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Saturs 

• Prognozētie HIV infekcijas dati Vācijā 

– an der Heiden M et al, 2014, RKI 

 

• Pētījums Geji un HIV/AIDS 

– Marcus U et al, 2014, RKI 



Prognozētie HIV infekcijas dati 

• HIV infekcija bieži tiek diagnosticēta tikai pēc vairākiem 
gadiem kopš inficēšanās brīža, bieži jau kopā ar pavadošajām 
infekcijām 

 

• Ziņotie gadījumi sniedz tikai daļēju informāciju 

 

• Prognozētie dati: 

– AIDS gadījumu reģistrs (1982, brīvprātigi) 

– HIV gadījumu uzraudzības dati (1987, obligāta) 

 



VDV INL Hetero, DE 

Prognozētais jauno HIV gadījumu skaits Vācijā 



 

Prognozētais ar HIV inficētu personu 
skaits Vācijā 



 

Prognozētais vēl neatklāto HIV 
infekciju skaits Vācijā 



Vēl neatklāto HIV infekciju daļa 

 



Vēl neatklāto HIV infekciju sadalījums 
pēc inficēšanās gada 

 



Pamats/vēlme veikt HIV testu 

• Šaubas 

– bija inficēšanās risks 

– ir/bija seksa partneris inficēts 

 

• Rutīna 

– asinsdonori 

– «VDV regulārā veselības pārbaude»    



Pētījums Geji un HIV/AIDS 
Schwule Männer und HIV/AIDS (SMA) 

 
• Regulāra Vis-Vācijas aptauja  

– kopš 1980tajiem , ik 2-3 gadus 

 

• Elektroniska visaptveroša anketa ar jautājumiem par HIV/AIDS 
un STI 

 

• 2013. gadā anketu aizpildīja 13.044 respondenti 

 

• Apakštēma: HIV tests un gatavību to veikt 

– Autori: U.Markus, M.Gassowski, V.Bremer 

 

 



Kur VDV visbiežāk veic HIV testsu?  
(SMA pētījums, N=11.294)   

• Vispārējās aprūpes ārsts: 44%  

• HIV testpunkti: 32% 

– Pašvaldības/reģiona veselības dienests 

– Aidshilfe (vadošā NVO AIDS/HIV jomā Vācijā) 

– Mobilais testpunkts 

• Slimnīca (stacionārā un ambulatorā daļa): 11% 

• Donoru dienests: 7% 

• Citur: 6% 

 



Kad tika veikts pēdējais HIV tets 
(Uz HIV negatīvi vai netestēti VDV, SMA pētījums, N=15.297)   

• Pēdējos 12 mēnešos: 38% 

• Senāk kā pirms 12 mēnešiem: 27% 

• Nav veikts: 35% 



VDV, kas vēl ne reizi nav veikuši HIV testu 
(SMA pētījums) 

Salīdzinot ar VDV, kas HIV testu veikuši pēdējo 12 mēnešu laikā 

 

•Gados jaunāki (OR=2,9*) 

•Dzīvo mazpilsētās/lauku reģionos (OR=1,5*) 

•Neatklāj savu seksuālo orientāciju draugiem/paziņām (OR=1,5*) 

•Neatklāj savu seksuālo orientāciju savam ārstam (OR=4,5*) 

•Nemaz vai reti apmeklē geju kopienas pasākumus (OR=2,3*) 

•Izteikti/vidēji izteikti iekšējie aizspriedumi pret sevi (OR=1.2-1.4) 

•Uzskata, ka nav bijuši pakļauti iespējai inficēties* 

 
*p-vērtība<0.05 

 



VDV, kas HIV testu veikuši >12 mēnešiem 
(SMA pētījums) 

Salīdzinot ar VDV, kas HIV testu veikuši pēdējo 12 mēnešu laikā 

 

•Gados vecāki (OR=1.6-1.9*) 

•Neatklāj savu seksuālo orientāciju savam ārstam (OR=1,8*) 

•Nemaz vai reti apmeklē geju kopienas pasākumus (OR=1,9*) 

•Uzskata, ka nav bijuši pakļauti iespējai inficēties* 

 

 
*p-vērtība<0.05 

 



Iemesli neveikt HIV testu 
(SMA pētījums, (N=6.634) 

Bailes uzzināt, ka esmu HIV pozitīvs 

Nedomāju, ka esmu inficēts 

Nav bijis risks  

Bažas par anonimitāti 

Nevēlos runāt par seksu 

Nevēlos gaidīt rindā 

Nevēlos tikt pamācīts 
Partneris ir HIV negatīvs 

Nevēlos zināt savu HIV statusu 

Tests ir pārāk dārgs 

Tuvumā nav testēšanās iespējas 

Veikšu testu vēlāk 

Uz HIV vēl netestēti HIV tests >5 gadiem 



Pēdējā veiktā HIV testa iemesli 
(SMA pētījums, N=9.886) 

Riska situācija pirms <6 m. 

Sekss bez prezervatīva ar pastāvīgo partneri 

Riska situācija pirms >6 m. 

Tika ieteikts veikt testu 

Akūtas infekcijas simptomi 

AIDS simptomi 

Obligātais tests 

Citi iemesli 

Rutīnas tests  

Tests pēdējo 12 mēnešu laikā Tests pirms >12 mēnešiem 



Vai Tavs ģimenes ārsts zina tavu seksuālo 
orientāciju? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hausarzt weiß es

weiß es wahrscheinlich

Hausarzt weiß es nicht

kein Hausarzt / weiß nicht ob er/sie es weiß

kürzlich getestet, >1 UAV ungetestet, >1 UAV

Man nav ģimenes ārsts, 
nezinu vai viņa/-š to zin  

Nezin 

Zin 

Visticamāk zin 

Testēti <12 mēnešos Netestēti 



Kopsavilkums 

• Liela daļa VDV joprojām nav vai tikai ļoti reti tiek testēti uz HIV 

 

• Gatavība veikt HIV testu lielā mērā ir atkarīga no: 

– Vecuma 

– Dzīvesvietas 

– Uztveres/ uzvedības  

 



HIV tests labi sasniedz tos VDV, kas 

• Atklāti par savu seksuālo orientāciju saviem draugiem, 
paziņām, ārstam 

• Nemokās ar iekšējiem aizspriedumiem pret sevi  

• Piedalās kopienas pasākumos 

• Vērtē savu iespēju būt inficētam kā paaugstinātu 



Lai veicinātu testēšanos uz HIV 
(un citām STI) 

• Jāmazina aizpriedumi sabiedrībā un politiskajā telpā 

• Janodrošina ārstu loks, kam vieglāk uzticēties 

• Janodrošina iespēja anonīmi (un bez seksuālās orientācijas 
atklāšanas) veikt HIV/STI testu 

• Jāveicina geju kopienas pasakumi un aktivitātes 

 

 



Paldies par uzmanību 

 



Pēdējā veiktā HIV testa iemesli 
(SMA pētījums, U.Marcus et al. 2013, N=9.886) 

Riska situācija pirms <6 m.  

Sekss bez prezervatīva ar pastāvīgo partneri 

Riska situācija pirms >6 m. 

Tika ieteikts veikt testu 

Akūtas infekcijas simptomi 

AIDS simptomi 

Obligātais tests 

Citi iemesli 

Tests pēdējo 12 mēnešu laikā 



Kuri VDV retāk veic HIV testu? 
(SMA pētījums, U.Marcus et al. 2013) 

• Salīdzinot ar VDV, kuri HIV testu veikuši pēdējos 12 mēnešos: 

– Jaunāki VDV biežāk vēl ne reizi nav veikuši HIV testu 

– Vīrieši ar senāk veikto pēdējo HIV testu ir vecāki 

 

• Vīrieši mazpilsētās un lauku reģionos ir retāk veikuši HIV testu 
kā vīrieši lielpilsētās 

 

• Ar HIV inficēšanās risku saistītie uzvedības faktori: 

– Būtiski neietekmē HIV testa veikšanas biežumu 

 



Ko vēlas VDV attiecībā uz seksu? 

• Ideāls sekss (EMIS dati no Anglijas): 

– Attiecībās, kurās valda savstarpēja 
uzticēšanās/mīlestība 

– Dziļā emocionālā/psioholoģiskā tuvībā 

 

– Ar iespējami daudziem partneriem 

– Bez negatīvām fiziskām, sociālām vai 
psiholoģiskām sekām  


