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I ve Švédsku
skončila „doba temna“
Švédský soud dekriminalizuje
nechráněný sex pozitivních

Již v předcházejícím rozsudku rozhodl Nejvyšší soud Švédska,
že „důkladná léčba“ minimalizuje riziko HIV infekce. Následně
pak osvobodil HIV pozitivního člověka, který podle žalobce
vystavil riziku přenosu HIV svého partnera při nechráněném
pohlavním styku. Obhajoba nazvala verdikt jako „zásadně
důležitý“ a znamená změnu zavedené praxe.
Obviněný HIV+ muž měl nechráněný sex s partnerem, aniž by
ho informoval o své pozitivitě. Byl obviněn z ohrožení zdraví
partnera a z vystavení člověka riziku vážného onemocnění.
Žaloba se opírala o to, že v roce 2013 dostal HIV+ muž od
svého lékaře písemné rozhodnutí informovat své potenciální
sexuální partnery o svém sérologickém statusu a vždy používat kondomy pro všechny formy pohlavního styku. Prokurátor obvinil muže z hrubé nedbalosti za to, že tak neučinil při
několika příležitostech.
Nejvyšší švédský soud však muže osvobodil a uvedl, že je nutná určitá úroveň rizika, aby bylo možné obvinění z „vystavení
nebezpečí“. S odvoláním na několik rozsáhlých mezinárodních
studií soudci rozhodli, že „stabilní léčba HIV“ definována nedetekovatelnými hodnotami viru v krvi, vede k „minimálnímu“
riziku přenosu infekce. V posuzovaném případě tedy byly splněny všechny požadavky ochrany, zdůraznil soud. Naopak lidé
žijící s HIV, kteří nepřijímají léky, mohou být i dále souzeni.
Verdikt uvítali ve společném prohlášení Švédská asociace
pro sexuální výchovu (RFSU), Švédská federace pro lesbické,
homosexuální, bisexuální a transsexuální práva (RFSL) a HIV
Švédsko. „Verdikt znamená, že lidé žijící s HIV nebudou v budoucnu stíháni a odsouzeni, protože v zásadě všichni ti, kteří
žijí s HIV ve Švédsku, dostávají léčbu,“ řekl odborník na sexuální politiku RFSU Andreas Berglöf a zdůraznil „neopodstatněné
obavy“ spojené s HIV. Předseda RFSU Hans Linde uvedl, že
rozsudek byl „dlouho očekávaný“, neboť poskytuje „zvýšenou právní ochranu“ HIV pozitivním. Předseda RFSL Sandra
Ehne zdůraznil, že Švédsko mělo „temnou historii“ stíhání HIV
pozitivních lidí, kteří s nulovou virovou náloží nepředstavovali
riziko přenosu infekce HIV a vyjádřil naději na změnu.
Ve Švédsku se odhaduje, že HIV infekci má v zemi přibližně 12
000 lidí. Z nich je diagnotiskováno (o své diagnóze vědí) zhruba
83 procent a ti dostávají antiretrovirální léčbu.
Zdroj: SVT 8.6.2018. Zpracoval Jirka

BĚH Proti homofobii a AIDS
běželo 384 běžců
Do 8. ročníku charitativního běhu proti homofobii a AIDS pod názvem FUN&RUN se zaregistrovalo 514 běžců a běžkyň. Na startu jich v sobotu 19. května 2018 stanulo 384. Z nich
250 se vydalo na pětikilometrovou trať a 134 na desetikilometrovou. Do dětského závodu
se zapojilo 48 dětí a všichni si odnesli medaili.
FUN&RUN se koná u příležitosti Světového dne boje proti homofobii a transfobii, který
připadá na 17. května. Je to den, kdy v roce 1990 Světová zdravotnické organizace odstranila homosexualitu ze seznamu duševních nemocí. Zároveň každou třetí květnovou neděli si
připomínáme oběti AIDS.
Startovné běhu dosahovalo 150 až 400 Kč, jeho výše se odvíjela od měsíce registrace. Výtěžek z něj dosáhl 116 700 Kč a bude využit na podporu internetové LGBT poradny Sbarvouven.cz a Domu světla, který pomáhá HIV pozitivním lidem. To znamená, že Sbarvouven.cz a
Dům světla dostanou každý částku 58 350 Kč. Děkujeme, podpořili jste dobrou věc.
Máme radost, že vedle jednotlivců se závodu zúčastnily i zaměstnanecké týmy několika firem, které akci pojaly jako teambuilding a podpořily myšlenku vzájemného respektu a boje
proti homofobním postojům. Můžeme jmenovat například Vodafone, IKEA, PwC, Flying
Tiger, Exxonmobil. Děkujeme za účast!
Ve dvou sanitkách České společnosti AIDS pomoc se nechalo bezplatně a anonymně
otestovat 79 lidí na HIV a 77 lidí na syfilis. Pořadatelem běhu jsou Prague Pride, Česká společnost AIDS pomoc a portály iBOYS a iGIRLS. Organizační zajištění akce měla na starosti
společnost Sportovní servis APACHI. Běh finančně podpořila společnost GILEAD, občerstvení pak Tesco a Nestlé. Děkujeme všem za účast a skvělou atmosféru celé akce!
Napsala: Bohdana
Více info: www.funandrun.cz

Prima dostala pokutu
za zveřejnění údajů
o HIV pozitivním
Televize Prima (FTV Prima, spol. s.r.o.) dostala pokutu za zveřejnění citlivých údajů v pořadu Krimi zprávy. Úřad pro ochranu osobních údajů uznal podnět České společnosti AIDS
pomoc a uznal televizi za spáchání přestupku, za nějž může být udělena pokuta až do výše
5 mil. Kč. Konkrétní výše pokuty zatím nebyla zveřejněna.
Televize 20. listopadu 2017 v čase 19:25 hod. uvedla informace o zdravotním stavu osoby
svědka a poškozeného v trestním řízení, o kterém pojednávala reportáž, přičemž o dotyčném uvedla kromě jiného i celé jméno, údaj o HIV pozitivitě a údaj o jeho trestním stíhání.
V době, kdy se v reportáži hovořilo o dotčené osobě, navíc televize omylem zveřejnila
záběry jiné osoby zúčastněné v daném trestním řízení, za což se musela omluvit.
„Rozhodnutí Úřadu vítáme, neboť obavy z medializace jsou často hlavním důvodem, proč
se HIV pozitivní osoby bojí uplatňovat svoje práva před soudem,“ uvedl právník ČSAP
Jakub Tomšej. Uložení pokuty by tak podle něj v ideálním případě mohlo vést k prevenci
podobných událostí v budoucnu.
Zdroj: SUOU. Připravil: Jirka

Upozornění pro HIV+ ženy,
které plánují otěhotnět

Evropská léková agentura (EMA) vydala 18. května 2018 upozornění na možné zvýšené
riziko vrozených vad lidského plodu u žen, které před početím nebo během těhotenství
užívaly lék obsahující dolutegravir - tedy léky s obchodními názvy Tivicay a Triumeq. Předběžné údaje ukazují, že jejich užívání při léčbě HIV v době před těhotenstvím může zvýšit
riziko vrozených vad, jako je např. spina bifida (rozštěp páteře).
Evropská léková agentura vydala v této souvislosti následující doporučení pro HIV pozitivní
ženy:
•
Pokud užíváte jmenované léky a mohla byste otěhotnět, měla byste užívat účinnou antikoncepci.
•
Pokud užíváte Tivicay nebo Triumeq a chcete otěhotnět, poraďte se s lékařem,
zda léčba dolutegravirem je pro vás stále vhodná.
•
Pokud již jste těhotná a užíváte Tivicay nebo Triumeq, měla byste jeho užívání
konzultovat se svým lékařem. Nevysazujte si lék sama, bez konzultace s lékařem, mohla
byste tím ohrozit své zdraví i zdraví svého nenarozeného dítěte.
•
Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře v HIV centru, aby mohl zvážit vhodný léčebný režim.
Stejně tak si promluvte se svým lékařem, pokud máte jakékoli dotazy k vaší léčbě nebo
antikoncepci. Úplné znění zprávy najdete na webu EMA (anglicky).
Zdroj: SUKL. Zpracoval: Robert

Pozvánka na umelecký workshop

„Umenie pre porozumenie“
V malebných kútoch pod Malými Karpatmi na západ od Bratislavy a v samotnej Bratislave sa uskutoční od 4. 8. do 10.8. 2018 jedinečné týždňové podujatie pod záštitou DOMU
SVETLA SLOVENSKO o. z.. Skupina päťdesiat amatérskych výtvarníkov z Poľska, Nemecka,
Čiech a Slovenska, nesúca názov preROD, sa zomkla, aby vytvorila mimoriadne umelecké
dielo pre náš ROD.
Popri tom ako sa bude skupina umelcov inšpirovať pre svoju prácu osobitosťami Bratislavského kraja, akými sú Stupavský Kaštieľ, Synagóga Stupava, Hrad Devín, panoráma Bratislavy, gazdovská dedinka Abeland, upriamia umelci svoju pozornosť na ROD +. V rámci
projektu sa uskutoční inšpiratívna beseda s lektorom DOMU SVETLA SLOVENSKO a svoje
dojmy výtvarníci ukotvia v téme preROD + . Pre umelcov je to jedinečná príležitosť tvoriť
na tému HIV + a AIDS a možnosť odovzdať svoje pocity širokej verejnosti prostredníctvom
svojich prác, ktoré budú vystavené od 14. septembra do 11. novembra 2018 v Galérii
Bratislavský Hrad, následne od 14.novembra do 29. novembra 2018 v Prahe v Galerii Tančící dům, kde sa súbežne uskutočnia výtvarné a preventívne - edukačné workshopy pre
mládež a na záver, v priebehu decembra, vo Varšave v Ośrodek Kultury Ochoty. Je nám
cťou, že tento mimoriadny projekt, kde sa umenie spája s pochopením, podporili mnohé
významné subjekty, akými sú Medzinárodný vyšehradský fond, International Women‘s
Club of Bratislava, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Múzeum moderného
umenia Danubiana, Múzeum mesta Bratislavy, Mesto Stupava, Slovenská výtvarná únia
- Galéria Umelka a mnohí ďalší. Partnermi DOMU SVETLA SLOVENSKO sa v rámci projektu stali ČSAP a Ośrodek Kultury Ochoty. Potešilo nás, že tak ako sa budú snažiť umelci o
rozšírenie porozumenia témy medzi širokou verejnosťou, stretli sme sa my, ktorí projekt
pripravujeme, s maximálnym pochopením u všetkých spomínaných subjektov, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Workshop preROD 2018 je stále otvorený pre ľudí, ktorí cítia, že chcú svoje pocity zhmotniť
vo svojich umeleckých výtvoroch, preto ak máte podobnú túžbu, neodkladajte to, píšte
nám na prerod.sk@gmail.com , radi Vás medzi sebou uvítame. Viac informácií nájdete na
stránke www.domsvetlaslovensko.sk a www.facebook.com/projektprerod
Napísal: Jano

HIV and your BODY
tentokrát v Praze
Bez většího zájmu českých zdravotníků se ve dnech 20.-21.6. 2017 konala v Praze evropská konference o HIV pro zdravotní sestry a pacienty pod názvem HIV and your BODY
2018. V pražském hotelu Clarion se sešlo 300 delegátů z celé Evropy. Přijeli přední odborníci a vědci a s pacienty a zdravotníky z celé Evropy i Ameriky diskutovali o moderní léčbě
HIV, kvalitě života HIV+ komunity, programu 90-90-90 a také fenoménu U=U / tedy česky
N=N, což znamená nedetekovatelná virová nálož (u pacienta) = neinfekční.
Zpracoval: Jirka

V Aktipu prý chtěli
výlečit i HIV
V červnu rozvířil stojaté vody českého zdravotnictví dokument, který doslova zvedl ze židlí
českou odbornou i laickou veřejnost- jednalo se o dokument České televize pod názvem
Infiltrace: Obchod se zdravím. Na povrch vypluly praktiky pražského zdravotního centra
Aktip, jehož léčebné metody ihned začali kritizovat odborníci, ale také pacienti centra. V
Aktipu totiž byly podle některých pacientů nejoblíbenější léčebné metody formou rady
typu „najít si milence“, rozvést manželství, vylepšit si auru nebo dokonce radili „vykadit
rakovinu“. Řada pacientů popsala svoje zkušenosti s Aktipem i v pokračování dokumentu.
Ozval se dokonce muž, kterému přislíbili vyléčit HIV. Bylo mu řečeno, že je virus někde
zapouzdřený a musí se zjistit v jaké tkáni. Doporučili detoxikaci poškozené tkáně.
Zdroj ČT. Zpracoval: Jirka

JEDNOU
VĚTOU...

•

I přes příslib ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se stále nesešla Národní
skupina řešení problematiky HIV/
AIDS podřízená úřadu hlavního hygienika a tím pádem Národní plán boje
s HIV pro roky 2018-2022 je bez koordinace a viditelné realizace.

•

Naopak poprvé se potkali členové pracovní skupina pro řešení situace HIV
v Praze a chystají svůj akční plán prevence pro Prahu… když ten celostátní
je bohužel zatím jen slohové cvičení.

•

Po třech letech nečinnosti se probudila i slovenská komise pro řešení HIV
a sešla se v Bratislavě v polovině června
– vadou na kráse byla neúčast hlavního hygienika a nepřišel ani nikdo
ze slovenského ministerstva zdravotnictví – naopak přítomné úředníky
překvapila účast pacientské organizace
Dom svetla Slovenska a její požadavky na dekriminalizaci HIV pozitivních
včetně uznání principu U=U (N=N nedetekovatelný (vir) = neinfekční) a vypuštění zákonné povinnosti hlásit HIV
status lékaři.

•

Stále není obsazena pozice českého národního manažera pro řešení HIV po
odchodu MUDr. Veroniky Mičulkové na
mateřskou dovolenou a nepomáhá ani inzerovaný vyšší plat (prý 40 000 Kč) – o místo
řadového referenta na SZU s velkou odpovědností (ale žádnými pravomocemi) zatím
žádná rvačka uchazečů není.

•

V červnu jsme se sešli s prezidentem
České stomatologické komory Romanem Šmuclerem a diskutovali problémy HIV pozitivních u stomatologů,
o kterých prý předtím roky neslyšel –
výsledné pocity jsou rozpačité, ale přesto doufáme ve zlepšení situace.

Testování na Prague Pride
letos na 4 infekce

K sobotnímu (11.8.) odpoledni na Letné patří tanec, drinky, relax a také návštěva
testovací zóny České společnosti AIDS pomoc. Vloni pracovníci testovali v pěti sanitkách a radili v osmi poradenských pracovištích. Letos ČSAP ustupuje z mobilního
testování v sanitkách - na Letné totiž postaví ve velkém stanu moderní checkpoint.
Půjde o evropský unikát. Ještě nikdo se o nic podobného v terénu nepokusil, a to jak z hlediska kapacity, tak z hlediska testovaných infekcí. Poprvé se totiž vedle HIV a syfilis bude
testovat také žloutenka typu B a C.
Stan bude klimatizovaný, s pevnou podlahou, osvětlením a vlastní „laboratoří“ pro vyhodnocení odběrů pro rychlotesty. Poradenství i testování tedy bude probíhat pod jednou
střechou, prostor bude i pro zvláštní konzultace s lékaři specializovanými na HIV, PrEP a
hepatitidu C. Stan bude mít vlastní wifi síť nezávislou na mobilních operátorech, aby se
při vyplňování před-testového formuláře v mobilní aplikaci neopakovaly výpadky signálu
z minulého roku. Výsledky všech čtyř testů budou dostupné v rozmezí 30 až 45 minut.
Informace, že jsou výsledky připraveny, se klient dozví z notifikace v mobilní aplikaci. Pro
vyzvednutí výsledků bude určen zvláštní vchod, aby nedocházelo k mísení se zájemci, kteří
na test teprve čekají. Checkpoint bude v provozu od 13 do 21 hodin.
ČSAP očekává, že letos na Letné otestuje 800 až 1000 lidí. „V minulých letech jsme se z
kapacitních důvodů vždy zasekli na 600 klientech, i když zájem byl větší. Kromě vyšší kapacity
nabídneme lidem i lepší komfort – především kratší dobu strávenou na sluníčku ve frontě,“ říká
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla. Návštěvníkům stanu slibuje vstřícný gay friendly personál
bez předsudků. Na zajištění provozu se budou podílet tři desítky lidí. Budou mezi nimi pracovníci a dobrovolníci Domu světla z Prahy, Teplic a Olomouce, pracovníci bratislavského
checkpointu Domu svetla a ve svém volném čase přijde pomoci také zdravotnický a poradenský personál Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, IKEM, Zdravotního
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem i Státního zdravotního ústavu.
Napsala: Bohdana
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 2029 a také
grantem Hlavního města Prahy.

