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V novembru sem se udeležila 3. mednarodne konference o hepatitisu C. Tema letošnje 

konference je bila vzpostavitev (še boljšega) sodelovanja med raziskovalci/raziskovalkami, 

strokovnjaki/strokovnjakinjami s področja zmanjševanja škode in zdravstva ter osebami, ki so 

okuženi s hepatitisom C. 

 

Na konferenci smo se pogovarjali o vplivu kriminalizacije na zdravje ljudi, ki uporabljajo 

droge. Osebe, ki uporabljajo droge so pogosto potisnjene v brezdomstvo; po podatkih se naj bi 

v Evropi v zadnjih desetih letih brezdomstvo zvišalo za 70%. Brezdomstvo je ekstremna oblika 

socialne izključenosti, povezana z revščino in neenakimi življenjskimi priložnostmi. Tovrstna 

skupina ljudi ostaja brez ustrezne obravnave ter so pogosto prepuščeni sami sebi ter vpeti v 

začaran krog zdravstvenega sistema, kazenskega pravosodja, raznovrstnih terapij ter sistema 

denarne socialne pomoči. Osebe, ki so (dolgotrajno) brezdomne, pogosto razvijejo odvisnost 

od prepovedanih drog in/ali alkohola ter se soočajo z različnimi težavami v duševnem zdravju. 

Ne glede na prej omenjene težave, pa se brezdomstvo še vedno ne dojema kot zdravstveni 

problem. Veliko evropskih držav je ugotovilo, da je najučinkovitejša strategija pri 

zmanjševanju brezdomstva t.i. »najprej stanovanje« (ang houising first). Za doseganje 

socialnih, ekonomskih in zdravstvenih sprememb (urejanje dokumentov in statusa, 

psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, 

vključevanje na trg dela ipd.) je ključno to, da ima oseba stanovanje. Prvi sklop konference 



smo tako zaključili z mislijo, da je najboljše zdravilo za slabo zdravje brezdomnih ljudi 

primerna ureditev stanovanjske problematike.   

V drugem delu konference smo se razdelili v štiri tematske sklope: 1) Dobre prakse 

zmanjševanja škode, kjer smo govorili o testiranju na okužbo s hep C v programih 

zmanjševanja škode ter o strategijah povezovanja med storitvami testiranja ter zdravljenjem, 

vpeljevanje storitev zdravljenja hep C v programe zmanjševanja škode ipd. Kot zelo učinkovit 

program zdravljenja hep C se je izkazalo razdeljevanja zdravil za hep C na ulici.  Pri sklopu 2) 

Omejitve javnih politik pri zdravljenju hep C v zaporih, smo govorili o tem, da se zaradi 

kriminalizacije uporabe drog velik odstotek intravenoznih uporabnikov/uporabnic, ki so 

okuženi s hep C, znajde v zaporu. Velik odstotek intravenoznih uporabnikov drog pa se s hep 

C okuži v zaporu, saj nimajo  dostopa do sterilnega pribora za injiciranje. Globalno gledano je 

okužba s hep C v zaporu 5x večja kot okužba s hiv-om ali tuberkolozo. Rešitev za odpravo 

okužb v zaporih je vzpostavitev učinkovitih in na nacionalni ravni vzpostavljenih programov 

zdravljenja hep C, kot so zmanjševanje škode in diagnosticiranje ter zdravljenje hep C. Pri 

sklopu 3) Medvrstniško vključevanje smo predstavili dobre primere medvrstniškega 

vključevanja v zdravljenje. Na  sklopu 4) Individualna podpora in izobraževanje za varnejše 

injiciranje je bil predstavljen projekt Eurosider, ki se ukvarja z raziskovanjem in 

izobraževanjem varnejše uporabe drog z namenom preprečevanja okužbe s hiv-om in hep C. 

V zaključnem delu prvega dne konference sem se udeležila delavnice OD Buster – Digitalna 

mreža za preprečevanje predoziranj z opioidi, ki jo je razvila Fundacija Stop Overdose Now.  

Njihova osnovna spletna aplikacija je OD Buster. 

 

  



Najpogostejši odziv na problem predoziranja je program »Vzemi domov Naloxon« (ang Take 

Home Naloxone). Aplikacija OD Buster je »Vzemi domov Naloxon« posodobila in še 

izboljšala, saj gre za novo mrežno aplikacijo, ki povezuje ljudi, ki potrebujejo pomoč v primerih 

predoziranja z usposobljenimi prostovoljci, ki v tistem trenutku in na določeni lokaciji 

posedujejo Naloxon. Aplikacija uporablja GPS, Wi-Fi in druge podatkovne tehnologije. V 

primeru predoziranja, bo aplikacija opozorila prostovoljce/prostovoljke v bližini in jih napotila 

na lokacijo osebe, ki aplicira zdravilo Naloxon. Izkušnje so pokazale, da uspejo 

prostovoljci/prostovoljke hitreje doseči lokacijo osebe, ki je predozirala, kot reševalno vozilo 

prve medicinske pomoči, kar pa za osebo v stiski v večini primerov pomeni rešitev življenja. 

Video o delovanju aplikacije OD Buster najdete na https://drogriporter.hu/en/od-buster/.  

Drugi dan konference smo govorili o odpravi okužb s hepatitisom C in poskušali odgovoriti na 

vprašanje, kje trenutno stojimo v procesu eliminacije HCV.  V končnem delu konference so se 

predstavile organizacije, ki aktivno delujejo na področju preprečevanja in zdravljenja hepatitisa 

C (Positive Voice, ASUD, EuroNPUD in Dutch Drug User Activist). Po končanih predstavitvah 

smo se odpravili na ogled mesta ter obiskali organizacije v Marseillu, ki delujejo na področju 

zmanjševanja škode. 

Povzetek konference bi želela zaključiti z izjavo Barcelonske deklaracije: Vojna poti 

drogam je vojna proti ženskam, ki uporabljajo droge (ang Barcelona Declaration: The Drug 

War is a War on Womxn Who Use Drugs), ki so jo ženske spisale ob Mednarodnem dnevu 

žensk. V deklaraciji so ženske (womxn) izpostavile, da je vojna proti drogam rasistična, 

seksistična in heteroseksistična ter nesorazmerno vpliva na ženske (womxn) različnih barv, 

starosti in iz različnih skupnosti. Kot ženske (womxn), trans in nekonformistične osebe, ki so 

preživele vojno proti drogam, zavračajo široko razširjeno stigmo, diskriminacijo in 

kriminalizacijo v vsakdanjem življenju. Pozivajo k popolni reformi in preoblikovanju sedanjega 

sistema prepovedi ter pozivajo k prenehanju nevedne in negativne retorike, ki se nanaša na 

ljudi, ki uporabljajo drogo. Pozivu k podpisu smo se odzvali tudi zaposlene in zaposleni društva 

Stigma.  

Link do Deklaracije: 

https://www.talkingdrugs.org/barcelona-declaration-the-drug-war-is-a-war-on-womxn-who-use 

drugs?fbclid=IwAR35cCn9MTacKWxSgK_bmtSMHu9JZH4G1Vi0rmenkq1MUIcNBAzG3BZczC0 
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