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PROGRAM SREČANJA: 
 

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev 

 

09.00 - 09.10  Pozdravne besede 

   Majda Šmit, dipl. m. s., predsednica sekcije 

   

I. SKLOP – moderatorica:  Mirna Nemanič,  viš. med. ses, univ. dipl. org. 

 

09.10 - 09.40    Kako komunicirati z mladimi na temo spolnosti      

30 min                  dr. Jožica Peterka Novak , prof. zdr. vzg., Urban Arnič, dipl. zn. 

  

09.40 - 10.25    Kontracepcijske metode 
45 min               prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med., spec. ginekologije in porodništva 
 

10.25 -10.40       Razprava 
15 min                   

 

10.40 - 11.10      ODMOR 

 

11.10 – 11.55    Spolno prenosljive bolezni 
45 min                  dr. Gabriele Turel, dr. med, spec. infektolog 

 

11.55 - 12.55     Spolna zloraba 

60 min     Katja Bašič, predsednica združenja proti spolnemu zlorabljanju 

 

12.55 - 13.10     Vnetja spodnjih  sečil 

15 min                  Prof.dr. Bojan Tršinar, dr. med., spec. urolog 

 

13.10 –13.25    Razprava 



15 min                   

 

              

13.30 - 14.15     KOSILO 

 

II. SKLOP –       moderatorica: doc. dr. Andreja Kvas, prof. zdr. vzg. 

 

14.15 - 14.45    Psihološki vidiki odraščanja : naj bo prav in fajn 

30 min      Staša Kušar, uni. dipl. psih.                                            

                                    

14.45 – 14.50   Priprava na delavnice, izvajajo se istočasno in se trikrat ponovijo 

5 min      

14.50 – 15.20    DELAVNICA 1, 2, 3 

30  min   

1. Živeti in ljubiti  Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg. 

2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov) Ksenija Noč, mag. zdr. nege 
3. Kontracepcijske metode   Tatjana Bočaj, dipl. m. s. 

                

15.25 – 15.55    DELAVNICA 1, 2, 3    

30 min  

1. Živeti in ljubiti  Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg. 

2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov) Ksenija Noč, mag. zdr. nege 
3. Kontracepcijske metode   Tatjana Bočaj, dipl. m. s. 

                  

16.00 – 16.30    DELAVNICA 1, 2, 3 

30 min    

1. Živeti in ljubiti  Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg. 

2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov) Ksenija Noč, mag. zdr. nege 
3. Kontracepcijske metode   Tatjana Bočaj, dipl. m. s. 

                      

16.30 - 16.45    RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SREČANJA 

15 min 

 

Programski in organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, doc. dr. Andreja 

Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, asist. Sanja 

Vrbovšek. 
 

Program  je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja 

pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi. 
 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 € z vključenim DDV za 

posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obvezno-

sti, so upravičeni do 50 % popusta, plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razlika do polne 

cene se krije iz naslova plačanih članarin. (Vključuje prehrano med odmori). 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbornica 

Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 - 14022019. 
Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa. 
Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava 

možna najkasneje do ponedeljka, 10.2. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest. 
 

Udeležba na strokovnem srečanju je omejena na 150 udeležencev. 
                                              

Predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 



Majda Šmit, dipl. m. s.                                                  
                                            



Urban Arnič, dipl. zn.

viš. pred. dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped.

Kako komunicirati z mladimi na 
temo spolnosti

Zbornica – Zveza, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni negi 

14. februar 2019



Namen prispevka 

• Predstaviti komunikacijo z mladimi na temo spolnosti, 
komunikacijske sposobnosti, ki morajo biti vključene v 
komunikacijo z mladimi ter pomembne osebe, ki 
komunicirajo z mladimi na temo spolnosti. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Uvod

• Mladostništvo je obdobje, ki pomembno vpliva na razvoj identitete in 
oblikovanje vrednot (Žalar & Leskovšek, 2013). Zato je pomembno, da 
mladostniki dobijo dovolj informacij glede spolnosti. 

• Widman et al. (2016) omenjajo, da imajo starši veliko vlogo pri 
posredovanju informacij o spolnosti, ker vplivajo na razvijanje vrednot 
glede varne spolnosti.

• Vloga zdravstvenih delavcev je, da zdravstveno vzgajajo mlade in 
njihove starše.

• Nujno je, da se mladostnik v odnosu počuti sprejetega, razumljenega 
in spoštovanega.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Norouzinia, et al. (2015) opisujejo komunikacijo kot dinamični in 
kompleksen proces, ki se dotika določenega okolja posameznika, s 
katerim je vzpostavljen stik. 

• Pomembno vlogo pri preprečevanju tveganega vedenja imajo 
zdravstveni delavci in starši, predvsem s preventivnim delovanjem, 
usmerjenim na vedenje mladostnika.

• Za dobro komuniciranje so pomembni elementi, kot so, izbor besed, 
vsebinska zveza, v kateri je nekaj povedano, telesna drža, mimika, 
kretnje, pomembna je tudi barva in ton glasu (Hajdinjak & Meglič, 
2012 cited in Arnič, 2017).

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Pomembno je, da se komunikacija o spolnosti začne v družini. 
Widman, et al. (2016) poudarjajo pomembnost komunikacije med 
starši in mladostniki. 

• Pojavijo se lahko ovire pri komunikaciji o spolnosti. Pri starših je to 
zaradi pomanjkanja znanja, pri mladostnikih pa je najbolj izražena 
ovira sram pred pogovorom o spolnosti ter nelagodje v odnosu s starši 
(Colón-López, et al., 2017).

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Mladostniki o spolnosti komunicirajo tudi med seboj, z vrstniki in 
prijatelji, ki so pomemben vir nasvetov in informacij. 

• Na spolnost pri mladostnikih vpliva druženje z vrstniki, predvsem na 
dojemanje oziroma razumevanje istospolne usmerjenosti ter uporabe 
kontracepcije (Gezahegn, et al., 2016).

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Izpostaviti moramo komunikacijo med zdravstvenimi delavci in 
mladostniki, ki poteka pri zdravstveni vzgoji (Torkar, et al., 2013). 

• Gorše Muhič (2009) opisuje elemente terapevtskega odnosa, ki so 
potrebni za enakopraven in dober medsebojni odnos. Le ti so 
sposobnost empatije, sposobnost vzpostavljanja zaupanja, 
sprejemanje mladostnika kot neponovljivega posameznika, 
razumevanje njegovih sposobnosti in omejitev, spoštovanje njegovega 
dostojanstva ter pravic in izkazovanje iskrenosti ter poštenosti do 
mladostnika. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Za to je dobro imeti skupek potrebnih veščin, ki se jih je možno 
naučiti (sprejeti različne medsebojne odnose, izmenjavo mnenj, 
zaupati ljudem, spoštovati ljudi in njihove pravice, imeti realna 
pričakovanja, sprejeti kritike, sprejemati posledice svojih odločitev 
ipd.). 

• Upoštevati je treba elemente kontaktne kulture, kot so: vljudnost, 
takojšnja pozornost do sogovornika, rokovanje, predstavitev 
(spodbuja vzpostavitev dobrega medsebojnega odnosa), vikanje 
(tikanje šele kasneje, če gre za dogovor), spoštovanje, strpnost, biti 
slišan, priznan, razumljen, sprejet.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Ob tem se je treba zavedati pomena čustev (lastnih, tujih), ki lahko 
spodbujajo, izkrivljajo ali celo zavirajo komunikacijo. Dejavniki 
uspešne komunikacije so: ustrezna jakost glasu, pozorno poslušanje –
slišanje, uporaba besednih tehnik, očesni stik ter nebesedna 
komunikacija.

• Iskrenost v pogovoru in prijaznost zbujata pri mladostnikih občutek 
zaupanja in sprejemanja, brez obsojanja. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKI

• Potrebno je izogibanje enosmerni komunikaciji, ki je brez dialoga in 
neustrezna za doseganje cilja (v našem primeru pogovora o spolnosti).

• Pomembno je, da mladostniki dobijo ustrezne informacije s strani 
strokovnjakov (zdravstvenih delavcev in učiteljev), ki jih opozorijo na 
tvegano spolno vedenje in spodbujajo k varni spolnosti. 

• Učitelji v šolah pripomorejo k vzgoji ter informiranju o spolnosti (). 
Težava se lahko pojavi v pomanjkanju znanja učiteljev ali v 
pomanjkljivem načrtu za izvajanje zdravstvene oz. spolne vzgoje 
(Tabong, et al., 2018).

• V tem primeru bi bilo smiselno vključevanje zdravstvenih delavcev v 
šole z vidika zdravstvene oz. spolne vzgoje.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



ZDRAVSTVENA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Je vnaprej načrtovana aktivnost, katere cilj je posameznike informirati 
o zdravju. Vključuje ozaveščanje o zdravstvenih problemih in 
dejavnikih tveganja, informiranje, motiviranje in spodbujanje k 
spremembi življenjskega sloga v korist zdravju ter opremljanje ljudi s 
spretnostmi in veščinami za te spremembe (Naidoo & Wills, 2009 
cited in Rebernik, 2018). 

• Zdravstveno vzgojno delo pri mladostniku je široko področje dela, ki 
ga zaposleni v zdravstveni negi izvajajo tako rekoč na vsakem koraku, 
tudi z lastnim zgledom (Peterka Novak & Pintar Babič, 2015). 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



ZDRAVSTVENA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Pomembno je, da pri mladostnikih spodbudimo kritično razmišljanje o 
zdravju, saj vpliva na manjšo možnost pojava tveganega vedenja
(Correa Júnior, et al., 2018). 

• Drobnič Radobuljac (2018) sicer trdi, da je tvegano vedenje v mladosti 
pogost pojav, vendar ob pravočasni in ustrezni pomoči strokovnjakov, 
ki poznajo delo z mladostniki, starši in učitelji preventivno delujejo in 
pravočasno ukrepajo.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



ZDRAVSTVENA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Vzgoja se prične v družini. Pomembno je, da zdravstveni delavci 
najprej zdravstveno vzgojne vsebine predstavijo staršem na 
roditeljskih sestankih in raznih seminarjih ali delavnicah. 

• Naloga zdravstvenih delavcev je podati prave in razumljive 
informacije, ki jih je možno pridobivati kontinuirano skozi daljše 
obdobje. Le tako bodo starši lahko ustrezno zdravstveno vzgajali svoje 
otroke (Albrecht, et al., 2017). 

• Del zdravstvene vzgoje bi morala predstavljati tudi spolna vzgoja. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



SPOLNA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Parmar (2018) opredeli spolno vzgojo kot vzgojo, ki zajema vse 
informacije glede spolnosti, tako planiranje družine, kot samo 
reprodukcijo. 

• Pomemben je interdisciplinarni pristop na primarni ravni zdravstvene 
oskrbe, kjer vsi vključeni strokovnjaki s svojim znanjem doprinesejo k 
izboljšanju spolne vzgoje in zdravja (Telo & Witt, 2018). 

• V obdobju mladostništva je razvoj spolne identitete ena glavnih 
značilnosti (Drobnič Radobuljac, 2018), zato je ustrezna in pravočasna 
vzgoja na področju spolnosti nujna. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



SPOLNA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Santelli, et al. (2018) izpostavljajo pomen spolne vzgoje v osnovnih 
šolah, saj celovita spolna vzgoja pomembno vpliva na zmanjševanje 
tveganega spolnega vedenja med mladostniki. 

• Tabong, et al. (2018) so v raziskavi, v Gani, ugotovili, da so tako šolarji 
kot učitelji mnenja, da so strategije učenja spolne vzgoje ter 
reprodukcije neprimerne, če jih izvajajo učitelji v šolah. 

• Njihovo mnenje je, da bi bilo bolje vključiti usposobljene psihologe ter 
zdravstvene delavce za zagotavljanje primerne zdravstvene vzgoje v 
šolah.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



SPOLNA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Pomembno je poznati razvoj mladostnikov v času pubertete na 
telesnem in duševnem področju. Zato je potreben poudarek na spolni 
vzgoji ravno v tem obdobju.

• Informacije pa morajo mladostniki dobiti ob začetku pubertete, saj je 
raziskava v Braziliji pokazala, da je starost fantov ob prvem spolnem 
odnosu med 13,9 ter 14,5 let in pri dekletih med 15,2 ter 16 let 
(Rodrigues Spinola, et al., 2017).

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



SPOLNA VZGOJA MLADOSTNIKOV

• Lee, et al. (2016) izpostavljajo, da lahko prezgodnji nastop pubertete 
ter zgodnji prvi spolni odnos vplivata na zlorabo alkohola, kajenja, 
drog ter tveganega spolnega vedenja kot na primer spolno prenosljive 
bolezni ter možnost večjega števila spolnih partnerjev. 

• Miranda, et al. (2018) opozarjajo na to, da lahko imajo mladostniki 
prvi spolni odnos v zgodnjih letih mladostništva, kar vpliva na 
možnost večjega števila spolnih partnerjev ter pojava spolno 
prenosljivih bolezni, zgodnjo uporabo alkohola ter tobaka, večjega 
števila splavov, težav med nosečnostjo ter prezgodnjega poroda. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Razprava

• V obdobju mladostništva na mladostnikovo vedenje vplivajo različni 
dejavniki, kot so družina, vrstniki, šola ter okolje, v katerem živijo.

• Velik poudarek je predvsem na komunikaciji mladostniki-starši.

• Vloga zdravstvenih delavcev je informirati tako mladostnike in starše glede 
zdravega načina življenja, še posebej, ko gre za zdravje na področju 
spolnosti. 

• Mladostniki se s spolno vzgojo srečajo tudi v šoli. McKay, et al. (2014) šole 
opisujejo kot institucije, ki imajo kontakt s skoraj vsakim mladostnikom. 
Znanje, ki ga mladostniki pridobijo v šolah, lahko uporabijo kot preventivo 
pri spolno prenosljivih boleznih, ko gre za uporabo kontracepcije, 
pridobivanje komunikacijskih sposobnosti in navezovanje medsebojnih 
odnosov.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Razprava

• V Sloveniji bi bilo smiselno razmisliti o vključevanju poklicnega profila 
šolska medicinska sestra v šole. V tujini že imajo izkušnje, kjer 
medicinske sestre skrbijo za zdravje v širšem pomenu besede, prav 
tako pa bi vplivale na vzgojo za zdravo in varno spolnost mladostnikov 
(Torkar, et al., 2013). 

• Prave in preverjene informacije glede spolnosti so naloga 
(zdravstvene) vzgoje, ki jo izvajajo učitelji, zdravstveni delavci in starši 
doma. Vzgojni programi morajo vključevati strategije, ki povečujejo 
obveščenost, motivacijo in spretnosti skrbnikov, staršev, učiteljev, da 
bi izboljšali komunikacijo med njimi in mladostniki (Seif, et al., 2017). 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Razprava

• Zlasti v adolescenci, ko mladi razvijajo svoje vrednote in prepričanja o 
spolni aktivnosti in spolnih normah, je pomembno vprašanje spolna 
dejavnost brez jasnega soglasja, kot eden od vidikov nasilja nad 
ženskami.

• Fantasia (2011) je izvedla raziskavo z namenom, da bi raziskali vplive 
na spolno odločanje mladostnikov. Rezultati so vključevali glavno 
ugotovitev, da je bil pri večini spolnih odnosov teh mladostnikov vpliv 
alkohola opredeljen kot dejavnik, ki ima vpliv na spolno privolitev. 
Poleg tega je prišlo do vsesplošne normalizacije in sprejemanja te 
vrste nekonsenzualnih spolnih aktivnosti in nihče ni označil teh dejanj 
za posilstvo ali napad.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Razprava

• Po mnenju avtorice morajo vsi, ki delajo z mladostniki, podrobneje 
oceniti spolno vedenje in priznati, da lahko kompleksni socialni 
dejavniki in individualne značilnosti prispevajo k okolju, v katerem so 
mladostniki v nevarnosti za nekonsenzualno spolno aktivnost.

• Izobraževalni programi za preprečevanje spolnega nasilja morajo 
vključevati informacije o pogajalskih in komunikacijskih spretnostih, ki 
bodo mladostnikom pomagale pri reševanju zapletenih medosebnih 
razmer.

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



ZAKLJUČEK

• Spolna vzgoja kot del zdravstvene vzgoje se mora začeti doma, v 
družini. Starši imajo pomembno vlogo, da mladostnikom predstavijo 
spolnost in strategije spoprijemanja s težavami na področju spolnosti,.

• Zdravstveni delavci si morajo prizadevati, da bodo zdravstveno vzgojo 
ter spolno vzgojo predstavili staršem in učiteljem, saj bi tako 
neposredno vplivali na spolno vzgojo v domačem okolju, ter vplivali 
na informiranost mladostnikov. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



ZAKLJUČEK

• V prihodnosti bi bilo smiselno v šolah organizirati delavnice na 
področju spolne vzgoje, ki bi vključevale individualne pogovore, 
možnost anonimnih vprašanj, saj bi se mladostniki počutili varno in bi 
bolj odprto govorili in spraševali o spolnosti.

• Z njimi bi mladostnikom predstavili kontracepcijske metode, 
predstavili posledice tveganega spolnega vedenja, vključili bi lahko 
vsebine za pridobivanje komunikacijskih sposobnosti ter s tem 
navezovanje dobrih medsebojnih odnosov.

• Primeren bi bil tudi razmislek o vključitvi šolske medicinske sestre v 
šole, saj bi s tem pripomogli k izboljšanju spolne vzgoje ter 
zdravstvene vzgoje na sploh. 

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



Hvala za pozornost!

Zbornica - Zveza, Sekcija medicnskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni negi



SPOLNO PRENOSLJIVE 

BOLEZNI (SPB)

Gabriele Turel, dr.med.

KIBVS

14. februar, 2019



SPOLNO PRENOSLJIVE 

OKUŽBE (SPO)

Gabriele Turel, dr.med.

KIBVS

14. februar, 2019



Razkritja

• Zaposlena

– Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

• Raziskovave, predavanja, svetovanje:

– Klinične raziskave: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ciljnji 

raziskovalni program, Ministrstvo za javno zdravje RS, Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost 

– Predavanja: MSD, GSK,Krka 

– Svetovanje: GSK, MSD

• To predavanje je sponzorirano s strani Merck Sharp and Dohme, inovativna

zdravila d.o.o. (MSD).

• Vsi pogledi in informacije predstavljene v tem predavanju predstavljajo

mnenje predavatelja in ne družbe MSD.

• MSD ne priporoča uporabe svojih zdravil izven odobrenih indikacij. Prosimo

preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.



SPO v Sloveniji so v porastu

Sočan A et al. Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v  Sloveniji v letu 2017  Ljubljana: NIJZ, 2018.



WHO growing up unequal. Dosegljivo na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf?ua=1



Spolno vedenje v Sloveniji – časovni vidik
presečna raziskava l.2004

Pinter et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2009 Apr;14(2):127-33



3 vrste SPO
• Bakterijske

• Klamidija

• Gonoreja

• Sifilis

• Parazitske
• Trihomoniaza

• Sramne uši

• Garje

• Virusne
• Genitalni herpes

• Genitalne bradavice

• Hepatitis

• HIV



KAKO SE LAHKO 

OKUŽIMO?

• spolni odnosi

– vaginalni, analni, oralni

– pogosto menjavanje spolnih 

partnerjev

• Dotik kože s kožo

• Vertikalni prenos z mame na 

otroka

• Preko okuženih predmetov

– zobne ščetke, rezila, igle, oprema za

tetoviranje/piercing

• Preko okuženih telesnih tekočin

– kri, semenska tekočina, 

vaginalni/rektalni izloček, mleko pri

dojenju 8



SPO 
Tveganje za prenos ob enkratnem spolnem odnosu

• Klamidija: 20 - 90 %

• Gonoreja: 60 -70 %

• Sifilis: do 60 %

• HPV: 40 - 70 %

• Hepatitis B: 30 - 40 %

• Hepatitis C: 0.6 - 7 % 

• HIV: 

incident:      0.3% 

MSM:     1-3%

heteroseks.:   ≤ 0.5%



VSE LAHKO IZGLEDA 

NORMALNO

• okužba pogosto poteka brez očitnih bolezenskih znakov

• partner/ka je vseeno lahko prenašalec



NEVARNOST neprepoznane in nezdravljene SPO

Razširitev okužbe - neplodnost!

å

Spolni partner:                         Otrok:

uretritis                                                      konjunktivitis

epididimitis                                                 pnevmonitis



KAKO 

PREPOZNAMO 

OKUŽBO?

• k

o

• Izcedek iz spolovila

• Spremembe na koži/sluznici

spolovila (razjeda, izrastki, 

oteklina, rdečina)

• Bolečina v spodnjem abdomnu

• Povečane, boleče regionalne

bezgavke

• Bolečine pri spolnem odnosu

• Povišana telesna temperatura



3 vrste SPO
• Bakterijske

• Klamidija

• Gonoreja

• Sifilis

• Parazitske
• Trihomoniaza

• Sramne uši

• Garje

• Virusne
• Genitalni herpes

• Genitalne bradavice

• Hepatitis

• HIV



Gonoreja

Neisseria gonorrhoeae

ŽENSKE

• inkubacija 3-7- dni

• 50% brez simptomov

• Gnojen izcedek

• Cervicitis, uretritis, 

vulvovaginitis

• Zapleti:

– Salpingitis

• Neplodnost

• Zunajmaternična nosečnost

– Kronične bolečine

– Perihepatitis, perisplenitis



Gonoreja

Neisseria gonorrhoeae

MOŠKI

• 10% brez simptomov

• Gnojen izcedek

• Uretritis

• Zapleti:

– Prostatitis

– Epididimitis

• neplodnost

POSEBNE OBLIKE

• Gonokokni tonzilitis

• Gonokokni konjuktivitis

• Gonokokni proktits

• Razsejana gonokokna okužba

• Dermatits-artritis sindrom



KLAMIDIJA

Chlamidia trachomatis

- Vlecljiv prozoren izcedek

ŽENSKE

• 70% brez simtomov

• Uretritis, cervicitis

• Zapleti
• Endometritis, salpingitis

• Neplodnost

• Zunajmaternilna nosečnost

• Kronične bolečine

• Razširitev v trebušno votlino

MOŠKI

• Uretritis, proktitis

• Zapleti
• Epididimitis

• Reaktivni artritis

• Reiterjev sindrom



Gonoreja in Klamidija – diagnostika in zdravljenje

• Diagnoza

– Bris sečnice, žrela, rektuma

– Gonoreja: Gramski razmaz, kultura, PCR

– Klamidija: PCR

• Zdravljenje

– Gonoreja:

• ceftriakson i.m in azitromicin p.o. 1x

– Klamidija:

• azitromicin 1x

• doksicilklin 7 dni



SIFILIS - naravni potek sifilisa

okužba

Primarni sifilis

Sekundarni sifilis

Latentni sifilis

Terciarni sifilis

Inkubacija 14-21dni (9-90)

2-12 tednov po pojavu rezjede

Hematogena diseminacija

Zgodnji latentni sifilis – 1. leto

Pozni latentni sifilis > 1 leto

2-20 let



Spolno prenosljive okužbe bolnikov s HIV (N= 626)
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Vsaj ena epizoda SPO v cca 60%



Primarni sifilis
- Treponema pallidum

Spontana zacelitev v cca 4-6 
tednih

Povečanje področnih bezgavk

Razjeda s čvrstimi robovi (ulcus
durum)

Drobna, čvsta papula

Inkubacija cca 3 tedne



Sekundarni sifilis
- Treponema pallidum

• Cca 2 meseca (2-12) tednov kasneje

• Sluznično kožne spremembe

• Makulopapulozni izpuščaj

• Lahko zelo diskreten

• Papule na dlaneh in podplatih

• Condilomata lata

• Področna alopecija

• Generalizirano povečanje bezgavk

• slabo počutje, vročina, angina, 

glavobol

• Serozni meningitis

• Uveitis



Naravni potek sifilisa

okužba

Primarni sifilis

Sekundarni sifilis

Latentni sifilis

Terciarni sifilis

Inkubacija 14-21dni (9-90)

2-12 tednov po pojavu rezjede

Hematogena diseminacija

Zgodnji latentni sifilis 1. leto

Pozni latentni sifilis > 1 leto

2-20 let

Granulomi v organih

- Sifilitični aortitis

- Prizadetost možganskih žil

Prizadetost centralnega živčevja

- Tabes dorzalis

- Napredujoča paraliza



Sifilis – diagnoza in zdravljenje

• Diagnoza

– Bris razjede in dokaz spirohet v temnem polju/PCR

– Serološki testi

• Šele 3-4- tedne po okužbi

• Treponemski: TPHA, TPPA, CIA, LIA, EIA

• Netreponemski VDRL, RPR

• Zdravljenje

– Benzatin penicilin G i.m. x 1

– Doksiciklin 14 dni



3 vrste SPO
• Bakterijske

• Klamidija

• Gonoreja

• Sifilis

• Parazitske
• Trihomoniaza

• Sramne uši

• Garje

• Virusne
• Genitalni herpes

• Genitalne bradavice

• Hepatitis

• HIV



Genitalni herpes

• Herpes Simplex Virus (HSV 1 in 2)

• 1/5 okuženih nima nikoli težav
– Kljub temu širijo okužbo

• Klinična slika
– Gručice mehurčkov

– Plitve, boleče razjede

– Dizurija,slabo počutje,izcedek,povečane
dimeljske bezgavke

• Zapleti
– Pogosto ponavljanje

– Vnetje centralnega živčevja

– Prenos iz mame na otroka
• primarna okužba:  50-60%, prva ponovitev: 

25%, nadaljnje ponovitve 2% 



Genitalni herpes

• Diagnoza

– Klinična

– Bris razjed na PCR

– Serološka

• Zdravljenje

– Aciklovir, valaciklovir, famaciklovir

– Ozdravitev ni možna

– Kemoprofilaksa (>6x/leto)



Okužba s HPV

• Humani papilomavirus, HPV

>150 podtipov

visokorizični, onkogeni: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58..

nizkorizični, ne-onkogeni: 6, 11..

• Ena najpogostejših SPO

>50% spolno aktivnih vsaj 1x tekom življenja

Večina za okužbo ne ve in jo širi naprej

• Način prenosa okužbe (preko kože in sluznic)

Intimni stiki

Spolni odnosi (kondom NE nudi 100% zaščite!)

Z matere na otroka

• Klinična slika

– Anogenitalne bradavice

– Rak materničnega vratu, rak moškega in ženskega spolovila



Genitalne bradavice, po spolu in starosti

Sočan A et al. Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v  Sloveniji v letu 2017  Ljubljana: NIJZ, 2018. 



Svetovno breme bolezni, ki jih povzročajo HPV

1. de Sanjosé S et al. Lancet Oncol. 2010;11:1048–1056. 2. de Sanjosé S et al. Eur J Cancer. 2013;49:3450–3461. 3. Alemany L et 

al. Eur J Cancer. 2014;50:2846–2854. 4. Alemany L et al. Int J Cancer. 2015;136:98–107. 5. Joura EA et al. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev. 2014;23:1997–2008. 6. Garland SM et al. J Infect Dis. 2009;199:805–814. 7. Guan P et al. Int J Cancer. 

2012;131:2349–2359. 

• HPV tipa 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 in 58 predstavljajo 9 najpogostejših tipov HPV, ki so 

povezani z rakavimi obolenji in drugimi boleznimi pri moških in ženskah.1–6

a HPV niso vzrok za vse predrakave spremembe in lezije materničnega vratu ter primere raka zunanjega spolovila, nožnice in zadnjika. S HPV je 

povezanih približno 90 % predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje,7 75 % lezij materničnega vratu nizke stopnje,7 30 % primerov 

raka zunanjega spolovila,2 od 70 do 75 % primerov raka nožnice3 in od 85 do 90 % raka zadnjika.4 b Predrakave spremembe materničnega vratu 

visoke stopnje so opredeljene kot cervikalne intraepitelijske neoplazije (CIN) 2/3.

Ocenjen prispevek tipov k primerom nekaterih vrst raka in drugih bolezni, povezanih 

s HPV

4 tipi HPV 

povzročajo:
(6, 11, 16 in 18)

9 tipov HPV povzroča skupaj:
(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 in 58)

Rak materničnega vratu 70 %1 90 %1

Rak zunanjega spolovilaa 75 %2 90 %2

Rak nožnicea 65 %3 85 %3

Rak zadnjikaa 85 %4 90%–95 %4

Predrakave spremembe materničnega 
vratu visoke stopnjea,b 50 %5 80 %5

Lezije materničnega vratu nizke stopnjea 25 %5 50 %5

Primeri genitalnih bradavic 90 %6 90 %6



Okužba s HPV in bolezni

OKUŽBA SLUZNIC OKUŽBA KOŽE

ONKOGENI

HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
NE-ONKOGENI

HPV 6, 11

Rak materničnega vratu

Rak zadnjika

Rak v ustni votlini

Rak moškega spolovila

Rak ženskega spolovila

Genitalne bradavice

Papilomi grla

Običajne bradavice

na koži rok in nog



Kako se razvije rak materničnega vratu?

Okužba z viskokorizičnim, 

onkogenim HPV

PREHODNA OKUŽBA
Izzveni brez zdravljenja

(cca 1 leto)

1-2 leti

PERZISTENTNA OKUŽBA
Prisotna > 2 leti

Brez zdravljenja običajno ne izzveni

2-5 let 5-9 let 9-15 let

CIN I CIN II - IV RAK

90%

10%

CIN = cervikalna intraepitelijska displazija



Program 

ZORA

Kaj lahko naredimo?

Normalni

maternični

vrat

Okužba s 

HPV

Predrakave

spremembe

CIN

CIN = cervikalna intraepitelijska displazija

Rak

materničnega

vratu

Cepljenje

proti HPV



HPV cepiva

Bivalentno

(Ceravix)

4-valentno

(Silgard/Garda

sil)

9-valentno

(Gardasil 9)

HPV podtipi 16, 18 6, 11, 16, 18
6, 11, 16, 18

31, 33, 45, 52, 58

• V Sloveniji:

• Od leta 2009/10 brezplačno za dekleta 

– od 2016: 9- valentno cepivo (oba spola od 9.leta naprej)

– 6. razred cepljene po programu + „zamudnice“ (do 26.leta)

– Obvezno zdravstveno zavarovanje

– Privolitev staršev (do 15.leta)



Učinkovitost cepiva



Argumenti ZA cepljenje

1. Ker cepivo zaščiti proti raku
• Najpogostejši rak evropskih žensk med 25-34 letom

2. Ker cepivo zaščiti pred anogenitalnimi bradavicami
• Podtipa 6 in 11 > 90% bradavic

3. Ker je zelo učinkovito
• Ugotavljajo, da tudi po 10 letih učinkovito varuje

4. Ker je zelo varno
• Rekombinantno cepivo, mrtvo (ne more povzročiti okužbe ali bolezni)

• Najbolj testirano od vseh cepiv

• Najpogostejši neželeni učinki

• Reakcija na mestu vboda (bolečina, oteklina, rdečina) 

• Glavobol

• Omotica, slabost

• Povišana telesne temperatura



Zakaj NE cepiti?

• resna alergična reakcija na sestavine cepiva

• resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva

• cepljenje se odloži v času akutne okužbe z zvišano telesno temperaturo

• Drugih razlogov NI



Kako cepimo?

• Odmerki
– Do 15 let 2 odmerka (0,6)

– Nad 15 let 3 odmerki (0,2,6)

• Zakaj tako zgodaj?
– Boljša imunost pri mlajših

– Preprečuje okužbo, ne zdravi

• Kaj pa moški?
– Preprečuje raka zadnjika, penisa

in genitalne bradavice

– posredno zas ̌čiti ženske

– MSM populacija

– samoplačniško od 9.leta

• Kaj pa starejši?
– Drugi vrh HPV okužb

– 80% manjša ponovitev predrakavih
sprememb



Virusni hepatitis

• HBV(D), HCV, HAV

• Vnetje jeter

• Kronično vnetje (10-75%)          Jetrna ciroza

• Rak jeter (HCC) 

• Hepatitis A & B(D) preprečujemo s cepljenjem

• HBV: otroci ob vstopu v šolo (3 odmerki)

• Hepatitis C danes uspešno zdravimo



Hepatitis B

Tomažič J.  Infekcijske bolezni., 1. izd.  Ljubljana 2014. 

po svetu: 257 milijonov 

kronično okuženih



Hepatitis C

Tomažič J.  Infekcijske bolezni., 1. izd.  Ljubljana 2014. 

WHO: 71 M ima kronični C hepatitis

letno umre 399 000 (ciroza + HCC)



Zdravljenje okužbe s HCV: 

DAA„direct acting agents“





WHO, 2018



Načini prenosa HIV

Vaginalno < 0.5% 

MSM 1 - 4% 

Oralno - ?

IVUD

Incident  0,33%

40% brez ukrepov

0,5%–2% 

z vsemi ukrepi

V SLO 

hemofiliki



Načini prenosa HIV



Število novih primerov na leto

NIJZ, 2018

• Leto 2017: 40 (1,9/100.000)

• Leto 2018 do 20.11.: 32 (1,5/100.000) 



HIV - Evropa 

Source: UNAIDS. Global AIDS Update 2017. 

Slovenija, 

incidenca:

<2/100.000

Vir NIJZ, 2017, 2018



Naravni potek okužbe s HIV brez zdravljenja



Akutni HIV sindrom

• Po 2-6 tednih

• Podoben infekcijski
mononukleozi ali gripi

• Traja 14 dni

• Bolniki zelo kužni



Naravni potek okužbe s HIV brez zdravljenja



Indikatorske bolezni iz skupine B



Naravni potek okužbe s HIV brez zdravljenja



Klinične opredelitve HIV okužbe (CDC)



Klinične opredelitve HIV okužbe (CDC)



Klinične opredelitve HIV okužbe (CDC)



AIDS – pomeni propad celične imunosti



Življenjski krog HIV in mehanizmi delovanja zdravil
Več kot 20 različnih učinkovin

5 razredov zdravil: NRTI, NNRTI, INSTI, PI, FI



2 NRTI   +   3 zdravilo

INSTI

NNRTI

PI

Zdravljenje HIV



Zdravljenje HIV včeraj/danes

• Veliko tablet

• Veliko stranskih učinkov

• Veliko interakcij

• 1-3 tablete

• Večja varnost

• Večja svoboda

• Odlična učinkovitost



Pričakovana življenjska doba OŽHIV 
se skokovito podaljšuje...



Preprečevanje SPO

 Upoštevanje pravil varne spolnosti:

A + B + C

A abstinenca (odlaganje prvega spolnega 

odnosa,vzdržnost do tveganih spolnih odnosov )

B zvestoba (zmanjševanje števila spolnih partnerjev)

C kondom
(pravilna uporaba kondoma pomembno zmanjša tveganje za okužbo, 

vendar npr v primeru HPV, zaradi prisotnosti virusa na drugih mestih kože in 
sluznic, ni popolna zaščita pred okužbo)

 Pravočasno CEPLJENJE (HPV, HBV, HAV)

 Odkrivanje SPO in zdravljenje



Hvala za pozornost 



Ljubljana:, 14.02.2019

“ VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST “

Katja Bašič:

PREDSTAVITEV   NEKATERIH ZNAČILNOSTI 

SPOLNIH NAPADOV NA OTROKE

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Katja 

Bašič

7. 11. 2019
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Kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let

Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Katja 

Bašič

7. 11. 2019
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.STAROSTNA STRUKTURA ŽRTEV IN 

RAZKRIVANJE

56%  spolnih zlorab se je začelo že pred 7 letom 

starosti

- 47% otrok je zlorabil več kot le 1 storilec

-19% otrok je prišlo v stik s policijo
http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf

darkness to light

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf


RAZKRITJE

 NI POVEDAL NIKOMUR    56,7%

 SPREGOVORILO JIH JE    43,0%

 OD TEGA  JIH JE 

 35,7%    POVEDALO O ZLORABI MATERI

 31,7%    POVEDALO DRUGIM ( DRUGI BLIŽNJI, OSEBAM, KI JIM ZAUPA, )

 15,8%    POVEDALO BRATOM ( PRETEŽNO DEKLICE)

 7,0%   POVEDALO OČETOM

 http://www.d2l.org/wp-

content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf darkness to light

 4

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf


SPOLNA ZLORABA OTROKA

- je najokrutnejše in najbolj zapleteno človeško 

izkustvo

- pomeni izdajo otrokovega prvinskega zaupanja 

- je izdaja bistva otroštva

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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SPOLNA ZLORABA OTROKA JE NASILJE!

- nasilje ni samo fizična sila

- Je potreba in nuja obvladovanja

- Najučinkovitejši način, da storilec to doseže je z 

načinom spolnega zlorabljanja otroka

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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POGLED NA SPOLNO ZLORABO0

- Ob razkritju spolne zlorabe ljudje v otrokovi 

socialni mreži zavzamejo različna stališča do 

domnevnega dejanja.

- Problem družine,druženja, soočanja , stigme…

-Tako spolna zloraba ob razkritju ni vedno 

doživeta kot zločin in zato je nujna koordinacija 

intervencij. 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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DEFINICIJA   SPOLNE    ZLORABE:

Udeležba odvisnih otrok v spolnih aktivnostih z 

odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali večja od 

njih, pri katerih je otrok zlorabljen kot spolni 

objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja 

te osebe in pri tem nima možnosti, da bi zaradi 

neenakih moči v odnosu med njim in drugo 

osebo privolil v spolno aktivnost ali ne.

( vir: Family Matters uk.org.)

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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KRŠITEV SPOLNE NEDOTAKLJIVOSTI OTROKA NE 

OPREDELJUJE SAMO KAZENSKO PRAVNA 

DEFINICIJA 

-Tudi če spolna zloraba nima znakov kaznivega 

dejanja, jo moramo obravnavati zelo resno

-Vedno  gre za kršitev otrokove integritete in otrok 

lahko potrebuje podporo in morda tudi pomoč 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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KDO  SO NAJPOGOSTEJŠI STORILCI

Največ spolnih zlorab se zgodi v obstoječih 

odnosih (družina, širša družina, osebe, ki jih 

otrok pozna, ki jim zaupa)

Razkritje spolne zlorabe ima skoraj vedno 

posledice za odnose, tako za otroke, kot za 

ostale v otrokovi najožji socialni mreži

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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NEKATERE ZNAČILNOSTI DELOVANJA STORILCEV

-Načrtujejo spolno zlorabo otroka, gre za planiran 

proces 

-Izberejo lažje obvladljivega, bolj ranljivega 

otroka, otroka ki »mu nekaj manjka«,

-Zgradijo  nadzor nad otrokovo okolico in sistem 

vzdrževanja tega nadzora

- Najprej poiščejo, ustvarijo kot naključne 

trenutke / npr. igra, žgečkanje../

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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NEKATERE ZNAČILNOSTI DELOVANJA STORILCEV 

2

- Skrbijo, da zlorabljajo otroke »na meji«

- Žrtvi govorijo o »ljubezni«, da dobijo njeno 

zaupanje, vdanost in nato čustveno odvisnost,

- Ko je žrtev ujeta v zlorabljajočo situacijo, storilec 

začne zadovoljevati svoje potrebe

- Tako doseže, da se žrtev počuti slabo, z občutki 

krivde, da kooperira v upanju  in strahu, 

prevzame odgovornost za svoje vedenje



Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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NEKATERE ZNAČILNOSTI STORILCEV

- na otroke se obračajo da potešijo potrebo po moči,po 

oblasti, po nadzoru ,dominanci,

- prekoračitev meja

- potreba po brezpogojni, neogrožujoči “ljubezni”

- Nizka socialna zrelost, pomanjkanje empatije

- Socialna izoliranost, umaknjenost vase

- lahko zgodovina zlorabe v otroštvu ( nepredelana 

zloraba)

- pedofilija 

-

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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NEKATERE ZNAČILNOSTI STORILCEV 2

- agresivni, posesivni, izberejo podredljivo 

partnerko, to jim da občutek moči,

- Iščejo partnerko, ki jim bo nadomestila mater,

- Njihove partnerke pogosto  trpijo različne oblike 

nasilja,

- Pričakujejo sodelovanje partnerke pri 

neobičajnih , ponižujočih, spolnih praksah,

- pornografija, eksperimentiranje

- V okolici delujejo prijazno

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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ŽENSKE STORILKE

- O njih je manj znanega

- Pogosto so bile žrtve zlorabe v otroštvu 

- Žrtve redkeje poročajo

- Pri majhnih otrocih zlorabo lahko hitro prikrijejo 

z “negovalnimi opravili”

- Pripisuje se jim naravna zaščita otroka

- Gledajo se kot “manj nevarne”, ne penetrirajo, 

ni posledic z nosečnostjo 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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OTROCI,KI SPOLNO ZLORABLJAJO DRUGE 

OTROKE

- vsi profesionalci morajo vzeti zelo resno 

seksualno zlorabljajoče vedenje otrok napram

drugim otrokom

- že študije iz leta 1991 kažejo, da je 1/3, do 1/2 

zlorabljajočih otrok bilo samih spolno 

zlorabljenih in  polovica psihično, najpogosteje 

znotraj družine

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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RAZKRITJE ZLORABE

- Redko ga sproži žrtev

- Najpogosteje pozorni odrasli

- Preko spremenjenih ,ponavljajočih se vedenj pri 

otroku,ki so lahko podprta s kratkimi verbalnimi 

sporočili

- Številna razkritja pridejo na dan po ločitvah

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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MOŽNE POSLEDICE

•- OTROK JE LAHKO HOSPITALIZIRAN TUDI ZARADI POSLEDIC SPOLNE 

ZLORABE, PA TEGA NE VEMO

•- Z ZNANJI O DINAMIKI ZLORABE in možnimi posledicami  

-

- POZORNOST NA NEK NAČIN IZSTOPAJOČEMU VEDENJU OTROKA , KI SE 

PONAVLJA IN MOREBITI PRISOTNIMI NJEGOVIMI VERBALNIMI SPOROČILI, SE  

LAHKO TUDI VI SOOČATE Z ZLORABLJENIM OTROKOM.

•- SIMPTOMI SO LAHKO  ZELO RAZLIČNI, TUDI GLEDE NA STAROSTNO 

OBDOBJE, NAČIN ZLORABE, S STRANI KOGA JE BILA ZLORABA STORJENA, 

TRAJANJE ZLORABE , RAZLIKA V STAROSTI idr. 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Katja 

Bašič

7. 11. 2019
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NEKATERE  POSLEDICE 

• močenje postelje, težave s sečili,  bolečine pri uriniranju, pogosto hodi na 

stranišče, 

• težave z iztrebljanjem,  blatenje v hlačke, 

• strah oz. odklanjanje dotikov,

• slačenje, razkazovanje v prisotnosti drugih,  strah pred slačenjem, na sploh 

težave tudi z oblačenjem 

• srbenje, pordelost, 

• bolečine v spodnjem delu trebuha,  

• glavoboli, 

• težave pri hoji, sedenju,  

• težave pri prehranjevanju, 

• nazadovanje v vedenju, 

• težave s koncentracijo, motnje pri učenju, 

• motnje spanja s strahovi , nočne more, 

• odsotnost, umaknjenost, 

• jeza, neubogljivost,  pavliharstvo, 

• hitre spremembe vedenja, nezaupljivost, 

• spolno vedenje, neprikrito masturbiranje,

• tudi poškodbe, čeravno  zelo redko modrice (vrat, zapestja, noge)

• izcedki, 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Katja 

Bašič

7. 11. 2019
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POSLEDICE

 - boji se zdravnikov, 

 - povečan ščitnični hormon

 - povečane bezgavke v trebuhu, 

 - povišana temperatura,

 - pordelo spolovilo,

 - smrdeč izcedek iz spolovila, 

 - znižanje odpornosti,

 - alergije,

 - težave z dihanjem

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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POSLEDICE

 -pojav rdečih izpuščajev, okoli ust, po telesu, 

 -pogosta obolevanja,

 -bulimija, anoreksija

 -masturbacija,

 -razširjena vaginalna ali rektalna odprtina,

 -sladkorna

 -ponavljanje dogajanja, ki so ga trpeli, idr.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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POSLEDICE SPOLNIH ZLORAB

- ne obstoji “sindrom spolne zlorabe”,

- posledice se lahko pokažejo zelo pozno 

- o posledicah lahko govorijo odrasle, preživele  

žrtve spolne zlorabe,

- o tem ne morejo govoriti otroci

- pri njih je prepoznavanje možnih posledic  

odvisno od odgovornih in usposobljenih 

odraslih 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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VEDNO PRISOTNE POSLEDICE

KRATKOROČNE:
 IZDAJA

 SRAM/STIGMA

 NEMOČ

 KRIVDA

 DOLGOROČNE:

 Izdaja/ zloraba zaupanja

 Občutki krivde/samoobtoževanje

 ( vir: Haldor Øvreeide, izobr. leta 2014 v Ljubljani) 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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ODZIV STORILCEV NA RAZKRITJE

- Najpogosteje zanikajo zlorabo

- Majhne otroke zlahka postavijo na laž

- Razloge za otrokovo poročanje naprtijo 

maščevalni materi, širši družini, razvezi,

- Pozornost usmerjajo v gledanje filmov, TV in na 

naučenost otroka

- Uspešno obvladujejo institucije/pred in po zl./

- S tem naprej zlorabljajo svojo moč, žrtev se 

hitro znajde v slabšem položaju.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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ČE VAM OTROK ZAUPA ZLORABO

- vzemimo sporočila zelo resno

- Ne sprašujmo, temveč poslušajmo otroka

- Ne prekinjajmo ga 

- Takoj zabeležimo pogovor, zapiši čas, datum, 

kraj in prisotno osebje

- Ne minimalizirajte problema, povejte da je prav, 

da je povedal, da je dober, da ga imate radi, da 

boste poskrbeli,da se mu to ne bo več 

dogajalo.Zabeležite vse sledeče dogodke 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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VAŠE DOLŽNOSTI

- brez dvomov verjeti žrtvi in jo podpreti  

-ravnanje po ZPND in Pravilnikih o postopkih pri 

izvajanju zdravstvene dejavnosti , vzgojno 

varstvene  dejavnosti, Pravilniku o 

multidisciplinarnem sodelovanju

- podaja prijave, lahko ovadbe

- obveščanje CSD

-sodelovanje pri zbiranju obvestil

-po potrebi pričanje v nadaljnjih postopkih

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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TIMSKO DELO

- je usmerjeno v zaščito otroka

- osnova je v Zakonu o preprečevanju nasilja

v družini- ZPND,

- nikoli ne moremo sami dati odgovora na 

to,da je otrok ogrožen in potreben zaščite

- tim  lahko predlaga vsak

- odločitev o tem je na CSD-ju

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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OTROKOM MORAMO POMAGATI TUDI ČE NE 

RAZKRIJEJO ZLORABO ALI ČE JO ZANIKAJO

- otroku moramo dati možnost, čas in spoštovanje 

tudi, da je tiho znotraj zaščite

- Tako je razbremenjen odgovornosti, saj zahteva 

po razkritju naredi otroka odgovornega za 

dogajanje

- Otrok mora biti razumljen  in zaščiten  z znaki in 

simptomi tudi brez razkritja, toda tudi brez 

tabuiziranja incidenta.  

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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PREDKAZENSKI, POLICIJSKI POSTOPEK

- se lahko prične na osnovi lastne aktivnosti 

policije

-na osnovi prijave zoper znanega ali neznanega 

osumljenca

-na osnovi kazenske ovadbe ,podane na zapisnik 

/ podana lahko policiji ali državnemu tožilstvu/

-ovadbo lahko poda vsakdo/KD se preganja po 

uradni dolžnosti/

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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ŽRTEV, OŠKODOVANEC-KA IMA PRAVICO

- do osebne podpore ob stiku s policijo in drugimi 

institucijami,

- pravico do kopije zapisnika o podani ovadbi

- pravico , da je seznanjen s potekom postopkov

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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RAZISKAVA SUMOV KD SPOLNEGA NAPADA 

- izjemnega pomena je ustrezna širina  

- raziskava sumov , ko gre za SZ je “ sestavljanje 

mozaika”

- nujna usposobljenost, specializacija

- pripravljenost, želja, da delujemo na tem 

področju

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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PRVI UKREPI SO IZJEMNEGA POMENA

- Prvi ukrepi ob sumu SZ so zelo pomembni za 

izid

- Nevarno je, da prehitro ovržemo sum

- Sum je treba vzeti resno / matere so pogosto 

nesigurne v zvezi s sumi, želijo si, da nebi bilo 

res, potrebujejo pomoč v postopku 

razčiščevanja/

- Slabe preiskave hitro zanikajo otroka 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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POMEMBNA NAČELA

-problem spolne zlorabe je multidisciplinaren

- Vsak strokovnjak se mora zavedati svoje odgovornosti

-Cilj dobiti toliko podatkov, da sum lahko potrdimo ali 

ovržemo

-Ne zaključujmo na osnovi premalo podatkov

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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ZANIKANJE OTROKA 

- Izpostavljanje otroka domnevnemu ali 

neznanemu storilcu lahko spodkoplje otrokove 

izkušnje in škoduje tudi njegovemu razvoju.

- lahko pomembno vpliva na raziskavo suma

- Razumemo odzive odraslih žrtev in njihove 

potrebe v zvezi s storilci, zanikamo pa v celoti 

potrebe otrok.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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POLICIJA

- zbere potrebna obvestila, raziskuje sum KD

- Dokaze / v 95% pri sumih SZ ni dokazov/

- O razgovoru  z otrokom se odloča zakoniti 

zastopnik 

- pogovor z otrokom s strani policije nima

procesne vrednosti v nadaljnjih postopkih

- zasliši domnevnega osumljenca

- poda ovadbo ali poročilo pristojnemu DT

- O svojih ukrepih obvesti zak.zastop. 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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DRŽAVNO TOŽILSTVO

- sprejme ovadbo na zapisnik neposredno od

oškodovanca-ke

- sprejme ovadbo policije

- odloča o vložitvi zahteve za preiskavo,obtožnice,

- ovadbo zavrže

- s tožilcem oškodovanec lahko stopa v stik

- o svoji odločitvi tožilec pisno obvesti 

oškodovanca-ko

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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SODIŠČE

- preiskava

- predobravnavni narok

- glavna obravnava

V DVOMU TOŽILEC LAHKO OBTOŽI, SODIŠČE PA 

OPROSTI!

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Katja Bašič

7. 11. 2019
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Hvala  za  pozornost!


