ljudi, ne pa obolelih; vendar so bili t i ljudje sprejeti v glavnem iz drugih razlogov, okuženost je bila naključen spremljevalec. Uvodničar izraža bojazen, da
bo iz administrativnih razlogov nujno razvrščati ljudi v različne kategorije s posebnimi nazivi (npr. "okuženi", " o b o l e l i " , ipd.). V sedanjem trenutku je naloga
vodij oddelkov za socialno delo i n f o r m i r a t i , izobraževati in usposabljati, da bi
vsaj nekoliko o m i l i l i bojazen delavcev pred delom z okuženimi in obolelimi; šele potem se je smotrno l o t i t i organizacijskih in drugih vprašanj.

PROGRAM SE NI POMOC
W. Mallinson, AIDS: an issue of concern for SSDS? Social Work Today, 18, 23,
1987, 12.

Vodja škotske organizacije za spremljanje aidsa (National Organizer of Scottish
AIDS Monitor), socialni delavec po stroki, jezno komentira dosedanje delo oddelkov za socialno delo na področju obrambe pred aidsom in skrbi za žrtve.
Aids se je pojavil pred š t i r i m i l e t i in vsak oddelek, ki vidi le malo dalj od svojega nosu, bi lahko predvidel posledice, s katerimi imajo sedaj opraviti. V veliki Britaniji je bilo ob koncu leta okrog 600 primerov aidsa, od tega jih je 300
že umrlo. Na škotskem so številke manjše: do sedaj je bilo 12 smrtnih p r i m e rov. Pričakujejo pa, da se bo do poletja bolezen razširina predvsem na področje
Edinburgha. In vendar se socialni delavci vedejo, kot da ni nobene nevarnosti.
Nekega seminarja za vodje oddelkov za socialno delo so se udeležili le ljudje
srednjega ranga, ni pa bilo tistih, ki odločajo. Nekateri oddelki organizirajo izobraževanje o aidsu, pač zaradi notranjih in zunanjih pritiskov. Vendar so ta p r i zadevanja skromna in kampanjska. V večini oddelkov so se dogovorili glede skrbi za okužene in obolele otroke ali otroke okuženih in obolelih staršev, ki ne
morejo skrbeti za otroke. To je v okviru dosedanjih pristojnosti in odgovornosti
teh oddelkov. Toda veliko opravil je novih in niso v okviru dosedanjih odgovornosti - kaj lahko se bo zgodilo, da se bodo tem opravilom izognili. V nekaterih
oddelkih so za zadeve v zvezi z aidsom zadolžili posebne referente. Spisek njihovih nalog je po besedah člankarja tako obsežen, da bi prestrašil še direktorja
multinacionalne družbe. V teh oddelkih mislijo, da so s tem, ko so sestavili ta
veličasten spisek, opravili svojo nalogo. Sedaj jim dolgo časa ne bo treba s t o r i ti nič več! In vendar so oddelki za socialno delo odgovorni za določene vrste
storitev, te odgovornosti pa sedaj ne izpolnjujejo v polni meri. Oboleli in okuženi ljudje so od časa do časa zelo bolni in vezani na posteljo. Potrebujejo nego
na domu in gospodinjsko pomoč. Potrebujejo oporo in nasvet socialnega delavca
o pomočeh, do katerih so upravičeni ali pa pomoč socialnega delavca pri komuniciranju z drugimi službami, na primer s stanovanjskim oddelkom. Prav tako je
treba delati z družinami obolelih. Posebno pozorno je treba obravnavati družine,
kjer sta okužena starša ter preskrbeti za otroke rejništvo in druge oblike začasne namestitve. V takih primerih je prav tako treba svetovati otrokom. Ko bolezen napreduje, imamo opraviti z mladimi senilnimi ljudmi. Zanje bosta morali
zelo verjetno poskrbeti zdravstvena in socialna služba. 2e sedaj pa je skrajni čas,
da bi poskrbeli za izobraževanje in usposabljanje. Za ljudi, ki so umrli in za t i s te, ki so se okužili, je bilo do sedaj narejeno premalo, kar pa je bilo narejeno
je bilo prepozno, škotska organizacija za spremljanje aidsa ima organizirano t e lefonsko službo informiranja o aidsu (AIDS Information Phonelines) skupine za
oporo okuženim (Body Positive Support Groups), službo družabništva in svetovanja (Buddy/befriending/Counseling Service) predavateljsko službo in informacijske

brošure za splošno javnost in za bolj izpostavljene skupine.

IZ POGOVORA Z NEGOVALCEM
G. Schneider, Wenn er zunn Sterben zu uns kommt, das halt ich nicht aus. Interview. Sozialmagazin, 12, 3, 1987, 18-21

W - A . je negovalec v eni od bolnic za bolnike z aidsom. Po službi ostane še dve
do t r i ure dalj in kot prostovoljni delavec, član berlinske organizacije za pomoč
žrtvam aidsa, pomaga obolelim. Navajamo izvlečke iz pogovora z njim.
- Koliko bolnikov imate pri vas?
- Imamo skupaj 33 postelj. Povprečno 12 jih zasedajo bolniki z aidsom. Pred t r e mi meseci so bili dva ali trije. Vsak dan jih je več.
- Kako se počutiš pri tem delu?
- Nenavadno težko je, ne le telesno. Ti bolniki potrebujejo veliko nege. Poleg
tega pa je to velika duševna obremenitev, ker vnaprej vemo, tako kot bolnik
sam, da ni upanja na ozdravitev. Pogosto si žalosten, predvsem, kadar se kakemu bolniku stanje vse bolj slabša. Zelo se trudimo, ne le po zdravstveni
plati, ampak po človeški.. Potem pa doživimo, da človek vedno bolj propada.
To človeka zelo, zelo frustrira.
- Od kot jemlješ moč za tako delo? Osem ur v negovalski službi, potem pa še
dve do t r i ure varstva, pogovorov, čustvenega podpiranja bolnikov?
- To me kar naprej sprašujejo. Tu imam prijatelja in to me v veliki meri drži
pokonci. Poleg tega sem veren. Sem kar precej veren. Zame je vse to smiselno, celota, vse kar je. In tega se držim, ker mi to daje moč. Ce bi popustil,
bi se vse zamajalo. Poleg tega imam redne supervizijske sestanke pri službi
pomoči za žrtve aidsa. To imajo vsi skrbniki. Brez supervizije takega dela ne
bi zdržal.
- Lahko sežem malo nazaj? Kakšen smisel ima to?
- Sam sem pol leta živel v prepričanju, da sem "pozitiven". Potem se je pokazalo, da so zamenjali moj krvni serum in da je vse v redu. Takrat sem se
ozrl na svoje življenje in sklenil, da ne bom več živel tako površno. Spoznal
sem, da sem končen in ne večen. To je bilo zame pomembno doživetje, ki ga
ne bi rad zamudil. Tega ne bi bilo, če ne bi pol leta živel iz oči v oči z boleznijo in smrtjo.
- Kaj meniš o testiranju?
- Sem odločen nasprotnik testiranja, ker se s tem nič ne doseže. Ce si pozitiven, lahko le čakaš. Pod Damoklejevim mečem. Za mnoge je to prehuda obremenitev. Ko bolezen v resnici izbruhne, so tako uničeni, da nimajo sploh nič
več od življenja. Dve l e t i se je pri meni v stanovanju sestajala skupina pozitivnih in takrat sem pogosto doživel, da so bili ljudje čisto na koncu. Od testa
nimajo ljudje nobene koristi.
- Zakaj pa si pustil, da so te testirali?
- Saj nisem, takrat še niso imeli teh testov. Maja 1984 me je moj domači zdravnik napotil na laboratorijske preiskave. Takrat so mi vzeli kri. Ko imajo kri,
jo zamrznejo. Naknadno so jo testirali. Septembra 1984 so me obvestili s pismom na dom, da sem pozitiven. Takrat smo ustanovili prvo skupino pozitivnih
za samopomoč.
- Je bila ta skupina edina vaša opora?
- Ne. Moj prijatelj je bil moja opora. Najprej sem mislil, da se bo najin odnos

