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Ať kámoši přijdou na testy do našich sanitek

hrdě

na prague pride

HIV ne jako strašák, ale společenské téma
Nestydět se, neskrývat, být hrdý. Pražský festival odlišnosti ani letos nenechává stranou HIV. Virus se
v Česku dál šíří, a to největší měrou mezi muži, kteří mají sex s muži.
Hlavní vinu na nových nákazách mají podle poznatků ze západního světa hlavně ti, kteří o své pozitivitě
ještě nevědí, neléčí se a jsou tak při nechráněném sexu vysoce infekční.
Jen od začátku letošního roku do konce dubna zjistilo v Česku dalších 118 lidí, že jsou pozitivní. Za posledních 12 měsíců přitom přibylo přes 300 nových případů. Nejvíc tradičně v Praze
a Středočeském kraji.
ČSAP proto každým rokem vysílá do pražského průvodu hrdosti testovací sanitky, které
anonymně nabízejí zájemcům rychlotesty na HIV. Vzhledem k obrovskému zájmu v předchozích letech letos ČSAP zajistí tři vozy a posílí i jejich personál.
Kromě HIV budou zdravotníci schopni odhalit i syfilidu, to ale jen u lidí, kteří ji nikdy dřív
neprodělali. Rychlotest totiž zjišťuje přítomnost protilátek, a ty v krvi zůstávají od první nákazy navždy.
Testování bude bezplatné a výsledky budou do dvaceti minut.
Vybídněte tedy své kamarády, ať se nebojí a staví se u nás otestovat. Každý sexuálně aktivní člověk by měl znát svůj status.
Do sobotního průvodu připravuje ČSAP také vlastní alegorický vůz. Jeho mottem je letos
‘i na venkově bezpečně!’ Chceme tím upozornit, že HIV se netýká jen lidí v Praze a velkých
městech, ale nakazit se může kdokoliv odkudkoliv.
V plánu máme i workshop na téma bezpečnější sex. Nebude to teoretická přednáška,
ale akční hra, kde bude moct každý zjistit, třeba jak nasadit kondom ústy, aniž by si toho
partner všiml, jak vybrat správný kondom, co dělat, když kondom sklouzne nebo praskne,
co je to ekokondom, i co dělat, když všechno selže a kde hledat pomoc.
Workshop chystáme na středu 10. srpna 18 hodin v prostorách bývalé galerie Langhans,
dnes centru společnosti Člověk v tísni ve Vodičkově 37, Praha 1, ve vnitrobloku za prodejnou Foto Škoda.
Autor: Martin
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Noví pozitivní mají odkrýt zdroje hiv
Krátce po své první návštěvě v HIV centru se noví pozitivní povinně setkávají i se zaměstnanci hygienické
stanice.
“Cílem rozhovorů je zjistit poslední nechráněný kontakt, při kterém mohlo dojít k nákaze. Je v zájmu klienta, aby uvedl pravdivé informace - včasným odhalením zdroje nákazy lze zabránit dalšímu šíření HIV,”
uvedl nový ředitel Hygienické stanice hl.m. Prahy Jan Jarolímek. Upozorňuje přitom, že spolupráce pozitivních s Hygienou je ze zákona povinná.
Odhalení lidí, od kterých se HIV šíří, má význam i pro ně samotné. Zpravidla o své pozitivitě sami nevědí
a oddalování léčby jim může způsobit vážné zdravotní problémy nebo i smrt. Odhaduje se, že nejméně
třetina HIV+ o své pozitivitě neví.
Hygieniky váže zákon o ochraně osobních údajů i povinnost mlčenlivosti. “Údaje zjištěné během depistáže (rozhovorů s HIV+, pozn. red.) jsou uloženy na protiepidemickém odboru hygienické stanice, a to
v uzavřené kartotéce uzamčené kanceláře, kam mají přístup pouze naši dva proškolení zaměstnanci,”
ubezpečuje Jarolímek.
Člověk, na kterého HIV pozitivní ukáže jako na možný zdroj své nákazy, se tak nikdy nedozví, jak na něj hygienici přišli. Ti ho pak informují, že by se měl co nejdřív dostavit do nejbližšího HIV centra na krevní testy.
Hygienici primárně kontaktují dotyčné dopisem. V případě, že se nedozvědí adresu, snaží se s nimi spojit i
telefonicky nebo prostřednictvím seznamovacích nebo sociálních sítí. Postup závisí na informacích, které
nový pozitivní poskytne.
Zároveň ale umožňují, aby svého partnera oslovil i on sám. V každém případě si hygienická stanice ověří,
jestli dotyčný dorazil.
Pražští hygienici si ale stěžují, že od nově pozitivních získávají jen málo kontaktů. “Nemocní většinou nechtějí hygienikům zdroj své nákazy sdělit,” posteskl si ředitel Jarolímek a dodal: “Nikdy se pražské hygienické stanici nestalo, že by se důvěrná data dostala k jiným osobám, k známým nemocných nebo do
médií.”
Přestože ČSAP v minulosti ne vždy se všemi postupy hygieniků souhlasila, anonymní sběr dat o sexuálních kontaktech a možných zdrojích infekce podporujeme. Podle všech současných studií jsou dnes
hlavními šiřiteli HIV lidé, kteří o své nákaze nevědí. Okamžité zahájení léčby a snížení množství viru v krvi
na nezjistitelnou úroveň nebezpečí přenosu HIV minimalizuje, podle názoru řady zahraničních expertů
dokonce zcela vylučuje.
Autoři: Robert a Martin
Zdroj informací: RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel Hygienické stanice hl.m. Prahy

Zubař,
který se nebojí

Ke každému se chovám, jako by
byl pozitivní
Zubní péče patří dlouhodobě mezi témata, která pozitivní komunitu trápí nejvíc. Řadě lidí se stalo, že
je zubař kvůli jejich pozitivitě odmítl ošetřit. Někteří si na něj stěžovali, protože žádný zubař pozitivního
pacienta odmítnout nesmí, mnozí se ale rozhodli mlčet z obavy, že se o jejich pozitivitě dozví jejich okolí.
Jako zjevení proto na nedávném webináři (webovém semináři) ČSAP pro stomatology působil mladý
zubní lékař Adam Šíma, který bere HIV+ bez předsudků, jako jakékoliv jiné pacienty. V rozhovoru vysvětluje, proč se pozitivních pacientů nebojí a stále přijímá nové.
Ve své ordinaci pečujete i o HIV pozitivní pacienty. Jak k nim přistupujete?
AŠ: HIV pozitivní pacient se stran poskytované péče v ničem neliší od pacienta HIV negativního.
Důležité je rozlišovat mezi HIV pozitivním stavem a rozvinutým onemocněním AIDS. Při AIDS patří
léčba, zvláště pak chirurgické výkony, do péče nemocničních klinik, neboť snížená obranyschopnost organismu provází mimo jiné vysoké riziko komplikací hojení a mnohdy je tak potřebná spolupráce lékařů dalších odborností.
O čem by měl HIV pozitivní člověk svého zubaře informovat?
AŠ: V zásadě nepotřebujeme vědět o moc víc než o komkoliv jiném. Zásadní je, zda se pacient
léčí a jakou má aktuální virovou nálož. Léčený HIV pozitivní s nulovou virovou náloží nebo náloží
blízkou nule nepředstavuje pro ošetřující personál nebo chod ordinace žádné riziko. Z toho důvodu je dobré, aby s sebou pacient na zubní ošetření vždy přinesl poslední laboratorní výsledky
krevního rozboru. Neléčený HIV pozitivní na druhou stranu svou volbou odmítnout léčbu již riziko
představovat může a samozřejmě se k němu pak chováme s určitým odstupem. Filozofickou
a cynickou otázkou ale je, kolik lidí se rozhodne zkracovat si život odmítáním léčby HIV infekce
a pak je skolí bolest zubu.

MDDr. Adam Šíma
zubní lékař
absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
hovoří anglicky a francouzsky
ordinuje na Dentální klinice Jana Stuchlíka
jeho péči nehradí pojišťovny

Jaká hygienická opatření by měl dodržovat zubař, který ošetřuje pacienta s HIV?
AŠ: Ke každému pacientovi se chováme tak, jako by byl HIV pozitivní a třeba o tom sám nevěděl.
Jakkoliv je možnost přenosu infekce téměř nulová, lékaři a přírodovědci obecně ono slovo „téměř“ nikdy nevynechávají. Oproti HIV negativním je tedy snad jediný rozdíl v tom, že HIV pozitivní
objednáváme na konec ordinační doby, aby byl větší klid na uvedení ordinace do stavu připraveného pro dalšího pacienta.
Co byste vzkázal zubařům, kteří odmítají ošetřit HIV pozitivního s odůvodněním, že na to jejich
ordinace není hygienicky uzpůsobena?
AŠ: Že když už lžu, tak pořádně. Jak jsem již zmínil, hygienický režim všech ambulantních lékařských ordinací, nejen těch stomatologických, je nastaven tak, jako by byli všichni pacienti HIV pozitivní. Pokud tedy lékař de facto přiznává, že hygienický režim jeho ordinace nesplňuje kritéria
jednadvacátého století, měl by se nad sebou hluboce zamyslet dřív, než to za něj udělá hygienická
stanice. Jsou navíc daleko rezistentnější a snáze přenositelné infekce než HIV, například tuberkulóza nebo hepatitida C.
Existuje seznam zubních lékařů ošetřujících HIV pozitivní?
AŠ: Z podstaty věci by tak měli činit všichni zubaři, ale jak víme, realita je jiná. Žádný seznam zubařů otevřeně deklarující HIV friendly přístup, dá-li se to tak říct, neexistuje, protože to z marketingového hlediska nedělá dobrou reklamu mezi ostatními pacienty, tedy neinformovanou laickou
veřejností. Když pominu nemocniční stomatologické kliniky, vyhledával bych obecně spíše mladší
lékaře.

Deklarace z Osla

Zastavte kriminalizaci
lidí s HIV!
Stíhání nebo trestání pozitivních za sex s negativními je nespravedlivé a kontraproduktivní, tak se dá shrnout
prohlášení z Osla, které už před čtyřmi lety publikovali experti a organizace zabývající se především lidskými
právy, ale i etikou, medicínou nebo právem.
Autoři jsou přesvědčeni, že kriminalizace HIV pozitivních za neoznámení jejich statusu sexuálním partnerům nebo za potenciální ohrožení nákazou dělá ve svém důsledku víc škody než užitku.

Argumentují, že epidemii HIV mají v západním světě na svědomí lidé, kteří o své infekci nevědí, a ne ti,
jenž svůj pozitivní status už znají. Pokud stát stíhá ty diagnostikované a léčené, vytváří tím ve společnosti
falešný pocit bezpečí, že ji před virem ochrání, což je zcela mylná představa.
Autoři také upozorňují, že nechráněný sex s sebou vždy nese riziko nákazy pohlavní nemocí. Z toho
vyplývá, že oba sexuální partneři musejí o své zdraví dbát především sami. Že partner o své pozitivitě
upřímně neví, neznamená, že je sex s ním bezpečný.
Deklarace ukazuje i to, že zákony a trestní stíhání nedokáží změnit chování lidí, které pramení z touhy
a které je ovlivněno stigmatem spojeným s HIV. To může změnit jen podpora pozitivním, která jim přinese důstojnost, zdraví a energii.
Autoři navíc podotýkají, že udržování stigmatu vůči HIV je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé obávají
přijít na testy.
Žádají tedy, aby skončilo stíhání pozitivních, což by podle autorů deklarace přispělo k atmosféře důvěry
a následně i k odbourání strachu veřejnosti chodit se pravidelně testovat.
Čím více pozitivních přijde na testy a začne se léčit, tím méně nových případů HIV v důsledku toho bude.
Mezinárodní konference právě na toto téma se chystá na polovinu července v Jihoafrické republice
a očekává se, že by se tam mělo mluvit i o 30 českých případech.
Pražská hygienická stanice podala na začátku letošního roku trestní oznámení na 30 mužů, kteří podle
ředitelky protiepidemického oddělení MUDr. Zdeňky Jágrové mohli ohrozit někoho jiného virem HIV.
Vycházela z toho, že dotyční už během své pozitivity onemocněli ještě jinou pohlavní chorobou.
Autor: Martin
Deklaraci z Osla lze podepsat na http://www.hivjustice.net/oslo/oslo-declaration/
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PRAGUE PRIDE 2016
8. - 14. srpna
Praha
viz. informace v článku Hrdě na Prague Pride!
Komunitní schůzky i setkání pro nové pozitivní budeme opět pravidelně pořádat po prázdninách, tedy
od září 2016.
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 1806 a také
grantem Hlavního města Prahy.

