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4. sympozium
ke Světovému dni
proti AIDS v plzni

profesorka Sheena McCormack v česku

Africké studie s vakcínami
PŘÍBĚH Z BRITÁNIE:
Chtěl pilotovat letadla,
ale kvůli HIV nedostal licenci

Dejvické divadlo o Antonínu Holém

4. sympozium ke Světovému dni proti AIDS

Přední světová odbornice
na HIV byla v Praze a Plzni
Na pozvání České společnosti AIDS pomoc přijela na jeden den do Česka profesorka
Sheena McCormack, jedna z předních světových kapacit v oblasti prevence přenosu HIV.
Profesorka McCormack vystoupila 9. listopadu 2017 na 4. sympoziu ke Světovému dni
proti AIDS pořádaném Klinikou infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň.
Tématem vystoupení prof. McCormack byl význam pre-expoziční profylaxe (PrEP) v prevenci
přenosu HIV a nedetekovatelná virová nálož.
PrEP znamená preventivní užití léku, který dokáže
s vysokou účinnosti zabránit přenosu viru HIV
i v případech, kdy HIV negativní člověk byl HIV
vystaven např. při nechráněném pohlavním styku.
Přestože je PrEP vysoce účinnou metodou prevence přenosu HIV, v Česku se objevuje v diskuzi
k zavádění PrEP i řada kontraverzních názorů
ohledně zajištění dostupnosti profylaxe (tj. jejího
financování z veřejných zdrojů) či morálního hodnocení prevence, která není založena na používání kondomu. Profesorka McCormack se pokusila
do české diskuze vnést pohled zahraničních
zkušeností s PrEP a reagovat na dotazy domácího
odborného publika.
Během konference se setkali lékaři z českých HIV center a diskutovali o zavedení
PrEP u nás. Projednali metodiku, jak PrEP používat a dohodli se na podmínkách jejího
zavádění. První dvě HIV centra, která již dnes PrEP předepíší, jsou v Ústí nad Labem
a v ÚVN v pražských Střešovicích. Prozatím se jedná o plnou úhradu ze strany klienta,
což představovalo v prosinci 2017 částku cca 5800 Kč měsíčně. Za ČSAP doufáme, že
nám do budoucna podaří PtEP v Česku učinit finančně dostupnější.
Paní Sheena McCormack je profesorkou klinické epidemiologie na University College
London (UCL), která se řadí mezi první desítku nejlepších světových univerzit v oblasti
lékařského vzdělávání. Na UCL působí profesorka McCormack na pracovišti klinického testování (Medical Research Council Clinical Trials Unit), kde se dlouhodobě věnuje výzkumu vývoje a zavádění biomedicínských intervencí v prevenci přenosu HIV.
Od roku 1994 profesorka McCormack pracovala na I/II fázi klinického hodnocení HIV
vakcíny v Evropě a Africe. Od roku 2000 byla hlavní spoluřešitelkou programu vývoje
mikrobicidů, který v III. fázi klinického testování zahrnoval 9285 žen v rámci šesti
výzkumných center v Jižní Africe. Poté, co klinické testy potvrdily, že lékové režimy založené na tenofoviru mohou snížit riziko akvizice HIV u HIV negativních osob, rozšířila
prof. McCormack svou výzkumnou práci o otázky týkající se zavádění orální pre-expoziční profylaxe (PrEP). Byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu PROUD, pilotní
studie v populaci mužů majících sex s muži ve Velké Británii, která prokázala vysokou
účinnost PrEP. Studie PROUD byla jednou z hlavních výzkumných studií, které vedly
k širšímu zavádění PrEP do systému prevence HIV v Evropě.

Od roku 1991 je profesorka McCormack zároveň klinickou lékařkou v oblasti HIV/
urogenitálního lékařství, původně na Royal Devon and Exeter Hospitals, od roku
1996 působí v rámci Chelsea & Westminster Hospital na komunitní klinice sexuálního
zdraví 56 Dean Street v londýnské čtvrti Soho. Je profesorkou klinické epidemiologie
na Imperial College.

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 Africe. Vakcína kombinuje bílkoviny z různých kmenů HIV, aby vytvořila „mozaiku“, která snad
bude schopna zabránit infekci jakýmkoli kmenem HIV. Vědci doufají alespoň v padesátiprocentní účinnost vakcíny. Projekt realizuje společnost Johnson & Johnson.
Kromě studie očkovací látky společnosti J & J byla v subsaharské Africe právě zahájena studie 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

Chtěl pilotovat letadla,
ale kvůli HIV nedostal licenci

Britský úřad pro civilní letectví nedovolil mladému zájemci z Glasgow, aby se stal
pilotem komerčních letadel. Jako důvod uvedl jeho pozitivní HIV status. Když se však
v roce 2014 zájemce dotazoval, zda je HIV problém, bylo první stanovisko úřadu
vstřícné. V roce 2017 však došlo k obratu. Mladý muž (jeho jméno je utajeno) následně obvinil Britský úřad pro civilní letectví (CCA) z diskriminace, protože mu znemožnil
přijmout nabídku společnosti EasyJet na pilotní kurz. „Zničili mi životní sen pilotovat
letadla,“ uvedl pro LGBTI server.
Úřad žádost zamítl na základě výkladu evropských pravidel stanovených Evropskou
agenturou pro bezpečnost letectví (EASA). Nepomohlo ani odvolání proti rozhodnutí.
Evropská pravidla totiž HIV stále považují za významné zdravotní riziko pro získání pilotní licence. Stanovisko EASA již někteří lékaři, vědci a pacientské organizace (např. HIV
Scotland a další) označili za zastaralé a diskriminační a vyzvali k přehodnocení pravidel.
Zvláštní je, že u současných pilotů se při pravidelných zdravotních kontrolách HIV
netestuje. Pilotům, kteří se stanou HIV pozitivními v průběhu své kariéry, nehrozí
údajně odebrání pilotních licencí – praxe se však může v jednotlivých zemích lišit.
Evropská letecká agentura i britský úřad pro civilní letectví na základě medializace
již oznámili, že zdravotní politika v letectví pro oblast HIV by se mohla změnit. EASA
navíc doplnila, že letecké úřady jednotlivých evropských zemí (jako je CAA), se i dříve
mohly od evropských pravidel odchýlit „za předpokladu oprávněného požadavku
a také zachování vysoké úrovně bezpečnosti leteckého provozu“. Letecká společnost
EasyJet přivítala podporu CAA pro změnu pravidel „tam, kde je to bezpečné“.
Autor: Patrick Strudwick, Zdroj: buzzfeed.com (11.12.2017), bbc.com (12.12.2017)

TESTUJEME ŽLOUTENKU
I SYFILIDU

I s HIV+ statusem můžeš zajít do karlínského Domu světla na testy. Již běžně nabízíme
rychlé testy na syfilidu a od prosince také na hepatitidu C a od ledna na hepatitidu B.
Testování na syfilidu je kromě Prahy k dispozici ve všech našich regionálních pobočkách
(Ostrava, Olomouc, Teplice, České Budějovice) a v našich
sanitních vozech. Od ledna 2018 bude testování na oba typy žloutenek k dispozici také
v poradně v Teplicích. V průběhu jara se pak rozšíří i do ostatních poraden.
Pozor – rychlotest na syfilidu dá spolehlivý výsledek pouze v případě, že jsi nemoc již
v minulosti neprodělal. V opačném případě test ohlásí nesprávné výsledky, protože detekuje protilátky. Obdobná situace je u žloutenek. V těchto případech je nutné zajít na testy
ke svému pravidelnému lékaři nebo venerologovi, kteří jsou schopni na základě předchozích vyšetření správně vyhodnotit výsledky.
Obdobně jako u testů na HIV je třeba absolvovat před-testové poradenství. Elektronický
dotazník si můžeš předvyplnit na www.hiv-testovani.cz/chcitest. Ušetříš tak čas strávený
v poradně. Nezapomeň si poznačit svůj písmenkový kód automaticky přidělený systémem!
Autor: Jirka

Dejvické divadlo zahraje

o vědci Antonínu Holém

Petr Zelenka v těchto dnech dokončil hru pro Dejvické divadlo o českém chemikovi a přírodovědci Antonínu Holém (1936-2012). Profesor světového významu je objevitelem řady
antivirotik využívaných při léčbě HIV, hepatitidy typu B a oparů. „Bude to dokumentární
divadelní hra o látkách, jimiž se dnes léčí HIV na celém světě, a o farmaceutické firmě,
která díky tomu vznikla,” řekl Zelenka redaktorce ČTK. Hra bude mít v Dejvickém divadle
premiéru v dubnu 2018. Petr Zelenka natočil sedm filmů, jeho poslední snímek Ztraceni
v Mnichově (2015) získal dvě ceny Český lev. Zelenkovy hry uvedla divadla v 23 zemích.
Autor: Jirka,
zdroj: novinky.
cz (13.12.2017)
FOTO: Zdeněk
Němec, ČTK

JEDNOU VĚTOU...
•

Česká společnost AIDS pomoc se stala členem Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví ČR, což nám umožní se přímo vyjadřovat k nové legislativě ve zdravotnictví.

•

Na jednání zdravotního výboru zastupitelstva hl. m. Prahy jsme společně s Prague Pride
motivovali pražské politiky k řešení problematiky prevence HIV v hlavním městě, zamezení stigmatizace pacientů a podpoře Prahy pro HIV centrum ÚVN ve Střešovicích s cílem
získání smlouvy na léčbu HIV u VZP.

•

V Bratislavě jsme podpořili první slovenský HIV Check Point v Babuškovej ulici provozovaný Domem svetla Slovensko, který za 5 týdnů provozu uskutečnil prvních 140 HIV testů.

•

V den boje proti AIDS se nám podařilo 1. 12. uskutečnit preventivní jízdy tramvají, trolejbusů a autobusů v Praze, Olomouci, Ostravě, Brně, Teplicích, Českých Budějovicích, Plzni,
Liberci a Opavě.

•

Podívejte se na záznam 5. webináře na webu hiv-komunita.cz nebo v archivu sledujte
předchozí díly.

O sexuálním zdraví
se mluvilo v Lucemburku
V polovině prosince se v Lucemburku konalo druhé zasedání Fóra občanských společností EU o HIV,
virových hepatitidách a tuberkulóze (EU Civil Society Forum on HIV/AIDS, tuberculosis and viral hepatitis), kde zastupujeme Českou republiku. Členem tohoto prestižního fóra se Česká společnost AIDS
pomoc stala na začátku letošního roku. Třídenního jednání se účastnil místopředseda našeho spolku
Tomáš Rieger, který informoval o aktivitách ČSAP v oblasti zpřístupnění PrEP v Česku a zejména o
snahách učinit ji finančně dostupnou. Účastníci se také dozvěděli o rozšíření portfolia našich služeb
o testování na virové žloutenky B a C a o brzkém spuštění projektu domácího testování. V návaznosti
na konání Fóra se pak ještě sešla užší skupina k evropské problematice sexuálního zdraví skupiny
MSM (muži mající sex s muži). Výsledkem setkání bylo zformulování návrhu výzvy národním vládám
členských zemí EU. Výzvu zveřejníme po schválení jejího konečného znění.

Nové poučení

pro HIV pacienty a nedetekovatelná
virová nálož
Na podzim aktualizovali lékaři HIV center poučení pro HIV+ pacienty, které je oficiálně známé jako „Informace pro člověka infikovaného lidským virem imunodeficience (HIV)“. Nově
diagnostikovaní ho podepisují v HIV centru poté, co jsou lékařem informováni o svém HIV+
statusu. Přestože text revidovaného Poučení zatím nebyl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, neznamená to, že by obsahoval nesprávné informace. Zásadní změnou
oproti předchozím verzím je skutečnost, že Poučení pracuje s pojmem „nedetekovatelná
virová nálož“ a pod vlivem nových vědeckých poznatků z loňského roku nově definuje bezpečnější sex. Zároveň však stále obsahuje některá až úsměvná doporučení „spálit krví potřísněné předměty“ nebo dokonce kontroverzní rady na omezení frekvence a délky pohlavního styku.
Je právem každého požádat svého ošetřujícího lékaře, aby nové Poučení pacientovi poskytl,
seznámil ho s ním, a zaznamenal tento úkon do zdravotní dokumentace. Ne všechna HIV
centra v Česku s novým poučením pro pacienty pracují. Jedno z nich ho podle našich informací odmítá používat, a proto jsme se rozhodli celý text Poučení zveřejnit:
Nový text Poučení:
Bylo zjištěno, že jste infikován/a virem, který může za určitých okolností vyvolat závažnou poruchu Vaší obranyschopnosti zvanou AIDS. Lékařská věda zatím neumí virus HIV úplně odstranit
z organismu. Včasná diagnóza, užívání protivirových léků a pravidelné kontroly zdravotního stavu mohou ale zabránit rozvoji AIDS a umožnit Vám prožít spokojený a plnohodnotný život.
Člověk infikovaný HIV může být zdrojem nákazy pro druhé osoby. Virus se přenáší
krví nebo při sexu nebo z matky na dítě (v průběhu těhotenství či porodu).
Tímto poučením Vás informujeme, že nesmíte být dárcem krve, spermatu, mateřského mléka,
orgánů a tkání. Nesmíte s nikým sdílet injekční jehly, stříkačky ani další vybavení používané
k přípravě a nitrožilnímu užití drog. Nesmíte s nikým sdílet zkrvavené předměty, jako jsou nástroje pro tetování či piercing, manikúru, pedikúru, holení a čištění zubů. V případě potřísnění
předmětů Vaší krví (například při poranění, krvácení z nosu či menstruaci) musíte zajistit buď
jejich likvidaci (například spálením) nebo jejich vyvaření či dezinfekci. Je nezbytné řídit se zásadami bezpečnějšího sexu: jde o sexuální chování, které snižuje riziko šíření nebo získání sexuálně
přenosných chorob. Zahrnuje používání kondomu při pohlavním styku do pochvy i konečníku,
používání lubrikantu (na vodní či silikonové bázi, nikoliv olejové). Dále pak přerušovaná soulož
snižuje riziko nákazy virem HIV, ale k té může dojít ještě před ejakulací. Při orálním sexu ideálně ejakulujte mimo ústa, následně je třeba vypláchnout ústa dezinfekcí. Vyvarujte se kontaktu
a chraňte partnera před kontaktem s krvácejícími dásněmi, vředy či trhlinami v ústech, genitálu
či konečníku. Vyvarujte se krvavým sexuálním praktikám, při nichž dochází k poranění kůže a
sliznic. Omezte frekvenci a délku vlastního pohlavního styku. Vyvarujte se sexuálním aktivitám
pod vlivem alkoholu a drog.

Měl/a byste se snažit vybudovat si trvalý partnerský vztah a nestřídat sexuální partnery.
Podle nových vědeckých poznatků vede pravidelné užívání protivirových léků a dosažení stavu, kdy
virus není prokazatelný v krvi, k významnému snížení nakažlivosti. Nechráněný pohlavní styk (bez
kondomu) může osoba nakažená virem HIV provozovat výhradně za podmínky, že je nejméně šest měsíců na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně doloženou nedetekovatelnou virovou náloží. Pokud
se pro tento postup rozhodnete, je vhodné, aby to bylo v monogamním vztahu a s vědomím partnera.
Dodržování výše uvedených zásad bezpečnějšího sexu (včetně pravidelného užívání kondomu) je však
výhodné pro všechny HIV pozitivní osoby i pro jejich partnery. Omezí riziko přenosu HIV či jiné sexuálně přenosné choroby na druhou osobu, ale také omezí riziko nakažení sama sebe (např. získání viru
HIV odolného k lékům, nákaza jinou sexuálně přenosnou infekcí nebo virem hepatitidy může zhoršit
průběh onemocnění). Pokud byste svým chováním úmyslně či z nedbalosti způsobil/a šíření nakažlivé
nemoci nebo zvýšil/a nebezpečí rozšíření, mohou orgány činné v trestním řízení postupovat podle
ustanovení Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kde se uvádí:
§152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1)Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci.
(2)Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
d)způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3)Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou újmu nazdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4)Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 smrt nejménědvou osob.
§153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1)Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u
lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2)Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
c)způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
(3)Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a)způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt
§155 Ohrožení pohlavní nemocí
Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok.
Měl/a byste přesvědčit svého sexuálního partnera – partnerku – partnery, aby se rovněž podrobili
vyšetření na přítomnost viru HIV. Zabráníte tak případnému dalšímu šíření nákazy a umožníte infikovaným osobám včasné zahájení léčby. Nechcete-li o své HIV pozitivitě informovat své sexuální
partnery, sdělte lékaři HIV centra kontakt a my je oslovíme sami, aniž bychom sdělovali jakékoliv
informace o Vás jako zdroji této informace.
K přenosu viru HIV nedochází běžným kontaktem v domácnosti, na pracovišti či ve školním kolektivu. Můžete sdílet s dalšími osobami bez omezení kuchyň, koupelnu, toaletu, hromadná stravovací i ubytovací zařízení, bazén a podobně. Samotná infekce HIV není důvodem k žádnému
omezení v pracovním procesu – můžete vykonávat jakékoliv povolání, pokud mu nebrání jiné
zdravotní obtíže.
Máte právo na poskytnutí potřebné zdravotní péče všech lékařských oborů včetně stomatologie
za běžných podmínek – zdravotníci se musejí při poskytování zdravotní péče ke každému pacientovi chovat jako k potenciálnímu zdroji nákazy.
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni zachovávat o Vašem zdravotním stavu zákonem předepsanou mlčenlivost. Informace o HIV pozitivitě se nesděluje zaměstnavateli, škole ani pracovníkům

sociálních či pobytových služeb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, obsahuje § 53:
(1)Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem
sdělena, jsou povinny:
a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se
léčení se nevztahuje na fyzickou osobu po nákaze
vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu
těžkého onemocnění,
b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných
fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči,
c) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke
svému nosičství ohrožovaly zdraví jiných fyzických osob,
d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní péče o svém
nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak
ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje,
e )sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních
služeb podle zvláštního právního předpisu, f)oznamovat registrujícímu poskytovateli zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého a přechodného pobytu), údaje ozaměstnání a změny v těchto údajích.
Na závěr bychom Vám chtěli doporučit, abyste ve
vlastním zájmu docházel/a na pravidelné kontroly
v HIV centru, a to v minimálním rozsahu klinického vyšetření jednou za 3 měsíce a krevních testů
(včetně CD4+ lymfocytů a virové nálože) jednou za
půl roku. Užívejte pravidelně doporučené léky a
podrobte se doporučeným očkováním. Vyhýbejte
se zbytečným kontaktům s infekcí v potravě, prostředí a u druhých osob. Dodržujte zásady zdravého životního stylu, tedy správná výživa, přiměřená
fyzická aktivita, rozumný příjem alkoholu, žádné
drogy, přiměřený pobyt na slunci apod.
Zpracoval Jirka.

ZÁPIS DO DIÁŘE
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

Jsi nově HIV pozitivní? Seznam se s ostatními abys nebyl v nové situaci sám/a. Přijď ve čtvrtek 25. ledna, 22.
března a 31. května vždy v 18 hod. do zámečku v areálu Nemocnice Na Bulovce / budova č. 20 / další
termíny upřesníme.

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ
Česká společnost AIDS pomoc tě zve na komunitní setkání, která v roce 2018 proběhnou 19.ledna, 15. března a
15. června, vždy 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. Další termíny upřesníme
v průběhu roku.

VÝZKUM EMIS
Zapojte se do celoevropského průzkumu sexuálního chování mužů,
majících sex s muži. Vyplňujte na adrese www.
emis2017.eu do 17. ledna
2018. Děkujeme!
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