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S novinkami vyplývajícími ze studie PARTNER, kdy nedošlo k jedinému přenosu HIV od pozitivního člověka s nezjis-
titelnou virovou náloží, začínají někteří slavit. Je na místě měnit si online profil na „negativní“ a odsunout strach z 
odhalení do minulosti? Zkusme o tom chvíli přemýšlet.

Já sám mám největší strach z toho, že bych někdy mohl nakazit někoho dalšího. A hned další vekou obavu mám z od-
mítnutí, kterému bych v případě odhalení musel čelit. Mám se přiznat předtím, než se intimně sblížíme? Pokud se mě 
na to partner zeptá narovinu, tak mu po pravdě odpovím. Pokud je na mně, abych na téma zavedl řeč, řekl bych, že to 
ve většině případů udělám. V podvědomí se ale pokaždé ujišťuji, že mám nezjistitelnou virovou nálož a pravděpodobně 
nikoho neohrožuji. Je možné, že díky tomuto průlomovému poznatku se především u homosexuálů zvýší ochota nechat 
se testovat, znát svůj HIV status a být vždy upřímný a otevřený?     

Dá se očekávat převrat ze dne na den? Budou si na Grinderu všichni pozitivní houfně měnit status na „Nezjistitelný 
od...“? Naneštěstí se tak ze dne na den nestane. Snad jen, kdyby se ti z nás, kteří jsme HIV+, stali o svém statusu otevře-
nější a přestali se schovávat za stigma. Jistě bychom ale neměli hned odhodit kondomy a zapomenout všechny praktiky 
bezpečného sexu. Existuje přece plejáda dalších sexem přenosných nemocí.

Nezjistitelná virová nálož není oprávněním k utajování statusu při příležitosti nechráněného sexu. Naopak, tyto výsled-
ky by měly každému zvýšit sebevědomí a narušit ostych, který jim dosud brání se o svém statusu HIV+ otevřeně bavit.

Čím víc budeme mluvit o tom, co vlastně znamená být HIV+ s nezjistitelnou virovou náloží, tím dřív nás začne společ-
nost a především LGBT komunita chápat, znát a akceptovat. S pokrokem v antiretrovirové léčbě není dosažení a udržení 
nezjistitelné virové nálože tak obtížné.

Čím více informací světu poskytneme, tím snazší bude eliminovat neznalost a diskriminaci obklopující HIV. Takže, 
všichni moji HIV+ bratři a sestry, kteří se léčíte a dosáhli jste nezjistitelné virové nálože, zastavte se a vydechněte 
úlevou. Pokud máte strach z toho, že někoho nakazíte či budete odmítnuti, tahle zpráva vám snad pomůže zbavit se 
břemene, které vás tížilo. Buďte hrdí na to, že máte nezjistitelnou virovou nálož!

Vyměníme „nezjistitelný” za „negativní”? zamyšlení michaela jettmara

Komentář MUDr. Ivo Procházky, CSc. 
Antiretrovirová léčba nejen zlepšuje zdravotní stav HIV pozitivních, ale má i významný preventivní efekt. Snižuje jejich 
infekčnost. Proto je možné, aby HIV pozitivní, který žije s negativním partnerem, požádal o dřívější nasazení léčby. Tím 
se riziko přenosu minimalizuje.

Na druhou stranu nepanuje mezi odborníky obecná shoda v názoru, že HIV pozitivní s neměřitelnou virovou náloží, 
lze považovat za neinfekční (zejména to nemusí platit při análním sexu a pak u osob s reálným rizikem nákazy jinou 
pohlavně přenosnou nemocí). Největší riziko přenosu HIV představují čerstvě nakažení, kteří tedy mají vysokou virovou 
nálož a svůj HIV stav ještě neznají. Ti se pochopitelně často považují za HIV negativní.

V této souvislosti jsou pokračující snahy o kriminalizaci HIV přenosu a stigmatizaci HIV pozitivních spíše kontraproduktivní.

BĚH PROTI HOMOFOBII A AIDS
Sobota, 16. 5. 2015 15:00  V rámci Mezinárodního dne boje proti homofobii dne 17.5. a Světla pro AIDS (letos také 
17.5.) pořádá ČSAP, z.s. benefiční, nesoutěžní pětikilometrový běh. Sraz a registrace je od 14:30 v Domě světla. Trať běhu 
povede z Vítkova do ulice Na Balkáně a zpět. Startovné je 50,- Kč, studenti a důchodci 30,- Kč, HIV+ zdarma. Výtěžek z 
běhu půjde na občerstvení účastníků a zbytek bude poukázán na provoz Domu světla.

INTERNATIONAL AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL (Světlo pro  AIDS)
Neděle, 17. 5. 2015  21:00 – 24:00 V rámci vzpomínkového dne na oběti nemoci AIDS nasvítíme i v letošním roce 
některé objekty v Praze, Ostravě a Kladně na červenou barvu. Letošní Světlo pro AIDS nese podtitul „Podporujeme 
budoucnost“. Po 21:00 se červeně rozsvítí Žižkovská televizní věž, část Hudebního divadla Karlín, kancelářská budova 
vedle karlínského divadla, Obchodní centrum Chodov, budova radniční věže v Ostravě a budova radnice Kladna.
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KDE NEJSOU POZITIVNÍ CIZINCI VÍTÁNI?
KDE PLATÍ PARAGRAFY PROTI ŠÍŘENÍ HIV?



Cestování po Evropské unii už dnes nevyžaduje téměř žádnou přípravu a stejně tak není potřeba 
nijak zvlášť přemýšlet ani o vašem statusu. Stačí zabalit léky, pokud jste na terapii, a vyrazit.

Pozitivní cizinci nejsou vítáni
Mimo domovskou Evropu to ale není vždycky tak svobodné, jak jsme zvyklí. Existuje několik zemí, které na svém 
území HIV pozitivní cizince nechtějí. V některých případech jde jen o text zákona, jehož dodržování na hranicích nijak 
nekontrolují, jinde ale vyžadují krevní test a v případě pozitivního výsledku policie cizince deportuje.
Většinou se nejedná o země, které by se daly považovat za oblíbené turistické destinace, ale na Čechy s batohem 
dnes člověk narazí na celém světě, tak není od věci zmínit aspoň země, které oficiálně nedovolují ani krátkodobý 
pobyt lidí s HIV.

Brunej  zákony zakazují vstup HIV+, ale pro krátkodobý pobyt není vyžadován test

Irák  při pobytu delším než 10 dní je vyžadován místní test na HIV

Jemen  zákony zakazují vstup HIV+, ale pro pobyt kratší než 3 měsíce není vyžadován test

Papua Nová Guinea  pravidla nejsou zcela jasná, ale úředník na hranicích může doklad o negativním testu vy-
žadovat

Rovníková Guinea na hranicích je vyžadován doklad o negativním testu

Saúdská Arábie  doklad o zdravotním stavu včetně testu na HIV je údajně vyžadován jen pro pracovní a 
dlouhodobá víza; v případě dovozu léků je třeba, aby byly označeny jménem cestujícího, 
jménem jeho lékaře a lékárny

Singapur  zákony zakazují vstup HIV+, ale pro pobyt kratší než 30 dní není vyžadován test 

Surinam cestující z Afriky, Asie a východní Evropy musí předložit negativní test na sexuálně pře-
nosné choroby 

Súdán podle zákona je negativní test nutný pro získání víza, ale údajně to ambasády nevyžadují 
a zákon se v praxi neuplatňuje

Šalamounovy ostrovy  úředník na hranicích může vyžadovat negativní test nebo může nařídit vyšetření

Spojené arabské emiráty  zákony zakazují vstup HIV+, ale test je vyžadován až při žádosti o dlouhodobý pobyt; 
dovoz léků proti HIV je oficiálně zakázán 

Paragrafy proti šíření HIV
S cestováním ale může být spojený ještě jiný právní problém. V případě sexu se pozitivního turisty mohou týkat 
paragrafy, které postihují šíření nemocí. Různé země se k problému staví s různou dávkou konzervativizmu. Přes 
šedesát zemí na světě má zákony, které trestají přenos HIV (často stačí jen sex HIV+ s HIV-, k nákaze ani dojít nemusí) 
nebo případy, kdy pozitivní před sexem neřekne svému sexuálnímu partnerovi o své pozitivitě.
Země, které odsoudily nejvíc pozitivních za šíření viru, jsou podle dat serveru Aids free world z roku 2012 USA, Ka-
nada, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Austrálie a Nizozemsko.
Co se Evropy týče, většina zemí Západu nemá, na rozdíl od většiny bývalého Východního bloku, speciální zákony proti 
přenosu HIV, ale využívá obecných norem proti šíření nebezpečných nemocí. Španělsko, Irsko, Island, Litva, Chorvat-
sko, Bulharsko a Makedonie pak přesouvají hlavní část odpovědnosti za ochranu před HIV na každého jednotlivce. V 
těchto zemích nejsou známé případy trestního stíhání pozitivních za šíření viru.

Autor: Martin
Zdroje: www.hivtravel.org, www.aidsfreeworld.org, criminalisation.gnpplus.net, mzv.cz

JEDEME DO SVĚTA!
 
HIV znamenal kdysi rozsudek smrti. Pro ty z nás, kteří vedle dodržování léčby ještě žijí zdravě, to ale už dávno neplatí. 
Dnes se odhaduje, že HIV pozitivní se v průměru dožijí 80 let. Tady je několik rad, které mohou přispět ke kvalitnímu 
a dlouhému životu:

1. Mysli pozitivně  Deprese, stres a úzkost jednak bezpečně likvidují všechny radosti života, ale navíc i poškozují 
obranyschopnost organizmu a obecně zdravotní stav. Psychické problémy v kombinaci s imunitou, už tak narušenou 
HIV, mohou vést k nedostatku chuti do dalšího života, což zpravidla ovlivní i léčbu. Pokud depresi nepřekonáš, zajdi 
za psychoterapeutem. Navíc, když myslíš pozitivně, jsi i atraktivnější pro okolí a máš vůbec příjemnější život.

2. Dobře jez   Obranyschopnost organizmu je velmi úzce propojena s trávicím ústrojím. Strava, její kvalita, složení a 
také pravidelnost tak mohou mít přímý účinek i na stav imunity. Trávicí trakt je také místem, kde se do organismu 
dostávají všechny ústně podávané léky.

3. Hýbej se. Pravidelně   Kromě svých dobře známých účinků, jako je spalování tuku nebo předcházení kardiovasku-
lárním nemocem, má sport vliv i na imunitu. Brian Risley z losangeleského AIDS Projektu tvrdí, že z několika studií 
vyplynul pozitivní vliv pravidelného pohybu na počet T- lymfocytů. A také ti sport zaručeně zlepší náladu.

4. Žij sexuálně   Orgasmus dokáže být zázračným lékem sám o sobě. Lépe se ti po něm spí, zvyšuje hladinu protilátek 
ve tvém těle a odstraňuje stres a deprese. Takže aspoň jednou týdně!

5. Věř   Velká většina lékařů je přesvědčena, že víra je zásadní předpoklad pro boj s nemocí. A je úplně jedno, jestli k 
tomu budeš využívat chrám, svatý obrázek na zdi nebo jestli ti stačí tvoje představivost.

6. Típni to už Vzhledem k tomu, že se dnes průměrná délka života HIV+ může blížit věku dožití zdravých lidí, nemá 
cenu kazit si zdraví ještě kouřením. Kromě rakoviny plic může navíc poškozovat mitochondrie, které jsou zásadní pro 
zásobování buněk energií, a zvyšuje také nebezpečí kardiovaskulárních nemocí.

7. Hlídej si testosteron U mužů většinou dochází k přirozenému poklesu množství testosteronu v těle ve věku kolem 
padesáti let. Stejně ale může na tento hormon působit i HIV. Průvodním jevem nedostatku testosteronu je dlou-
hodobá únava. Pokud by se to krevními testy potvrdilo, nezoufej, protože existují přípravky, které hormon doplní.

8. Vypusť sushi a tatarák Pokud množství tvých buněk CD4 klesne pod 200, organizmus bude více náchylný na náka-
zu patogeny, které mohou skrývat některé syrové potraviny. Doporučuje se proto vypustit z jídelníčku sushi, ústřice, 
krvavé steaky, tatarský biftek a dokonce prý i plísňové sýry.

Autor: Martin, Inspirováno textem ‚15 Ways to Live to be 100 When You Have HIV‘ 
autorky Michelle Garcia na serveru www.hivplusmag.com

 
Má potenciál probudit k činnosti i viry, které se v organismu schovaly a které tiše vyčkávají na svůj čas. Nová látka ob-
jevená vědeckou divizí farmaceutické firmy Gilead zatím prokázala svůj účinek ve dvou studiích - v laboratoři na lidské 
HIV, a pak na opicích, které byly nakažené opičí verzí viru - SIV. V současné době se látka testuje na HIV pozitivních 
lidech, kteří jsou na antiretrovirové terapii.
Právě schopnost viru zavrtat se do skrýší je jednou z hlavních bariér na cestě k úplnému vybití HIV v infikovaném orga-
nismu. Současná léčba dokáže virus s vysokou efektivitou zneškodnit, ale pouze pokud je aktivní a množí se. Na spící 
virus zatím žádný lék zaútočit neumí. A právě latentní viry jsou jednou z hlavních příčin, proč se v terapii pokračuje i v 
případě, že množství kopií se léčbou podařilo snížit k nule.
„Na první pohled se může zdát, že úmyslné zvyšování množství viru v organismu je kontraproduktivní. Ale nárůst RNA 
(HIV) v krvi naznačuje, že neaktivní buňky ukrývající latentní virus se zaktivizovaly, což dává lékům lepší šanci jej zabít,“ 
píše se v průvodní informaci k projektu.
S touto strategií s názvem ‚kick and kill‘ (vykopni a zabij) má slibné výsledky i další skupina amerických vědců. K pro-
buzení spících virů používají jinou látku a kromě toho chtějí pro následné vybití HIV v organismu využít i imunoterapii, 
která by byla šitá na míru každému pacientovi. Na dotažení tohoto výzkumu až do fáze klinických testů slíbil finanční 
podporu americký Národní institut zdraví.

Autor: Martin
Zdroj: www.hivplusmag.com, www.poz.com

Jak se s HIV dožít stovky

Zbraň na skrýše HIV. Zkouší se látky, které probouzí ‚spící‘ viry


