
VIRSEKER MIV-BESKERMING

Daar is baie maniere waarop jy aan MIV blootgestel kan word. Buiten 
seksuele oordrag kan dit ook plaasvind tydens:

•   seksuele oordrag deur aanranding en/of molestasie;

•   bloedoortappings en onopsetlike kontak met naalde;

•   direkte kontak met liggaamsvloeistowwe van ’n geïnfekteerde persoon deur bv. sportbeserings of karongelukke;

•   beroepsblootstelling, bv. in die gesondheidsorg-industrie; en 

•   vanaf ma na kind tydens swangerskap, geboorte en borsvoeding.

MIV kan voorkom word indien die gepaste behandeling ontvang word!

Die doel van hierdie produk is om seker te maak dat jy en jou gesin volle toegang het tot vertroulike MIV-toetsing en -behandeling binne die kritiese 

72-uur venstertydperk ná onopsetlike blootstelling. Dit sal die moontlikheid van MIV-infeksie drasties verminder.

Wat jou te doen staan, sou jy onopsetlik blootgestel word:
Dit is baie belangrik dat jy so gou moontlik die volgende stappe neem om jou veiligheid te bewerk:

1   Bel dadelik die Sorgsentrum by 0860 09 08 17.

2   Jy sal na die naaste dokter, kliniek of hospitaal verwys word, waar jy gepaste behandeling sal ontvang.

3   Bloedtoetse sal gedoen word om jou MIV-status te bepaal.

Indien jou toetsuitslag MIV-negatief is:
•   antiretrovirale middels sal voorsien word;

•   profilaktiese terapie (voorbehoedmiddels) om moontlike seksueel oordraagbare infeksies (STI’s) te voorkom, sal voorsien word;

•   die ‘Nabehoed-pil’ sal gegee word in die geval van seksuele aanranding; 

•   sal jy oor ’n driemaande-tydperk gemonitor en hertoets word; en

•   indien jou status negatief bly, sal die saak afgehandel wees.

Indien jou toetsuitslag MIV-positief is:
•   STI-behandeling en die ‘Nabehoed-pil’ sal voorsien word;

•   jy sal die geleentheid hê om vir ’n MIV-/Vigs-Siektebeheerprogram in te skryf. (Koste vir behandeling sal uit jou eie sak of mediese fonds kom); 

•   ’n aaneenlopende inbel-beradingsdiens sal voorsien word; en

•   lewenslange inbel-advies sal beskikbaar wees vir jou en jou dokter.

Behandelingsvoordele
•  ‘n 24-uur, 365-dae-per-jaar Sorgsentrum vir MIV-/Vigs-inligting, -advies en -berading;

•  twee bloedkonsultasies ná potensiële blootstellingsgevalle; 

•  antiretrovirale terapie om infeksie te voorkom;

•  die ‘Nabehoed-pil’ om swangerskap te voorkom; en

•  STI-voorkomende medikasie (profilakse/voorbehoeding).

Addisionele seksuele aanrandingsvoordele
‘n Beradingsvoordeel van R3 000 vir die pasiënt en naaste familie. R1 000 hiervan mag deur die pasiënt gebruik word vir alternatiewe terapie soos 

refleksologie, aromaterapie, ens. Neem asseblief kennis dat enige diens wat onder hierdie byvoordeel gebied word, deur ’n geregistreerde praktisyn 

gelewer moet word. Oorspronklike rekeninge moet die terug-eise vergesel.

‘n Sekuriteitsvoordeel van R2 000 vir redelike sekuriteitsverbeterings ná ’n seksuele aanrandingsverwante insident. Neem asseblief kennis dat enige 

diens wat onder hierdie byvoordeel gebied word, deur ’n geregistreerde maatskappy of individu gelewer moet word. Oorspronklike rekeninge moet die 

terug-eise vergesel.

Mense wat MIV-positief is, vind dikwels dat hulle net mooiweervriende het. Ongelukkig sluit dit soms selfs gesinslede in, wat hulle weens vrees en 

onkunde vermy. Hoe meer jy jouself vergewis van die feite oor MIV/Vigs, hoe meer sal jy besef dat, indien sekere voorkomingsriglyne gevolg word, dit 

glad nie nodig is om MIV-positiewe mense te vermy nie. Hulle sukkel dikwels om kop bo water te hou weens werkloosheid of Vigsverwante siekte. Pleks 

daarvan om hulle te vermy, kan ons eerder help. As dit nie meer ’n gevreesde, stigma-siekte is nie, kan meer mense aanvaarding vind en die verspreiding 

van MIV bekamp.



Jy kan nie die MI-Virus kry deur te:
•  soen;

•  omhels;

•  hoes;

•  nies; of

•  eetgerei of bekers te deel nie.

Beskerm jouself deur:
•   ’n kondoom te gebruik;

•   jou seksuele maat se leefstyl te ken;

•   kontak met bloed en ander liggaamsvloeistowwe, naalde en spuite te vermy; en

•   nie jou baba te borsvoed as jy MIV-positief is nie, en slegs formule- of ander melkprodukte te gebruik.

Pasiënt onopsetlik blootgestel

Pasiënt kontak 
Sorgsentrum Bevestigingsproses

Pasiënt word na die naaste dokter, hospitaal of  
behandelingsfasiliteit verwys

Pasiënt se MIV-status word vasgestel

MIV-positief MIV-negatief

Pasiënt word behandel vir  
STI’s en die ‘Nabehoed-pil’ 

word voorsien

Pasiënt word behandel vir 
STI’s, die ‘Nabehoed-pil’, 

profilaktiese en antiretrovirale 
behandeling word voorsien

Pasiënt word na 
drie maande hertoets

MIV-positief MIV-negatief
Saak is afgehandel

’n Pasiënt word aangeraai dat sy/haar dokter die Sorgsentrum  
moet kontak, sodat die toekomstige behandeling en bystand deur  

‘n paneel van gespesialiseerde dokters vasgestel kan word.

Lewenslange telefoniese advies word aan die pasiënt  
en dokter voorsien.
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Virseker is ’n produk van Auto & General Versekeringsmaatskappy Bpk, ’n gemagtigde finansiële-diensverskaffer (FDV-lisensienommer: 16354). 

Enige verwysing na “ons”, “deur” of “met” op hierdie dokument verwys na Auto & General. Bepalings en voorwaardes geld.


