1. Razvoj »klientom prijazne«
in robustne metode nadzora
za MSM
SIALON uporablja neinvazivno testno metodo,
katere osnova so vzorci oralne tekočine. V
raziskavo je bilo vključenih 2.407 udeležencev iz
Češke, Slovaške, Slovenije, Španije, Italije in
Romunije. V Sloveniji, natančneje v mestu
Ljubljana je bil zajet 401 udeleženec. Projekt se je
ukvarjal z osnovnimi težavami MSM, njihovim
tveganim življenjem in občutljivostjo za HIV/AIDS
in potrebo po preventivni obravnavi in zdravstveni
oskrbi zaradi HIVa/AIDSa. Časovno-prostorsko
vzorčenje je bilo uporabljeno za doseganje
reprezentativnega vzorca moških, ki obiskujejo
homoseksualne scene v mestih. Časovnoprostorsko
vzorčenje
omogoča
statistično
posploševanje na širšo populacijo obiskovalcev
homoseksualnih scen. V izvedbo projekta so bili
neposredno vključeni homoseksualne nevladne
organizacije, zlasti v procesu zbiranja podatkov in
pri razvoju in distribuciji informacij in preventivnega
materiala.

2. Uporaba UNGASS
indikatorjev
Raziskava SIALON je uporabljala UNGASS
indikatorje za merjenje in spremljanje okužb s HIV.
Indikatorji, ki so se nanašali na HIV testiranje,
preventivne programe, uporabo kondomov in na
razumevanje, kako se zaščititi pred okužbo s HIV,
kažejo na to, da se veliko MSM ne zaveda svojega
HIV statusa in se ne vede tako, da bi se zaščitili
pred okužbo. Ti rezultati imajo pomembne
implikacije za družbeno okolje MSM in družbo na
splošno.

3. Uporabnost SIALON
podatkov

ravni. Potrebno bi bilo preučiti in najti primeren
način
spopadanja
s
stigmatizacijo
in
marginalizacijo med MSM.
Nenazadnje, SIALON je lahko uporaben za
promocijo tako uporabe kot poročanja o UNGASS
indikatorjih. To bo imelo očiten vpliv na razvoj
podpore MSM in pri zmanjševanju HIV-a/AIDS-a v
njihovem okolju.

4. Osnovne ugotovitve
raziskave v Ljubljani
UNGASS indikatorji
UNGASS 8

38,0
%

MSM, ki so v zadnjih 12ih mesecih prejeli HIV
test in vedo za rezultate.

UNGASS 9
MSM, ki so bili zajeti s preventivnimi programi
HIV (MSM, ki vedo, kam lahko gredo po HIV test
in ki so dobili kondome v zadnjih 12ih mesecih).

UNGASS 19

84,7
%

43,0
%

MSM, ki poročajo, da so pri zadnjem analnem
spolnem odnosu z moškim partnerjem
uporabljali kondom.

UNGASS 23

5,1%

HIV prevalenca med MSM.

Znanje o HIV pozitivnem serostatusu
15 od 19 HIV pozitivnih posameznikov se ni
zavedalo svojega HIV pozitivnega statusa (79,1%),
in sicer zaradi naslednjih razlogov: ker se še niso
nikoli testirali (2-10,5%), ker je bilo na zadnjem HIV
testu ugotovljeno, da so HIV negativni (13-68,4%).

Slika 1. Znanje o HIV serostatusu med HIV pozitivnimi MSM

SIALON je razvil uporabnikom prijazno metodo za
zbiranje bioloških in socialnih podatkov o MSM, ki
so uporabni za širšo javnost. Kvalitativni podatki o
tveganem vedenju in iskanju zdravstvenih uslug so
bili zbrani s pomočjo poglobljenih intervjujev z
MSM iz vseh državah.
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Podatki so na razpolago za izdelovanje strategij, ki
bi sestavljale takojšnje in dolgoročne preventivne
programe in druge oskrbe za MSM. Zdravstvene
službe lahko uporabljajo SIALON metodo za
predstavljanje lokalnih in regionalnih zdravstvenih
potreb MSM. Organizacije homoseksualcev in
druge civilne iniciative lahko uporabljajo SIALON
podatke za natančno usmeritev promocijskih in
preventivnih kampanj, ki so pomembne na lokalni

Nikoli nisem bil testiran
HIV +
HIV -

Naslednja pomembna ugotovitev je bila ta, da med
HIV pozitivnimi posamezniki, ki so bili testirani v
zadnjih 12 mesecih (13), skoraj nihče ni poročal o
HIV pozitivnem statusu (11- 84,6%). Ti podatki
nakazujejo na to, da so bili okuženi pred kratkim.

HIV prevalenca glede na tip shajališč
HIV prevalenca je bila najvišja v savni (11,86%) in
zabavah – »naked parties« (25,00%), nižja pa v
ostalih shajališčih kot sta disko (2,02%) in bar
(8,00%).

Starost v povezavi s tveganjem
Povprečna starost HIV pozitivnih posameznikov
(35,1) je bila nekoliko višja od tistih, ki so bili HIV
negativni (30,8).
Mladi ljudje pod 25 let starosti so kazali nizke
odstotke kar zadeva UNGASS indikator 8
(testiranje) in 9 (preventivni programi): bili so
najmanj testirani v zadnjih 12 mesecih in najmanj
so vedeli za svoje rezultate (29,76% v primerjavi z
40,85% pri starejših posameznikih) ter bili so
najmanj zajeti s preventivnimi programi (77,38% v
primerjavi z 87,91% pri starejših).
UNGASS indikator 19 (uporaba kondoma) je bila
nižja pri mladih posameznikih (24,56%) v
primerjavi s starejšimi (47,70%).
Višji odstotki pri nezaščitenem analnem spolnem
odnosu s priložnostnim partnerjem v zadnjih šestih
mesecih je bil pomembno višji pri mlajših
posameznikih (36,96%) v primerjavi s starejšimi
(31,18%). Podobna razlika se je pojavila pri
zadnjem nezaščitenem analnem spolnem odnosu
(mlajši 15,79%, starejši 12,75%). Pri zadnjem
nezaščitenem oralnem spolnem odnosu se je višji
odstotek pojavil pri starejših posameznikih (mlajši
15,00%, starejši 17,14%).

Spolno prenosljive bolezni in sifilis
9,33% udeležencev je izjavilo, da je imelo vsaj eno
spolno prenosljivo bolezen (SPB) v zadnjih 12
mesecih. 0,52% udeležencev je poročalo, da so
bili v zadnjih 12 mesecih pozitivni na testiranju za
sifilis.
5,56% posameznikov, ki so poročali o tem, da so imeli SPB v
zadnjih 12 mesecih, so bili preko bioloških vzorcev označeni
kot HIV pozitivni v primerjavi s 5,01% posameznikov, ki niso
poročali o SPB. Kar se tiče sifilisa je 0,0 % posameznikov, ki
so imeli sifilis v zadnjih 12 mesecih, bili tudi HIV pozitivni, med
tem ko 5,25% HIV pozitivnih ni imelo sifilisa. Podatki o
prevalenci sifilisa, zbrani z vzorčenjem oralne tekočine, so
potrdili ta trend.

Število moških partnerjev
Povprečno število stalnih partnerjev v zadnjih
šestih mesecih 2,08, povprečno število
priložnostnih partnerjev 5,29.

Višje povprečno število priložnostnih partnerjev je bilo odkrito
pri HIV pozitivnih posameznikih (5,47), v primerjavi z HIV
negativnimi posamezniki (5,31). Pokazala se je tudi
pomembna razlika za stalne partnerje (2,25 Za HIV+ in 1,99 za
HIV-).

Ocenitev tveganja, povezanega z
nezaščitenimi oralnimi spolnimi odnosi
ali nezaščitenimi spolnimi odnosi
Tveganje za okužbo s HIV pri oralnem spolnem
odnosu je ponavadi podcenjeno: o nezaščitenem
receptivnem oralnem spolnem odnosu v zadnjih
šestih mesecih je poročalo 26,58% udeležencev s
priložnostnimi partnerji in 50,74% s stalnimi
partnerji.
62,64% in 31,96% udeležencev je poročalo o
nezaščitenem analnem spolnem odnosu v zadnjih
šestih mesecih z stalnim partnerjem in
priložnostnimi partnerji.
Ugotovitve iz kvalitativne raziskave potrjujejo ta trend: čeprav
je oralni spolni odnos s priložnostnim partnerjem večinoma
nezaščiten, je zaznan kot tvegan (zaradi prezgodnje
ejakulacije, možnosti SPB ali slabe kontrole nad partnerjevo
ejakulacijo). Spolni odnos s stalnim partnerjem pogosto
vzbuja vprašanja o tem, kdaj in kako zaupati in s tem tvegati.

Zadnji spolni odnos pod vplivom
alkohola in drog
32,19% celotnega vzorca je uporabljala alkohol
pred ali med zadnjim spolnim odnosom.
Uporabniki alkohola so se med zadnjim spolnim odnosom s
stalnim partnerjem vedli bolj tvegano, tako pri nezaščitenem
analnem spolnem odnosu (20,75%), kot pri receptivnem
oralnem odnosu z ejakulacijo (21,82%). Tisti, ki niso bili pod
vplivom alkohola, so poročali o odstotkih 5,88% (analni) in
12,86% (oralni). Odkrita je bila tudi pomembna povezava med
uporabo alkohola in pozitivnih HIV serostatusom.

25,60% udeležencev je pred ali med zadnjim
spolnim odnosom
uporabljalo druge droge.
Odstotek
uporabe
posamezne
droge
je
predstavljen v Sliki 2.

Slika 3. Zaznana negativnost do homoseksualnosti v različnih
okoljih

Slika 2. Uporaba drog med zadnjim spolnim odnosom.
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Uporaba vsaj ene droge pred ali med zadnjim spolnim
odnosom je bila višja med HIV pozitivnimi posamezniki
(38,89%) v primerjavi s HIV negativnimi (25,43%). Uporaba
droge je bila višja tudi pri nezaščitenem analnem spolnem
odnosu (66,67%) v primerjavi s tistimi, ki droge niso uporabili
(33,33%). Kar zadeva posamezne droge, je bila povezava
med statusom HIV in naslednjimi drogami: poppers, MDMA,
viagra, hašiš/marihuana, kokain in amfetamin. Povezava med
nezaščitenim analnim spolnim odnosom je bila potrjena z
drogami: MDMA, hašiš/marihuana, kokain, amfetamin. Pri
nezaščitenem oralnem spolnem odnosu se je povezava
pokazala za naslednje droge: poppers, MDMA, viagra,
hašiš/marihuana, kokain, amfetamin.
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Za več informacij:

SKUČ MAGNUS
Metelkova 6 1000 Ljubljana
Tel: +386 31 875 975
magnus@skuc.org
miran.solinc@amis.net

Večstranska stigmatizacija

Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in

Izkušnje stigmatizacije pri homoseksualcih in
biseksualcih se pojavljajo zaradi različnih razlogov.
Eden izmed razlogov je stigmatizacija zaradi
izražanja svoje seksualnosti skupaj s svojim HIV
statusom.

Prvomajska ulica 1

promocijo zdravja
2000 Maribor
Tel: +386 24 602 317
igor.krampac@zzv-mb.si
www.zzv-mb.si

V vernih okoljih ima 85,49% ljudi negativen odnos
so homoseksualcev in biseksualcev, v političnih pa
64,10%. Stigmatizacijo je v splošnem socialnem
okolju možno opaziti v 56,88 %. Najnižja stopnja
stigmatizacije je vidna v homoseksualnih okoljih
(6,35%) in v prijateljskih krogih (7,41%). Več kot
četrtina udeležencev je zaznavalo negativen odnos
v delovnem/šolskem okolju (27,23%) ali v odnosu s
starši (27,51%).
The Capacity building in HIV/Syphilis prevalence estimation using noninvasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe – SIALON
project

Ugotovitve iz kvalitativne raziskave kažejo, da je zaznana
stigmatizacija do homo-biseksualcev in do HIV pozitivnih
posameznikov vir strahu, anksioznosti in zavrnitve teh ljudi. To
vodi do onemogočanja MSM, da bi sodelovali s službami, ki bi
jim nudile specifične preventivne programe in oskrbo, če bi bila
potrebna.
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