Zaščiti se!
V tem priročniku najdeš nasvete in
informacije o različnih in zate
pomembnih tematikah v sledečih
vsebinskih sklopih:
»ti določaš, kje so tvoje meje«,
»varna spolnost« in
»nasveti za več varnosti pri delu«.

Draga bralka, vsaka ženska, ki nudi spolne usluge za
denar, ima svoje povsem osebne razloge, zakaj opravlja
to delo. V prvi vrsti pa gre – kot pri vsaki drugi službi – za
zaslužek. Zato je pomembno, da se pri delu čimbolje
znajdeš in ohraniš svoje zdravje.
To najlažje dosežeš z učenjem in preizkušanjem.
Izkušene kolegice ti lahko razložijo in pokažejo, na kaj
moraš biti pozorna pri profesionalnem nudenju spolnih
uslug.
Zelo pomembne veščine so:

SPRETNOST, POZORNOST in PREUDARNOST!
Saj si pri tem delu zelo izpostavljena raznim ogrožujočim
situacijam: nevarnost prisile, nasilja, nepošteni pogoji
dela in odvisnosti vseh vrst.
Pogovor s kolegicami ti lahko pomaga pri dilemi, kako
odkrito želiš opravljati svoje delo. Pomembno je, da
dobro premisliš, komu in kdaj boš o tem govorila, da ne
boš imela težav v svojem življenju.
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V izogib nevarnim situacijam moraš upoštevati različna
pravila. Na kaj vse moraš biti pozorna, kaj lahko narediš
v nevarnih situacijah in kako se zaščitiš pred spolno
prenosljivimi boleznimi... Imeti vse to v glavi ni preprosto, še posebej ne za »novinke«. V tem priročniku boš
dobila nasvete in napotke na temo »nudenja spolnih
uslug in kako ohraniti svoje zdravje« in informacije o tem,
kam se lahko obrneš v primeru kakršnih koli težav.

Ni pomembno, ali si že dolgo v tem ali pa si šele
začela: pomembno je, da si pozorna, da se ne pustiš
opehariti in da ostaneš zdrava. Le tako lahko sama
odločaš o svojem življenju.
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Ti odločaš, kje so tvoje meje!
Pri prostituiranju je seks usluga v zameno za denar.
Stranke imajo zelo različne potrebe in želje. Pogosto ne
gre samo za »dati noge narazen«, pač pa gre za
masažo, igre vlog, pogovor, poslušanje in veliko
fantazije.
Pomembno je, da ti odločiš, kaj si pripravljena
narediti in kaj ne!
Neprestano se zavedaj svojih mej. Na noben način se ne
pusti prepričati v nekaj, kar bi ti lahko škodilo, npr. seks
brez kondoma. Pojasni stranki, da nočeš »brez«, tudi pri
oralnem seksu je uporaba kondomov nujna. Brez
uporabe kondoma se namreč tudi pri oralnem seksu
izpostavljaš visoki stopnji tveganja za okužbo s katero
izmed spolno prenosljivih bolezni (SPB).
Prostituiranje – varno kot je le mogoče!
Prostituiranje na ulici je lahko nevarno, saj hočejo nekatere stranke več kot seks;lahko te npr. želijo poškodovati.
Pomembno je, da deluješ odločno in samozavestno. Če
si boš zapomnila naslednje nasvete, se boš lahko dobro
zavarovala pred nasiljem.
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Tvoj izgled
- Če kriziraš ali če si zadeta, lahko deluješ negotovo
in si manj pozorna. Poskrbi, da imaš med delom
čimbolj trezno glavo.
- Nosi oblačila, ki jih med delom ni treba sleči. V
primeru, da boš morala hitro pobegniti, boš sicer
svoja oblačila izgubila.
- Ne nosi verižic, šalov in podobnih stvari, s katerimi bi
te lahko kdo davil.
- Ne nosi velikih ali dolgih uhanov. Lahko se
poškoduješ, če se kje zatakneš, lahko pa te tudi
kdo povleče za uhane.
- Obuj udobne čevlje, v katerih lahko dobro tečeš, če
boš morala slučajno bežati.
- Jakno nosi vedno čisto odprto ali čisto zaprto. Če jo
nosiš samo napol zaprto, ti jo lahko kdo potegne čez
glavo in ne boš mogla premikati rok.

Preden greš na delo
- Dobro premisli, česar nikakor ne želiš početi s
stranko. Ne pusti seprepričati v nekaj, kar nočeš.
Za tiste usluge, ki so zate OK, si naredi v glavi
cenik in se ga drži.
- Premisli, kam boš šla s stranko. O teh krajih se
pogovori s katero izmed kolegic, dogovorite se za
znak, s katerim se bosta lahko sporazumevali.
Vedno ji povej, kje boš nudila spolne usluge in čez
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-

-

koliko časa se nameravaš vrniti.Če greš na delo od
doma in o tem ne govoriš z nikomer, preventivno
pusti listek z informacijami, kontakti, ter z
informacijami, kam in s kom si odšla.
Vedno imej dovolj kondomov, lubrikanta in papirnatih
robčkov. Pazi, da boš imela kondome spravljene tako,
da jih igle in drugi ostri predmeti ne bodo poškodovali.
Pred spolnim odnosom s stranko pojdi na WC, saj to
varuje mehur pred vnetjem.
Postavi se na svetel prostor, od koder boš imela
pregled in kjer boš tudi ti dobro vidna. V temi vidiš
slabše, še posebej če si vzela heroin, saj se ti skrčijo
zenice.
Vedno hodi v smeri proti prometu, pomembno je, da
vidiš, kdo se ti približuje.

Ko se nekdo ustavi
-

Vzemi si čas in si stranko dobro oglej.
Poglej, koliko ljudi je v avtu.
Zapomni si registrsko številko in znamko vozila.
Pojdi pazljivo do avta, da se boš lahko izognila
morebitnim udarcem, pljuvanju ali solzilcu. Ne vstopi v
avto, če ti je stranka sumljiva.
- Preden vstopiš v avto, se s stranko dogovori, kaj
bosta počela in koliko naj ti za to plača.
- Sama se odloči, kam se bosta zapeljala, na katero
parkirišče oz. v kateri hotel bosta šla. Ne pusti, da o
tem odloča stranka.
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- Če je le mogoče, poskrbi, da bo kolegica vedela, v
kateri avto si vstopila.

V avtu
- Bodi pozorna, poskrbi, da najprej dobiš denar.
- Preveri ali ima avto centralno zaklepanje. Gumb se
ponavadi nahaja na voznikovi strani ali med
voznikovim in sovoznikovim sedežem. Zapomni si, kje
je gumb.
- Če prejmeš plačilo v obliki drog ali tablet, jih nikakor
ne zaužij že med delom. Nekatere stranke ti ponudijo
takšne stvari, da bi postala nemočna.
- Denarja, ki ti ga da stranka, ne spravi k preostalemu
denarju: stranka naj ne ve, kje imaš spravljen denar.
- S stranko se peljita samo tja, kamor sta se dogovorila.
Bodi pozorna na pot. Če te želi odpeljati kam drugam,
mu pojasni, da ne želiš nikamor drugam, pač pa samo
na dogovorjeno mesto.
- Stranke ne spusti izpred oči – še posebej ne njegovih
rok!
- Izogni se položajem, ki zate niso najbolj ugodni: med
njegovimi nogami – npr. pri oralnem seksu – ali pod
njim. Poskušaj ostati zgoraj. Stranka se lahko npr.
uleže na hrbet in ti se uležeš nanj. Tako boš lažje
opazovala njegov obraz, njegove roke in imela več
kontrole nad njim.
- Pri avtomobilih, ki imajo vrata samo spredaj, ostani
na sprednjih sedežih.
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- Če je le možno, pusti vrata med delom priprta.
Tudi, ko si negotova in te je strah, poskušaj delovati
samozavestno in odločno!

Če se moraš braniti
Kriči glasno, kolikor zmoreš. Najbolje je, da kričiš
»Gori!«, ker se večina ljudi na »Na pomoč!« ne odziva
več.
- Ne uporabljaj orožja – sploh ga ne nosi seboj. Stranka
ti ga lahko vzame in uporabi proti tebi.
- V torbici imej zvit časopisni papir. Če stranka postane
nasilna, ga prižgeš in vržeš na zadnji sedež. Tako
pridobiš čas, da lahko zbežiš.
- Če se moraš braniti, stranko boksaj, brcaj ali grizi tam,
kjer ima šibke točke. To so npr. vrat, oči, nos, moda ali
brada. Z dolgimi nohti ali ključi lahko stranko
popraskaš (ali zbodeš). Z dvema iztegnjenima
prstoma ga lahko tudi zbodeš v oči.
- Kolikor hitro je mogoče zbeži proč. Teci v nasprotni
smeri prometa, v smeri luči in ljudi.
- Pokliči policijo na številko 113!
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Če se je kljub vsemu kaj zgodilo
Če ni nič pomagalo in te je nasilna stranka poškodovala,
oropala ali posilila, poskusi kljub temu ohraniti mirne
živce. Poskrbi, da se čimprej spraviš na varno. Če si
poškodovana, nujno obišči zdravnika. Čim prej se poveži
s svetovalnimi programi pomoči (glej seznam v prilogi).
Sodelavci/ke ti bodo pomagali in se s tabo pogovorili o
nadaljnjih korakih (če boš želela npr. vložiti prijavo).

Kaj narediti, če si doživela nasilje?
Če ti je kdo kaj storil, pokliči policijo (113). Prijavo lahko
daš takoj, ali pa tudi kasneje. Poskušaj vse natančno
zapisati: kdaj in kje se je zgodilo (datum, ura, kraj), kaj so
ti naredili, koliko ljudi je bilo udeleženih, po čem je možno
storilca/storilce prepoznati. Takšni zapisi so uporabni kot
dokazi v primeru prijave.
Čimprej obišči zdravnico/zdravnika ali bolnišnico, da
bodo tebe in tvoja oblačila pregledali za sledmi storilca
(sperma, kri ipd.). Takšne sledi služijo kot dokazi, tudi če
daš prijavo šele kasneje. Pri spolnem nasilju, npr.
posilstvu, obstaja tudi tveganje za različne okužbe.
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Dobro je, da greš k infektologu gledeHIV-PEP (zaščitno
protivirusno zdravljenje po izpostavitvi možni okužbi z
virusom HIV), ki ga je dobro opraviti čim prej (v roku 24ih
ur).

VEDI, DA NISI KRIVA!
Ne ostani sama, najdi si podporo. Če nihče, ki mu
zaupaš ni dosegljiv, se obrni na programe pomoči, ki
pomagajo
ženskam
v
takšnih
situacijah.
Sodelavci/sodelavke ti bodo stali ob strani.
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Varno – s kondomom!
Pri vaginalnem, analnem ali oralnem seksu: vedno delaj
s kondomom! Ne samo zato, da preprečiš nosečnost,
pač pa tudi zato, da se zaščitiš pred HIV in AIDS, pred
hepatitisom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi
(SPB).
- Vaginalni in analni seks s kondomom!
- Pri oralnem seksu prepreči, da mu pride v tvoja
usta!
- Prepreči, da ti prideta kri (tudi menstrualna) ali
sperma v usta, oči ali druge telesne odprtine ali
na poškodovano kožo.
Tako se zaščitiš pred virusom HIV in znižaš
možnost okužbe s SPB.
Veliko strank še vedno zahteva »brez«. Ne spuščaj se v
to, niti takrat, ko ti ponujajo več denarja!

Kako se najbolje zaščitiš:
Vaginalni seks s kondomom!
Analni seks s kondomom!
Oralni seks s kondomom!
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Kondomi: kateri, kako, kdaj, s kom?
Kateri?
-

Uporabljaj samo kakovostne kondome.
Bodi pozorna na rok uporabe.
Bodi pozorna na to, da embalaža ni poškodovana.
Pri oralnem in vaginalnem seksu uporabljaj normalne
vlažne kondome, ki jih lahko kupiš v vsaki lekarni ali
drogeriji in tudi v samopostrežnih trgovinah in na
črpalkah. Brezplačno pa jih lahko dobiš v programih
zmanjševanja škode na podpročju drog (npr. Društvo
Stigma) in drugih svetovalnih programih.
- Za analni seks uporabljaj debelejše kondome obstajajo kondomi, ki so močnejši, in se uporabljajo
predvsem za analne odnose. Analno okolje je namreč
drugačno od vaginalnega, pa tudi stene danke so bolj
občutljive, zato se ta lažje natrga, s tem pa se poveča
možnost okužb. Svetujemo ti tudi uporabo lubrikantov,
a le tistih, ki so na vodni osnovi.

Kako?
Kondome vedno uporabljaj skupaj z veliko lubrikanta!
Brez lubrikanta lahko hitro počijo, predvsem takrat, ko je
tvoja nožnica suha. Lubrikant nanesi na kondom in v
vagino oz. anus, da se kondom ne strga. Ne varčuj z
lubrikantom! Vedno uporabljaj lubrikant brez maščobe.
Mastne stvari kot npr. vazelin, krema ali olje lahko
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povzročijo poroznost kondomov in jih uničijo. Lubrikant
dobiš v lekarni ali tudi v sex-shopu.
Kondome vedno uporabi samo enkrat. Nikoli ne natakni
dveh kondomov, enega čez drugega: med seboj se
drgneta in hitreje zdrsneta s penisa.

Navodila za uporabo kondoma:
-

-

-

Kondom uporabljaj ob vsakem spolnem odnosu.
Natančno preberi navodila.
Preveri, če je ovojnica nepoškodovana.
Preveri rok uporabe. Če je ta pretekel, kondom brez
pomislekov zavrzi. Varnost je tu na prvem mestu.
Zavojček s kondomom odpri previdno, tako da
kondoma ne poškoduješ. Ne uporabljaj škarij ali ostrih
predmetov! Pazi tudi na nohte! Ovitka kondoma prav
tako ne odpiraj z zobmi.
Kondom pazljivo vzemi iz ovojnice.
Preveri, da je kondom pravilno obrnjen. Kondom je
kot nogavica; ima svojo pravo in napačno stran.
Najprej ga malo odvij, da vidiš, v kateri smeri se
odvija. Če se kondom noče odviti, je obrnjen narobe!
Preden ga natakneš na otrdel penis, s prsti iztisni zrak
iz vrhnjega dela kondoma. Če tega ne storiš, lahko
kondom med spolnim odnosom poči. Medtem ko vrh
kondoma stiskaš s prsti, odvijaj kondom do konca po
celi dolžini nabreklega uda.
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- Večkrat preveri, ali je kondom še dobro nameščen.
- Ko stranka ejakulira (izlije seme): Bodi pozorna, da
penis takoj potegne iz nožnice skupaj s kondomom.
Pazi, da semenska tekočina ne uide iz kondoma.
- Uporabljen kondom zaveži, da semenska tekočina ne
uide, ter ga odvrzi v koš za smeti. Ne meči ga v
straniščno školjko, saj lahko zamaši odtok!
Pazi, da kondomi ne bodo izpostavljeni vročini,
ostrim predmetom. Ne nosi jih predolgo v denarnici
ali žepih.

Kdaj?
- Kondome uporabljaj vedno pri vaginalnem seksu, pri
oralnem seksu in analnem seksu. Vedno natakni
kondom že pred prvim prodretjem (spolnega uda v
telesno odprtino).
- Če želi stranka po analnem seksu prodreti v tvojo
vagino, mora uporabiti nov kondom, sicer lahko hitro
dobiš vnetje nožnice.
- Veliko strank hoče na vsak način »brez«. Obljubijo ti,
da bodo pazili, da bodo penis potegnili iz nožnice pred
izlivom. Ne pristani na to! Načeloma pride že pred
izlivom semena do manjšega izlitja predsemenske
tekočine, ki lahko prav tako vsebuje HIV. Zaradi tega
vztrajaj pri uporabi kondoma, da ne zanosiš ali se
okužiš s HIV-om ali drugimi prenosljivimi boleznimi.
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S kom?
- Zgoraj opisane varnostne ukrepe moraš
upoštevati pri vseh strankah. Tudi pri stalnih
strankah.
- Kondome uporabljaj tudi pri spolnih odnosih s
svojim fantom. Če tvoj fant injicira droge in kdaj
uporabi tudi pribor, ki ga je uporabil že kdo drug,
se je morda po tej poti že nevede okužil s
HIV-om ali hepatitisom.
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Seks z žensko
Dental dam (krpica iz LATEXA) ali trpežno plastično folijo
za živila položi čez zunanji del ženskih genitalij ali anusa,
saj se boš tako zaščitila, da med lizanjem ne bodo prišli
povzročitelji bolezni v usta. Čez ženska splovila ali anus
lahko položiš tudi prerezan kondom ali prerezano medicinsko rokavico (odrežemo »prste« razen »palca«,
prerežemo na pol, namažemo z lubrikantom na vodni
osnovi; ta vrsta zaščite zahteva kar nekaj sodelovanja
partnerke). Tako se zaščitiš ne samo pred HAV, ampak
tudi pred humanim papiloma virusom (HPV), ki povzroča
analne bradavice in herpes simpleks 2 virusom, ki prav
tako povzroča anogenitalne bradavice. Vibratorje ipd.
zaščitimo s kondomom. Če se pripomočke izmenjuje, je
treba zamenjati tudi kondom.

Med poljubljanjem se lahko okužiš z virusom
hepatitisa B in s povzročiteljem sifilisa. Ta dva
virusa se lahko nahajata na ranicah ustnic in
sluznice ustne votline. Prav tako se lahko
okužimo z virusom herpesa (HSV). V primeru,
da je eden od partnerjev okužen in ima
herpetične izpuščaje na ustnicah, je verjetnost
okužbe zelo velika. Okužba z virusom herpesa
(HSV) je možna tudi v primerih, ko ni znakov te
okužbe!
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»Igre s prsti« ali »fisting«
Naprstniki ali gumijaste rokavice ščitijo pri »igrah s prsti«
ali pri »fistingu«, da ne prideš v stik s krvjo,
vaginalnimi/analnimi izločki ali blatom. Pri »igrah s prsti«
ali pri »fistingu« uporabljaj posebne lubrikante za varno
penetriranje z rokami.

Pri fistingu se lahko zaščitiš tako, da uporabiš
kirurške rokavice za enkratno uporabo!

Menstruacija in delo
Najbolje je, da med menstruacijo ne nudiš vaginalnega
seksa, saj je takrat vagina bolj izpostavljena
povzročiteljem različnih okužb.

Nezaščiten seks in predvsem kunilingus (oralni
seks na ženski) med menstruacijo sta povezana
s povečanim tveganjem za prenos spolno
prenosljivih, a tudi drugih bolezni, zlasti tistih,
ki jih prenašajo virusi, kot sta HIV in HPV.
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Umetni penisi (dildi) in druge igračke
Za analni spolni odnos uporabljaj dilde, ki imajo širši
konec, da ne morejo povsem »izginiti« v anus.
Bodi pozorna pri produktih iz lesa ali plastike. Najboljše
je uporabljati dilde iz silikona.

Za vse erotične igračke velja, da jih je treba
redno in temeljito oprati z vodo in milom IN
natakniti nov kondom! To je absolutno nujno,
kadar med njihovo uporabo menjaš partnerja
oz. jih uporabljaš v različnih telesnih odprtinah.

Raztrgan kondom? Kaj narediti? Ostani
mirna!
- Če ti pride sperma v vagino/anus, je poskusi čimveč
iztisniti. Ne izpiraj - poškodbe povečajo riziko za
okužbo. Poleg tega pa se lahko poveča tveganje za
nosečnost, če se sperma pomakne navzgor.
- Spermo, ki ti pride v usta, takoj izpljuni in usta
izplakni. Ne umivaj si zob – s tem si lahko viruse vtreš
v dlesni.
- Če ti pride med seksom sperma v oči, jih čimprej
izperi.
- Pri povečani nevarnosti za okužbo z virusom HIV (npr.
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nezaščiten vaginalni ali analni spolni odnos s HIV
pozitivno osebo, ki se še ne zdravi) lahko pomaga
zdravljenje s tabletami za HIV (»HIV PEP«). Najboljše
je, da se v roku 24-ih ur skupaj s stranko oglasiš pri
infektologu. Zdravnik bo odločil, ali je PEP smiseln.
- Nosečnost lahko preprečiš s »tabletko za nujno
kontracepcijo«, ki jo je potrebno vzeti v 12-ih urah ali
najkasneje v 72-ih urah (3 dni) po spolnem odnosu.

HIV-PEP pomeni zaščitno protiretrovirusno
zdravljenje po izpostavitvi možni okužbi z
virusom HIV. HIV-PEP vsekakor ne sme biti
»potuha« za tvegano spolno vedenje.V poštev
pride le v izjemnih primerih!
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Spolno prenosljive bolezni (SPB)
Zelo pomembno se je zavedati, da se pri določenih
okužbah v več kot polovici primerov simptomi sploh ne
pokažejo. Če se okužiš, se simptomi lahko pokažejo šele
čez nekaj tednov, mesecev oziroma let.
Simptomi in znaki SPB se najpogosteje pojavijo v
predelu spolovil in sicer kot: boleče, pekoče in pogosto
uriniranje, izcedek iz nožnice ali penisa, opazne
spremembe na sluznici ali koži, srbenje, včasih se
pojavijo tudi bolečine v spodnjem delu trebuha ali
bolečine pri spolnih odnosih.
Pri ženskah SPB puščajo resnejše posledice. Pride
lahko do vnetja v mali medenici, zabrazgotinjenja jajcevodov in posledično do zunajmaternične nosečnosti ali
neplodnosti. Okužbe s virusi HPV lahko vodijo v
nastanek raka na materničnem vratu. SPB pri
nosečnicah se med nosečnostjo ali med porodom lahko
prenesejo na otroka, poleg tega pa so lahko vzrok za
splav ali prezgodnji porod.

Če sumiš, da imaš spolno prenosljivo bolezen:
• takoj obišči zdravnika
• ne poskušaj okužbe zdraviti sama
• med zdravljenjem ne imejte spolnih odnosov
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Virusi, ki povzročajo spolno prenosljive
bolezni:
1. virusi hepatitisov
2. HIV (AIDS)
3. herpes simpleks 1 in 2 (genitalni herpes)
4. humani papiloma virusi

Okužba s HIV, AIDS
Virus HIVpoškoduje imunski sistem, s katerim se telo
brani pred boleznimi. Ko je imunski sistem tako oslabljen,
da ne deluje več, govorimo o bolezni AIDS.
Ne moreš že na prvi pogled opaziti, da je stranka
okužena s HIV. Veliko ljudi, ki so se okužili s HIV, delujejo
povsem zdravo.

Ni vredno tvegati. Uporabi kondom!

Z virusom HIV se okužiš, če pride v tvoj krvni obtok s HIV
okužena kri ali sperma. To se lahko zgodi pri seksu –
vaginalnem, analnem ali oralnem – in pri uporabi drog,
če uporabiš pribor za injiciranje, ki ga je prej uporabila že
druga oseba.
Pri snifanju lahko v primeru, da imaš poškodbe
nosne sluznice in menjavaš pribor za snifanje, pride
do prenosa virusov HIV in hepatitisa, saj se
prenašajo s krvjo.
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Pred okužbo s HIV se lahko zaščitiš!
- Pri vaginalnem, analnem in oralnem seksu uporabljaj
kondome.
- Ne pusti, da ti pri oralnem seksu pride sperma ali
predsemenska tekočina v usta. Tudi pri tem uporabljaj
kondom.
- Med konzumiranjem drog vedno uporabljaj svoje igle in
pribor (žlica, filter, alkoholni robček) in jih ne posojaj
drugim.
Pri masaži in masturbaciji se ne moreš okužiti s HIV. Če
pa imaš na rokah vbode ali odprte rane, naj stranka
uporabi kondom.
Če želiš izvedeti, ali si seokužila s HIV, se lahko
testiraš. Pri zavodu za zdravstveno varstvo je
testiranje brezplačno in anonimno. Ni ti treba povedati svojega imena in naslova. Pred testiranjem se
posvetuj!
Testiranja izvajajo po vsej Sloveniji. Predhodno
naročanje načeloma ni potrebno, vendar se postopki v
različnih ustanovah razlikujejo, zato je priporočljivo pred
odhodom vseeno poklicati in preveriti, kdaj poteka
testiranje, kakšen je način testiranja in ali je potrebno
predhodno naročanje.
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Zaupno testiranje v breme zavarovalnice (brez
doplačil) je na zahtevo pacienta mogoče tudi pri
izbranem družinskem zdravniku.

Ljubljana
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Japljeva 2, mimo urgentnega bloka za kliničnim centrom
(ambulanta za spolno prenosljive bolezni)
Informacije: 01/522 26 22
vsak ponedeljek od 12ih do 14ih
Testiranje: anonimno in brezplačno
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6 (poleg porodnišnice)
Informacije: 01/5438100
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Celje
Zavod za zdravstveno varstvo
Ipavčeva 18 (oddelek za epidemiologijo)
Informacije: 03/425 11 20
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Trbovlje
Splošna bolnišnica Trbovlje
Rudarska 7 (laboratorij za klinično kemijo pod oddelkom KRG
– v kleti)
Informacije: 03/565 25 12
Testiranje: samo na napotnico
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Slovenj Gradec
Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec
Gosposvetska 3 (oddelek za transfuzijo v kletnih prostorih)
Informacije: 02/ 882 34 00
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Novo mesto
Zavod za zdravstveno varstvo
Naslov: Med vrti 5 (dispanzer za preprečevanje nalezljivih
bolezni)
Informacije: 07/393 41 40
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Kranj
Zavod za zdravstveno varstvo
Gosposvetska 12
Informacije: 04/201 71 63, 04/ 201 7100
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Nova Gorica
Zavod za transfuzijsko dejavnost, Šempeter pri Novi Gorici
Ulica padlih borcev 13 a (Center za transfuzijsko dejavnost –
stara stavba, 1. nadstropje)
Informacije: 05/330 11 73
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Izola
Splošna bolnišnica Izola, Zavod za transfuzijsko medicino
Polje 35 a (transfuzijski oddelek - ob bolnici)
Informacije: 05/660 62 30
Testiranje: ni anonimno in samoplačniško
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Koper
Zavod za zdravstveno varstvo
Vojkovo nabrežje 4a
Informacije: 05/663 08 00
Testiranje: brezplačno testiranje 2x mesečno
Zavod za zdravstveno varstvo
Verdijeva 11
Informacije: 05/663 08 62
Testiranje: anonimno in samoplačniško, z napotnico
Ptuj
Splošna bolnišnica Ptuj
Naslov: Potrčeva cesta 23-25 (oddelek za transfuzijo, v kletnih
prostorih)
Informacije: 02/749 14 37
Testiranje: anonimno in samoplačniško
Maribor
Univerzitetni klinični center Maribor
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja, ambulanta
za HIV in druge spolno prenosljive bolezni
Ljubljanska 5
Informacije: 02/321 26 57
Testiranje: anonimno in brezplačno
Murska Sobota
Splošna bolnišnica Murska Sobota, pod UKC Mb
Enota za infekcijsko dejavnost Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka, Rakičan
Informacije: 02/512 35 93
Testiranje: anonimno in samoplačniško
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Hepatitisi
Virus hepatitisa se nahaja v krvi, spermi, nožnični
tekočini, blatu, urinu in slini. Zaradi tega se lahko pri
seksu hitro okužiš pri analnem, vaginalnem in oralnem
seksu. Okužba je možna tudi pri poljubljanju.
Pred okužbo s hepatitisom se lahko zaščitiš!
- S cepljenjem lahko preprečiš le hepatitis A in
hepatitis B.
- Cepiva proti hepatitisu C zaenkrat še ni!
- Pri seksu (vaginalnem, analnem ali oralnem) uporaba
kondoma zmanjša možnost okužbe.
- Ne souporabljaj pribora! Zelo tvegano je, če pribor za
injiciranje (igle, brizge, žlica, filter in alkoholni robček)
in snifanje uporabljaš skupaj z drugimi osebami.

Hepatitis lahko povzročajo tudi drugi virusi (virusi hepatitisa A, B, D, E in G) in nekateri drugi dejavniki. Virusi
hepatitisa se med seboj razlikujejo po načinu prenosa
okužbe in učinkovanju na zdravje.
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HEPATITIS C (HCV)
HCV se najpogosteje prenaša z okuženo krvjo in krvnimi
pripravki.
Okužba s HCV poteka najpogosteje brez simptomov in
znakov bolezni, le pri četrtini okuženih se pojavijo
porumenelost kože in drugi znaki, značilni za akutni
hepatitis.
Pri večini kronično okuženih HCV povzroči kronično
vnetje jeter (kronični hepatitis C), ki največkrat dolgo
poteka prikrito, brez bolezenskih znakov, tako da
bolezen pogosto odkrijemo povsem naključno.
Nezdravljen kronični hepatitis C lahko privede do
nastanka jetrne ciroze, pa tudi do raka na jetrih.
Pred okužbo se lahko zavaruješ z manj tveganim
vedenjem:
- z uporabo lastnega pribora za injiciranje,
- s svojim tulcem za snifanje,
- z izogibanjem neprofesionalnemu tetoviranju,
akupunkturi in prebadanju kože in sluznic,
- z uporabo kondoma pri vsakem spolnem odnosu,
- z izogibanjem souporabi osebnega pribora (zobna
ščetka, brivnik, pribor za urejanje nohtov ...) in
vzdrževanjem osnovnih higienskih navad,
- s pravilnim ukrepanjem pri naključnem vbodu z
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odvrženo onesnaženo injekcijsko iglo: iztiskaj kri in
mesto vboda spiraj pod tekočo mlačno vodo 5-10
minut, nato mesto vboda razkuži!
Ob dalj časa trajajoči izčrpujoči utrujenosti, bolečinah v
sklepih, nepojasnjeni tiščeči bolečini v trebuhu, izgubi
apetita, izgubi telesne teže, otekanju trebuha in nog ipd.
obišči svojega izbranega osebnega zdravnika.
Osebni zdravnik te bo v tem primeru napotil k zdravniku
specialistu- infektologu za opravljanje nadaljnjih
preiskav.

HEPATITIS B (HBV)
Hepatitis B je lahko resna kronična bolezen, ki desetletje
ali več poteka povsem prikrito in po mnogih letih privede
do hude poškodbe jeter, ciroze ali celo raka na jetrih.
HBV se najpogosteje prenaša z okuženo krvjo in krvnimi
pripravki, s tveganimi spolnimi odnosi (tveganje za
okužbo po enkratnem nezaščitenem spolnem odnosu z
okuženo osebo je 30-40%!) ali preko okužene matere na
novorojenca.

Za preprečevanje okužbe s HBV je na voljo
cepivo.
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Pred okužbo se lahko zavaruješ tudi z manj tveganim
vedenjem:
- z uporabo lastnega pribora za injiciranje,
- z uporabo kondoma pri vsakem spolnem odnosu
- z izogibanjem souporabi osebnega pribora in z
vzdrževanjem osnovnih higienskih navad,
- z izogibanjem prebadanju kože in sluznic.
Inkubacijska doba je 45 do 180 dni. Le pri polovici
okuženih se nato pojavijo simptomi in znaki bolezni, pri
ostalih je okužba nema. Odpoved delovanja jeter se pri
akutnem hepatitisu B pojavi pri manj kot 1% okuženih.
Po nekaj tednih do mesecih simptomi in znaki akutne
bolezni navadno izzvenijo. Pri večini odraslih bolnikov se
bolezen pozdravi, pridobijo zaščitna protitelesa in s tem
postanejo odporni na ponovno okužbo.

HEPATITIS A (HAV)
Virus hepatitisa A se večinoma prenaša po fekalnooralni
poti (okužba s prenosom virusa iz bolnikovega blata v
usta, na primer z umazanimi rokami, z onesnaženo
vodo ...) ali z neposrednim tesnim stikom z osebe na
osebo. Glavni vzroki za širjenje HAV so slabe higienske
razmere v okolju, kjer živimo, ter uživanje okužene vode
in hrane. Virus se izloča v okolico z okuženim blatom. Ob
nezadostni in neustrezni higieni rok se virus prenaša na
hrano in različne predmete. Okužba se lahko prenaša
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tudi z okuženimi živili, med katerimi so najpogostejši
termično neobdelani ali slabo obdelani morski sadeži,
sadje, zelenjava, predvsem pa onesnažena pitna voda.
Posebna pazljivost je potrebna na potovanjih v t. i.
endemična področja, to so dežele z nezadostnim higienskim standardom. Virus hepatitisa A se lahko prenaša
tudi z analnooralnim spolnim odnosom; izjemno redko
lahko tudi s sečem.
Za preprečevanje okužbe s HAV je na voljo cepivo.
Na splošno okužbo preprečujemo z ustrezno
higieno.

Če misliš, da si se okužila s hepatitisom, obišči
zdravnika/zdravnico!
Za hepatitis B in C se lahko anonimno in brezplačno
testiraš vsak ponedeljek od 12h do 14h na Infekcijski
kliniki v Ljubljani (Japljeva 2) ali pri izbranem osebnem
zdravniku.
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Vse bolezni, ki so naštete v nadaljevanju, se lahko prenašajo pri
seksu (vaginalnem, analnem ali
oralnem).

Možnost okužbe lahko zmanjšaš z uporabo kondomov.
Zato vedno uporabljaj kondome.
Redno se pregleduj. Z ogledalcem lahko preveriš, če
tvoje male in velike sramne ustnice izgledajo drugače kot
sicer. Poglej tudi, če imaš čuden izcedek iz nožnice.
Vse spolne bolezni je potrebno zdraviti pri zdravniku. Če
opaziš simptome, pojdi čimprej k zdravniku/zdravnici.
Prej kot bolezni opaziš, lažje jih je zdraviti.
Vnetja genitalij omogočajo virusu HIV, da lažje
prodre v telo. Zato: Seks samo s kondomom!
Spolne bolezni takoj začeti zdraviti!
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Bakterijske spolno prenosljive bolezni:
Sifilis (lues)
Sifilis zdravimo z antibiotiki. Ker v strokovni in laični
javnosti prevladuje prepričanje, da je sifilis izkoreninjen,
se ga velikokrat spregleda, krvne preiskave za potrditev
pa izpustijo.
- Prvi stadij (mali rdeči, neboleči vozlički na genitaljah,
ustih ali zadnjiku, ki čez nekaj časa izginejo sami od
sebe):
Od okužbe do nastanka razjede/ranice na koži in
sluznici minejo približno trije tedni. Na mestu okužbe
nastane neboleča razjeda, ki jo imenujemo trdi
čankar. Ta se lahko pojavi na penisu, na zunanjem
spolovilu ženske, v zadnjiku/danki,
nožnici/materničnem vratu ali v ustih/na ustnicah,
odvisno od vrste spolnega odnosa, ki je povzročil
okužbo. Razjede izginejo po nekaj tednih, četudi jih
ne zdravimo. Zavoljo tega številni bolniki bolezen
ignorirajo ali je ne prepoznajo.
- Drugi stadij (če ga ne zdravimo, pride po okoli 8
tednih do 6 mesecih do izpuščajev po celem telesu, ki
jih spremljajo zatečene bezgavke, bolečine v sklepih
in izguba teže. Tudi ti simptomi čez nekaj časa sami
izginejo).
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Simptomi so podobni gripi (vročina, utrujenost,
glavobol in bolečine v sklepih). Limfni vozli se po
vsem telesu povečajo. Po desetih tednih se pri večini
okuženih pojavi izpuščaj; sprva v obliki svetlorožnatih
madežev, kasneje pa kot grobi bakreno obarvani
vozlički oziroma bunčice (kondilomi). Če se kondilomi
predrejo, iz njih priteče zelo kužen izcedek. Redkeje
se pojavijo tudi spremembe na ustni in genitalni
sluznici. Nekaterim bolnikom izpadejo tudi lasje.
Kožne spremembe izginejo po okoli štirih mesecih. Za
sifilitične kožne spremembe je značilno, da ne
povzročajo srbenja.
- Latentni stadij
Po izginotju sifilitičnih kožnih sprememb nastopi
običajno latentna doba, med katero se ne kažejo
nobeni simptomi. Kadarkoli v kasnejšem obdobju
lahko bolezen znova izbruhne, tudi po več letih
(govorimo o poznem sifilisu).
- Tretji stadij (3 do 5 let po okužbi se pojavijo hude
okvare notranjih organov, oči, kostnega mozga in
možganov).
Po treh do petih letih niso prizadeti le bezgavke, koža
in sluznica, marveč se bakterije razširijo že tudi po
notranjih organih kot so krvožilje, dihala, prebavila,
jetra, kosti in mišičevje. Na prizadetih predelih se
tvorijo gumijasti vozli. Na koži nastajajo velike razjede,
na ustnem nebu lahko nastane luknja v nosno votlino.
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Če se vozli razpočijo, poškodujejo bližnje tkivo.
Posebej nevarni so vozli, ki se tvorijo v aorti, ki
povzročijo anevrizmo, zaradi česar se lahko aorta
zlahka pretrga. Če se to zgodi, bolnik notranje
izkrvavi. Po tretjem stadiju povzročitelj ni več dokazljiv
z mikrobiološkimi preskusi.
- Četrti stadij
Pri nezdravljenem sifilisu se pri 8 do 10 odstotkih
okuženih po desetih do dvanajstih letih pojavijo težke
nevrološke motnje. Četrtina nezdravljenih bolnikov
zboli za nevrosifilisom (kronično vnetje osrednjega
živčevja), ki vodi v demenco. Poškodbe hrbtenjače in
iz nje izhajajočih živcev najprej povzročajo močne
bolečine, kasneje pa je poškodba tako huda, da bolnik
bolečine več ne občuti. Pojavijo se motnje hoje,
mokrenja in odvajanja. Na koncu se pojavi še ohrom
elost, poškodbe obtočil in kosti. V zahodnem svetu
sifilis zavoljo zdravljenja z antibiotiki le redko napre
duje do te stopnje.
Za preprečevanje okužbe pri spolnem odnosu je
potrebna uporaba kondoma. Pomembno je tudi
dejstvo, da se sifilis prenaša tudi z oralnim spolnim
odnosom.
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Gonokokna okužba (gonoreja, ljudsko: triper)
Gonoreja ali kapavica je močno razširjena spolno
prenosljiva bolezen, ki se večinoma prenaša s spolnim
stikom. Pokaže se kot lokalno obolenje sluznice nekaj
dni po okuženju.

Moškim se pri okužbi z gonorejo vname sečnica,
kar se kaže kot bolečina pri izločanju seča, iz sečnice
pa se med sečem pojavlja tudi gnojni izcedek. Po
približno dveh tednih preide akutno vnetje v kronično.

Pri ženskah po navadi ni nobenih značilnih bolezenskih
znakov, če pa so, gre navadno prav tako za izcedek iz
nožnice (gnoj), pekoč občutek pri uriniranju, bolečine
med menstruacijo, ki so močnejše kot po navadi, krče in
bolečine v spodnjem delu trebuha. Vendar ženska te
znake lahko spregleda, saj misli, da se je prehladila, ali
pa izcedek zamenja z izcedki pri pogostem vnetju
nožnice. Lahko se pojavijo bolečine v grlu, če se je
bakterija naselila v tem delu telesa. Okužba, ki se ne
zdravi, lahko napreduje na notranja rodila (maternico,
jajcevode), kar lahko vodi v neplodnost in
izvenmaternično nosečnost.
Če se bolezen ne zdravi, lahko napreduje v hujšo
okužbo, ki okvari reproduktivne organe (temu sledi
neplodnost). Če pridejo povzročitelji v kri, lahko hematogeno prizadanejo tudi posamezne sklepe in končno
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lahko bolezen povzroči težave s srcem, prizadetost
kože, artritis in nazadnje tudi slepoto.

Klamidija
Ker ne povzroča očitnih simptomov, je pogosto ne odkrijemo in zato ne zdravimo pravočasno. Možni znaki
okužbe so izcedek, pekoča bolečina pri uriniranju,
bolečine v spodnjem delu trebuha. Nezdravljena okužba
lahko vodi v vnetje maternice, jajcevodov in jajčnikov in
pusti trajne posledice (neplodnost).
- Poznana je še okužba očesne veznice, kjer pride do
okužbe s prsti, ki so bili v stiku z okuženim vaginalnim
izcedkom.
- Takoj, ko opaziš kakršnekoli težave pri uriniranju,
pojdi k zdravniku.

Glivične okužbe nožnice ali kandidiaza
Glivična okužba nožnice ali kandidiaza je posledica
pretiranega razmnoževanja kvasovke Candide albicans,
ki je sestavni del bakterijske flore v ustih, prebavilih in
nožnici, zato njena prisotnost še ne pomeni okužbe. V
vaginalni mikroflori namreč "dobre" bakterije (npr.
laktobacili) preprečujejo razmnoževanje nevarnih
bakterij in glivic. Za vaginalno okužbo je značilen belkast,
kremast, lahko tudi sirast izcedek iz nožnice, ki je
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drobljiv, vendar brez vonja. Vaginalna sluznica, včasih pa
tudi zunanje spolovilo, je pordela in prekrita z belimi
oblogami. Vnetje se lahko razširi na nožnico, kar
povzroči bolečino pri spolnem odnosu. Spolovilo je
srbeče in pekoče. Glivično vaginalno okužbo lahko
povzroči vse, kar vodi do sprememb v vaginalnem okolju.
Glivice se pospešeno razmnožujejo v toplem in vlažnem
okolju, k čemur prispevajo tesno oprijete hlače, vlažne
kopalke in sintetično perilo, ki ne prepušča zraka, pa tudi
priljubljene tangice. Njihovo razraščanje pospešujeta tudi
prepogosto tuširanje ter uporaba penečih kopeli, parfumiranih mil, dezodorantov in olj ter razkužil, ki dražijo
kožo in sluznico.

Genitalni herpes
Genitalni herpes povzroča okužba z virusom herpes
simpleks. Slednji lahko povzroča tudi herpes na
ustnicah. Prenaša se s tesnim stikom z okuženo kožo ali
sluznico, med poljubljanjem, med genitalnimi ali oralnimi
spolnimi odnosi. Virus herpes simpleks je zelo nalezljiv.
Če ima eden od partnerjev svež mehurček, obstaja
velika verjetnost, da se okužba prenese.
Simptomi:
- Koža spolovila postane zelo občutljiva na dotik.
- Na prizadetem mestu se pojavi občutek srbenja,
bolečine ali draženja.
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- Splošno slabo počutje.
- Glavobol.
- Bolečine v mišicah in sklepih. Lahko se pojavijo tudi
bolečine, ki sevajo v spodnje okončine.
- Dimeljske bezgavke se lahko povečajo.
- Boleče odvajanje seča.
- Nekaj ur po pojavu srbečice oziroma bolečine se
pojavijo mehurčki, ki se večajo. Po dveh do treh dneh
mehurčki počijo, na njihovem mestu pa ostanejo boleče
razjede.
- Razjede se zacelijo s krastami, celjenje traja dva do tri
tedne.

Genitalne bradavice(HPV)
Genitalne bradavice so posledica okužbe z virusi HPV,
eno od najpogostejših spolno prenosljivih bolezni.
Bradavice so zelo razširjena bolezen, večinoma jih brez
težav prepoznamo. Na koži spolovil se pojavijo izrastki
okrogle ali ovalne oblike, ki so večinoma enake barve kot
okoliška koža. Praviloma ne bolijo in ne srbijo, zato jih
opazimo šele tedaj, ko dosežejo določeno velikost. Ne
najdemo jih samo na koži zunanjega spolovila in okrog
analne odprtine, temveč tudi na sluznicah, zlasti vulve,
nožnice in anusa. Prenesejo se lahko tudi na ustno in
žrelno sluznico ter na sluznico zgornjih dihal.
Ker se rade ponavljajo, se je toliko pomembneje
pravočasno in učinkovito zaščititi, sploh zato, ker je
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zdravljenje razmeroma dolgotrajno in ne docela
neboleče. Z virusom se lahko okužimo tudi posredno,
preko predmetov, ali pa jih prenesemo z rokami. Tipi
HPV, ki povzročajo genitalne bradavice, imajo najraje
toplo, vlažno genitalno območje, dobro uspevajo tudi v
ustni votlini in na zgornjih dihalih. Najpogosteje se
okužimo s spolnim stikom, ki pa za prenos ni nujen, saj je
možen tudi posredni prenos.
Genitalne bradavice razen vidnih sprememb le redko
povzročajo težave. Včasih lahko srbijo, zaradi drgnjenja
oblačil pa zlasti pri večjih bradavicah lahko nastopi
draženje ali vnetje. Večje bradavice se lahko tudi
zatrgajo in zakrvavijo.
Celotno zdravljenje v povprečju traja približno pol leta.

Tudi če nimaš zdravstvenega zavarovanja,
imaš pravico do zdravstvene obravnave. V tem
primeru se lahko obrneš na Ambulanto s
posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega
zavarovanja, Pro Bono (Mislejeva 3, 1000
Ljubljana, Tel.: 01/ 437 20 10 ali 01/ 437 91 82).
Obravnava je brezplačna.
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Nasveti za higieno
S svojim telesom služiš denar. Zato pazi na svoje
zdravje. Pomembni so uravnotežena prehrana, redno
gibanje (najbolje na svežem zraku) in dovolj spanja.
Intimna higiena je pomembna, pretirana higiena pa je
prej škodljiva: Če se po vsaki stranki stuširaš z milom,
lahko poškoduješ zaščitni kisli plašč kože.
Za zdravje nožnice in ohranjanje ravnovesja so
pomembne probiotične bakterije. Mila, geli za tuširanje in
ostali izdelki za umivanje kože - tudi tisti, ki naj bi bili
namenjeni prav vaginalni negi - zaradi svojega pH-ja
povzročajo vaginalno suhost, srbečico, rdečico, vnetje in
celo glivično okužbo. Pri umivanju, uporabljaj le svojo
roko in toplo vodo. Celo gobe in rokavice za umivanje so
lahko pregrobe za občutljivo kožo ter jo lahko ranijo, kar
pa poveča možnost okužbe. Pogostejše umivanje ne bo
povečalo čistoče, temveč bo povečalo možnost zdravstvenih težav. Pomembno je tudi, kako se umivaš. Vedno
se umivaj od spredaj proti zadnjični odprtini, sicer si
lahko iz zadnjične odprtine v nožnico preneseš bakterije.
Če pa možnosti za umivanje s tekočo vodo nimaš, za
higieno poskrbi z uporabo vlažnih intimnih robčkov. Ti
morajo biti namenjeni prav intimni negi (torej imeti pH
vrednost prilagojeno intimnim predelom), zato ne uporabljaj robčkov za nego dojenčkov ali česa podobnega.

40

Varno – tudi pri injiciranju!
Če injiciraš s priborom, ki ga je uporabljal že nekdo pred
teboj, se lahko okužiš s HIV in drugimi povzročitelji
bolezni kot so na primer virusi hepatitisa.
Zato: svojega pribora za injiciranje nikoli ne uporabljaj
skupaj z drugimi. Tudi ne s tistimi, ki jih poznaš, npr. s
fantom ali najboljšo prijateljico. Nikomur se ne vidi, da je
okužen!
Najbolje bi bilo seveda, da bi presedlala na kajenje,
snifanje ali kajenje na folijo. Potem ti ne bi bilo treba več
skrbeti, da bi se preko injiciranja okužila s HIV-om ali
hepatitisom. Če ne moreš ali ne želiš presedlati, moraš
za vsako vbrizgavanje uporabiti svoj pribor za injiciranje
– iglo, brizgo, vatko in žlico! Pribora nikoli ne smeš
posojati drugim osebam!
Pri snifanju lahko v primeru poškodbe nosne
sluznice, ob menjavi pribora za snifanje pride do
prenosa s krvjo prenosljivih virusov HIV oz.
hepatitisa!
Priskrbi si majhno zalogo igel. Tako boš vedno
preskrbljena. Sterilen pribor za injiciranje
brezplačno v programih za zmanjševanja škode
drog (npr. Društvo Stigma). Lahko pa jih kupiš
lekarnah.

dobro
dobiš
zaradi
tudi v
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Souporaba pribora za injiciranje in tudi snifanje
predstavlja možnost prenosa s krvjo prenosljivih
virusov, najpogosteje hepatitisa B in C, prav tako je
možna okužba z virusom HIV.
Vsakič uporabi novo iglo in brizgo. Vsaj igla naj bo
nova, da se izogneš težavam z zamašeno ali
zlomljeno iglo in okužbam (hepatitis B in C, HIV,
bakterijske okužbe).

Kje lahko dobiš pomoč?
Če imaš vprašanja v zvezi z nudenjem spolnih uslug, se
obrni na svetovalne programe s področja drog.
V nekaterih večjih mestih obstajajo posebni programi, v
katerih se lahko umiješ, stuširaš, kjer lahko nekaj popiješ
ali poješ ali kjer se lahko tudi samo pogovarjaš.
Če ne veš, kje boš spala, ne sprejmi strankine ponudbe
za prenočitev! Pogosto se je že zgodilo, da so bile
ženske brutalno posiljene. V programih pomoči se pozanimaj za možnosti prenočitve.
Programi pomoči s področja drog so pravi naslov zate,
tudi če želiš prenehati z injiciranjem ali te zanima substitucija (zdravljenje z nadomestkom za drogo).
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Sodelavci/sodelavke nimajo predsodkov in poleg kompetentnega svetovanja te bodo tudi podprli in ti pomagali pri
različnih stvareh (tudi pri reševanju formalnosti).
Če preprosto ne veš več, kako naprej ali če nameravaš
spremeniti svoje življenje. Če želiš znova začeti hoditi v
šolo in ne veš, kako bi se tega lotila....se lahko obrneš na
njih po pomoč ali nasvet.
Svetovanje pri omenjenih organizacijah te ne zavezuje k
ničemer. Če ne želiš, ti ni treba povedati niti svojega
imena.
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Naslovi, kjer lahko najdeš pomoč
Programi za zmanjševanje škode zaradi drog
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
www.drustvo-stigma.si
• Dnevni center (Štihova ulica 12 in Petkovškovo nabrežje 29
v Ljubljani)
vsak delavnik od 9. do 15. ure
• Svetovanje v zvezi z drogami, hepatitisi in aids-om
• Telefonsko, internetno in osebno svetovanje izvajamo vsak
delavnik med 8. in 16. uro.
Svetovalna linija: 01/430 12 00
Email: drustvo.stigma@siol.net
• Terensko delo (mobilna zamenjava igel, možnost svetovanja)
Terenska ekipa je dosegljiva na telefonski št. 041 919 981.
Lokacije terenskega dela:
- Ljubljana; torek(11h-15h), sreda (10h-14h) in petek (7h-9h
in 12h-15h)
- Novo mesto in Senovo; ponedeljek (6.30-12.30)
- Jesenice; ponedeljek(12.30 -15.30)
- Kranj; torek (9h-15h)
- Kočevje; sreda (9h-15h)
- Trbovlje in Kamnik; četrtek (9h-15h)
- Pivka in Postojna; petek (9h-15h)
• Svetovanje v Zavodih za prestajanje kazni zapora
ZPKZ Ljubljana: po predhodnem dogovoru
ZPKZ Ig: torek (17:00 -18:30).
• Varna hiša za uporabnice nedovoljenih drog in žrtve nasilja
Stigma
Dežurna telefonska številka Varne hiše 030 696398
(dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu).
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Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja
Tel.: 030 696 398, vh.stigma@gmail.com

Varna hiša Stigma je namenjena ženskam, uživalkam
nedovoljenih drog in tistim na substitucijski terapiji, ki ste
preživele ali doživljate nasilje v matični družini, partnerski zvezi,
zvodniškem nasilju, na ulici in potrebujete varen prostor.
Abstinenca ni pogoj za vstop v Varno hišo. Varna hiša je
odprta vse dni v letu.
Ženske lahko z zaposlenimi v varni hiši navežete stik na več
različnih načinov:
- v dnevnih centrih društva Stigma (Štihova ulica 12 in
Petkovškovo nabrežje 29 v Ljubljani)
- v okviru terenskega dela društva Stigma
- ali pokličete neposredno na telefonsko številko Varne hiše
030 696 398 (številka je dosegljiva 24 ur dnevno, vse dni v
letu) ali pišete na elektronski naslov: vh.stigma@gmail.com.
V varni hiši Stigma so vam ponujene različne oblike pomoči
glede na potrebe vsake posameznice. V okviru hiše se izvaja
psihosocialna pomoč v obliki individualnega dela, skupinskega
dela, zagovorništva, neformalnega druženja in spremljanja na
različne institucije, pomoč pri organizaciji vsakdanjega življenja
in drugih dejavnosti. Svetovanje in pomoč se izvajata brez
pogojevanja in prisile.
Ženske, ki se vključite v program, dobite možnost bivanja v
varnem prostoru, ter se tako umaknete pred vsakodnevno
izpostavljenostjo tveganim situacijam, izkoriščanju in nasilju.
Varen prostor omogoča, da si odpočiješ in se opolnomočiš za
spreminjanje svojega življenja v smeri zastavljenih ciljev, ki jih
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oblikuješ v okviru svojega individualnega načrta in svetovanj.
Tudi če (še) nisi zainteresirana za namestitev v Varni hiši, ti
lahko na terenu ponudimo pogovor, svetovanje in pomoč pri
urejanju različnih pravic, zagovorništvo v postopkih pred drugimi
ustanovami, pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih
dobrin,...in skupaj poiščemo najprimernejšo rešitev zate.
Združenje DrogArt
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 059/ 04 72 71, 01/ 439 72 70 (vsak delavnik od 10h do
16h)
GSM: 041 730 800 (vsak dan od 8h do 16h)
E-pošta: info@drogart.org
Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti
Zdrava pot
(dnevni center in terensko delo - v širši Podravski, Prekmurski
in Koroški regiji)
Krekova 12/A, 2000 Maribor
Tel.: 031 600210, 02/ 251 14 28
E-pošta: drustvo.zdrava.pot@siol.net
Javni zavod SOCIO
(terensko delo na širšem področju Celja)
Kocenova 8, 3000 Celje
Tel.: 031 887 750
E-pošta: zasvojenosti.socio@gmail.com
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit
(dnevni center in terensko delo – Izola, Piran, Koper)
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper
Tel: 05/ 626 00 11
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E-pošta: drustvo_svit@t-2.net
Vojkovo nabrežje 4a,
Tel.: 05/ 6272005, 051 683099
Društvo Šent
(dnevni center in terensko delo – Severna Primorska)
Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica.
Tel.: 05 330 96 03, 031 607 245,
(dnevni center - Velenje)
Kersnikova 1, Velenje, 030 608 690
Drugi programi pomoči na področju drog
Anonimni Narkomani Slovenije
Tel.: 041 861 776
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - CZOPD
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 5874 900
Društvo Projekt Človek
Malenškova 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 540 31 74, 041 717 356
Zavod Pelikan - Karitas
Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
Tel.: 051 339 725, 01/ 548 03 63
Up društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 434 25 70
Društvo Pot Ilirska Bistrica
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Levstikova 3, 6850 Ilirska Bistrica
Tel.: 041 601 615
E-pošta: pot@kabelnet.net
Društvo PO MOČ
Ulica 1. maja št. 1, 6210 Sežana
Tel.: 05/ 7302120
Program za pomoč, terapijo in socialno pomoč zasvojenih
(dnevni center, stanovanjska skupina)
Sejmišče 4, 4000 Kranj
Tel.: 031 856 852
E-pošta: info@labirint-omame.si
Društvo Žarek
Cesta maršala Tita 78/A, 4270 Jesenice
Tel: 040 790 345
Društvo za pomoč in svetovanje odvisnikom Doulos
Prešernova cesta 58, 4260 Bled
Tel: 04/ 574 39 66, 040 211 700
E-pošta: doulus@t-2.si
Programi pomoči za brezdomce
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Pražakova 6, Ljubljana
Tel.: 059 022 503
E-pošta: info@kraljiulice.org
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01/425 30 93, 031 280 939
Območno združenje Rdečega križa
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*(prineseš odločbo o DSP – dobiš lahko hrano in oblačila)
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
(Delitev prehrane in rabljenih oblačil: v ponedeljek in torek
12h-16h in v sredo 10h-17h)
(Preskrba brezdomcev: četrtek in petek 10h-12h)
Škofijska Karitas Ljubljana
*Najprej je treba po naročilnico na Poljansko cesto 2 (od
ponedeljka do četrtka od 9h-12h in od 14h-16h)
Skladišče: Hudovernikova 6 (od ponedeljka do četrtka
9.00-12.30h in 13.00-15.30)
Tel.: 01/ 439 21 30
Župnijska Karitas Kranj
(tuš, pralnica, suha hrana)
Tavčarjeva 39, 4000 Kranj
Tel.: 040 452905
Območno združenje Rdečega križa
(suha hrana, oblačila, osnovna osebna higiena)
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04/2018672, 04/2018670
Nudenje prenočišč
Društvo Šent
Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
Vošnjakova 7b, 1000 Ljubljana
Tel.: 030 645 304
Zavetišče božjega usmiljenja (sestre misionarske ljubezni)
Kališnikov trg 7, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 537 11 83
Zavetišče za brezdomce v Ljubljani
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Poljanska 45 b, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 430 10 80
Zavetišče za brezdomce Kranj
Sejmišče 4, 4000 Kranj
Tel.:04/ 256 87 88, 041 387 840
Sprejemališče za brezdomce - Nadškofijska Karitas Maribor
Ljubljanska ulica 23, 2000 Maribor
Tel.: 059 080 369
Zavetišče za brezdomce Maribor
Ruška cesta 71, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 420 31 93
Zavetišče za brezdomce Celje JZ SOCIO
Kosova ulica 7, 3000 Celje
Tel.: 03/ 492 95 38
Zavetišče za brezdomce Kočevje - CSD Kočevje
Ljubljanska cesta 25, 1330 Kočevje
Tel.: 04/ 256 87 87
Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec – Vetrnica
Celjska cesta 27, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 121 58, 051 321 006
Zavetišče za brezdomce Murska Sobota – Društvo Mozaik
Tomšičeva 18, 9000 Murska Sobota, Tel: 059 932 520
Društvo za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec
(zavetišče za brezdomce, pomoč odvisnikom drog, pomoč
ljudem v duševnem razvoju)
Tel.: 041 420 877
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Drugo
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC
Brezplačno in anonimno testiranje na HIV, hepatitis C in B
Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 522 42 10
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega
zavarovanja – Pro Bono
Mislejeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 437 20 10, 01/ 437 91 82
Brezplačna ambulanta in posvetovalnica, namenjena vsem
občanom Mestne občine Ljubljana brez urejenega osnovnega
zdravstvenega zavarovanja – brezdomcem ter tujcem z
neurejenim statusom.
Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega
zavarovanja s posvetovalnico – Maribor
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
Tel.: 059 080 359
Programi pomoči na področju nasilja
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
Tel.: 080 11 55 (brezplačna telefonska številka)
E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Društvo za nenasilno komunikacijo
Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in
telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo
nasilja
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 434 48 22
Enota Koper
Vojkovo nabrežje 30a, Koper
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Tel.: 05/639 31 70, 031 546 098
E-pošta: drustvo.dnk@drustvo-dnk.si
Društvo ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Tel.: 080 17 22 (brezplačna telefonska številka)
E-pošta: info@drustvo-kljuc.si
Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova cesta 23, 1000 Ljubljana
Tel.: 080 2880 (brezplačna telefonska številka)
E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
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Povzeto in prirejeno po (z dovoljenjem Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.):
- Fessel, Karen-Susan in Joyce Dreezens-Fuhrke, ur.
2001.Saferwork. Berlin:Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
- Rademacher, Mariannein Christine Höpfner, ur.
2010.Anschaffenundgesund bleiben. Berlin: Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.
Drugi viri:
- Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma.
2010. Priročnik o tveganih vedenjih v zavodih za
prestajanje kazni zapora. Ljubljana.
- Društvo Legebitra. Dostopno prek:
http://www.drustvo-legebitra.si (6. december 2013)
- Stop AIDS. Dostopno prek: http://www.stop-aids.si (9.
december 2013).
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Zaščiti se!
Avtorji: Eva Rogina in Sabina Zorec (prevod in urejanje) v
sodelovanju s sodelavci Društva za zmanjševanje škode
zaradi drog Stigma
Lektoriranje: Darjan Mencigar
Oblikovanje: Tanja Rudolf
Naklada:1000 izvodov
December 2013
Tisk priročnika je omogočil Zavod za zdravstveno varstvo
Koper
www.drustvo-stigma.si

Prispevajte 0,5 % dohodnine za zmanjševanje škode
zaradi drog!
Donirate pa lahko tudi na naš TRR
SI56 0201 0025 4000 868
Društvo za zmanjševanje škode zaradidrog Stigma
Štihova ulica 12
1000 Ljubljana
Davčna številka 25499777
Hvala!
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