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|| Uvod
Priročnik za varnejšo spolnost »To je seks« prinaša pregled 
najbolj pogostih spolno prenosljivih okužb in spolnih pra-
ks, s katerimi se srečujejo geji, biseksualci, moški, ki imajo 
občasne spolne stike z moškimi in transspolne osebe. 
Ta knjižica ne nadomešča testiranja ali posveta z zdrav-
nico ali zdravnikom. 

|| Seks je nekaj lepega 
Sprehod čez cesto, kolesarjenje ali vožnja avtomobila so za 
večino od nas vsakodnevne aktivnosti. Čeprav niso popol-
noma varne, jih še vedno izvajamo in v njih uživamo.
Podobno je s seksom. Prav je, da v seksu uživamo, čeprav 
obstajajo tveganja, ki pa jih je možno zmanjšati. Najbolj 
zanesljiva zaščita je preprečevanje stika okuženih telesnih 
tekočin, predvsem sperme in krvi, s sluznico. Za to je naj-
bolj priročen kondom. Obstaja tudi možnost preprečeva-
nja nekaterih spolno prenosljivih okužb s cepljenjem ali 
jemanjem zdravil, kot je PrEP, ki prepreči okužbo s hivom. 

|| Ne je ne
Poseben poudarek namenjamo soglasju pri seksu. Oba 
partnerja morata soglašati s seksom v vsakem trenutku. 
Tudi ko si pri seksu v podrejeni vlogi, lahko seks iz katerega 
koli razloga in kadar koli prekineš brez slabe vesti. To je 
lahko težavno ob uživanju drog ali alkohola, ko nisi zmo-
žen dati soglasja ali pa ga ni zmožen dati partner.

|| Testiranje na tri do šest mesecev
S to knjižico želimo spodbuditi redno testiranje na spol-
no prenosljive okužbe, sploh na hiv, hepatitis B in C, sifilis 
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ter gonorejo. Na Legebitri omogočamo brezplačno in za-
upno testiranje na omenjene okužbe v okviru programa 
Odziv na hiv. Pravočasno in redno testiranje namreč olajša 
zdravljenje. Testiranje svetujemo na tri do šest mesecev.

|| Življenje s hivom
Okužba s hivom je danes kronično stanje, ki ga je mogo-
če obvladovati s pravilnim in rednim jemanjem zdravil. To 
pomeni tudi, da osebe, ki živijo s hivom, kmalu po začetku 
zdravljenja dosežejo nezaznavno virusno breme in tako 
okužbe praktično ne morejo prenesti na svoje spolne par-
tnerje. 

|| Zaupanje
Ljudem, ki so nam všeč, zaupamo bolj. Zaupanje deluje kot 
lubrikant v odnosu, kar pomeni, da se bomo v seksualnem 
ali partnerskem odnosu bolj sprostili in zbližali. Vendar za-
upanje ni zagotovilo, da bo imel partner iste poglede glede 
varnejše spolnosti. Pred pričetkom opuščanja zaščite je 
smiselno testiranje obeh partnerjev in pogovor o morebi-
tnem seksu izven partnerstva.

|| Kako ti lahko pomagamo na Legebitri?
Poleg testiranja ponujamo tudi možnost svetovanja. Če 
boš ob branju te knjižice ali kadar koli kasneje naletel 
še na kakšno vprašanje, povezano s spolnostjo, ti z ve-
seljem odgovorimo. Obiščeš lahko našo spletno stran  
KAJiščeš.si, kjer se lahko povsem anonimno pogovoriš z 
našimi svetovalci, nam pišeš na info@KAJisces.si, se oglasiš 
osebno na enem od terminov testiranja ali pa nas pokličeš.

Veliko lepih trenutkov! 
Ekipa testiranja na Legebitri
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|| Spolno prenosljive okužbe

|| Hiv
Hiv ali humani virus imunske pomanjkljivosti se nahaja v 
nekaterih telesnih tekočinah. Do prenosa hiva lahko pride 
ob stiku sperme, krvi, predsemenske tekočine, rektalnih 
ali vaginalnih izločkov s sluznico ali odprto rano ali ob 
souporabi pribora za injiciranje. Hiv lahko vstopi v telo 
skozi usta, predvsem pa skozi danko, zadnjik, sečnico, 
prepucij (kožico penisa), čankar (pri okužbi s sifilisom) ali 
nožnico, saj so te sluznice prepustne za mikroorganizme. 
Hiv ne prehaja skozi nepoškodovano kožo.

Največja možnost okužbe je pri nezaščitenem analnem 
in vaginalnem seksu ter pri souporabi igle za injiciranje 
drog. Možnost prenosa pri oralnem seksu je zelo majhna. 
Če ti ga nekdo pofafa, je možnost še manjša oziroma je 
praktično ni.

|| Seks z osebo s hivom
V aplikacijah za zmenke lahko opaziš, da imajo nekateri 
zapisano on treatment in undetectable. On treatment 
pomeni, da je oseba hiv pozitivna in se zdravi.
Undetectable pa pomeni, da je oseba hiv pozitivna, se 
zdravi in ima nezaznavno virusno breme. V tem primeru 
možnosti prenosa hiva med seksom praktično ni. Raziskave 
in izkušnje kažejo, da še ni prišlo do nobenega tovrstnega 
prenosa virusa. 

Navedbe v spletnih osebnih profilih niso vedno resnične, 
zato ti vseeno svetujemo uporabo kondoma, že zaradi 
možnosti prenosa drugih spolno prenosljivih okužb.
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|| Kako se hiv ne prenaša?

S slino, solzami in urinom in blatom okužba ni mogoča. 
Hiv se ne prenaša s poljubljanjem, objemanjem, pitjem 
iz istega kozarca, uporabo istega jedilnega pribora, 
souporabo posteljnine ali brisače ali pri vzajemnem 
masturbiranju.
Prav tako se ne prenaša z znojem, pri stiku krvi ali sperme 
z nepoškodovano kožo ali zaceljeno rano, s souporabo 
pripomočkov za osebno nego (škarjice za nohte, pincete, 
milo, glavnik) in s souporabo brivnika.

Če se oseba s hivom zdravi in ima nezaznavno virusno 
breme vsaj pol leta, okužbe ne more prenesti na spolnega 
partnerja. 

|| Simptomi okužbe
Akutni hiv sindrom lahko poteka brez simptomov ali 
pa se ti pojavijo v prvih tednih po okužbi. Simptomi so 
lahko podobni simptomom gripe ali prehlada, na primer 
povišana telesna temperatura, boleče mišice, povečane 
bezgavke, slabost in utrujenost. Običajno ti simptomi 
izzvenijo, čemur sledi večletno obdobje brez težav. Po 
povprečno osmih do desetih letih se nezdravljena okužba 
s hivom razvije v aids. 

Aids je zadnja stopnja okužbe s hivom, ki se običajno 
razvije pri dolgotrajno hiv pozitivnih osebah, ki se ne 
zdravijo. Njihov imunski sistem postane zelo šibek. Pri teh 
osebah obstaja tveganje za razvoj okužb in bolezni, ki bi 
pri hiv negativnih osebah potekale bistveno lažje ali pa se 
sploh ne bi razvile. Posledica nezdravljenega aidsa je smrt.
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|| Zdravljenje
Okužba s hivom je še vedno kronično stanje, ki ga hiv 
pozitivne osebe s pravilnim in rednim jemanjem zdravil (t. i. 
adherenca) in rednimi kontrolami vedno lažje obvladujejo.

Učinkovita zdravila preprečujejo razmnoževanje hiva in 
tako omejijo poškodbe imunskega sistema. Zato so osebe, 
ki zdravila redno jemljejo, zdrave. Prav zaradi teh zdravil 
lahko večina ljudi, ki živijo s hivom, pričakuje običajno 
življenjsko dobo.
 
Zahvaljujoč zdravilom dandanes le redki posamezniki v 
Sloveniji zbolijo za aidsom, pa tudi ti se običajno pozdravijo. 
Praviloma gre za tiste osebe, ki za svojo okužbo izvejo zelo 
pozno, ponavadi leta po okužbi.

|| Testiranje 
Pogostost testiranja je odvisna od števila spolnih 
partnerjev in doslednosti pri uporabi kondoma. Svetujemo 
ti testiranje na tri do šest mesecev. Najbolj zanesljivi so 
konvencionalni krvni testi, ki jih opravimo v laboratoriju. 

Kdaj si se nazadnje testiral? 
Preveri termin in lokacijo  naslednjega testiranja na 
KAJiščeš.si

|| Testiraj se šest tednov po seksu brez kondoma

Testiranje je smiselno šele šest tednov po tveganem 
spolnem odnosu, ko lahko testi z veliko gotovostjo zaznajo 
okužbo. Prezgodnje testiranje lahko da lažen nereaktiven 
rezultat.
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|| Reaktiven izvid

V primeru reaktivnega testa je treba na infekcijski kliniki 
opraviti še potrditveni test, ki zanesljivo potrdi ali ovrže 
okužbo s hivom. 

|| Preventiva
Kondomi veljajo za učinkovito in dostopno zaščito pred 
okužbo s hivom.

V primeru opuščanja kondomov je smiselno, da se oba 
partnerja testirata. Odveč ni niti pogovor o monogamnosti 
oziroma dosledni uporabi kondomov izven razmerja.

Med preventivne ukrepe uvrščamo tudi redno testiranje 
na ostale spolno prenosljive okužbe, saj lahko prisotnost 
drugih SPO poveča možnost prenosa hiva. 

Učinkovito preventivo predstavljata tudi PrEP, terapija, ki 
prepreči okužbo s hivom, in protiretrovirusno zdravljenje 
oseb s hivom, ki zmanjša virusno breme in onemogoča 
prenos hiva na druge.
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Osebno, spletno ali telefonsko 
svetovanje in podpora

Podpora za osebe s hivom

Druženje

Pomoč v primeru diskriminacije

Praktični napotki, informacije in pomoč

Za več informacij 

anonimno in zaupno

030 478 578 buddy@legebitra.si

KAJiščeš.si/buddy

nas pokliči nam piši

TVOJ
BUDDY
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|| PrEP

PrEP je relativno nova in učinkovita oblika preventive pred 
hivom. Pomeni preventivno zdravljenje, katerega cilj je 
preprečitev okužbe s hivom pri nezaščitenem seksu. Pri tej 
terapiji se uporabljajo zdravilo Truvada oziroma generična 
zdravila, ki vsebujejo dizoproksiltenofovirat in emtricitabin. 
V nekaterih državah je PrEP na voljo v okviru zdravstvenega 
zavarovanja. V Sloveniji je trenutno (oktober 2017) na voljo 
le samoplačniško. 

PrEP brez nadzora specialista infektologa odsvetujemo, 
saj lahko jemanje zdravil ob prisotni okužbi s hivom 
povzroči mutacije virusa in vpliva na uspešnost 
zdravljenja hiva. Specialist infektolog bo spremljal tvoje 
zdravstveno stanje, morebitne stranske učinke in izvajal 
redno testiranje na spolno prenosljive okužbe. 

|| Kaj pomeni, če je kdo na PrEP-u?

Na aplikacijah za zmenke pogosto zasledimo uporabnike, 
ki so na PrEP-u. To ni nikakršno zagotovilo, da to drži ali 
da so ti posamezniki hiv negativni. To še posebno velja za 
tiste, ki uživajo PrEP brez zdravniške kontrole. Napačen 
režim jemanja lahko poveča verjetnost okužbe s hivom, 
jemanje brez predhodnega testa na hiv pa lahko celo vpliva 
na uspešnost nadaljnjega zdravljenja morebitne okužbe. 
PrEP tudi ni zagotovilo, da posameznik nima drugih SPO.

Več informacij o PrEP-u lahko dobiš tudi:
• na Legebitrinem testiranju
• preko e-pošte info@KAJisces.si
• preko spletnega klepeta na KAJiščeš.si vsak delovnik 

od 10.00 do 16.00
• preko telefonske številke 070 361 696.
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Sumiš, da si bil 
izpostavljen hivu?

PEP
lahko prepreči okužbo s hivom 

potem, ko je virus že vstopil v 

tvoje telo.  

Ukrepaj hitro. Zdravila je 
najbolje prejeti čim prej, 

največ do 72 ur po 
izpostavitvi.

KAJiščeš.si/PEP

070 36 16 96
72h

zaupen | anonimen
nonstop

HIV SOS

|| PEP, zdravljenje po izpostavitvi virusu
Če si seksal brez kondoma, se je kondom poškodoval ali 
pa ti je sperma partnerja prišla v oči ali usta, ti je lahko na 
voljo PEP, zaščitno protiretrovirusno zdravljenje, ki lahko 
prepreči okužbo s hivom, tudi če je virus že vstopil v telo.

Dlje časa kot mine od izpostavitve, manj učinkovit bo PEP. 
Najbolj učinkovito je, če z zdravljenjem začneš v prvih 24 
urah po tveganem dogodku. Vsekakor pa ne čakaj več kot 
72 ur.

PEP je na voljo brezplačno za vse osebe z urejenim 
zdravstvenim zavarovanjem, če tako presodi zdravnik, 
specialist infektologije.

|| Kako do PEP-a?

1.  Oglasi se na urgenci ali pri svojem osebnem zdravniku 
in zahtevaj nujno napotnico za infektologa.

2.  Z napotnico se odpravi na Kliniko za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja (Japljeva 2, Ljubljana) ter v urgentni 
ambulanti pojasni, kaj se je zgodilo. 

3.  Specialist infektologije bo presodil, ali je glede na tvoj 
dogodek smiselna uvedba PEP-a.

4.  PEP pomeni štiritedensko dosledno jemanje 
protiretrovirusnih zdravil.

HIV SOS
Za pomoč in vprašanja glede dostopa do PEP-a smo ti na 
voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu na telefonski številki 
070 361 696.
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|| Hepatitis A
Hepatitis A je virusna okužba, ki se prenese z okuženo 
hrano ali vodo, pri spolnih odnosih pa pri rimmingu 
(lizanju ritke), fingeringu (s prsti), fistingu ali spolnih igrah 
z blatom.

|| Simptomi
Od okužbe do prvih znakov bolezni mine od dva do šest 
tednov. Pri odraslih je bolezen običajno močneje izražena 
in traja dlje. Pojavijo se utrujenost, tiščanje pod desnim 
rebrnim lokom, zmanjšan apetit, bruhanje ali boleč trebuh. 

Po nekaj tednih simptomi izzvenijo. Za okužbo s hepatitisom 
A je značilna popolna ozdravitev brez posledic. Zapleti so 
redki.

|| Preventiva
Najbolj učinkovita zaščita pred hepatitisom A je cepljenje. 
Necepljenim omogočamo brezplačno kombinirano ceplje-
nje na hepatitis A in B v sodelovanju z NIJZ.

|| Zdravljenje
Zdravljenje je simptomatsko, saj protivirusnih zdravil za 
usmerjeno zdravljenje hepatitisa A ni. Po preboleli okužbi 
ostaja doživljenjska imunost.

|| Testiranje
Rutinsko testiranje se ne izvaja.
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|| Hepatitis B
Hepatitis B je spolno prenosljiva okužba, ki povzroča vnetje 
jeter. Virus hepatitisa B se prenaša s spermo, krvjo, in 
vaginalnimi izločki, zato je prenos mogoč pri nezaščitenih 
analnih spolnih odnosih in pri oralnem seksu.

Prenos je možen tudi s skupno uporabo predmetov za 
intimno nego, kot sta zobna krtačka ali britvica, pri 
nesterilnem tetoviranju ali piercingu. Prav tako je možna 
okužba ob souporabi igel za injiciranje drog.

|| Simptomi
Okužba pogosto poteka brez kliničnih in laboratorijskih 
znakov bolezni, sicer pa je potek podoben znakom 
hepatitisa A. Razlika je v trajanju bolezni, saj hepatitis B 
traja dalj časa. Pri petih do desetih odstotkih okuženih 
bolezen preide v kronično obliko, ki lahko pripelje do 
jetrne ciroze in raka jeter.

|| Testiranje
Od prenosa okužbe do pozitivnega testa lahko mine od 
šest tednov do šest mesecev.

Če si okužbo s hepatitisom B prebolel, si praviloma 
doživljensko zaščiten pred ponovno okužbo. Ponovno 
testiranje ni smiselno. 
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|| Zdravljenje
Akutni hepatitis B se večinoma zdravi simptomatsko. V 
primeru huje potekajoče bolezni so uvedena protivirusna 
zdravila. Protivirusna zdravila lahko uporabimo pri 
zdravljenju kroničnih oblik hepatitisa B. Zdravljenje je 
praviloma dolgotrajno, tudi doživljenjsko. Pri najhujši 
obliki bolezni je potrebna presaditev jeter.

|| Preprečevanje
Kondom velja za učinkovito zaščito pred okužbo s 
hepatitisom B.

Svetujemo cepljenje proti hepatitisu B, ki velja za 
učinkovito zaščito in ki ga omogočimo brezplačno. 
Cepljenje priporočamo tudi spolnim partnerjem in 
družinskim članom oseb s kroničnim hepatitisom B. Večina 
posameznikov od generacije 1993 naprej je proti hepatitisu 
B cepljena in najverjetneje doživljenjsko zaščitena.

|| Hepatitis C
Hepatitis C je virus, ki se nahaja v telesnih tekočinah, 
vendar je tveganje za okužbo pri spolnih odnosih bistveno 
manjše kot pri hepatitisu B. Posledice okužbe, ki napade 
jetra, so lahko ciroza in odpoved jeter ali rak na jetrih.
Hepatitis C se prenaša s krvjo pri injiciranju drog z 
isto iglo ali snifanju z isto slamico, lahko pa tudi pri 
grobih nezaščitenih oblikah analnega seksa, denimo pri 
skupinskem fistingu ali souporabi spolnih pripomočkov.
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|| Simptomi
Okužba v večini primerov poteka brez znakov ali pa so 
ti podobni kot pri hepatitisu B, na primer utrujenost ali 
depresija.

|| Zdravljenje
Sodobna zdravila omogočajo izredno uspešno zdravljenje 
in ozdravitev brez stranskih učinkov. Zdravljenje običajno 
traja tri mesece.

|| Testiranje
Od prenosa okužbe do pozitivnega testa lahko mine do šest 
mesecev. Če si v preteklosti prebolel hepatitis C, testiranje 
na Legebitri ni mogoče, saj testiramo na protitelesa, 
ki ostanejo v telesu tudi, ko je okužba pozdravljena. 
Svetujemo ti redno testiranje na kliniki, kjer si se zdravil. 

Okužba lahko poteka brez simptomov. 
Poišči termin na KAJiščeš.si in se testiraj.

|| Preprečevanje
Kondom velja za najbolj učinkovito zaščito pred okužbo s 
hepatitisom C pri analnem seksu. Pri snifanju in injiciranju 
drog uporabljaj lasten pribor, pri fistingu pa rokavice.
 
Cepivo proti virusu hepatitisa C ni na voljo. 
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|| Sifilis
Sifilis (tudi lues) povzroča bakterija Treponema pallidum. 
Prenaša se z neposrednim stikom z razjedo (čankarjem), 
nezaščitenimi analnimi, oralnimi in vaginalnimi spolnimi 
odnosi, lahko tudi s poljubljanjem. 

|| Simptomi sifilisa
Najbolj pogost simptom sifilisa je trdi čankar, neboleča 
razjeda oziroma ranica, ki se lahko pojavi na penisu, v 
zadnjiku ali danki, v ustih, na ustnicah in na ženskih spolnih 
organih. Okužba lahko mine tudi brez simptomov, zato je 
redno testiranje najbolj zanesljiv pokazatelj okužbe.

|| Primarni sifilis – po treh tednih 

Od okužbe do pojava trdega čankarja minejo približno 
trije tedni. Približno teden dni po pojavu trdega čankarja 
se v njegovi bližini pojavijo trde, neboleče bezgavke, osem 
ali devet tednov po okužbi pa otečejo še ostale bezgavke. 
Pojavijo se lahko tudi glavobol, povišana temperatura in 
bolečine v sklepih. Nezdravljena razjeda izgine po treh do 
šestih tednih.

|| Sekundarni sifilis – nekaj mesecev po okužbi

V sekundarni fazi se pojavijo rožnato rdeči izpuščaji po 
trupu in okončinah. Pogosto se pojavijo še rdečkasto rjavi 
izpuščaji na dlaneh in podplatih. Na sluznicah/koži splovila 
in zadnjika se lahko pojavijo široki kondilomi (Condylomata 
lata), ki so zelo kužni.
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Štiri do pet mesecev po okužbi se lahko pojavi izpadanje 
las. Najpogosteje gre za nekaj milimetrov velika področja 
na lasišču, ki ostanejo popolnoma brez las.

|| Latentni sifilis – leto po okužbi

Po enem letu od okužbe spremembe na koži in sluznicah 
izginejo in preidejo v spečo obliko (latentni sifilis), ki je 
najpogostejša oblika poznega sifilisa. Pri polovici bolnikov 
se čez leta pričnejo pojavljati destruktivne spremembe na 
koži ali notranjih organih. Pride lahko do okvar ožilja, srca 
in živčevja.

|| Zdravljenje
Zdravljenje poteka z antibiotikom, ki ga predpiše zdravnik 
specialist. Ozdravljena okužba ne prinaša zaščite pred 
ponovno okužbo.

|| Preprečevanje
Najbolj učinkovita zaščita je kondom, ki zmanjša verjetnost 
prenosa bakterije, čeprav se lahko sifilis prenese tudi pri 
oralnem seksu brez kondoma in s poljubljanjem. 

|| Testiranje
Testiranje pokaže prisotnost protiteles na povzročitelja 
sifilisa približno šest do 12 tednov po okužbi. V primeru 
pojava razjed oziroma čankarja lahko zdravnik ugotovi 
okužbo tudi prej.

Če si v preteklosti prebolel sifilis, testiranje na Legebitri 
ni mogoče, saj testiramo na protitelesa, ki ostanejo v 
telesu tudi, ko je okužba pozdravljena. Svetujemo ti redno 



20

testiranje na kliniki, kjer si se zdravil, saj je treba rezultate 
testiranja primerjati s tistimi ob zdravljenju.

Preveri termin in lokacijo testiranja na KAJiščeš.si

|| Gonoreja
Gonorejo povzroča bakterija Neisseria gonorrhoeae. 
Najdemo jo lahko v sečnici, danki, žrelu, očesni veznici in na 
materničnem vratu. Prenaša se z nezaščitenimi analnimi, 
vaginalnimi in oralnimi spolnimi odnosi z okuženim 
spolnim partnerjem.

|| Simptomi gonoreje
Po nekaj dneh se pri moških pojavi vnetje sečnice, ki se 
praviloma pokaže z gnojnim, rumenkastim ali zelenkastim 
izcedkom, srbenjem in pekočim uriniranjem. Lahko se 
razvijejo vnetje sluznice danke, krvavi, gnojno-sluzavi 
izločki iz zadnjika, srbež zadnjika in siljenje na blato. 

Okužba večinoma mine neopaženo, brez simptomov, 
lahko pa se pojavita tudi vnetje in občutljivost žrela ob 
požiranju.

|| Kronična okužba

Izcedek lahko preneha, okužba pa preide v kronično in 
se preseli v mehur, lahko tudi v prostato in obmodek. 
Pojavljajo se lahko tiščanje na vodo, boleče erekcije, včasih 
celo povišana telesna temperatura.
 
Nezdravljena gonoreja se lahko razširi v krvni obtok in 
sklepe, kar lahko povzroči življenjsko ogrožajoče stanje.
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|| Zdravljenje
Zdravljenje poteka z antibiotikom, ki ga predpiše zdravnik 
specialist.

Pojavljajo se sevi gonoreje, ki so odporni na antibiotike 
(super gonoreja). Zato je pomembno, da v primeru okužbe 
obiščeš zdravnika specialista in dosledno upoštevaš 
njegova navodila. Samozdravljenje lahko pusti dolgoročne 
posledice.

|| Preprečevanje
Najbolj učinkovita zaščita je kondom, ki pomembno 
zmanjša možnost prenosa gonoreje, tako pri analnem 
kakor tudi oralnem seksu.

|| Testiranje
Testiranje pokaže prisotnost gonoreje približno tri do 
sedem dni po okužbi.

Na Legebitri ti omogočamo testiranje analne in oralne 
gonoreje z odvzemom brisa. Pri zdravniku specialistu 
lahko opraviš tudi odvzem brisa iz sečnice. 

Preveri termin in lokacijo testiranja na KAJiščeš.si

|| Klamidija
Klamidija se prenaša z analnimi, vaginalnimi ali oralnimi 
spolnimi odnosi z okuženo osebo. Povzroča vnetje sečnice, 
obsečnice in nadmodka, dihal in oči, pogosto pa je neopa-
žena.
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|| Simptomi
Okužba pogosto poteka brez težav. Okužbe sečnice, 
nožnice in materničnega vratu večinoma potekajo brez 
posebnih simptomov. Izcedka oboleli pogosto sploh ne 
opazijo.

|| Simptomi pri okužbi v sečnici

V času od enega do treh tednov po okužbi se lahko pojavi 
svetel sluzast izcedek in/ali pekoč občutek v sečnici, ki tudi 
brez zdravljenja izgine. Lahko sledi kronično poslabšanje 
ali celo vnetje obmodka in prostate.

|| Simptomi pri okužbi v danki

V primeru okužbe danke se lahko tudi čez šest tednov 
pojavijo krvavo-sluzast izcedek, boleče iztrebljanje, 
povišana temperatura, ranice v zadnjikovem kanalu, vnetje 
dimeljskih bezgavk, glavobol in bolečine v sklepih.
 
Težave in klinična slika v primeru okužbe sluznice danke so 
podobne kot pri kronični črevesni vnetni bolezni (Chrono-
va bolezen), zato je lahko postavljena napačna diagnoza, 
če zdravnik ne bo pomislil na spolno prenosljivo okužbo. 
Če ste imeli nezaščitene analne spolne odnose, mu to po-
vejte.

|| Testiranje
Okužba se ugotavlja z brisom pri zdravniku specialistu.

|| Zdravljenje
Če imate klamidijo, vam bo zdravnik predpisal antibiotik. Z 
zdravljenjem se okužba praviloma pozdravi v največ dveh 
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tednih. Nezdravljena okužba s klamidijo povečuje možnost 
okužbe s hivom.

|| Preprečevanje
Kondom je najbolj učinkovita zaščita pred klamidijo. 

|| HPV in genitalne bradavice
HPV ali humani papilomski virusi so najpogostejša spolno 
prenosljiva okužba. Nizkorizični tipi lahko povzročijo 
nastanek anogenitalnih bradavic, visokorizični tipi pa lahko 
povzročijo predrakave ali rakave spremembe zadnjika ali 
penisa. 

Okužba s HPV se prenese zlasti s stikom s kožo, pri 
določenih tipih virusa pa z analnim, oralnim ali vaginalnim 
spolnim odnosom. Redkeje je prenos mogoč s souporabo 
brisač, oblek ali spolnih igračk okuženega.

Velika večina spolno aktivnih posameznikov bo vsaj enkrat 
v življenju imela HPV, a le pri manjšem delu se bo HPV 
izrazil v obliki analnih ali genitalnih bradavic oziroma 
kondilomov.

|| Simptomi
Od okužbe do pojava kondilomov lahko mine nekaj tednov 
ali pa leto in več. Večje število spolnih partnerjev, kajenje 
in prisotnost drugih spolno prenosljivih okužb povečujejo 
tveganje za prenos, vendar večina okužb s HPV ne povzroča 
težav in mine sama od sebe v letu do dveh.
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HPV pogosto poteka brez vidnih simptomov. Pri moških 
se simptomi v obliki mehkejših in gladkih bradavic 
najpogosteje pojavljajo v okolici zadnjika (ritke), v 
zadnjikovem kanalu, na glavici penisa, mošnji (jajčkih) ali 
na notranji strani stegen. Redkeje se pojavljajo tudi v ustni 
votlini, žrelu ali na glasilkah. 

|| Zdravljenje
Zdravljenje je usmerjeno v odstranjevanje genitalnih 
bradavic (kondilomov) in drugih sprememb ter 
spodbujanje odpornosti organizma. Odstranjevanje večjih 
kondilomov poteka kirurško, manjših pa z zamrzovanjem 
s tekočim dušikom. Zdravljenje je praviloma dolgotrajno, 
odstotek ponovitve kondilomov pa visok.

Če najdeš kondilome v anusu in okolici, ti svetujemo 
pregled pri zdravniku.

Pomembno je, da pregled opravita oba partnerja 
oziroma da ga opravijo vsi spolni partnerji. Ob prisotnosti 
kondilomov v zadnjikovem kanalu se priporoča tudi 
testiranje na prisotnost hiva in sifilisa.

|| Preventiva
Uporaba kondoma sicer zmanjša možnost okužbe, a je ne 
prepreči, saj se virus nahaja v koži analnega in genitalnega 
področja. 

Najbolj učinkovita zaščita je cepljenje proti devetim najbolj 
rizičnim tipom HPV (devetvalentno cepivo), ki je moškim 
na voljo samoplačniško (podatek za leto 2017). Cepljenje 
je najbolj smiselno pred pričetkom spolne aktivnosti, a se 
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ga priporoča tudi spolno aktivnim, še posebej osebam, ki 
živijo s hivom.

Več na kajiščeš.si/seks/cepljenja

|| Testiranje
Rutinsko testiranje se ne izvaja, saj je približno polovica 
spolno aktivnih oseb nosilcev virusa HPV. V primeru 
pojava kondilomov se opravi odvzem brisa za preverjanje 
rizičnosti tipa HPV.

Moškim, ki so pasivni pri analnem seksu, svetujemo 
pregled zadnjika in danke na tri leta. Pri hiv pozitivnih 
MSM je proktološki pregled priporočljiv enkrat letno.

|| Herpes
Herpes je najpogostejši povzročitelj razjed in ranic na 
spolovilu in zadnjiku. Herpes simpleks virus 2 se nahaja 
predvsem na spolovilu in anusu, herpes simples 1 pa na 
ustnicah in v ustih. Prenos je mogoč že s telesnim stikom, 
souporabo brisač in pribora.

|| Simptomi
Herpes lahko povzroči pojav drobnih mehurčkov s prozor-
no tekočino na penisu in anusu. Predhodno je prisotno 
zbadanje, koža je lahko nekoliko pordela. Mehurčki se v 
nekaj dneh predrejo, nastanejo razpoke in kraste. Okuže-
ni in okužene imajo lahko povišano temperaturo in čutijo 
bolečine v obolelem predelu. Otečejo lahko dimeljske be-
zgavke.
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Od spolnega stika do pojava okužbe lahko mine od tri do 
devet dni. Videz obolele kože ob vhodu v zadnjik je lahko 
zelo neznačilen, zato je treba zdravnika opozoriti, da si 
imel analne spolne odnose. 

|| Zdravljenje
Okužba z virusom herpesa je doživljenjska, saj zanjo ni 
zdravila. Hujše primere herpesa zaviramo z anivirusnimi 
zdravili v obliki mazil ali tablet, ki jih predpiše zdravnik.

|| Testiranje
Rutinsko testiranje ni smiselno. Za potrditev diagnoze se 
lahko odvzame vzorec s kožne spremembe ali sluznice.

|| Preprečevanje
Kondom je le delno učinkovit pri zmanjševanju prenosa 
herpesa. Izogibaj se stiku z deli kože okuženega, na katerih 
se pojavljajo mehurčki. Okuženi s herpesom lahko zmanjša 
prenos virusa z zdravljenjem.

Več o drugih spolno prenosljivih okužbah na KAJiščeš.si
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|| Pravilna uporaba kondoma
Samo dosledna in pravočasna uporaba kondoma te lahko 
učinkovito zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami.

Kondom hrani na sobni temperaturi. Hlačni žep ali 
denarnica sta primerna le za kratek čas.

|| Pred uporabo
1. Preveri rok uporabe.
2. Ovojček previdno odpri. Najbolje je, da to storiš kar z 

rokami, saj lahko kondom z zobmi poškoduješ.
3. Kožico potegni nazaj.
4. Preveri, ali si kondom pravilno obrnil, in ga natakni na 

glavico.
5. S palcem in kazalcem pusti nekaj prostora za spermo
6. Odvij kondom od korena penisa.
7. Uživaj. 

Natikanje kondoma je lahko tudi del predigre. Naj ti pri 
tem pomaga pasivni partner.

|| Med uporabo
Vsake toliko časa preveri, ali je kondom še na penisu in ali 
se ni poškodoval. Lubrikant doziraj po potrebi.

|| Po uporabi
Še preden penis uplahne, ga izvleci iz ritke. Kondom zaveži 
in ga odvrzi v smeti. 
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Vedno uporabljaj lubrikant na vodni ali silikonski 
osnovi. Med seksom ga imej ves čas pri roki in ga po 
potrebi doziraj.

Olja in kreme lahko poškodujejo kondom.
Če si alergičen na kondome iz lateksa, uporabi kondo-
me iz umetnih materialov.
Če si pasiven v skupinskem seksu, poskrbi, da spolni 
partner s tabo uporabi nov kondom. 

Na trgu je ogromno različnih kondomov. Bodi rado-
veden in preizkusi različne. Tako boš našel primerno 
vrsto kondomov, ki najbolje ustrezajo tvojim dimenzi-
jam. Kondomi so tudi različnih barv in okusov. 

Kondome in lubrikante lahko brezplačno dobiš na Legebitrini
info točki in na testiranju.
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|| Oralni seks
Fafanje je dobra uvetura za analni seks ali pa samostojna 
pot do vrhunca, sploh ko ni časa za kaj več. 

|| Ali naj uporabljam kondom? 
Možnost prenosa hiva in drugih okužb je pri fafanju 
bistveno manjša kot pri analnem seksu, vendar je vseeno 
mogoča. Nevarnosti okužbe je izpostavljen predvsem tisti, 
ki fafa, še posebej, če ima v ustni votlini ranice. Čeprav 
redko kdo pri fafanju uporablja kondom, je oralni seks s 
kondomom bistveno bolj varen. 

Nekatere spolno prenosljive okužbe se lahko prenesejo 
tudi prek predsemenske tekočine (precum), zato lahko 
pride do okužbe tudi brez izliva sperme v usta. 

Večje tveganje prenosa: HPV, gonoreja in sifilis.
Manjše tveganje prenosa: hiv, hepatitis B in C, herpes, 
klamidija.

|| Pred fafanjem
Vsaj dve uri prej si ne ščetkaj ali nitkaj zob, še posebej, če 
ti pogosto krvavijo dlesni. Odsvetujemo tudi ustne vode z 
alkoholom. Raje uporabi žvečilni gumi. Če imaš v ustih afte 
ali druge razjede, se fafanju raje izogni.

|| Med fafanjem
Bodi pozoren, da partner na penisu nima ranic ali 
kondilomov. Če nisi prepričan glede zdravstvenega stanja 
partnerja, ki mu ga fafaš, se izogni njegovi spermi. 
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Tveganje je podobno, če spermo pogoltneš ali izpljuneš. 
Najvarneje je, da sperme sploh ne prejmeš v usta.

Med fafanjem glej partnerja v oči ter bodi pozoren na 
njegove vzdihe in telesno govorico. Tako boš vedel, kaj 
mu najbolj paše. 

|| Tik preden mu pride
Partnerju povej svoje želje glede njegove sperme. Če nisi 
prepričan glede morebitnih okužb, se izogni stiku sperme 
z usti, očmi in drugimi sluznicami.

|| Tik preden ti pride
Upoštevaj želje partnerja glede tvoje sperme. Če nisi 
prepričan glede morebitnih okužb, raje ejakuliraj kam 
drugam. Izogni se tudi stiku sperme z očmi, saj se lahko 
hiv in druge spolno prenosljive okužbe prenesejo tudi na 
ta način.

|| Deep throating (globoko grlo ali seks v usta)
V kombinaciji z bolj grobim ali hitrejšim tempom lahko 
pride do poškodb sluznice ustne votline, žrela ali penisa, 
kar poveča verjetnost prenosa spolno prenosljivih okužb. 
Tveganje zate je večje, če si ti deležen deep throatinga.

Če želiš vaditi globoko grlo, se ulezi na posteljo tako, 
da bo tvoja glava visela čez rob. Tako bo žrelni refleks 
manj intenziven, partner pa bo lahko prodrl v tvoja 
usta kar stoje. Vaja dela mojstra.
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|| Poljubljanje
|| Hiv, hepatitis B in C

Prenos hiva, hepatitisa B ali C pri poljubljanju ni mogoč. 

Jezik v poljubljanje vključuj postopoma. Najprej se s 
konico svojega jezika dotakni njegovega. Če mu ga boš 
takoj zarinil v usta, se lahko revež še zaduši.

|| Sifilis
Med poljubljanjem lahko dobiš sifilis, če ima spolni partner 
trdi čankar oziroma razjedo na ustnicah ali v ustih. Razjedo 
lahko hitro spregledaš.

|| Herpes 
Prav tako se lahko okužiš z virusom herpesa (HSV). Če 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.

Čeprav je česen po nasvetu naših babic odličen 
afrodiziak, so zdaj drugi časi. Pred poljubljanjem 
uporabi žvečilni gumi, drugače ne moreš računati na 
naslednjo priložnost.
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|| Lizanje ritke (rimming)
Pri rimmingu je tveganje za okužbo s hivom zanemarljivo. 
Večja je verjetnost okužbe s hepatitisom A. Obstaja tudi 
manjša možnost okužbe s hepatitisom B. Pri rimmingu 
se lahko okužiš tudi s humanimi virusi papiloma (HPV) 
ali z virusoma herpesa 1 in 2, še posebej, če ima eden od 
partnerjev aktivno obliko bolezni. Ta se kaže v herpetičnih 
izpuščajih oziroma ranicah na ustnicah ali anusu. 

ZA RIMARJE
Bodi kreativen. Pihaj, uporabi jezik, ustnice. Globlje 
boš prodrl tudi, če si boš pomagal z rokami.

Med rimmingom in scat playjem se lahko okužiš tudi z 
gonorejo in klamidijo. Večjo možnost okužbe ima partner, 
ki izvaja rimming. To velja še posebej takrat, ko kaže 
okuženi (aktivni) partner izcedek, ranice ali razjede.

Pri rimmingu obstaja tudi možnost okužb s paraziti, 
bakterijami, glistami in sramnimi ušmi.

ZA RIMANE
Želje in fetiši so sicer različni. A najširši krog rimarjev 
boš osrečil, če si skrbno umiješ ritko in preskočiš 
pasulj, kislo zelje in podobne napenjalke.
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|| Igre z urinom (pissing)
Tveganja za okužbo s hivom pri pissingu ni. Če pride »zlati 
dež« v usta, oči ali zadnjik, lahko pride do prenosa gonoreje 
ali klamidije.

Spij veliko vode, izogni se špargljem in najdi pravo 
lokacijo. Kopalnica bo super. Nekoliko težje bo izvajati 
vodne igre v trdem stanju. 

|| Fisting 
Tudi pri fistingu obstaja možnost okužbe z virusom hiv 
ter hepatitisom B in C. Do okužbe lahko pride, če ima 
tisti, ki prodira z roko v anus, ranice na koži roke. Na ta 
način lahko okužena kri prek sluznice anusa vstopi v telo 
partnerja ali partnerke. Ker pri fistingu zlahka pride do 
manjših ali večjih poškodb in krvavitev anusa in danke, je 
okužba fisterja prav tako možna.

Če pri fistingu sodeluje več partnerjev, naj fister uporabi 
nove rokavice vsakič, ko zamenja partnerja, sicer lahko 
povzročitelje spolno prenosljivih okužb prenaša iz enega 
anusa v drugega.

Poleg navedenega je pri fistingu možna okužba z vsemi 
spolno prenosljivimi okužbami, ki so navedene pri 
rimmingu.

Če tvoje roke rade izginejo v anusu, poskrbi, da imaš 
postrižene nohte brez ostrih robov in da uporabiš 
rokavice. Uporabi čim več lubrikanta. 
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|| Spolne igrače
Pri uporabi spolnih igračk te omejuje samo domišljija. 
Če jih deliš s partnerjem, velja pomisliti tudi na možnost 
prenosa spolno prenosljivih okužb.

Večina spolno prenosljivih okužb se lahko prenese, če 
spolne pripomočke uporabljaš s partnerjem. Zato je treba 
spolni pripomoček zaščititi s kondomom in ga zamenjati, 
ko ga med seksom uporablja drugi partner. Če uporaba 
kondoma ni mogoča ali praktična, igračko umij z vročo 
vodo in antibakterijskim milom ali alkoholom, preden jo 
začne uporabljati drugi partner.

|| Uporabi tudi lubrikant
Lubrikant bo uporabo spolne igračke naredil prijetnejšo 
in varnejšo. Priporočamo ti uporabo izključno lubrikanta 
na vodni osnovi. Silikonski ali oljni lubrikanti lahko namreč 
poškodujejo spolne igrače ali kondome na njih.
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|| Kemseks
Kemseks je seks pod vplivom rekreativnih drog. Ljudi, ki 
uporabljajo droge pri seksu, ne gre enačiti s tistimi, ki so 
resno zasvojeni z drogami. Droge pozitivno vplivajo na 
spolno zadovoljstvo, a z jemanjem drog so povezane tudi 
številne fizične, duševne in socialne težave ter težave v 
partnerskem odnosu.

|| Zakaj kemseks?
Posamezniki uživajo droge zaradi njihovih učinkov na 
sproščenost, evforijo, čustveno povezanost in čutne 
zaznave.
 
Veliko moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, uporablja 
droge, da presežejo težave s samopodobo ali da izboljšajo 
spolno vzburjenje. Nekateri uporabniki poročajo, da imajo 
brez uživanja drog težave s spolnimi odnosi ali jih celo 
ne morejo imeti. Ob uporabi drog lahko prestopiš svoje 
seksualne meje, npr. opustiš uporabo kondoma ali si bolj 
dovzeten za fetiše. 

Če odhajaš na kemseks, imej vedno s sabo več 
kondomov in lubrikantov. Uporabljaj jih dosledno, tudi 
če osebi zaupaš. Postavi jih na vidno in hitro dostopno 
mesto. 

Spoznaj se s stranskimi učinki drog in pravilnim 
doziranjem.

Redno se testiraj na spolno prenosljive okužbe. Cepi se 
proti hepatitisu A in B ter HPV.

Če snifaš, uporabi svoj tulec; če injiciraš droge, uporabi 
novo iglo.
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|| Soglasje
Spolnost mora biti konsenzualna. Upoštevaj, da se lahko 
tako ti kakor tudi tvoj spolni partner kadar koli premislita. 
Pred seksom svetujemo dogovor s partnerjem o uporabi 
kondomov in osebnih mejah.

Če spolni partner zaradi vpliva alkohola, drog ali drugih 
okoliščin ni zmožen dati jasnega konsenza glede spolnosti 
ali uporabe kondomov, se spolnemu odnosu raje izogni.

|| Negativni učinki drog
|| Predoziranje

Pri uporabi GHB in GBL pogosto prihaja do predoziranja. 
Pri predoziranju lahko pride do napadov panike, krčev in 
izgube zavesti, kar v najhujših primerih privede tudi do 
smrti.

|| Izguba spomina

GHB in GBL sta največkrat uporabljeni drogi pri spolnem 
napadu oziroma posilstvu, saj se žrtev pogosto ne 
spominja dogajanja.

|| Težave z erekcijo

Motnje erekcije so lahko takojšnja posledica drog ali pa 
dolgoročni učinek, tudi ko posameznik drog več ne uživa. 
Viagra in sorodna zdravila za erekcijo so tako pogost 
spremljevalec kemseksa.
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|| Opuščanje uporabe kondoma

Posamezne droge ali njihova kombinacija povečujejo tve-
ganja za prenos hiva in drugih spolno prenosljivih okužb. 
Uporaba drog vodi v stanje, ko oseba lažje dopusti vede-
nje, ki ga sicer brez prisotnosti drog ne bi: opuščanje rabe 
kondoma ali opuščanje pogovora o spolnem zdravju med 
partnerji pred seksom.
 
Omenjene droge omogočajo tudi daljše spolne odnose z 
več partnerji. Tako se veča nevarnost poškodbe tkiv, kar 
še poveča verjetnost prenosa spolno prenosljivih bolezni.

|| Psihične posledice

Pri uporabi drog se lahko pojavljajo paranoja, tesnoba 
ali agresija, depresija, akutni napadi manije in psihične 
epizode, ki včasih zahtevajo zdravniško obravnavo.

|| Ali si šel predaleč?
Če se ti zdi, da je šla tvoja uporaba drog predaleč, in bi 
se o tem rad pogovoril oziroma zmanjšal ali prenehal z 
uporabo, se lahko obrneš na DrogArtovo svetovalnico, 
kjer nudijo povsem anonimno svetovanje in pomoč.
 
Svetovanje poteka osebno (po predhodnem dogovoru), 
prek telefona ali spleta.
01 439 72 70 ali 041 730 800, vsak delovnik od 8.00 do 16.00
svetovanje@drogart.org
www.kemseks.si
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|| Testiranje na Legebitri
Prijazno, zaupno in brezplačno. 

1.  Oglasi se na eni od lokacij testiranja ob navedenem 
terminu. 

Sedež Legebitre, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana 
Enkrat tedensko 
 
Testiranje v gej klubih in savnah v Ljubljani 
Dvakrat do trikrat mesečno 
 
Testiranje v mestih po Sloveniji 
Enkrat do trikrat mesečno

 
Termini testiranja so objavljeni na KAJiščeš.si. 

Lokacijo testiranja v regijskih središčih ti sporočimo po prijavi.
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2.  Sprejel te bo prijazen receptor, ki ti bo predal 
vprašalnik.

3.  O svojih odgovorih in vsem, kar te bo zanimalo, se 
boš lahko pogovoril s svetovalcem.
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4.  Zdravstveni tehnik ti bo odvzel kri in odvzel bris iz 
žrela. Sam si boš lahko odvzel tudi bris iz danke. 

5.  V laboratoriju bodo tvojo kri testirali na hiv, 
hepatitis B in C ter sifilis, bris pa na gonorejo. 
Diagnostične preiskave izvaja Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani (IMI).
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Kdaj si se 
nazadnje 
testiral?

hiv

sifilis 

hepatitis B in C

gonorejo

Brezplačno in zaupno svetovanje ter testiranje na:

Testiraj se na tri 
do šest mesecev.

6.  Izvide ti bo čez nekaj dni osebno predal oziroma 
sporočil usposobljen svetovalec, ki ti bo na voljo za 
vsa pojasnila. 

Testiranje v okviru Legebire je namenjeno samo moškim, ki 
imajo spolne odnose z moškimi.

Kako pogosto naj se testiram?
Testiranje priporočamo na tri do šest mesecev. !



Kdaj si se 
nazadnje 
testiral?

hiv

sifilis 

hepatitis B in C

gonorejo

Brezplačno in zaupno svetovanje ter testiranje na:

Testiraj se na tri 
do šest mesecev.
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|| Zdrava ritka
|| Nekaj anatomije

Ritka je pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, tudi 
spolni organ, zato je nujno, da poznamo nekaj osnovne 
anatomije. 

Najbolj vidni del ritke je, če seveda izvzamemo ritnici,
zadnjik ali anus (2). Nekaj centimetrov globlje se začne
danka ali rektum (4), ki sega približno 15 cm globoko. Tam
je različno oster zavoj (5), ki predstavlja začetek esastega
črevesa (6). Če je zavoj blag, bo vanj brez težav prodrl tudi
večji penis, če pa je zavoj oster, pa brez tveganja poškodbe
ne bo mogel naprej.

Prostata (3), ki je »odgovorna za užitek« pri analnem seksu, 
se dotika danke približno 5 cm globoko. 

Vstop v danko zapirajo mišice anusa (1 - sfinkter ali 
zapiralka), zato jih je treba na seks pripraviti. Zunanjo 
mišico se lahko naučimo hitro razpreti, ko to želimo. 
Notranjo mišico pa lahko nadziramo le posredno, tako da 
se sprostimo. 

1 MIŠICE ANUSA
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Če si začetnik v pasivni vlogi, poišči potrpežljivega 
aktivca in raje ne posegaj po bližnjicah, kot so droge, 
alkohol ali poppers. Izkušnje bodo bistveno boljše, če 
si vzameta dovolj časa in začneta s prsti. Analni seks 
ne sme biti boleč.

5 ZAVOJ PO PRIBLIŽNO 15 CM

4 DANKA ali REKTUM

6 ESASTO ČREVO

3 PROSTATA

2 ZADNJIK ali ANUS

1 MIŠICE ANUSA
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|| Ne počnite tega doma!
Divje, strastno, grobo, XXL. To so pogosti prizori iz porno 
filmov, na katerih manjka opozorilo: »Ne počnite tega 
doma!« Sploh če še nikoli niste imeli ničesar v ritki, se 
ne morete primerjati s profesionalci, pri katerih je ritka 
natreniran spolni organ. Nekaterim pasivna vloga sploh 
ne bo ustrezala ali pa bodo potrebovali mnogo vaje ter 
potrpežljivega in nežnega partnerja, da bo seks stekel brez 
bolečin, varno in brez kasnejših težav. 

|| Seks brez kondoma
Nezaščiten analni spolni odnos sodi med najbolj tvegane 
oblike seksa glede možnosti okužbe s hivom, hepatitisom 
B in C, HPV, sifilisom, gonorejo in klamidijo. Sluznica danke 
je namreč bistveno bolj občutljiva, tanjša in prepustna za 
povzročitelje spolno prenosljivih okužb. 

Najbolj učinkovito zaščito pred omenjenimi spolno 
prenosljivimi okužbami predstavlja dosledna uporaba 
kondoma in lubrikanta na vodni ali silikonski osnovi.

V primeru pojava simptomov, kot so bradavice oziroma 
kondilomi ali izcedki, priporočamo takojšen pregled pri 
specialistu proktologu ali dermatovenerologu, z napotnico 
osebnega zdravnika ali samoplačniško.

|| Priprava na seks
Britje in depilacija povzročata ranice, zato ju na dan seksa 
odsvetujemo. 

Spiranje ritke ali klistiranje sicer ni nujno potrebno za 
uspešen in čist seks, sploh če je tvoja prehrana (dan pred 
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seksom in na dan seksa) bogata z vlakninami. Če pa si 
vseeno pristaš brezhibno čistega seksa, ti priporočamo 
klistiranje vsaj dve uri pred seksom, da si sluznica 
opomore. Pretirano izpiranje lahko poveča tveganje za 
okužbo s spolno prenosljivimi okužbami.

Poskrbi za urejene nohte na rokah, tako da ni ostrih robov, 
ki bi lahko poškodovali sluznico ritke.

|| Redni pregled ritke
Če si pasiven, je ritka tvoj spolni organ. Zato je smiselno, 
da vsake tri leta preventivno obiščeš proktologa, ki bo 
pregledal, ali je tudi v notranjosti vse brezhibno. Pri osebah, 
ki živijo s hivom, priporočamo pregled enkrat na leto.

V primeru težav priporočamo takojšen pregled pri 
specialistu proktologije.

|| Higiena
Za zdravje ritke poskrbiš tudi z redno higieno. Pri umivanju 
ne uporabljaj agresivnih mil, za brisanje pa raje uporabi 
nežnejši toaletni papir, ki ti bo prihranil srbenje in ranice.
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|| Cepljenja
Cepljenje je najbolj učinkovita preventiva pred nekaterimi 
spolno prenosljivimi okužbami. Cepiva so zelo varna in 
večina ljudi nima nikakršnih težav po cepljenju.

|| Cepljenje proti hepatitisu A in B
Zelo priporočjivo.

S cepljenjem s kombiniranim cepivom preprečimo razvoj 
hepatitisa A in B in njegove posledice, vključno s cirozo in 
rakom na jetrih. 
Shema cepljenja: tri cepljenja (0, 1, 6 mesecev).

Vsem necepljenim posameznikom omogočamo brezplač-
no cepljenje na hepatitis A in B. Cepljenje lahko po testi-
ranju na Legebitri opraviš na območni enoti NIJZ.

|| Cepljenje proti humanemu papiloma virusu
Priporočljivo. Zelo priporočljivo za osebe s hivom. 

Humani (človeški) papilomavirusi (HPV) so virusi, s katerimi 
se pogosto okužijo moški in ženske. Veljajo za najpogostejšo 
spolno prenosljivo okužbo, saj je okužena večina moških, 
ki imajo spolne odnose z moškimi, simptomi pa niso vedno 
prisotni.

Priporočamo cepljenje z devetvalentnim cepivom, ki ščiti 
pred devetimi visoko rizičnimi tipi virusa. Cepljenje je 
samoplačniško v ambulantah NIJZ in pri nekaterih osebnih 
zdravnikih. 
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Zaščita po cepljenju je dolgotrajna. Poživitveni odmerki 
zaenkrat niso predvideni.

Shema cepljenja: tri cepljenja (0, 1, 6-12 mesecev). 
Cena: približno 71 € na odmerek (podatek iz leta 2017).

|| Cepljenje proti meningokokni okužbi
Priporočljivo za osebe s hivom.

Meningokokni meningitis je gnojno vnetje možganskih 
ovojnic, ki ga povzroča meningokok (Neisseria 
meningitidis). To je bakterija, ki je pri moških, ki imajo 
spolne odnose z moškimi (MSM), prisotna pogosteje kot 
v splošni populaciji, v Sloveniji celo pri vsakem drugem 
MSM. 

Cepljenje je še posebej smiselno za osebe z okvarjenim 
imunskim sistemom.

Cepljenje nudi zaščito pred določenimi skupinami menin-
gokoka. En odmerek cepiva daje zaščito za tri leta.
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|| O Legebitri
Pri Legebitri izvajamo številne projekte in programe, 
ki so primarno namenjeni LGBT-osebam, na področju 
človekovih pravic, duševnega, telesnega in spolnega 
zdravja ter delovanja z namenom doseganja družbenih in 
sistemskih sprememb za spoštovanje spolne usmerjenosti, 
spolne identitete in/ali spolnega izraza.

|| Info točka: informacije in druženje
Trubarjeva 76a, Ljubljana
01 430 51 44

|| Reviji Narobe in Gejm
Medija za LGBT-osebe, ki občasno izideta v obliki revije 
Narobe (LGBT-revija) ali Gejm (lifestyle revija, namenjena 
gejem, biseksualnim in transspolnim moškim).

Narobe: narobe.si
Gejm: narobe.si/gejm

|| Svetovanje in samopomoč
Skupina za samopomoč in strokovna svetovalnica
svetovalnica@legebitra.si
01 430 51 44
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|| Pravna svetovalnica in pravice LGBT
Pravno svetovanje in pomoč, ki jo LGBT-osebam 
brezplačno nudijo usposobljeni študenti višjih letnikov 
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
pravna.svetovalnica@legebitra.si
LGBTpravice.si

|| Družabni dogodki in aktivnosti
Izvajamo Kavarniške večere, izobraževalne tabore, 
družabna srečanja za mlade in starejše, in sicer tako v 
Ljubljani kakor tudi v lokalnem okolju. Koordiniramo 
projekt Živa knjižnica in nudimo možnost opravljanja 
študentske prakse.

legebitra.si

info@legebitra.si

facebook.si/legebitra

instagram.com/legebitra
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|| Zdravljenje
|| Infekcijske bolezni

Hiv, hepatitisi, sifilis in ostale spolno prenosljive okužbe

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja (infekcijska 
klinika), UKC Ljubljana
Japljeva ulica 2, Ljubljana
(01) 522 37 10

|| Dermatovenerologija 
HPV, herpes, gonoreja, klamidija, sifilis in ostale spolno pre-
nosljive okužbe 

Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana, Ambulanta za spolno 
prenosljive bolezni
Zaloška cesta 2, Ljubljana
(01) 522 41 41

Dermatovenerološke ambulante v zdravstvenih domovih oziroma 
bolnišnicah v Celju, Izoli, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Novem mestu, Piranu, Slovenj Gradcu, na Ptuju in Jesenicah 
ali druge samoplačniške ambulante.

|| Proktologija
Preventivni pregledi in zdravljenje bolezni zadnjika in danke 
(HPV – kondilomi in druge spolno prenosljive okužbe, heme-
roidi, vnetja, izpad danke, zaprtje ali uhajanje blata, tumorji 
danke …)

Kirurški center Zdrav splet (dr. Boštjan Mlakar, dr. med.)
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana in Mejna ulica 6, Maribor
(02) 614 44 77



KONTAKTI

Spletna stran
KAJiščeš.si
Celovite informacije o varnejši spolnosti in možnost spletnega 
pogovora s svetovalcem v živo.

  

  

  

HIV SOS telefon
070 36 16 96 (non-stop)

Informacije in podpora za osebe, ki živijo s hivom
buddy@legebitra.si
030 478 578 (vsak delovnik, od 10. do 16. ure)

info@KAJisces.si 

fb.com/KAJisces

twitter.com/KAJisces




