny sex so stálym
partnerom a kým 45,69% s príležitostným
partnerom.

Vek a riziko
Priemerný vek HIV pozitívnych osôb (34,8 r. ) bol
o niečo vyšší ako vek HIV negatívnych (29,9 r.).
Nezistili sa signifikantné rozdiely medzi vekom a
nasledovnými
indikátormi
UNGASS:
8
(testovanie), 9 (preventívne programy) a 19
(používanie kondómov). Na druhej strane sa
potvrdila signifikantná korelácia medzi indikátorom
UNGASS 23 (HIV serostatus) a vekom, s
najvyššou prevalenciou vo vekovej skupine
staršej ako 25 rokov.

Sexuálne prenosné infekcie (STI) a
syfilis
12,05% respondentov vyhlásilo, že mali aspoň
jednu STI počas posledných 12 mesiacov. 0,78%
účastníkov deklarovalo, že boli pozitívni na syfilis
v poslednom roku.

Nezistila sa žiadna korelácia medzi nechráneným orálnym
alebo análnym stykom za posledných 6 mesiacov so stálym
a/alebo príležitostným partnerom a vekom účastníkov štúdie.
Sex so stálym partnerom navodzuje často otázky o tom, kedy
a ako sa by sa pri ňom mala zvládať dôvera a riziko.

Alkohol alebo drogy užité pri
poslednom sexuálnom styku
45,17% účastníkov štúdie užilo alkohol pred alebo
počas polsedného sexuálneho styku.
Užívatelia alkoholu sa nevystavovali rizikovejšiemu
správaniu pri ich poslednom sexuálnom styku s
príležitostným
partnerom,
či
už
prostredníctvom
nechráneného análneho alebo orálneho sexu s ejakuláciou
v porovnaní s tými ktorí tvrdili, že neužili alkohol. Tiež sa
nezistila významná súvislosť medzi HIV pozitívnym
statusom a užívaním alkoholu pred alebo počas sexuálneho
styku.

31,91% respondentov užilo pred alebo počas
posledného sexuálneho styku niektorú z
uvedených drog: popper, viagra, hašiš, extázu,
kokaín alebo amfetamín,. Percento užitia
jednotlivých látok počas posledného sexuálnho
styku s náhodným partnerom je znázornené na
grafe 2..

Obr. 3: Negatívne postoje voči homosexuálom
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Obr. 2: Užívanie drog počas posledného sex
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Užitie aspoň jednej z uvedených drog pred alebo počas
posledného sexuálneho styku bolo vyššie u HIV pozitívnych
osôb (42,86%) ako u HIV negatívnych osôb (20,92%), ale nie
u MSM, ktorí mali nechránený análny styk v porovnaní s tými,
ktorí ho neuviedli. Pokiaľ išlo o užívanie jednej drogy, zistila sa
istá korelaácia medzi HIV pozitívnym statusom a osobami
užívajúcimi extázu. Tiež sa potvrdila úzka korelácia medzi
nechráneným análnym stykom a užívaním extázy.

Pre viac informácií
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS
Slovenská Zdravtníca Univerzita
Limbova 12
83301 Bratislava
Tel: 421-2-59370383
danica.stanekova@szu.sk
www.szu.sk

Druhy stigmatizície
Homosexuáli a bisexuáli mali väčšie skúsenosti s
viacerými druhmi stigmatizácie v dôsledku
ozličných faktorov ako je stigmatizácia v dôsledku
expresie ich sexuality spolu s ich HIV-pozitivitou.
94,12% respondentov vnímalo negatívne postoje
voči homosexuálom a bisexuálom v náboženskom
a 72,58% v politickom kontexte. So stigmatizáciou
vo všeobecne sociálnom kontexte malo 51,99%
skúsenosti
respondentov.
Najnižší
stupeň
stigmatizácie zažívali účastníci od členov gay z
komunity (5,05%).a priateľov (2,96%). Zhruba 1/4
respondentov sa stretla s negatívnymi postojmi v
škole či v práci (23,96%) a u rodičov (26,54%)
/graf 3/.
Výsledky kvalitatívnej štúdie ukázali, že vnímaná stigmatizácia
homo/bisexuálov ako aj HIV-pozitívnych pacientov je zdrojom
ich strachu, úzkosti a odmietania.. To vedie k zábrane
odhalenia a následnej neprístupnosti k službám, ktoré. by
mohli MSM poskytnúť potrebnú špecifickú preventívnu liečbu
a starostlivosť .
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