
VPRAŠALNIK za razseljene osebe iz Ukrajine 

glede morebitne okužbe s HIV, virusom hepatitisa B, virusom hepatitisa C 

(LE ZA OSEBNO UPORABO) 

Z vašimi odgovori na zastavljena vprašanja lahko pomembno vplivate na svoje zdravje in v 

Sloveniji dobite ustrezno zdravstveno oskrbo, če se izkaže za potrebno. 

 

1. Ali ste okuženi s HIV:     NE      DA         

2. Ali imate hepatitis B:     NE      DA                     

3. Ali imate hepatitis C:     NE      DA   

      

Če ste na katerokoli vprašanje odgovorili z »DA«, boste prejeli medicinsko oskrbo v enem 

od centrov za obravnavo teh okužb:  

Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2 

                   Tel: 01 522 44 54            Email: narocanje.kibvs@kclj.si 

Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor 

                   Tel: 02 321 27 40           Email: infekcijska.ambulanta@ukc-mb.si 

Celje:       Splošna bolnica Celje 

                  Tel: 03 423 30 08             Email: enarocanje@sb-celje.si 

Murska Sobota: Splošna bolnica Murska Sobota 

                  Tel: 02 512 34 55             Email: info@sb-ms.si 

Novo mesto: Splošna bolnica Novo mesto 

                  Tel: 07 391 65 82              Email: adm.infekcijski@sb-nm.si 

___________________________________________________________________________ 

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili z »NE«, prosimo nadaljujte:                   

4. Ali obstaja možnost, da ste okuženi s HIV, virusom hepatitisa B ali C? 

                                                                                                            NE     DA            Ne vem 

5. Ali ste kdaj preboleli spolno prenosljivo okužbo (sifilis, gonorejo, klamidijo, drugo)?    

                                                                                                            NE      DA           Ne vem      

6.  Ali ste vi ali kdo od vaših bližnjih preboleli tuberkulozo?    NE      DA           Ne vem 
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7.  Ali ste si kdaj injicirali droge?                                                   NE       DA                

8. Ali ste imeli nezaščitene spolne odnose z večimi partnerji?   

                                                                                               NE       DA               

9. Če ste moški: ali ste imeli nezaščitene odnose z moškimi?    

                                                                                                            NE       DA               

10. Ali ste spolna delavka/delavec?                                             NE       DA               

11. Ali ste bili spolno zlorabljeni?                                                 NE        DA               

12. Ali ste bili kdaj na prestajanju kazni zapora?                       NE        DA              

13. Ali imate spolnega partnerja/partnerko, ožjega družinskega člana, člana skupnega    

      gospodinjstva, ki ima HIV ali/in hepatitis B ali/in hepatitis C?             

                                                                                                           NE      DA                Ne vem 

14. Ali ste kdaj prejeli transfuzijo krvi?                                       NE      DA                Ne vem 

15. Ali ste se kdaj zdravili s hemodializo?                                  NE      DA                Ne vem 

16. Ali jemljete zdravila, ki oslabijo vaš imunski sistem?        NE      DA                Ne vem 

17. Ali imate nenormalne izvide jetrnih testov?                      NE       DA               Ne vem 

18. Ali ste noseči?                                                                          NE      DA                Ne vem   

___________________________________________________________________________      

Če ste na katerokoli vprašanje odgovorili z »DA« ali »Ne vem«, vam svetujemo, da se 

testirate na okužbo s HIV in okužbo virusoma hepatitisa B in C. 

Testirate se lahko pri družinskem zdravniku ali pa se testirate anonimno in brezplačno na:  

Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Poljanski nasip 58 v Ljubljani (ob 

ponedeljkih med 12.00 – 14.00 uro) ali na Zavodu za transfuzijsko medicino v 

Ljubljani s pridruženimi centri po Sloveniji (http://www.ztm.si/testiranje/). 

Če aktivno uporabljate droge, se lahko testirate v enem od 22 Centrov za preprečevanje in 

zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), kjer Vam bodo ponudili tudi 

pomoč glede odvisnosti od drog (https://www.infodroga.si/kam-po-nasvet/seznam-

centrov-cpzopd/).  

V primeru POZITIVNEGA rezultata testa boste lahko prejeli ustrezno medicinsko oskrbo v 

enem od petih zgoraj navedenih centrov za obravnavo teh okužb. 

http://www.ztm.si/testiranje/


 

 


