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ZAPISNIK SEJE KOMISIJE ZA AIDS Z DNE 23. 5. 2018 

Prisotni: 

Mojca Gobec, predsednica komisije, Ministrstvo za zdravje  

Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje  
Eva Salecl Božič, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 
Mojca Matičič, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Tanja Planinšek Ručigaj, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika 
Mario Poljak, Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani  
Tomaž Vovko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
Iztok Konc, Društvo DIH 
Mitja Cosić, Društvo informacijski center Legebitra 
Jaka Šikonja, Društvo študentov medicine Slovenije 
Mina Paš, Drogart 
 
Opravičeno odsotni: 
Irena Klavs, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Janez Tomažič, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja  
Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Miran Šolinc, Društvo ŠKUC 
Snežna Levičnik Stezinar, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 
Tjaša Kotar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   
Nena Kopčavar Guček, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje družinskih zdravnikov  
Eda Vrtačnik Bokal, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika 

 

 

Dnevni red 

 

Točka 1: Potrditev dnevnega reda seje, pregled sklepov zapisnika z dne 15.11.2017  in potrditev 
zapisnika (Gobec) 
Točka 2: demonstracijski  projekt Predekspozicijske profilakse (prof. Tomažič) 
 Točka 3: CRP – Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti (prof. Klavs) 
Točka 4: Odziv na HIV – letno evalvacijsko poročilo (Ćosić) 
Točka 5: poročanje s foruma Chemsex in predstavitev programa Kemseks (Ćosić) 
Točka 6: Drugo 

 

Ad1)   

Komisija  za AIDS se je strinjala s strani predsednice predlagano spremembo dnevnega reda na naslednji 
način:  

 

Točka 1: Potrditev dnevnega reda seje, pregled sklepov zapisnika z dne 15.11.2017  in potrditev 
zapisnika (Gobec) 
Točka 2: Poročanje o aktualnih zadevah na področju zdravljenja HCV (prof. Matičič) 
Točka 3: demonstracijski   roject Predekspozicijske profilakse (dr. Vovko) 
Točka 4: Odziv na HIV – letno evalvacijsko poročilo (Ćosić) 
Točka 5: poročanje s foruma Chemsex in predstavitev programa Kemseks (Ćosić) 
Točka 6: Drugo 



 

 

Komisija je  pregledala sklepe zapisnika z dne 15. 11. 2017  in ugotovila, da so sklepi 1 in 7 v fazi realizacije, 
sklepi 2, 5, 6 so  realizirani, poročanje o sklepih  3 in 4 pa  se zaradi odsotnosti članov prenese na naslednjo 
sejo. 
 

Sklep 1: Komisija je potrdila spremembo dnevnega reda. Komisija za AIDS je potrdila 

zapisnik z dne 17.11.2017. Poročanje o sklepih 1, 3, 4, in 7 se prenese na naslednjo sejo.   

 

Ga. Gobec je poročala o sestanku Ministrstva za zdravje z dermatovenerološko stroko (Sklep 2), na katerem 

so se udeleženci strinjali, da je javna mreža podhranjena in  storitve podcenjene ter da  je sedanje stanje 

neprimerno in potrebno ukrepov. Delna hitra rešitev bo zagotovljena preko sprememb Splošnega dogovora, 

sicer pa bo potrebno izdelati mrežo, zagotoviti kadre in primerno financiranje. Prost dostop do storitev se bo 

lahko preučil šele v naslednji fazi. 

 
Ad 2)  
Prof. Matičič je poročala o izvajanju Strategije SZO glede mikroeliminacije HCV z zdravili, ciljano pri različnih 
bolj ranljivih skupinah, med drugim tudi pri osebah HIV . Uspelo jim je eliminirati HCV pri hemofilikih, 
posebnost so bolniki s HIV, kjer je stanje dinamično. Izpostavila je problem odkrivanja HIV med splošno 
populacijo in tekoče dogovore o  presejanju (vprašalniki, testiranje)  v referenčnih ambulantah. Uradni 
predlog je v pripravi. Enaki dogovori potekajo z zdravniki splošne medicine. Decembra 2017 je bilo opravljeno 
testiranje pri brezdomcih, kjer so odkrili 39 % pozitivnih, zaradi česar nameravajo tovrstno testiranje ponoviti. 
Izpostavila je tudi sodelovanje s Centri za preprečevanje odvisnosti, tudi dogovore o testiranju preko mobilnih 
enot. Komisijo je seznanila s prejeto nagrado na področju diagnostike (Diagnostic Virology Award), ki jo je 
prejel  prof. Poljak s strani Pan American society of clinical Virology. 
 
Ad 3) 
Dr. Vovko je prisotne seznanil, da je Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja uspešno kandidirala na 
razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost z demonstracijskim projektom »Predizpostavitvena zaščita pred 
okužbo s HIV pri moških, ki imajo odnose z moškimi v Sloveniji«. S pričetkom projekta nekoliko zamujajo  
zaradi ureditve pogodb in drugih formalnih zahtev, ki jih tovrstni  projekti zahtevajo od prijaviteljev.  Zaradi 
znižanja materialnih stroškov projekta, ki so vmesnem času nastali, bodo lahko  ta sredstva namenili 
povečanju vzorca kandidatov, na katerih  se bo projekt izvajal. Ga. Gobec je člane seznanila, da pomemben 
del projekta zajemata analiza javnozdravstvenih učinkov in  stroškovne učinkovitosti.  

 
Ad4) in Ad 5) 

G. Ćosić je predstavil Letno evalvacijsko poročilo izvajanja programa Odziv na hiv,  poročilo s foruma 
Chemsex in slovenski  program Kemseks, ki ga skupaj izvajajo Legebitra, ŠKUC in Drogart. Oba programa 
sofinancira Ministrstvo za zdravje.  Poročili sta priloženi vabilu na sejo. 
 
Ad 6) 
Ga. Gobec je prisotne seznanila, da je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici 
zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem 
sistemu v javni obravnavi in pozvala člane, naj podajo svoje pripombe skladno z za to predvidenimi postopki  in ne zgolj 

ustno. 
 
G. Konc je  predstavil prototip kondomata, ki so ga pripravili na društvu. Kondomate bodo postavili na 
različnih lokacijah srečanj. 
 
Ga. Gobec je napovedala, da bo naslednja seja, predvidena jeseni, namenjena pregledu izvajanja ukrepov iz 
Strategije 2017-2025.  

 

Zapisala: Janja Križman Miklavčič       Ljubljana, 23. 5. 2018 


