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Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vítá stanovisko Společnosti infekčního lékařství 
(SIL) z 8.4.2018, kterým odborná společnost podporuje vydání pracovního postupu 
pre-expoziční profylaxe (PrEP) jako dalšího nástroje prevence infekce HIV. Podporou 
zavádění PrEP se Česko vrací mezi země, které vydávají svá doporučení s využi-
tím principů medicíny založené na důkazech, nikoli na individuální zkušenosti 
nebo subjektivních pocitech.
PrEP není kontraverzním nástrojem prevence. Chemoprofylaxe je standardním pro-
tiepidemickým opatřením, které se úspěšně používá v prevenci šíření jiných infekčních 
onemocnění. Širší zavádění PrEP ve skupině osob v nejvyšším riziku nákazy ve spojení s 
léčbou HIV a zvýšenou dostupností testování HIV má v zahraničí prokazatelné výsledky 
a vede k dramatickému snížení incidence HIV infekce.(1) Je zřejmé, že samotný způsob 
přenosu HIV sexuální cestou není etickým důvodem k zamítnutí PrEP.
Stanovisko výboru SIL se okrajově dotýká i financování PrEP, byť rozhodnutí o způ-
sobu financování PrEP se ji odborně netýká. Je pravda, že vysoká účinnost PrEP v 
prevenci akvizice HIV sama o sobě ještě nezakládá ekonomickou výhodnost pro-
fylaxe. Posouzení, do jaké míry je racionální vynaložit dodatečný náklad na léčbu 
nebo prevenci, vyžaduje zpracování analýzy efektivnosti nákladů (cost-effectiveness 
analysis). Analýza přitom nepracuje pouze s přímými náklady na nákup profylaktické-
ho přípravku, ale využívá i epidemiologická data (např. míru prevalence HIV v ohnisku 
nákazy, velikost populace ve vysokém riziku nákazy HIV nebo očekávaný dopad na 
incidenci). Základním srovnávacím parametrem výsledků přitom není porovnání ná-
kladů na PrEP s náklady (nebo finančními limity) na zdravotní péči u jiných onemoc-
nění, ale srovnání s náklady na léčbu HIV infekce a s úsporami vzniklými odvrácením 
infekce. Aktuální náklady na léčbu současných 2800 žijících diagnostikovaných 
HIV pozitivních osob v Česku se blíží ročně 850 mil Kč, náklady jejich celoživotní 
léčby dosáhnou 35 miliard Kč. Každý další rok, který přinese stejný počet no-
vých diagnóz jako v uplynulých třech letech, znamená dalších 3,5 miliardy Kč, 
které bude muset stát vynaložit prostřednictvím zdravotního pojištění na léčbu 
HIV infekce. Představa, že PrEP bude ujídat z balíku peněz zdravotního pojiště-
ní, je iluzorní. Nepřítelem veřejných financí není prevence, ale samotná léčba.  
A zejména ta, která se dala odvrátit rozumnou preventivní politikou státu.(2)
Stejnou optikou je potřeba nahlížet i na finanční spoluúčast klienta při hrazení PrEP. 
„Významná spoluúčast“ není kritériem, s kterým by se dalo (nebo mělo) pracovat. 
Úvahy nad případnou finanční spoluúčastí klienta se musí odvíjet od finanční dostup-
nosti PrEP. Světová zdravotnická organizace definuje dostupnost jako komplex krité-
rií – dostupnost fyzická (availability), finanční (affordability) a informační (accessibili-
ty),(3) přičemž zajištění všech je nezbytné pro účinnou prevenci. Není bez zajímavosti, 
že v zemích, kde je PrEP již zcela integrována do systému prevence HIV a chápána 
jako nástroj ochrany veřejného zdraví, je hrazena z veřejných prostředků v plné výši 
nebo jen se symbolickým příspěvkem uživatele. Důvodem je právě zajištění finanční 
dostupnosti pro klienta – PrEP se nesmí stát prostředkem prevence pro ty, kteří si ji 
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 mohou dovolit, ale pro ty, kteří ji potřebují. Inspirací nám přitom mohou být i státy s pro-
kazatelně nižší ekonomickou výkonností než má Česko, např. Brazílie, která zavedla PrEP 
zdarma pro osoby ve vysokém riziku nákazy koncem loňského roku (4). PrEP není náklad, 
PrEP je investice.
Věříme, že vydáním pracovního postupu k PrEP Společností infekčního lékařství zmizela 
další překážka k úspěšné implementaci PrEP v Česku a vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, aby urychleně připravilo návrh širšího zavedení PrEP v České republice.
Informace o distupnosti PrEP v Česku: www.hiv-prevence.cz/prep

Autor: Robert

africké studie
s vakcínami
V Africe zahájili vědci dvě studie s HIV vakcínami – jedna se týká prevence přenosu HIV               
a druhá naopak léčby HIV. 
V příštích letech bude dvousložkovou preventivní vakcínou očkováno 2600 žen v jižní Afri-
ce. Vakcína kombinuje bílkoviny z různých kmenů HIV, aby vytvořila „mozaiku“, která snad 
bude schopna zabránit infekci jakýmkoli kmenem HIV. Vědci doufají alespoň v padesátipro-
centní účinnost vakcíny. Projekt realizuje společnost Johnson & Johnson.   
Kromě studie očkovací látky společnosti J & J byla v subsaharské Africe právě zahájena stu-
die ViiV Healthcare. Tato studie bude zahrnovat 3200 žen, kterým budou každé dva měsíce 
podávány injekce experimentálního léku proti HIV (HIV cabotegravir), aby se ověřila jeho 
schopnost léčby HIV. Předpokládané ukončení výzkumu je naplánováno na květen 2022. 
Oba projekty získávají finanční prostředky a podporu od Národní instituce zdravotnictví 
USA (NIH) a nadace Bill & Melinda Gates. 

Autor: Jirka, zdroj: gatesfoundation.org
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Thomas Neuwirth, který v r. 2014 vyhrál soutěž Eurovize pod uměleckým jménem 
Conchita Wurst, se v dubnu na svém instagramovém účtu svěřil se svým pozitivním 
HIV statusem. Zpěvák tak učinil pod vnějším tlakem svého bývalého přítele.

Neuwirth o svém stavu ví již dlouho dobu a od diagnózy je pod pečlivým dohledem lékařů, 
díky čemuž je jeho virová nálož nedetekovatelná a je tedy prakticky nulová pravděpodob-
nost, aby vir na někoho přenesl.  Tuto osobní informaci měl údajně rozšířit jeho bývalý 
partner, který tímto způsobem umělce vydíral. „Nikdo nebude mít právo mě takto zastrašovat 
a ovlivňovat můj život“, píše zpěvák.

Pochopitelně nechtěl, aby se zpráva dostala k fanouškům třetí stranou. Informaci udržoval 
soukromou z několika důvodů, přičemž jako hlavní zdůrazňuje svou rodinu, kterou chtěl 
ušetřit zbytečné pozornosti. Dále si myslí, že HIV status je věc zásadně důležitá jen pro ty, 
se kterými má bezprostřední sexuální kontakt. Jak rodina, tak přátelé o této skutečnosti ví a 
chovají se k němu s naprostou přirozeností.  Fanoušci Conchity Wurst reagovali s pochope-
ním a vyjádřili jí respekt za odvahu. 



V minulosti bylo pro lidi s HIV prakticky nemožné si sjednat pojištění. Léčba 
této nemoci však za posledních 20 let postoupila mílovými kroky a prů-
měrná délka života u včasně diagnostikovaných se takřka neliší od běžné 
populace. Jak to tedy vypadá s pojištěním dnes?
I přes zlepšující se medikace a celkovou kontrolu nad virem, kdy je nemoc za určitých 
okolností v podstatě vyléčena, je dnešní realita s pojišťovnami často nemilá.  Infikovaní 
jsou buďto označeni za nepojistitelné z důvodu vysokého zdravotního rizika, případně si 
za pojištění připlatí mnohem vyšší sumy, než je zdrávo. 
Pojišťovací byznys je všeobecně znám jako diskriminační, kde hodnotí mezi rizikem „dob-
rým“ a „špatným“. HIV se tak stále nejspíše řadí do té druhé kategorie většinou bez ohledu 
na okolnosti individuálního jedince, který tak nemůže uzavřít např. životní pojištění, 
úrazové nebo i pojištění příjmu. Medicína udělala velký pokrok a je na čase, aby pojišťovny 
udělaly to samé. Zdravotní stav HIV pozitivních lidí se  za posledních 20 let výrazně zlepšil, 
ale změny v oblasti pojištěné zatím probíhají velmi pomalu. 

JAKÁ JE SITUACE V ČR?
Tématu se budeme i ve vysílání Webináře pro HIV+ ve středu 23. května od 19 hod. živě na 
www.hiv-komunita.cz/webinar. Ve studiu budou diskutovat zástupci pojišťoven, lékař a 
právník a bude možní jim položit prostřednictvím chatu a sociálních sítí dotazy.
Písemně jsme oslovili jednotlivé pojišťovny s dotazem jaká pojištění a za jakých podmínek mo-
hou v jejich společnostech uzavřít HIV+ osoby. Z odpovědí vybíráme základní informace:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
odpověděl Marek Bajer
Pojišťovna primárně nabízí skupinové pojištění, které si klienti 
sjednávají k produktům našich obchodních partnerů, nelze je 
tedy sjednat individuálně.  Primárním produktem naší společnos-
ti je pojištění schopnosti splácet (úvěrový produkt), kdy se při

Zprávu komentoval například Ian Green, šéf britské nezisková organizace the Terren-
ce Higgins Trust, která se věnuje problematice HIV, se slovy, že odhalení statusu HIV 
jiného člověka je za všech okolností špatně. „Volba mluvit otevřeně o svém stavu HIV 
je každého osobní právo, které by v žádném případě nemělo být použito jako výhružka“, 
dodává Green. Mluvčí Deutsche AIDS-Hilfe, Holger Wicht, zas pokazuje na fakt, kdy 
přiznání bylo učiněno až pod vnějším tlakem. „To ukazuje, že ještě zdaleka nejsme u 
cíle, jímž je sebevědomý postoj bez diskriminace.“
Conchita nicméně získala mnoho podpory a lidé si cenili její odvahy jít s pravdou 
ven. Svůj příspěvek na Instagramu zakončuje: „Mým fanouškům: informace o mém HIV 
stavu pro vás může být nová – já jsem však stále stejná! Mám se dobře, jsem silnější, více 
motivovaná a svobodnější než kdy dříve! Děkuji za vaši podporu!“

Napsal: Tomáš, foto: aktualne.cz 
.
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posouzení škodní události řídíme především tím, zda je prokázá-
no, že příčina škodní události vznikla nebo se projevila po datu 
přistoupení k pojištění nebo má příčinnou souvislost s úrazy a 
nemocemi, které vznikly nebo se projevily po datu přistoupení k 
pojištění. 
V rámci našich Všeobecných pojistných podmínek, konkrétně pak 
v sekci výluk z pojištění,  máme uvedenu skutečnost, že jsou vy-
loučeny pojistné události vzniklé v souvislosti s pohlavní nemo-
cí pojištěného nebo jeho nákazou virem HIV vlivem rizikového 
chování pojištěného, pokud tato onemocnění byla diagnostiko-
vána do 2 let od data sjednaného jako počátek pojištění. 

Kooperativa pojišťovna a.s.
Odpověděla Pavlína Al-Madhagi
Při sjednání životního a úrazového pojištění je zkoumán zdra-
votní stav zájemce o pojištění, jedním z dotazů je i HIV pozitivita 
a užívané léky. V případě kladné odpovědi vyžadujeme doplnění 
detailních informací o zdravotním stavu včetně lékařských zpráv 
za období minimálně 2 let.  Pokud se nevyskytly žádné jiné zdra-
votní komplikace, jsme ve většině případů schopni nabídnout 
různé varianty úrazového pojištění nebo pojištění pro případ 
smrti (s případnými úpravami ceny proti standardní ceně u „zdra-
vé“ populace).
Pojištění invalidity, vážných onemocnění či hospitalizace v těchto 
případech není standardně nabízeno.
Co se týče cestovního pojištění, u pojištění léčebných výloh 
neuhradíme léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocně-
ním AIDS nebo infekcí HIV. Nicméně platí, že uhradíme jakékoliv 
akutní zranění nebo onemocnění nesouvisející s HIV nebo AIDS a 
dalšími skutečnostmi vyloučenými pojistnými podmínkami. 
 
NN Životní pojišťovna N.V.
Odpovídá Vladimír Dvořák
Klientům můžeme nabídnout pojištění úrazu, pojištění na dožití 
a důchodové pojištění. Nemocenské pojištění nebo cestovní 
pojištění naše pojišťovna klientům nenabízí.
Pro klienty s diagnózou HIV infekce můžeme nabídnout jeden z 
hlavních a na předních příčkách oceňovaný produkt NN Smart. 
NN Smart je investiční životní pojištění, kde si klient prostřed-
nictvím investování do finančních fondů může vytvořit finanční 
rezervu na dožití sjednaného konce pojištění. K produktu NN 
Smart je možné se připojistili nejen o připojištění pro případ 
smrti úrazem (0012), ale také o připojištění pro případ trvalých 
následků úrazu s progresivním plněním (0314). Pro důchodové 
pojištění si Vaši klienti u nás mohou sjednat doplňkové penzijní 
spoření, kde je možné využít státní příspěvek nebo daňový odpo-
čet. Více informací naleznete na www.nn.cz



Generali Pojišťovna a.s.                                                               
Česká pojišťovna a.s.
Odpovídá Krejdl Aleš (shodná odpověď)
V obecné rovině můžeme nabídnout sjednání rizika smrti s 
pojistnou částkou 10 000 Kč. U takovéto smlouvy není zapotřebí 
vyplnění zdravotního dotazníku, avšak po sjednání nastupuje 
6 měsíční karenční doba. Zároveň jsme si vědomi, že léčba HIV 
pokročila, lidé postižení touto nemocí mohou být dlouhodobě ve 
fázi stability. Pro vyšší zajištění smrti než je uvedeno nevylučuje-
me individuální posouzení, a to z hlediska způsobu a dodržování 
léčby s důrazem na její celkový efekt, požívání návykových látek 
v minulosti, prodělané virové hepatitidy, odolnosti organismu 
apod.  Úrazové pojištění je možné sjednat bez omezení.

Pojišťovna České spořitelny, a.s.,                                         
Vienna Insurance Group
Odpovídá Jana Náchodská
Osoby s HIV mohou uzavřít úrazové pojištění. Záleží však na 
individuálním posouzení jejich zdravotního stavu. Další pojiš-
tění – pojištění pro případ smrti, vážných nemocí, invalidity, 
pracovní neschopnosti a hospitalizace – není možné osobám s 
HIV sjednat. Cestovní pojištění nemáme v nabídce.

Allianz pojišťovna, a. s.
Odpovídá Veronika Hašplová
Onemocnění HIV máme pro pojištění životní, úrazové a pojiš-
tění nemoci uvedeno na seznamu nepojistitelných osob a do 
pojištění tyto osoby nepřijímáme.
Pomocí moderních léků je sice možné potlačit příznaky základ-
ního onemocnění a pacienti se dožívají vyššího věku, ale jejich 
kvalita života přesto není plně srovnatelná s kvalitou života 
zdravých jedinců. Onemocnění HIV poškozuje imunitní systém a 
způsobuje tak častou nemocnost pacienta a vznik přidružených 
onemocnění. V souvislosti s nemocí se významně zvyšuje riziko 
vzniku nádorových onemocnění, vznikají různé neurologické 
potíže, dochází ke zhoršenému hojení otevřených poranění a v 
neposlední řadě má onemocnění vliv na psychiku člověka. Pro 
pojišťovnu se jedná o riziko velmi vysoké a pro životní, úrazové a 
pojištění nemoci také neznámé.
Pro krátkodobé cestovní pojištění lze pojistit osoby s chronickým 
onemocněním, u kterých v předchozích 9 měsících nedošlo k 
hospitalizaci, ke zhoršení nemoci či změně léčebných postu-
pů nebo užívání léků. Je nám velice líto, že pro Vás nemáme 
příznivější zprávu a proto jsme plně otevřeni diskuzi nad Vašimi 
podrobnějšími daty.



MetLife Europe d.a.c.
Odpovídá: Marek Bajer
Co se týká pojištění osob v rámci životního pojištění (investiční 
nebo rizikové životní pojištění), tak osoby s dg. HIV mají výluku 
pro přijetí do pojištění. Důvodem jsou statistiky, které ukazují 
na větší procenta hospitalizace, pracovních neschopností, léčení 
úrazů apod. Jistě věříme, že dobou se toto pravidlo změní i z 
pohledu vývoje medicíny nejen v rámci světa, ale i také v rámci 
České republiky.
V případě, že však klient u nás má životní pojištění a v průběhu 
tohoto pojištění bude mít dg. HIV (krom přenosu sexuálním 
stykem, užíváním drog), tak budeme plnit ze všech rizik v plném 
rozsahu (smrt, hospitalizace, závažná onemocnění, pracovní 
neschopnosti, delší léčení úrazů apod.). Věříme však, že věda a 
medicína a také hlavně prevence udělá velké kroky v následují-
cích letech a k tomu také přizpůsobíme i pojistné podmínky.
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Odpovídá: Jitka Volná
Posouzení přijetí do pojištění, ať už s touto diagnózou, či 
odlišnou, je krokem velmi  individuálním, o kterém rozhoduje 
zejména konkrétní aktuální zdravotní stav pojišťované osoby. 
Rozhodnutí o přijetí do pojištění je též velmi komplexní proces, 
kdy vedle zdravotního stavu záleží též na zvolených rizicích, výši 
pojistných částek a individuálním  nastavení pojistné smlouvy. 
Proto bohužel nelze takto jednoznačně a komplexně odpovědět 
na Vás dotaz, týkající se uzavření pojistné smlouvy životního 
pojištění pro osoby s HIV.

ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB
Odpovídá Milan Březina
V možnostech naší pojišťovny rozhodně není poskytnout HIV po-
zitivním lidem pojištění v komplexním, poptávaném rozsahu, ne-
boť HIV pozitivita představuje pro pojistitele významné zdravotní 
riziko. Důvodem pro tuto skutečnost jsou zejména nelichotivé 
statistiky počtu osob žijících s HIV a trend jejich nárůstu.
HIV pozitivní klienty je třeba vždy podrobit individuálnímu zkou-
mání zdravotního stavu. Při přijatelném hodnocení je pak možné 
uvažovat v intencích níže uvedeného rozsahu pojištění. Jednalo 
by se o úrazové pojištění s následujícími parametry: Pojištění pro 
případ smrti následkem úrazu — maximální pojistná částka 500 
000 Kč., Pojištění pro případ trvalých následků úrazu — ma-
ximální pojistná částka 300 000 Kč, Pojištění pro případ léčení 
úrazu — maximální výše denní dávky 300 Kč. Součástí úrazového 
pojištění je také základní pojištění pro případ smrti nebo dožití 
s pojistnou částkou 10 000 Kč. Také není problém osobám s HIV 
nabídnout toto základní pojištění s možností využití Investiční 
složky pojištění.



V rámci cestovního pojištění, respektive pojištění léčebných 
výloh, standardně uplatňujeme pro osoby s virem HIV výluku 
z pojištění. Jak už je zmíněno výše, na základě individuálního 
posouzení by bylo možné přistoupit k pojištění za dohodnutých 
specifických podmínek. Ostatní pojištění pro osoby žijící s HIV 
nelze uzavřít.

UNIQA pojišťovna,                                                             
Member of UNIQA Insurance Group 
Odpovídá: Eva Svobodová
Je pravdou, že v posledních letech došlo k významnému přízni-
vému posunu možností léčby i s klinickými zkušenostmi. UNIQA 
pojišťovna používá pro stanovení individuálního rizika takových 
pacientů nástroje založené na principech Evidence-Based-Medici-
ne (EBM). V souladu s tím je základním předpokladem ke zvážení 
k akceptaci klienta do pojištění antivirová terapie (ART) po dobu 
alespoň 6 měsíců.
Klinický obraz pacientů s HIV je velmi individuální a proměnlivý. 
Při ocenění rizika se hodnotí konkrétní projevy HIV, přítomné 
komorbidity a z laboratorních parametrů pak zejména množství 
CD4 lymfocytů v různých fázích léčby.
Každopádně zůstává skutečností, že HIV infekce je i nadále závaž-
ným onemocněním s vysokým rizikem pro pojišťovnu. Obecně 
lze konstatovat, že klienta s dlouhodobě stabilním zdravotním 
stavem bez komorbidit lze přijmout s individuálně stanoveným 
příplatkem do rizikového pojištění pro případ smrti, pro případ 
dožití a do úrazového pojištění s omezením pojistné částky. 
Určitě nelze u nás pojistit osoby HIV pozitivní pro případ velmi 
závažných onemocnění a pro případ invalidity. Rovněž bychom 
nesjednali soukromé zdravotní pojištění. Cestovní pojištění 
uzavřít lze a vztahovalo by se na akutní stavy, nikoli chronické 
projevy choroby. Důchodové pojištění UNIQA pojišťovna v nabíd-
ce nemá.
Věřím, že jsme zodpověděli všechny Vaše otázky.

Poznámka redakce: Čtenáři na základě informací z minulého čísla 
Pozitivně poslali další tipy na pojišťovny, ale od nich oficiální infor-
mace prozatím nedorazily.

Připravili: Tomáš, Julius, Jirka





O ZNEUŽITÍ DAT SVÝCH UŽIVATELŮ
Nedlouho po aféře Facebooku a Cambridge Analytica vyvstal na povrch další skandál o zneu-
žití uživatelských dat, tentokrát u oblíbené seznamovací aplikace Grindr. Ten předával citlivá 
data jako je HIV status uživatele firmám a jiným třetím stranám. 
Globální aplikace s více než 3,6 miliony uživateli sdílela kromě statusu HIV další sociodemografické údaje 
vyplněné majiteli účtu, polohová data z GPS nebo e mailové adresy. Data byla údajně sdílena se dvěma 
společnostmi, které mají na starosti výkon a celkovou funkčnost aplikace. Technologický ředitel gay-se-
znamky Scott Chen se ohradil s tím, že se jedná o běžnou praxi v rámci odvětví. Dle oficiálního vyjádření 
necítí odpovědnost za to, jaká data uživatelé o sobě zveřejňují a vyjádřil nesouhlas vůči kritice ze stran 
uživatelů, kteří mluví o zradě z vlastních řad. I tak ale musela být spolupráce s těmito firmami ukončena.  
„Grindr nikdy neprodával osobní údaje uživatelů a nikdy také nebude – obzvláště u tak citlivých informací 
jako je HIV status nebo poslední datum testování – třetím stranám a inzerentům,“ dodává Chen. I přestože 
nebyla data využita komečním způsobem, jedná se o akt, kterého si uživatelé nebyli vědomi. Je na ka-
ždém člověku, komu chce sdělit svůj HIV status – přeci jen se stále jedná o stigmatizované téma, které 
často neoprávněně znevýhodňuje skupinu lidí infikovanou tímto virem. 
O aféře se mluví jako o Cambridge Analytica pro LGBTQ+. Grindr jakožto jedna z nejpoužívanějších 
aplikací v gay-komunitě má určitou zodpovědnost a měla by více uvažovat nad tím, jakým problémům 
čelí. Sociální síť ukázala, že nakládání s uživatelskými daty není radno brát na lehkou váhu. Alespoň u 
nás v rámci Evropské unie můžeme s nástupem právní regulace GDPR (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) očekávat zlepšení v podobě větší transparentnosti a kontrolou nad našimi daty.

Napsal: Tomáš, foto: grindr.com 



JEDNOU VĚTOU...
• Předseda ČSAP Robert Hejzák se 26. dubna setkal s ministrem zdra-

votnictví Adamem Vojtěchem a diskutovali nefunkčnost Národní 
skupiny řešení problematiky HIV/AIDS podřízené úřadu hlavního hygi-
enika a s tím související neřešení problémů diskriminace a stigmatizace 
HIV pozitivních občanů.

• Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler iDNES.cz sdělil, že o 
problémech HIV pozitivních u stomatologů roky neslyšel, ale v poslední době 
se k němu téma dostává díky kampani několika neziskových organizací, které 
„zkoušejí“ stomatology a snaží se je nachytat, a to prý ničí původní bezproblé-
movou akceptaci těchto pacientů. (Domluvili jsme si s panem prezidentem na 
červen schůzku a zajdeme za ním s několika pacienty.)

• V průběhu června otevře naše společnost dvě nová testovací místa pro 
oblast východních Čech, a to v Hradci Králové a v Ústí nad Orlicí.

FUN & RUN 
V sobotu 19. května se můžete těšit na další ročník charitativního běhu proti homofobii a 
transfobii. Akce se koná v pražské Stromovce u příležitosti Světového dne boje proti homofobii 
a transfobii, který připadá na 17. května. Je to den, kdy v roce 1990 Světová zdravotnické orga-
nizace odstranila homosexualitu ze seznamu nemocí.
Kromě běhu a dobrého pocitu můžete přivést na testování HIV své kamarády a známé anebo 
zajít na test infekce syfilis.  Testování je v rámci doprovodného programu zdarma. 
Registrovat se můžete pomocí online formuláře, více informací naleznete na www.praguepride.cz



Česká společnost AIDS pomoc, z.s. ,Dům světla, Malého 282/3, 186 00, Praha 8 - Karlín, 
tel: 224 814 284,mail: info@aids-pomoc.cz, www.aids-pomoc.cz,
BEZPLATNÁ LINKA AIDS POMOCI 800 800 980
Newsletter POZITIVNĚ! je evidován MK ČR pod číslem E 21338.

Podpořeno z dotace MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS z projektu číslo 2029 a také 
grantem Hlavního města Prahy.

ZÁPIS DO DIÁŘE
Setkání  nově d iagnostikovaných: 
čtvrtek 31. května v 18 hod. v zámečku v areálu Nemocnice Na Bulovce / budova č. 20. 

Komunitní  setkání :
15. června od 19:00, více informací, včetně místa konání, se dozvíš na mailu: muj.buddy@gmail.com. Přijď se 
pobavit s lidmi, kteří jsou na tom stejně jako ty. Setkání je pouze pro HIV+ komunitu. 

Běh proti  homofobi i  a A IDS
Osmý ročník běhu pořádáme stejně jako v roce 2017 společně s Prague Pride, iBoys.cz a iGirls.cz pod názvem 
FUN and RUN. Konat se bude opět v pražské Stromovce v sobotu 19. května a poběžíme trasy 5 nebo 10 km. 
Registrace na www.funandrun.cz.

Světlo pro A IDS 2018
Pátý ročník akce, při níž se červeně rozsvítí významné stavby, se  v Česku uskuteční v neděli 20. května. Červeně 
jsou celosvětově osvíceny objekty vždy třetí květnovou neděli a připomínají památku lidí, kteří podlehli nemoci 
AIDS. V Česku se tradičně připojují vlastníci budov v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni. Pomozte nám roz-
svítit červeně více staveb po celé republice. Kontaktujte nás, máte-li tip na budovu ve vašem městě!

Webinář pro HIV pozit ivní
Šestý webinář pro HIV+ komunitu budeme vysílat ve středu 23. května 2018 od 19 hod. Sleduj nás živě na www.
hiv-komunita.cz/webinar nebo se podívej v archivu na předchozí díly. 


