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Infekční klinika Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích otevřela brány pro 
HIV pozitivní na jaře 2016, kdy tamnímu HIV centru dala zelenou hlavní česká autorita       
v oboru - Společnost infekčního lékařství J. E. Purkyně. Během uplynulého roku centrum 
přilákalo zhruba padesát pozitivních, kterým nabízí pravidelné prohlídky i komplexní lé-
kařskou péči.
Ústřední vojenská nemocnice patří co do vybavení i péče o pacienty mezi nejprestižnější 
zdravotnická zařízení v zemi, loni se dokonce stala absolutním vítězem ankety Nemocnice 
ČR, kterou pořádá HelthCare Institute.
Přesto se novému HIV centru dosud nepodařilo uzavřít smlouvu se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.
Pokud tedy uvažujete o přechodu do ÚVN a jste pojištění u některé z těchto dvou pojišťo-
ven, musíte požádat o převedení k jiné. Myslete ale na to, že změnit pojišťovnu můžete jen 
jednou za rok a klientem nové pojišťovny se stanete buď k 1.lednu nebo 1.červenci, a to 
podle toho, kdy o přeregistraci požádáte.
O pozitivní v HIV centru ÚVN pečuje MUDr. Milan Zlámal, který nám v rozhovoru popsal, co 
mohou noví pacienti očekávat.
Pane doktore, může HIV centrum ÚVN sloužit i jako ‘obvodní lékař’, tedy mohou k vám 
chodit vaši klienti i s běžnými onemocněními a infekcemi, jako např. s angínou?
Nemocné s běžnými infekty samozřejmě ošetříme, ale péči praktických lékařů nenahrazuje-
me, ani ji nahradit nechceme. Každý by měl mít svého praktického lékaře. HIV centrum má 
sloužit jako specializované pracoviště. 
V případě, že by váš klient potřeboval hospitalizaci, je ÚVN schopna přijmout pozitiv-
ní i na lůžkové oddělení? Resp. existují diagnózy nad rámec HIV, které ÚVN neošetří 
a pacienta odešle jinam?
ÚVN je schopna pacientům zajistit péči téměř ve všech oborech medicíny. V ÚVN není k dis- 
pozici pediatrie, porodnictví, plastická chirurgie a imunoalergologie.
Jak často doporučujete svým klientům, aby chodili na velké odběry a jak často je 
chcete vidět osobně? Jaké jsou v ÚVN čekací lhůty, ať už na pravidelné odběry či na 
kontrolu k lékaři? 
Pravidelné kontroly doporučujeme každé tři měsíce. V případě dobrých imunologických 
výsledků a potlačené virové nálože je možno odběry provádět i dvakrát ročně.  Osobní 
schůzku plánujeme vždy po pravidelných odběrech krve a v případě řešení akutních obtíži.
Čekací lhůta na vstupní vyšetření lékařem je zpravidla do týdne. Po pravidelných odběrech 
je termín schůzky po dvou týdnech, abychom již měli k dispozici všechny výsledky. V případě 
akutních obtíží jsme schopni zajistit ošetření v akutní ambulanci i bez objednání. 

První rok nového 
pražského HIV centra

Ústřední vojenská 
nemocnice láká 
pozitivní



Z nedávného výzkumu mezi pozitivními vyplynulo, že klienti prvního pražského HIV 
centra v Nemocnici Na Bulovce považují za hlavní problém respekt k soukromí paci-
entů. Kritizovali především vyvolávání pacientů celým jménem před plnou čekárnou, 
ležící desky se jmény pacientů na stolech a pod. Jak je o soukromí pacientů postaráno 
u vás?
Diskrétnost a soukromí se snažíme zachovat za každých okolností. Vchod a čekárna je spo-
lečná pro všechny pacienty, kteří na naši kliniku dochází. HIV ambulance tedy nemá oddě-
lený vchod ani čekárnu a nikdo by tedy neměl vědět, s jakým problémem a s jakou nemocí 
k lékaři pacient přichází.
Proč byste vy osobně doporučil pozitivním, aby se registrovali v ÚVN? Čím vaše zaří-
zení převyšuje jiná HIV centra v zemi?
Naše centrum je jedním z osmi center v ČR, která se věnují péči o HIV pozitivní pacienty. 
V době, kdy přibývá nakažených tímto virem, tedy nabízí další alternativu, kde mohou být 
sledováni a léčeni. Pacient má právo zvolit si centrum, do kterého bude docházet, dle vlast-
ního uvážení. 
Nedávno HIV komunitou otřásl případ 30 trestních oznámení, jež podala pražská hy-
gienická stanice na pozitivní, kteří se později nakazili ještě dalšími pohlavními nemo-
cemi. Policie nakonec všechna oznámení odložila, mimo jiné i proto, že neexistovali 
žádní poškození. Jak byste se zachovali vy v HIV centru ÚVN, kdybyste u svého klienta 
zjistili další pohlavní nemoc?
Obecně u všech pacientů, u nichž je diagnostikována pohlavní nemoc, probíhá léčba ve 
spolupráci s venerology. S tímto je spojeno i povinné hlášení a následné sledování pacienta 
po jeho úspěšném vyléčení. Součástí vyšetření je i epidemiologická anamnéza a s tím sou-
visející epidemiologické šetření, které by mělo odhalit zdroj nákazy.
Každý HIV pozitivní by se měl chovat tak, aby nenakazil někoho dalšího. To samozřejmě 
platí i pro další pohlavně přenosné nemoci. Spousta z nich probíhá asymptomaticky (bez-
příznakově), a to hraje z hlediska jejich šíření velkou roli.



Při obtížích nebo i po rizikovém styku bych naopak doporučil screeningové (preventivní) 
vyšetření. Včasné zjištění jakékoliv pohlavní nemoci a její brzká léčba hraje pozitivní roli pro 
zachování zdraví. Některé z těchto nemocí mohou mít závažné, někdy i trvalé zdravotní 
následky. Také bych doporučil očkování proti pohlavně přenosným nemocem (např. žlou-
tenka typu B i A). Zásady bezpečného sexuálního styku jsou samozřejmostí.                                                                                                           

Autor: Martin, foto: ÚVN / H. Rozsypal

HIV centrum 
Ústřední vojenské nemocnice
Adresa: ÚVN - pavilon E5
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
Ordinační doba: 
PO - PÁ, 8 - 12 hod.
Plánované odběry: 
PO - PÁ, 7:30 - 8:30 hod.
Lékař: MUDr. Milan Zlámal
telefon: 973 208 295
email: milan.zlamal@uvn.cz
Ambulantní sestra: 
Štěpánka Červenková
telefon: 973 208 255 
(pro objednání)

Chceš se zapojit 
do práce pro HIV+ komunitu?

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Hledáme dobrovolníky pro poradnu Olomouc, České Budějovice a Teplice.
Zapojíme tě do programu Buddy, provozu poraden, realizace besed i do streetworku.
Pokud tě nabídka zaujala, ozvi se na dobrovolnici@aids-pomoc.cz.



Zahajte léčbu hned          
Lékař vám musí vyhovět, 
jinak ho změňte
Oddalování léčby škodí vašemu zdraví. Ve vyspělém světě už několik let doporučují, aby pozitivní na 
nic nečekali a hned si řekli svému lékaři o léky, pokud jim je sám nenabídne. Už déle než rok platí stejné 
doporučení i v Česku.
V dokumentu podpořeném i Společností infekčního lékařství J. E. Purkyně se píše, že “antiretrovirová léč-
ba je doporučena pro všechny osoby infikované HIV ke snížení rizika progrese nemoci a k prevenci 
dalšího přenosu infekce HIV.” Do předloňska se v Česku většinou doporučovalo zahájit léčbu, až počet 
CD4 klesne na 350/μl.
“Jednoznačnou odpověď dala až (…) studie Strategic Timing of Antiretroviral Therapy (START) l. Studie sta-
tisticky prokázala jednoznačný benefit z časného zahájení ART (antiretrovirové terapie) i u pacientů 
asymptomatických, s vysokým absolutním počtem CD4+ lymfocytů >500 (…) Nebyla zaznamenána ani 
vyšší míra nežádoucích účinků spojených s ART.”
Dnešní léky sníží množství viru v krvi (virovou nálož) pod hranici zjistitelnosti během velmi krátké doby, 
řádově několika měsíců. Nejen že to zlepší obranyschopnost organismu, ale pokud budete jíst léky pravi-
delně a nulová virová nálož se vám udrží dlouhodobě, přestanete být zároveň i infekční pro své sexuální 
partnery.
V doporučení se také píše, že lékař by měl nového pacienta z vlastní iniciativy informovat o možnos-
tech léčby. Pokud to neudělá, je naším právem požádat o okamžité zahájení terapie. Má-li s tím váš 
lékař problém, změňte ho nebo rovnou přejděte do jiného HIV centra. Každý má právo rozhodnout se, 
k jakému lékaři a do jakého centra bude docházet.
Zároveň konzultujte se svým lékařem přechod na moderní léky. Těch se polyká většinou už jen velmi 
málo (obvykle ne víc než tři denně) a zároveň mají zanedbatelné vedlejší účinky. Není tedy už třeba užívat 
dvakrát denně hrst plnou pilulek a cítit se potom všelijak.

Autor: Martin
Zdroj: www.infekce.cz/DoporART16.htm

FUN & RUN 2017



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.

Neděle 14. května 2017 od 9:00 hod.
Park Stromovka, registrace v Tiskárně na Vzduchu (Areál Výstaviště 67)
Už posedmé ukážeme v pražské Stromovce světu, že homofobie a diskriminace HIV+ nemá v našem světě mís-
to. Zároveň uděláme něco pro své zdraví a trochu si zasportujeme. Nepůjde o žádný maraton – poběžíme pět 
nebo deset kilometrů a zúčastnit se tak může každý, včetně psů. Připojit se má primátorka Adriana Krnáčová a 
patronka poradny Sbarvouven.cz Ester Janečková.
V 13:30 hod. ve Stromovce vystoupí i skupina Queenie Revival, která vzpomene na Freddieho Mercuryho, jednu 
z nejznámějších obětí nemoci AIDS.
Běh pořádá ČSAP, Prague Pride, iBoys.cz a iGirls.cz.
Kontakt: www.funandrun.cz

AKCE pro hiv+
FUN & RUN 2017

Neděle 21. května 2017 od 20:00 hod.
ČSAP letos už počtvrté osvítí některé budovy červeným světlem, aby připomněla památku lidí, kteří podlehli ne-
moci AIDS. Česko se tak připojí k mezinárodní vzpomínkové akci, která se v celém světě pořádá třetí květnovou 
neděli. Letošním motem je ‘AIDS společně zastavíme’.
V Česku se červeně rozsvítí některé budovy v Praze, Plzni, Ostravě a Ústí nad Labem.

SVĚTLO PRO A IDS 2017

Čtvrtek 15. června 2017 od 18:00 hod.
Dům světla, Malého 3, Praha 8 - Karlín

Pokud jsi pozitivní a chceš se seznámit s lidmi, co jsou na tom stejně, tohle setkání je určené pro tebe. Vetšinou 
se setkáváme v některé pražské restauraci a mluvíme o čemkoliv, co nás zajímá nebo co potřebujete s někým 
probrat, ale dosud jste neměli s kým.
Kontakt: muj.buddy@gmail.com

KOMUNITNÍ  SETKÁNÍ




