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SVETOVANJE O INFEKCIJI Z VIRUSOM HIV IN O BOLEZNI AIDS
Soline je diplomirani
socialni delavec, specializiran
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Članek zajema osnovne, a koristne podatke o epidemiji, epidemioloških vzorcih in o načinih
prenosa okužbe. Nato je predstavljeno svetovanje in pojasnjeno, komu je svetovanje o infekciji z
virusom HIV in o bolezni aids namenjeno ter komu je potrebno. Predstavljeni so načini svetovanja
pred testiranjem in p o testiranju, svetovanje pri negativnem rezultatu, pri nedoločljivem rezultatu
ter pri pozitivnem rezultatu. Posebna pozornost je posvečena specifičnim ciljnim skupinam, kot
so dojenčki, šoloobvezni otroci, seropozitivni otroci s hemofilijo in nosečnice. Posebno poglavje
je posvečeno svetovanju »zaskrbljenih zdravih«. Na koncu so predstavljeni najnovejši podatki o
infekciji z virusom H I V in o bolezni aids v Sloveniji. V dodatkih so podani še napotki za uporabo
kondomov, priporočila posamenikom in različnim skupinam in uporabne informacije za
seropozitivne osebe.
K L J U Č N E BESEDE: svetovanje, virus HIV, AIDS, testiranje, tvegano vedenje, »zaskrbljeni zdravi«,
prevencija

Jasna

Cajnko,

Jasna Cajnko
UKREPI CENTROV ZA SOCIALNO DELO POD DROBNOGLEDOM
prof. soc. ped., je strokovna delavka in direktorica Centra za socialno

delo

Ruše.

Avtorica predstavi svoje videnje socialne politike v okviru socialnega varstva, kot ga doživlja kot
strokovna delavka in sočasno direktorica na centru za socialno delo. V prispevku poskuša
predstaviti antagonizem med "stroki zavezanim in etičnim" ter "vpetostjo v sistem in socialno
kontrolo". Dotakne se še odzivov javnosti na ukrepe, ki so javnim zavodom poverjene z javnimi
pooblastili, ter prek kratkega skoka v preteklo obdobje organiziranosti socialnega dela išče
odgovore za današnjo večjo ali manjšo naklonjenost uporabnikov socialnemu delu. Opozori na
dvojnost vloge strokovnih delavcev na centrih za socialno delo, ki s svojo humanistično izobrazbo
in strokovno avtentičnostjo nujno opravljajo še opravila drugih, njim tujih strok, kot sta pravo in
upravna stroka. Opozarja, da je delo strokovnjakov na področju socialnega dela pogosto vrednoteno
s stališča drugih strok, zlasti tistih z daljšo profesionalno tradicijo.
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