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PRAGUE PRIDE
Rekordní počet testů na HIV
DISKRIMINACE V TYROLSKU
Pozitivní vyhrál soud nad úřadem
KONFERENCE AIDS 2016
Léčba je i účinnou prevencí
SKRÝŠE HIV V TĚLE
Slibná metoda na jejich zničení

prague
pride 2016

Nejvyšší účast, nejvíc testů na HIV

Nejteplejší týden v roce byl opět o něco teplejší, než kdykoliv v české historii. Sobotní průvod Prahou
přitáhl do ulic na 40 000 lidí.
I politická podpora vzrostla: mezi duhovými vlajkami se letos míhaly tváře dvou členů vlády — ministryně
pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Oslavu odlišnosti podpořili i pražská primátorka Adriana Krnáčová nebo senátor Václav Láska. Z jednoho z 12 alegorických vozů
je pak tradičně jistil americký velvyslanec Andrew Shapiro.

HIV jedním z hlavních témat
Stejně jako od pořadatelů samotného Prague Pride je slyšet jásot i z České společnosti AIDS pomoc
(ČSAP), která byla partnerem festivalu.
Úspěch jejích akcí může mimo jiné znamenat, že se lidé pomalu přestávají bát mluvit o HIV, což by
s ještě větší dávkou představivosti mohlo vést k pomalému odbourávání předsudků a stigmatu
vůči nám pozitivním.

Hlavní aktivitou ČSAP ale byly testy na HIV a syfilis. Na Letné, kde vyvrcholil průvod, nabízelo testování už
5 sanitek. I díky přilehlým 4 předtestovým pracovištím nepřesáhla čekací doba ani ve špičce 20 minut.

Největší terénní testování v historii
Dohromady se na Letné nechalo vyšetřit 432 lidí, z nichž 127 požádalo kromě HIV i o rychlotest na syfilis.

Kromě Letné stála další testovací sanitka i na pražském Andělu. Tam se otestovalo 107 lidí. Když přidáme
ještě návštěvníky ordinace Domu světla, celkem si přišlo během týdne Prague Pride ověřit své pohlavní
zdraví 602 lidí. Je to o 83% víc než loni.
Ze všech rychlotestů dopadlo 8 pozitivně, a tak krev dotyčných odešla ještě na laboratorní ověření, které
infekci definitivně potvrdí nebo vyvrátí.
Bezplatné testování v Domě světla (Malého 3, Praha - Karlín, nedaleko stanice metra Florenc) probíhá
celoročně dvakrát týdně, a to v pondělí 16 -19 hod. a ve středu 9 -12 hod. Další testovací místa v ČR:
www.hiv-testovani.cz

Bezpečnější sex lákal
Účastníky Prague Pride ale zajímalo i jak se pohlavním nemocem pokud možno vyhnout. Workshop
o bezpečnějším sexu pořádaný ČSAP přitáhl bezmála tři desítky lidí. Mluvilo se o rizikovosti jednotlivých
sexuálních praktik, o nehodách, které při sexu mohou zvýšit riziko, nebo tradičně i o kondomech a co
a jak s nimi správně dělat.
Lékař ČSAP MUDr. Ivo Procházka doplnil workshop o informace o post a pre-expoziční profylaxi (PEP
a PrEP), tedy jak bezprostředně po rizikovém sexu (nebo po zranění s nebezpečím infekce HIV), ale naopak i dopředu a preventivně zabránit nákaze HIV. Pro velkou většinu lidí byly tyto na Západě již běžné
metody ochrany novinkou.
Pravděpodobně i proto, že v Česku je nehradí pojišťovny a případné zájemce tedy stojí desetitisíce korun.

Kriminalizace pozitivních na paškále
Jedni z hlavních zahraničních hostů letošního Prague Pride Sestry věčné radosti z USA a Německa ostře
kritizovaly nedávný pokus pražské Hygienické stanice o kriminalizaci zdejších pozitivních. Instituce podala
v lednu trestní oznámení na 30 mužů, kteří měli ohrožovat sexuální partnery virem HIV. Jako důkaz sloužilo pouze to, že se sami nakazili další pohlavní nemocí.
Hosté ze San Francisca přirovnali přístup českých úřadů k situaci v Kalifornii v 80. letech 20. století, kde
se začaly objevovat první případy AIDS. Podle dnešních znalostí odrazovala tehdejší perzekuce lidi od
testování a přispěla k nekontrolovanému rozšíření viru.
V dnešní době, kdy léky dokáží HIV v těle efektivně paralyzovat a snížit riziko přenosu k nule, se virus šíří
hlavně od těch, kteří o své nákaze nevědí.
Nebezpečí kriminalizace tak stojí přímo v rozporu se snahou ČSAP přimět co nejvíc lidí jít na testy a případně se začít co nejdřív léčit.

Pride-tramvaj
Že HIV je pořád celospolečenským problémem chtěla upozornit i Pride tramvaj,
která ve středu 10.
srpna projížděla centrem Prahy. Posádka
informovala pasažéry kromě programu
Prague Pride i o prevenci HIV a místech,
kde se mohou otestovat.
Autor: Martin,
Zdroj: ČSAP

Pozitivní muž v Tyrolsku

vyhrál nad úřadem

Za protizákonnou výpověď získá kompenzaci
Rakouská spolková země Tyrolsko musí zaplatit HIV+ muži 35 000 eur (bezmála milion korun)
a celoživotně mu dorovnávat rozdíl mzdy a následně i důchodu.
Muž se dostal v roce 2012 před soud kvůli podezření z šíření přenosné choroby a pokusu o ublížení na zdraví. Důvodem byl orální sex bez ejakulace. Soud ale rozhodl, že šlo o bezpečnější sex
s minimálním rizikem přenosu a muže osvobodil.
Jeho ex-partner ale, zřejmě veden touhou po pomstě, oznámil jeho případ jeho tehdejšímu zaměstnavateli, kterým byla spolková země Tyrolsko. Nadřízeným svého bývalého přítele nalhal, že
spáchal trestný čin a oznámil jim, i že je gay.
Úřad se následně rozhodl bez dalšího ověřování těchto informací ještě ve zkušební době muže
propustit. Zaměstnavatel v odůvodnění uvedl, že podezření ze spáchání trestného činu je v rozporu s prací státního úředníka. Za problematický označil i jeho HIV status a sexuální orientaci.
Muž proto podal antidiskriminační žalobu. Zemský soud v Innsbrucku na konci loňského roku
rozhodl, že úřad jednal protizákonně a neměl právo muže propustit.
Jedná se o první podobný rozsudek v Rakousku. Lidskoprávní organizace jej považují za průlom
v přístupu k HIV+ a za důležitý krok v boji proti stigmatizaci pozitivních.
Autor: Martin, zdroj: tirol.orf.at

Světová
konference
AIDS 2016
Úspěšná léčba má
vyloučit přenos HIV

Zlepšení přístupu k léčbě pro pozitivní ve všech koutech světa, prevence dalšího šíření viru
a sjednocení strategie pro celosvětové ukončení epidemie AIDS do roku 2030, jak vyzvalo Valné
shromáždění OSN letos v červnu. Nejen o těchto tématech přijelo na největší světovou konferenci
o AIDS v jihoafrickém Durbanu diskutovat na 18 000 expertů z celého světa.
Jedním z hlavních témat byla studie Partner, která od roku 2010 sleduje páry s rozdílným HIV
statusem. Jejím cílem je přesně vědecky zjistit, jaké je riziko přenosu HIV v případě, že pozitivní
partner má potlačenou virovou nálož pod hranici zjistitelnosti (studie za takovou hranici považuje
méně než 200 kopií viru v mililitru krve).
Studie sleduje 888 párů (340 z nich jsou gay páry), které mají opakovaně nechráněný sex, a to
v průměru téměř jednou týdně (gay páry 41krát ročně, heterosexuální páry 35krát ročně).

Pozitivní partneři přitom s 90procentní přesností dodržují interval užívání léků a naprostá většina
z nich má víc než 350 buněk CD4/mm3.
Studie dosud dokumentuje přes 58 000 nechráněných pohlavních styků mezi negativním
a
léčeným pozitivním partnerem. Ani v jednom z těchto případů nedošlo k přenosu viru na negativního partnera. Podle dosavadních výsledků studie Partner se tedy riziko jeví jako nulové.
Jedenáct lidí, kteří do studie vstupovali jako negativní, sice v jejím průběhu HIV chytili. Nezávislými
testy se ale prokázalo, že jejich virus se ani v jednom případě neshoduje s virem jejich partnera,
a tedy že se nakazili při mimopartnerském sexu.
Dosavadní výsledky studie nedokázal za celou dobu nikdo zpochybnit. A dokládají předpoklad,
který už před 6 lety zveřejnila Švýcarský národní komise pro AIDS - tedy že na světě neexistuje
jediný případ přenosu, kdy by pozitivní člověk s potlačeným virem v krvi nakazil kohokoliv jiného.
Vědecká data získaná studií tak mohou přispět k odbourání stigmatu a diskriminace pozitivních
a dodat vědecké argumenty pro obhajobu lidí, kteří se dostali před soud za pokus o šíření nakažlivé nemoci, ačkoliv měli nezjistitelnou virovou nálož. V neposlední řadě také výsledky dokazují,
že okamžité zahájení léčby může zastavit šíření viru lidmi, kteří už o své pozitivitě vědí. Ušetřená
energie se tak může zcela zaměřit na odhalení pozitivních, kteří to o sobě ještě nevědí a kteří jsou
pravděpodobně hlavní příčinou neustálého šíření HIV.
Studie pokračuje svou druhou fází, která sleduje gay páry z první části výzkumu a přibírá i další
dobrovolné účastníky, aby bylo dat co nejvíc. Konečný výsledek se čeká v roce 2019.
Na konferenci AIDS 2016 se dál diskutovalo o preexpoziční profylaxi (PrEP), což je preventivní užívání léku Truvada lidmi, kterým hrozí nákaza HIV. Podle expertů je to efektivní preventivní nástroj.
V USA se teď snaží dostat PrEP do povědomí mladé, sexuálně nejaktivnější generace a zabránit
tím novým nákazám.
Další velkou výzvou je z celosvětového hlediska pomoc lidem v Africe, kam nejenže je obtížné
dostat léky, ale často tam není dostupná ani primární prevence, jako jsou kondomy.
Konference se zúčastnili i světové osobnosti jako zpěvák Elton John nebo britský princ Harry, kteří
si vzali za své bojovat proti předsudkům vůči HIV pozitivním a pomoct v šíření prevence i léčby
i do znevýhodněných zemí světa.
Autor: Martin
Zdroj: Human Rights Campaign (www.hrc.org), HIV Treatment Information Base (i-base.info)

Silnější imunita

bojuje proti HIV
Metoda může pomoct vyhnat
virus ze skrýší

Vědci testují novou metodu, která by mohla přispět k boji proti skrýším HIV v tkáních. Do nich se dnešní
léky nedostanou, a i proto zatím není HIV infekce zcela vyléčitelná.
Tým expertů z amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci zjistil, že s postupujícím časem produkuje infikované lidské tělo stále méně imunitních buněk CD8, které mají za úkol likvidovat
buňky CD4 napadené virem HIV. Infikované CD4 se stávají továrnou na nové kopie HIV, čímž se virus
v těle množí.

Vědci zjistili, že s úbytkem CD8 přímo souvisí jistý protein buněčného obalu. Když jej v infikovaných opicích potlačili, buněk CD8 přibylo a následně se ze skrýší do krve vyplavily viry, které byly do té doby schované. Vysvětlují si to tak, že posílené CD8 zničily ukryté, infikované CD4 a nechaly tím virus bez ochrany.
V krvi už ho dokázaly zničit současné léky.
Experti teď musí metodu ověřit, a pokud se účinky potvrdí, chtějí za několik let přistoupit ke zkouškám
na lidech.
Autor: Martin
Zdroj: http://www.niaid.nih.gov

Pomoc trestně stíhaným

ČSAP nabízí pomoc HIV pozitivním, které policie a státní zastupitelství vyšetřuje pro pokus o šíření nakažlivé choroby. Pokud jste se vy nebo vaši blízcí ocitli v takovéto situaci a nevíte si rady, je vám k dispozici
právník ČSAP. Kontaktujte ho na e-mailu: pravnik@aids-pomoc.cz

akCE

pro hiv+

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ HIV+
Středa 12. října 2016 od 19:00 hod.
Dům světla

WEBINÁŘ PRO HIV KOMUNITU
Čtvrtek 20. října 2016 od 19:00 hod.
Internetové TV vysílání pro HIV+ komunitu na téma ZDRAVÍ S HIV
www.hiv-komunita.cz/webinar

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.

