
Društvo ŠKUC 
Metelkova 6 
1000 Ljubljana, Slovenija 
magnus@skuc.org  
www.skuc.org 

Duševne bolezni so nedvomno povezane s HIV/aidsom, kot naključnim dejavnikom in kot posledico, medtem ko je 

zdravljenje duševnih motenj in pomoč ljudem, ki živijo z virusom HIV/aidsom ključnega pomena, tako za izboljšanje 

kakovosti njihovega življenja, kot za preprečevanje nadaljnjega širjenja okužbe. 

Resnost aidsa, kljub novosti pri zdravljenju, pogosto vodi v resne težave z duševnim zdravjem za tiste, ki so okuženi kot 

tudi za njihove "bližnje« (skrbniki, sorodniki). Poleg tega so osebe z duševno boleznijo ali duševno motnjo še bolj ranljive 

za okužbo z virusom HIV. Žal so te povezave med HIV/aidsom in težavami v duševnem zdravju vse preveč pogosto 

spregledane ali prezrte.  

Cilji projekta: 

· Izboljšanje kakovosti življenja ljudi z dvojno/trojno diagnozo, (HIV/zasvojenosti/duševne bolezni), v novih državah 

članicah EU (Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija) zaradi vse 

boljšega dostopa in kakovosti storitev na področju duševnega zdravja in psiholoških podpornih storitev za ljudi z dvojno/

trojno diagnozo in za populacije, ki so ranljivejše za okužbo s HIV ter so pri njih duševne bolezni pogostejše. 

· Krepitev ozaveščenosti o povezanosti med HIV/aidsom in težavami v duševnem zdravju med strokovnjaki na ustreznih 

področjih (zdravstvo, socialno varstvo itd.) in pri vladnih ustanovah v sodelujočih državah. 

· Izboljšanje zmogljivosti zdravstvenih delavcev v novih državah članicah EU z razširjanjem najboljših praks, ki obstajajo 

v starih državah članicah EU na področju celovitega pristopa k duševnemu zdravju in HIV/aids.  

 

Projekt se bo odvijal od 1. septemba 2009 do 31. avgusta 2012.  

Projekt zajema raziskave, izobraževanje, zagovorništvo kot tudi oblikovanje strokovnih centrov na področju 

duševnega zdravja in HIV/aids, ki bodo zagotovili nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta. V idealnem primeru bi 

projekt moral vplivati na vključitev duševnega zdravja v nacionalne in evropske strategije in politike obravnavanja  HIV.  

Koordinator projekta - Social AIDS Committee, Poljska  Slovenski partner - Društvo ŠKUC 

  

Projekt delno financira EU  
 Zdravstveni program  2008-2013. 

“Razvijanje programov na področju HIV/aidsa in duševnega zdravja v 

državah EU (Poljska, Estonija,  Latvija, Litva, Bolgarija) - MAIDS.” 

www.mentalhealthHIV.eu 

Raziskovanje: 

1. Analiza potreb na področju duševnega 

zdravja in HIV/aidsa. 

2. Potrebe določenih populacij v povezavi 

duševnega zdravja in HIV/aidsa. 

 
Usposabljanja in izpopolnjevanja: 

Priročniki: 

1. Predstavitev duševnega zdravja in HIV/aidsa. 

2. Podpora osebam s HIV s posebnimi potrebami. 

3. Socialna, psihološka pomoč in samopomoč oseb, ki živijo s HIV/aidsom. 

4. Vpliv zdravil protiretrovirusne terapije na duševno zdravje (težave z red-
nim jemanjem zdravil).  

5. HIV/aids in in težave z duševnim zdravjem. 

6. Praktični napotki za psihiatre, psihiatrično osebje in sestre, psihologe,  

socialne delavke/ce ...  

Niz mednarodnih in nacionalnih projektov usposabljanja. 


