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Další studie prokázala, že léčba
znamená i prevenci
Zapojilo se do ní 343 gay párů, ve kterých je jeden partner pozitivní a druhý ne. Celkem sečteno měly všechny tyto dvojice téměř 17 tisíc krát anální styk bez kondomu.
Virus HIV se na negativního partnera nepřenesl ani v jediném případě.
To je závěr studie Protiklady se přitahují (Opposites Attract), který sledoval gay páry s rozdílným HIV statusem z Austrálie, thajského Bangkoku a brazilského Ria de Janeiro.
Autoři studii spustili před pěti lety a zvali do ní páry, které provozovaly sex bez kondomu
i přesto, že jeden z partnerů byl pozitivní. Na začátku studie bylo 80 % pozitivních na léčbě
a tedy s nedetekovatelnou virovou náloží (pod 200 kopií viru na mililitr krve). Téměř všichni ostatní se se vstupem do studie začali léčit.
Necelá čtvrtina negativních partnerů užívala PrEP (pre-expoziční profylaxi), a to hlavně ti,
kteří žili v otevřeném vztahu a měli sex i s jinými muži. Pokud je odečteme, zůstává nám
bezmála 13 tisíc případů nechráněného análního sexu, kdy byla jedinou ochranou léčba.
Kdybychom to pro lepší představu přepočítali na jediný poz-neg pár, který má mezi sebou
anální sex například třikrát týdně, pak by to vyšlo na víc než 80 let bezpečného sexu bez
kondomu, tedy víc než obvyklá délka sexuálně aktivního života.
Studie Protiklady se přitahují byla už druhou, která dospěla ke stejnému závěru. Ani
předchozí studie PARTNER nezaznamenala jediný případ, kdy by léčený pozitivní člověk se
zcela potlačenou virovou náloží někoho nakazil.

Spojíme-li výsledky obou studií, pak před sebou máme důkaz, že k přenosu HIV nedošlo
ani v jednom z téměř 40 tisíc případů análního sexu bez kondomu, kdy jeden partner byl
pozitivní s nedetekovatelnou virovou náloží.
Výsledek dodává další sílu názoru, který se stal i hlavním sloganem Kampaně za přístup
k léčbě (Prevention Access Campaign), a to U=U (Undetectable equals Untransmittable, tedy
Nedetekovatelný se rovná Nepřenosný). K tomuto názoru se už připojilo přes 350 organizací z
46 zemí světa, včetně České společnosti AIDS pomoc a zdejší pobočky Sester věčné radosti.
Společně prohlašují, že na základě moderních vědeckých důkazů lze pohodlně konstatovat,
že člověk na antiretrovirové léčbě, který má nedetekovatelnou virovou nálož aspoň půl
roku, nemůže přenést HIV na svého partnera.
Stanovisko podporují přední světoví experti na HIV. Ředitel Národního institutu pro alergie
a infekční nemoci při Národním institutu zdraví USA dr. Anthony Fauci předeslal, že vědci
neradi říkají, že riziko je nulové. Pokračoval ale, že „v tomto případě můžeme konstatovat,
že nebezpečí přenosu od HIV+ osoby, která se léčí a má nedetekovatelnou virovou nálož,
je tak nízké, že je až nezjistitelné. Což je stejné jako říct, že taková osoba je neinfekční. Je to
nezvyklé, když nám drtivé vědecké důkazy umožní přesvědčivě prohlásit, že to, o čem tady
mluvíme, je skutečně pravda.”
Zástupce ředitele UNAIDS, tedy agentury OSN pro boj s HIV, dr. Luiz Loures, potvrdil, že
UNAIDS se plně staví za heslo U=U. Agentura následně vydala prohlášení: „Vědomí, že
pozitivní nemohou sexuální cestou nikoho nakazit, jim může dodat sebedůvěru ve vztahu
k novým i současným partnerům.”
Pod heslo U=U se podepsala i starostka Paříže, kde se v červenci konala 9. Mezinárodní
konference AIDS společenství zaměřená na nové vědecké výsledky z výzkumu. Starostka
Anne Hidalgo se na konferenci vyfotila s tričkem U=U a slíbila, že kampaň bude propagovat
i před dalšími evropskými starosty.
Pro pořádek dodejme, že ne všichni negativní, kteří se zapojili do obou výše zmíněných studí, si svůj status udrželi až do konce. Ve studii PARTNER i Protiklady se přitahují se celkem
13 původně negativních účastníků virem HIV nakazilo. Ve všech případech ale genetické testy prokázaly, že si pozitivitu přinesli z mimopartnerského sexu, protože genetická struktura
jejich viru byla jiná než u jejich stálého, léčeného partnera.
Autor: Martin
Zdroj: aidsmap.com, i-base.info, preventionaccess.org,

U=U na pařížské konferenci IAS 2017:
Starostka Paříže
Anne Hidalgo se
fotí s tričkem U=U

Prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Vedoucí HIV centra a primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem:
„Skvělá zpráva o současné léčbě HIV infekce říká: Pravidelné užívání protivirových léků za lékařských
kontrol (potvrzujících, že virus není v krvi detekovatelný) dává pacientům možnost dožít se stejného
věku, jako se dožívají osoby bez HIV infekce. Ten, kdo má díky léčbě dlouhodobě virus v krvi neprokazatelný, se navíc může zbavit strachu z vlastní nakažlivosti.
Doufejme, že končí éra nesmyslné kriminalizace lidí zodpovědně užívajících protivirovou léčbu.
Současně ale platí, že osoby, které vědí o své HIV infekci, neléčí se a způsobí druhému nákazu, musejí
nést za své chování zodpovědnost. Platí také, že kondom je stále vysoce užitečnou pomůckou pro
všechny muže mající sex s muži, protože chrání před sexuálně přenosnými chorobami bez ohledu na
množství viru v krvi.“

Ing. Robert Hejzák
Předseda České společnosti AIDS pomoc:
„Potvrzení toho, že úspěšně léčený HIV+ člověk je neinfekční a nemůže sexuální cestou nakazit svého
partnera nebo partnerku, pro mě znamená hodně. V první řadě je to asi úleva a osvobození od strachu, že bych mohl nakazit svého přítele. Hned poté mi naskočí myšlenka, co všechno nás teď v ČSAP
čeká — jednání s HIV centry a pojišťovnami, aby léčba byla skutečně všude dostupná a nabízená
ihned po diagnóze, edukační program pro HIV+ jak dosáhnout a udržet si nulovou virovou nálož,
mediální kampaň pro gay komunitu a později i širokou veřejnost vysvětlující bezpečnost sexu s HIV
pozitivním člověkem, ale určitě i tlak na to, aby se v Česku jednou provždy skončilo s kriminalizací HIV.
Pomozte nám i vy šířit osvětu U=U!”

JUDr. Jakub Tomšej
Právník České společnosti AIDS pomoc:
„Expertní závěr, že U=U, jednoznačně potvrzuje, že HIV pozitivní s nulovou virovou náloží se nemohou
dopustit trestného činu ‘šíření nakažlivé lidské nemoci’, ani když při sexu nepoužijí ochranu. Používání
kondomu bych i přesto doporučil, a to kromě rizika pohlavně přenosných nemocí i kvůli přetrvávající
rezistenci některých českých soudů vůči vědecky prokázaným faktům.”

Dan
HIV+ 10 let:
„První rok po nákaze bylo téměř nemožné najít si partnera na sex. Na prvního chlapa, který se nebál
začít si se mnou něco vážnějšího, jsem čekal pět let. Věděl, co je nulová virová nálož a nebál se mít se
mnou orální sex bez ochrany. Zůstali jsme spolu pět let. Díky lékům byl každý náš sex bezpečný i když
nebyl s kondomem. Už spolu nejsme. On je stále zdravý a já se naštěstí stále častěji setkávám s tím, že
gay muži vědí, co znamená ‘nedetekovatelný’. Je jich málo, ale jsou. Měl jsem velkou radost, když jsem
nedávno slyšel: “U tebe aspoň vím, na čem jsem, když chodíš každé tři měsíce na testy. Mnohem víc se
bojím lidí, kteří mají pocit, že jsou OK, ale na testech byli naposledy před pěti lety.”

Rekordní testování
na Prague Pride
Během duhového týdne se přišlo otestovat 742 lidí

Druhý srpnový týden Prahu ovládla oslava odlišnosti — festival hrdosti gayů, leseb a transgender lidí. Vrcholem Prague Pride byl tradičně sobotní průvod Prahou, do kterého se zapojilo nebo
mu přihlíželo na 35 tisíc lidí. Celkem sečteno přivítaly akce letošního týdne hrdosti 85 tisíc lidí.
Česká společnost AIDS pomoc se tradičně zaměřila hlavně na testování, a navíc v letošním ročníku výrazně
posílila testovací zázemí. K dispozici bylo 5 testovacích sanitek, které byly během týdne k dispozici v Pride
Village na Střeleckém ostrově, na Andělu, na I. P. Pavlova a samozřejmě v sobotu na Letné, kam vyústil
průvod hrdosti.
Zájemci o test nejdřív navštívili předtestového poradce v jednom z osmi stanů. Nově ale mohli vyplnit
předtestový formulář i on-line přes počítač nebo chytrý telefon; toho využily víc než dvě třetiny příchozích.
Během testování se účastníci nejvíc zajímali, jaké situace a praktiky jsou rizikové a které ne, ale ptali se i na
možnosti léčby a na dnešní životní vyhlídky pozitivních.
„Během předtestového poradenství lidi hlavně zajímalo, jak často je třeba nechat se testovat, jestli je
orální sex bez kondomu nechráněný styk, kdo spadá do nejvíc rizikové skupiny, nebo jak se chránit před
pohlavními nemocemi,” svěřila se Johana, jedna z předtestových poradkyň.
Opět se ale stalo, že na test přišli i lidé, kteří už dávno vědí, že jsou pozitivní, a dokonce se i léčí. Prý aby si
ověřili, jestli je současná moderní léčba viru úplně nezbavila. HIV se bohužel zatím vyléčit nedá a ani nulová virová nálož neznamená, že by virus z těla zcela zmizel. A protože naše rychlotesty zjišťují přítomnost
protilátek v krvi, i u léčených pozitivních vyjde vždycky pozitivně. Vzhledem k ceně rychlotestů se ČSAP
rozhodla, že v těchto případech bude od pozitivních žádat jejich úhradu.
Zároveň jsme se testovaných ptali na jejich názor na PrEP (pre-expoziční profylaxi). Jde o preventivní
užívání léku proti HIV lidmi, kteří jsou negativní, ale kteří jsou virem HIV ohrožení například tím, že žijí
s pozitivním partnerem nebo provozují sex bez kondomu.
PrEP je k dispozici v řadě západních zemí a například v americkém San Franciscu jí připisují výrazné snížení počtu nových případů pozitivity v posledních letech. Český stát ale tuto metodu zatím nepodporuje
a ČSAP se aktuálně snaží prosadit tento moderní způsob prevence i zde.
V rámci Prague Pride jsme také zorganizovali panelovou diskuzi Rodinný + kruh, ve které měli účastníci možnost setkat se s našimi kolegy a jejich matkami. Debata měla za cíl přiblížit veřejnosti život HIV+
a jejich nejbližších.

V rámci projektu SEXPOSED se HIV objevilo v jiné roli - tentokrát v hlavní a na jevišti. Režisér Jakub Čermák
připravil hru Pašije, kde vystupovali dva HIV+ herci. Inscenace kombinuje prvky pašijových her, intimní
zpovědi, objektového divadla a filmu. Přináší pohled do života českých HIV pozitivních a nabídla i neortodoxní ztvárnění Spasitele.
V Pride Village na Střeleckém ostrově bylo HIV hlavním tématem pátečního odpoledne. Ve spolupráci se
Sestrami věčné radosti tam proběhl workshop s názvem Safer Sex, během kterého se účastníci dozvěděli o zásadách bezpečného sexu a mohli přispět na preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc.
Průměrně se v Česku dozví pozitivní diagnózu zhruba 20 lidí za měsíc, z 80 % jsou to muži, kteří mají sex
s muži. Odhaduje se, že pozitivních lidí je zhruba o čtvrtinu víc, než se oficiálně ví.
Autor: tým ČSAP a Domu světla

Generické léky mají stejnou účinnost
Neexistuje důkaz, že by se odvozené léky na HIV lišily od původních originálů

Italští vědci srovnávali skupinu 440 pozitivních, kteří přešli na generické léky, se stejně početnou skupinou lidí, v níž ale všichni zůstávali na terapii složené pouze z originálních značkových léčiv proti HIV.
Studie probíhala na jedné klinice v italském Milánu od září 2014 a všechny účastníky sledovali její autoři
průměrně 15 měsíců. Zajímali se především o účinnost léků, tedy jestli u pacientů dokáží dosáhnout a
udržet nezjistitelnou virovou nálož, stejně jako originální léčiva, a jestli se u nich neprojeví nové vedlejší
účinky.
Výsledky své studie zveřejnili autoři nedávno v odborném časopisu Plos One. Nenašli prý žádný důkaz,
že by generické léky byly v některém ze sledovaných aspektů horší než značkové originály.
Generika jsou léčiva, která jsou odvozená od drahých, značkových léků největších světových farmaceutických firem. Dostávají se na trh v okamžiku, kdy původnímu výrobci vyprší patentová ochrana, a proto
je smějí začít vyrábět i jiné, konkurenční firmy. Ty musejí dokázat, že jimi vyrobené kopie původních léků
jsou ve všech aspektech zásadně podobné originálu. Jejich výhodou je, že jsou pak řádově levnější než
původní léky.
Autor: Martin, Zdroj: aidsmap.com

Upozornění pro klienty
HIV centra Bulovka
Budova Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce, kde se nachází i HIV centrum, se částečně rekonstruuje.
Chod kliniky není narušen, ale dočasně je uzavřen tradiční přístup po balkóně. Nově je třeba budovu
obejít a využít boční schody, donedávna zavřené železnou mříží, které vedou přímo před vchod do HIV
ambulance.

AKCE pro hiv+
s e T K Á N Í N O V Ě D I A G N O S T I K O VA N Ý C H
Čtvrtek 14. září v 18:30 v zámečku v areálu Nemocnice Na Bulovce
Dozvěděl/a ses nedávno, že jsi pozitivní a nevíš si rady? Chceš se seznámit s dalšími pozitivními, abys v nové
situaci nebyl sám? Chceš se zeptat na otázky, které tě trápí? Pak je toto setkání právě pro tebe!

KOMUNITNÍ SETKÁNí
Čtvrtek 19. října v 18:00
Napiš nám na e-mail muj.buddy@gmail.com a my ti zašleme místo konání. Zároveň nám můžeš poslat témata, o kterých bys na schůzce rád mluvil/a.

WEBINÁŘ PRO HIV+ KOMUNITU
Čtvrtek 2. listopadu v 19:00
Webinář bude vysílán živě ve čtvrtek 2. listopadu v 19:00. Více informací na 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.

