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za týden jsme udělali více jak 1800 testů!
jaké kauzy řeší náš právník?

další úspěšné testy na prep

Věda nepodporuje
kriminalizaci HIV a vyzývá
justici, aby otevřela oči…

Dvacet předních HIV vědců a odborníků vydalo vědecké prohlášení (Expert Consensus Statement
on the science of HIV in the context of criminal law), podle kterého nemají zákony kriminalizující
přenos HIV žádný vědecký základ. Jsou znepokojeni stavem legislativy a také nízkou pozorností
justice k novým vědeckým poznatkům. Cílem prohlášení je upozornit justice na celém světě a
docílit změn v kriminalizaci HIV.
Dle expertního vyjádření hrozí trest při neuvedení statusu HIV v nejméně 68 zemích světa.
V dalších 33 zemích jsou nějaké právní restrikce. Lidé s HIV jsou soustavně vystaveni
obviněním, zatýkáni a souzeni. Obvinění se týkají nezveřejnění HIV statusu nebo možného vystavení přenosu HIV. Děje se tak i přesto, že k žádnému přenosu HIV nedošlo, nebo
nemohlo dojít z důvodu nulové pravděpodobnosti. Dokonce vědci zaznamenali případy
odsouzení osob, u nichž vůbec nebyl vir HIV prokázán.
Expertní prohlášení zdůrazňuje tato fakta:
•
•
•

Možnost přenosu HIV slinami např. líbáním, je nulová.
Riziko přenosu při jednorázovém nechráněném pohlavním styku je velmi nízké. Toto
riziko je nulové v případě, že HIV pozitivní osoba má nedetekovatelnou virovou nálož.
I nejmodernější vědecké metody nejsou schopny nalézt jasnou kauzalitu o přenosu
viru z jednoho konkréního partnera na druhého.

„Zákony týkající se HIV jsou neefektivní, neoprávněné a diskriminační. Naopak mohou dokonce podporovat šíření viru – infikovaní se cítí být ohroženi a schovávají se před ostatními místo
toho, aby vyhledali odbornou pomoc. Doufáme, že naše zpráva poslouží jako zdroj porozumění
ohledně problematiky HIV pro místní autority“, řekla Linda-Gail Bekker, spoluautorka expertního prohlášení a prezidentka IAS (International AIDS Society).
Z oficiálních výstupů konference AIDS 2018 v Amsterdamu přeložili dobrovolníci ČSAP.

77 tisíc nechráněních pohlavních
styků, 0 infikovaných aneb
nedetekovatelná virální nálož =
nulové riziko přenosu HIV
Další průběžné výsledky studie PARTNER byly představeny na mezinárodní konferenci AIDS 2018
v Amsterdamu. Odezva publika během hlavní prezentace byla jednoznačná: „Riziko přenosu
není možné, je proto čas na změnu. Žádné výmluvy.“
Po osmi letech nebyla studie s to nalézt jedinou stopu po přenosu HIV, pokud měl pozitivní
partner nedetekovatelnou virovou nálož. Celkem bylo výzkumu podrobeno 783 párů, kteří
měli nechráněný sexuální styk celkem 77 000krát. Výsledky tak dokazují, že se jedná o efektivní způsob, jak zastavit přenos viru, a to pro homosexuální i heterosexuální páry.

Druhá fáze výzkumu zahrnovala některé páry z fáze první, která započala v r. 2010,
nicméně tentokrát byli zahrnuti pouze homosexuální muži. Jednalo se o páry, kdy jeden z
partnerů byl HIV pozitivní a druhý nikoliv. Některé páry nepoužívaly kondomy ani předtím,
všichni participanti vyplnili zcela důvěrný dotazník o jejich sexuálním životě. Byla zahrnuta
pouze ta data, kdy se jednalo o nechráněný pohlavní styk a jeden z partnerů měl nedetekovatelnou virální nálož.
Mnoho párů žilo v otevřeném vztahu, 37 % z nich mělo více sexuálních partnerů. Nedetekovatelná nálož chrání pouze proti přenosu HIV, 24 % negativních a 27 % pozitivních
oznámilo alespoň jednu odlišnou pohlavní chorobu. Za 8 let studie se nakazilo HIV 15
jedinců ze zkoumaného vzorku. Nové nálezy se však zásadně lišily strukturálně a nebyla
tak nalezena žádná příčinná souvislost mezi přenosem viru a jejich pozitivním partnerem.
Studie jako každá jiná má své limity, lze však říci, že možnot přenos HIV partnerem s nedetekovatelnou virovou náloží je téměř jistě nulová.
Z oficiálních výstupů konference AIDS 2018 v Amsterdamu přeložili dobrovolníci ČSAP.

Rekondiční pobyt opět na
střední Moravě
V posledním červencovém týdnu se konal již tradiční rekondiční pobyt HIV pozitivních na
střední Moravě. Akci v posledních letech pořádá spolek Red Ribbon a již potřetí se konala
v tomto regionu. Přispívá na něj vedle drobných dárců pražský magistrát (pro pražské
účastníky) a projekt je spolufinancován i Nadací ČEZ. Ministerstvo zdravotnictví po podpoře několika prvních ročníků opakovaně prohlásilo, že tuto aktivitu nebude do budoucna
podporovat, protože zřejmě nepovažuje stigmatizaci a sociální izolaci HIV pozitivních za
problém.
Stále se daří udržet dostupnou cenu 1000 Kč za týdenní pobyt s plnou penzí pro HIV pozitivní účastníky (eventuální HIV negativní partner platí o 50% více). Tento tok se zúčastnilo
přes 30 mužů (oslovené ženy neprojevily nakonec zájem). S výjimkou východních Čech
a Vysočiny pocházeli ze všech českých a moravských regionů. Jejich věkové rozmezí bylo
široké, od dvacetiletého studenta až po několik seniorů.
Na programu byly samozřejmě vzdělávací aktivity,
individuální poradenství podle
zájmu účastníků, celodenní
výlet a závěrečný večírek. Řadu
dalších výletů si organizovali
účastnici individuálně v menších skupinkách podle svého
zájmu. Asi největší pozornost
a diskusi vzbudila mezi lidmi,
kteří žijí s HIV, studie Partners
a především její závěry N=N,
tedy že neměřitelná virová
nálož znamená neinfekčnost.
Napsal: Ivo
Foto: Radek

JEDNOU
VĚTOU...

•

Asi (ne)překvapí, že v činnosti české Národní
komise boje proti AIDS se nezměnilo vůbec
nic – neexistuje, nefunguje - nepomohly výzvy ani dopisy odborníků a nezabrala ani
schůzka s ministrem Vojtěchem.

•

V polovině září možná bude příležitost uvolnit
špunt u láhve něčeho šumivého. Na českém SZU
se totiž šušká, že novým národním manažerem
pro boj s HIV bude MUDr. Anna Kabátová. Aby
té radosti nebylo moc, tak pracovní pozice zůstává na SZU. Přejeme proto do začátku hodně sil
a elánu…

•

Zatímco minulý rok zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínky dotací pro řešení problematiky HIV/AIDS již 10.7., letos to lze očekávat až
na přelomu srpna a září. Dle vyjádření z MZ se
usilovně pracuje a bude mnoho změn. Většina
žadatelů doufá v zázrak – například podat žádost přes on-line aplikaci, internet nebo alespoň
email. Mnohým by i stačilo, kdyby MZ vzalo využilo pro finanční část dotací program Excel. Předkládat totiž několik stránek finančních tabulek ve
Wordu je ve 21. století opravdu peklo.

•

V Německu už možná letos bude PrEP k dispozici
všem ohroženým skupinám – dokonce zdarma
přes zdravotní pojištění. Spolková vláda to hodlá prosadit ve zkráceném legislativním řízení co
nejdříve..

•

Bohužel české SZU i úřad hlavního hygienika
při MZ stále považují PrEP za pekelnou pilulku, která rozpoutá nezodpovědné sexuální
orgie i u jinak zodpovědných jedinců. Této katastrofě hodlají se vší rozhodností zabránit.

•

Ještě horší je to na Slovensku, kde je slovo PrEP u
státních preventistů zařazeno do kategorie šarlatánství - a raději se o něm vůbec nemluví.

•

Pražská skupina řešící problematiku boje
s HIV v hlavním městě usilovně pracuje na
svém akčním plánu. Výsledky jejich práce budou zveřejněny snad během podzimu

Jaké kauzy
v současnosti
řeší právník
ČSAP?
Kulaté narozeniny v srpnu oslavil Jakub Tomšej, který od roku 2012 vede právní poradnu České
společnosti AIDS pomoc. Požádali jsme ho, aby při té příležitosti zhodnotil její výsledky.
Kolika lidem právní poradna pomohla a jaký případ Ti nejvíc utkvěl v paměti?
V rámci právní poradny jsme za posledních 6 let komunikovali s více než stovkou lidí. Ve
většině případů se nicméně jednalo jen o zodpovězení dotazů, ať už osobně, telefonicky
nebo prostřednictvím internetu. Případů, kde jsem někoho zastupoval v právním sporu,
bylo zatím méně než dvacet.
Do ČSAP jsem přišel jako odborník na pracovní právo a očekával jsem, že budu často řešit
diskriminaci HIV pozitivních na pracovním trhu. Takové případy ale naštěstí skoro neexistují. Největší starosti tak mám ohledně odmítání HIV pozitivních ve zdravotnictví a bezdůvodného trestního stíhání v souvislosti s vyvoláním údajného rizika přenosu HIV.
Co se Ti za těch 6 let nejvíce povedlo, a jaký neúspěch Tě nejvíc mrzí?
Úspěchy zaznamenáváme spíše v individuální rovině. Ve všech případech, kde jsme se
rozhodli zastat se jednotlivců v trestních řízeních, se nám o našem pohledu na věc podařilo přesvědčit soud. Velmi dobré výsledky máme i v oblasti ochrany diskriminací, kde se
nám zatím nedařilo jen v jednom případu, a ani tam ještě není prohráno. Udělali jsme také
velmi dobrou zkušenost s lobbingem. Podařilo se nám zastavit novelu zákona o ochraně
veřejného zdraví, která zaváděla nové povinnosti HIV pozitivních, a návdavkem ještě ze
zákona vypustit oznamovací povinnost v zařízeních sociálních služeb. Těší mě i aktuální
verze poučení pro čerstvě diagnostikované HIV pozitivní, která je v některých pasážích
identická s návrhem, který vznikal na půdě Domu světla.
Jinak ale nemám pocit, že bych měl mít úplně důvod k oslavě. Jednotlivé případy, v nichž
jsme uspěli, nic nemění na tom, že se HIV pozitivní setkávají s diskriminací ve zdravotnictví
tak často, že ji vnímají jako normu. Nedaří se nám přesvědčit lékaře, aby dodržovali své
zákonné povinnosti. Ještě před dvěma lety nám zástupce stomatologické komory řekl na
kameru, že odmítání HIV pozitivních pacientů je závažný problém, který komora bude
řešit. Dnes se nový prezident stomatologické komory HIV pozitivním vysmívá a zoufalé
pacienty, kteří ve svém regionu nenašli nikoho, kdo by je ošetřil, prezentuje jako aktivisty,
kteří za celý problém můžou.
Průlomu se ale podařilo dosáhnout u trestních řízení, nebo ne?
Ano i ne. Za přelomové vnímám rozhodnutí Nejvyššího soudu, který potvrdil, že soudy
musí přihlížet k virové náloži. Praktický význam rozhodnutí však není velký, neboť před

sudky převládají nad fakty nejen v myslích mnoha policistů, státních zástupců a soudců,
ale i některých znalců, kteří se k HIV vyjadřují. Zda se podaří přimět soud tato fakt respektovat, tak stále do velké míry záleží na kompetentnosti obhájce.
Jaké cíle si kladeš do dalšího desetiletí?
Kromě pomáhání jednotlivcům s jejich kauzami bychom rádi i nadále přispívali do veřejné
diskuse o právních otázkách, které mají vliv na kvalitu života HIV pozitivních. Pokud jde o
oblast diskriminace, zdá se, že jedinou možností, jak HIV pozitivním zajistit rovné zacházení,
je zrušit notifikační povinnost vůči lékařům. Nebyli bychom první zemí, která by se tak rozhodla, a rozhodně ani poslední. Pokud jde o trestní právo, rád bych dosáhl toho, aby HIV ve
fázi nulové virové nálože vůbec nebylo považováno za nakažlivou lidskou nemoc, a zcela by
tak vymizely pokusy o kriminalizaci sexuálního života neinfekčních HIV pozitivních lidí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme všechno nejlepší!

Prague Pride 2018

uskutečnili jsme
1800 testů
Celkem u 683 zájemců jsme v průběhu týdne Prague Pride (6.-11.8.) udělali 1800 testů
na různé infekce. Někdo se nechal otestovat na HIV, jiní využili možnost rychlých testů na
syfilis nebo žloutenku B či C. Testy probíhaly v pondělí a ve středu v Domě světla, od úterý
do pátku na Střeleckém ostrově a v sobotu odpoledne na pražské Letné. Poprvé jsme
během festivalu testovali ve velkém stanu s kapacitou 8 poradenských míst, 4 odběrových
pracovišť a 3 laboratoří.



Na Letné si zájemci o test bohužel museli nejdříve vystát dlouhou frontu, protože zájemců
bylo více, než jsme dokázali uspokojit. V ní si mohli čekání zkrátit vyplněním před-testového dotazníku ve svém mobilu či tabletu. V klimatizovaném stanu pak každý absolvoval
rozhovor s poradcem a výběr infekcí, na které následně probíhal odběr krve pro potřebné
testy. Výsledky byly zhruba za hodinu k dispozici.
Celkem 17 pracovníků České společnosti AIDS pomoc a dobrovolníků z pražských nemocnic
uskutečnilo 679 testů na HIV, 620 testů syfilis, 345 testů na hepatitidu C a 156 testů na hepatitidu
B. Ještě nejsou známy všechny výsledky, ale do Národní referenční laboratoře bylo zatím odesláno 10 vzorků k ověření. Jedná se o vzorky mužů i žen s podezřením na HIV nebo syfilis. Naopak
testování zatím neodhalilo žádné podezření na žloutenku B nebo C.
Z 683 zájemců o testování bylo 217 žen, 461 mužů a 5 osob jiného pohlaví. Muži mající sex muži
představovali 84,5 % z testovaných mužů. Nejvíce testovaných osob bylo z věkové skupiny 20 až
29 let – celkem 319, následovalo 188 třicátníků, 78 čtyřicátníků, 74 mládeže do 19 let, 18 osob ve
skupině 50 až 59 let a 6 osob nad 60 let.
Na Letné se jednalo zřejmě o největší bezplatné a anonymní mobilní testování v Evropě - a to jak
rozsahem provozu, tak i počtem testovaných infekcí. Bohužel velká akce s velkým počtem lidí s
sebou nese rizika technických problémů. I když jsme si pojistili internet u všech tří operátorů, tak
připojení bylo nestabilní a neustálé výpadky připojení výrazně komplikovaly práci.
Vysloveně nešťastná byla sázka na hlavního operátora O2, s nímž máme rámcovou smlouvu.
Situaci zachraňovaly náhradní wi-fi hotspoty Vodafone a T-mobile. Vypadávající internet měl za
následek výrazná zdržení v provozu a v konečném důsledku i snížení kapacity testovacího centra.
Odmítnutým zájemcům o testování se omlouváme a zveme je na test do některého z našich HIV
checkpointů.
Testování během Prague Pride celkově stálo více než půl milionu korun a bylo financováno
zejména z darů soukromých osob a firem ABBVIE, GILEAD a GSK. Ministerstvo zdravotnictví ČR
na terénní testování infekcí pro rok 2018 neposkytlo naší společnosti ani dalším neziskovkám ani
korunu.

Další studie prokázala:

užívání PrEP zabraňuje
přenosu HIV

Předběžné výsledky francouzské studie Prévenir ukázaly vysokou účinnost a efektivitu PrEPu. Z yýzkumu vyplývá, že žádný uživatel léku (ať už pravidelný nebo občasný) se nenakazil
virem HIV. Informace byla zveřejněna na světové konferenci AIDS 2018, která se na přelomu července a srpna konala v Amsterdamu.
Ve zkoumaném vzorku nalezneme převážně gaye. A tato skupina navíc prokázala vysokou
adherence (poctivost užívání) k PrEP. Studie nicméně nadále probíhá a účastníci výzkumu
si mohou vybrat strategii dávkování léku, tedy pravidelnou či dle situace. Ženám a transgender osobám bylo doporučeno denní užívání k dosažení stoprocentní účinnosti, zatímco
gayové si mohli dávkování určit sami a měnit jej.
Tato studie trvající tři roky měla ukázat, jak bude lék užíván v přirozeném prostředí a jaká
bude jeho účinnost. Zúčastnilo se jí na více než 1600 dospělých z očekávaných 3000 ve
22 různých HIV centrech v Paříži. Stanovená hypotéza předpokládá snížení počtu nových

infekcí o 15 % mezi gayi v metropoli. Participanti by se měli testovat každé tři měsíce,
nicméně záleží také na uvážení jednotlivých doktorů participantů. Všechna sesbíraná data
včetně počtu sexuálních partnerů a strategie užívání PrEP jsou anonymizována.
Věkový medián je 36 let, přibližně 8 % účastníků patří do věkové kategorie 18–25 let a
téměř všichni participanti byli gayové. Přibližně polovina není ve vztahu, polovina měla již
s užíváním léku zkušenosti, praktiky chemsex nebyly neobvyklé. Adherence, tj. důmyslnost
užívání alespoň jedné dávky před sexuální aktivitou a jedné dávky poté, se pohybovala na
81 % u občasných uživatelů, zatímco u pravidelných byla téměř 100%.
Nebyla zaznamenána žádná nová infekce virem HIV v testované skupině.
Z oficiálních výstupů konference AIDS 2018 v Amsterdamu přeložili dobrovolníci ČSAP.

PrEP má být v Německu
hrazen ze zdravotního
pojištění

BERLÍN - Preexpoziční profylaxe (PrEP), sloužící jako účinná ochrana před nákazou virem
HIV, by mohla být v Německu již brzy zařazena do katalogů zdravotních pojišťoven mezi
hrazené přípravky.
Dle článku z 20.7. na serveru Aerzteblatt.de to prohlásil spolkový ministr zdravotnictví Jens
Spahn (CDU). Postará se prý o to, „aby lidé, kteří žijí ve zvýšeném riziku nákazy HIV, měli
zákonný nárok na lékařské poradenství, vyšetření a léky (PrEP)“. Prohlásil to v souvislosti s
blížícím se zahájením 22. mezinárodní konference o AIDS v Amsterdamu. O záměru by se
mělo začít jednat ještě tento měsíc.
Spahn zdůraznil, že by se tak vytvořila jasně strukturovaná alternativa ke stále narůstajícímu problému s pochybným obstaráváním PrEP a jeho nesprávným užíváním. PrEP totiž
funguje jen tehdy, je-li správně užíván. V opačném případě naopak stoupá riziko vzniku

rezistencí a nových nákaz. Ve článku se dále uvádí, že pro Spahna PrEP představuje
„účinnou ochranu před HIV“. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že počty nových HIV infekcí
mohou díky PrEP výrazně klesnout.

O cílové skupině rozhodnou
pojišťovny a lékaři
Spahn má v plánu zařadit do skupiny oprávněných příjemců pojištěnce, kteří jsou ve
zvýšeném riziku nákazy virem HIV. Ti by pak měli nárok na lékařské poradenství, na vyšetření, jež je nutné provést před nasazením léčby a na samotné léky, včetně jejich úhrady.
Poradenství, vyšetření a předepisování PrEP by příslušelo pouze lékařům s odpovídajícími
znalostmi a zkušenostmi.
Zastřešující organizace zdravotních pojišťoven a Spolkové sdružení lékařů zdravotních pojišťoven dojednají, kdo bude patřit do okruhu oprávněných uživatelů. Přednostně se PrEP
týká mužů, kteří mají sex s muži (MSM). Uvažovat by se dalo i o zdravotnickém personálu.
Hodnotící výbor by měl úhradu stanovit během tří měsíců.
Dle odhadů spolkového ministerstva zdravotnictví se může PrEP v Německu týkat cca
10 000 lidí. Náklady ministerstvo stanovilo na 50 EUR měsíčně za 1 pacienta a počítá se i s
dalším snižováním ceny. Dle Německých lékařských listů – Deutsches Ärzteblatt se náklady
na pořízení PrEP pohybují v současnosti mezi 50 a 700 EUR za měsíční dávku. Částka
kolísá dle výrobce, v posledních měsících se na trh dostala různá generika. K samotné
ceně přípravku je třeba ještě připočítat náklady na čtvrtletní lékařská vyšetření – např. na
protilátky HIV a ostatních pohlavně přenosných nemocí, jejichž absolvování je při užívání
PrEP nezbytné a které se za jednoho pacienta ročně pohybují okolo 400 EUR.
Spolkové ministerstvo zdravotnictví poukazuje na data ze zemí, ve kterých je PrEP již několik let doplňkem prevence proti přenosu HIV. Počty nových infekcí zde výrazně poklesly.
Zásadní poklesy (až o 40%) byly v loňském roce hlášeny ze San Francisca, Anglie a Nového
jižního Walesu (Austrálie). Ve všech těchto oblastech je PrEP zakotven v systému poradenství a lékařské péče, stejně jako rozšířená nabídka testování, sebetestování, včasné zahájení léčby… Ministerstvo také ohlásilo zájem vyhodnotit účinky PrEP do konce roku 2020.

PRO a PROTI
V Německu se počty nově infikovaných dlouhodobě pohybují na zhruba stejné úrovni (cca
3 100 ročně). Četné studie již ukázaly, že PrEP může zabránit nákaze virem HIV. Zároveň
však také odhalují nedbalý přístup k nebezpečí nákazy. Se záměrem hradit PrEP se spolkové ministerstvo zdravotnictví vydává novou cestou.
Již v roce 2016 zdůrazňovala zastřešující organizace zdravotních pojišťoven, že jako léčba
by PrEP mohl být považován za zdravotnický výkon. Oproti tomu však pojišťovny neshledaly žádný právní důvod pro zajištění úhrady PrEP jako prevence. „Existují další ochranná
opatření, především užívání kondomu, jak snížit riziko infekce a být zároveň sám odpovědný za své zdraví“, uvedl tenkrát Florian Lanz, mluvčí zastřešující organizace zdravotních
pojišťoven.
Pojišťovny poukazovaly také na fakt, že zákonodárce vyloučil z bezúplatné péče léky, které
se užívají a priori pro zvýšení kvality života – jako např. při léčbě erektilní dysfunkce nebo
pro posílení sexuální potence. Financování léků, které slouží k umožňování

výkonu sexuálních aktivit, přináleží v lékárnické péči vlastní odpovědnosti pojištěnců. „Domníváme se, že je to i tento případ“, tolik Lanz v roce 2016. Tehdy se k tomu vyjádřil také
Josef Hecken, šéf společného spolkového výboru. Zastával stejný názor jako pojišťovny.

Lékaři záměr vítají
Deutsche Aidshilfe oproti tomu požadovala již před dvěma roky změnu zákona o ochraně
před infekcemi nebo rozšíření směrnice společného spolkového výboru o ochranném
očkování. Nejvyšší grémium samosprávy lékařské společnosti a pojišťoven by tak mohlo
rozhodovat o možnosti proplácet medikamentózní profylaxi.
Současné plány lékaři a lékárníci se specializací na HIV/AIDS vítají. Erik Teneberken z
předsednictva Německých konsorcií lékáren s kompetencí k HIV a hepatitidám (DAHKA):
„Ministr Spahn vyslal důležitý signál: PrEP představuje velkou šanci pro prevenci HIV v Německu.“ Axel Baumgarten z předsednictva Německého konsorcia samostatně působících
lékařů v péči o HIV+ pacienty (dagnä) prohlásil: „Pro PrEP jsou důležité kvalita a poradenství. Proto patří do rukou specialistů, tedy i co se lékařů a lékárníků týče.“
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ZÁŘÍ
ŘÍJEN
2018

PRAGUE
PRIDE 2018
za týden jsme udělali více jak 1800 testů!
jaké kauzy řeší náš právník?

další úspěšné testy na prep
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CHEMSEX
i v Česku

17

KVĚTEN
ČERVEN
2016

Může jít o život

Průzkum:
Jste spokojeni
se svým HIV centrem?

ÚVN: Pozitivní pacienti jsou vítáni
Genové nůžky:
Odstraní HIV i ze skrýší
akce pro hiv+
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14

LISTOPAD
PROSINEC
2015

PARTY
DROGY
SEX A POZITIVitA
Nasaďte pozitivní
léčbu hned!
6 pozitivních změn,
které přináší hiv

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 :
Aktuální termíny setkání najdeš na www.hiv-komunita.

Komunitní setkání:
Česká společnost AIDS pomoc tě zve na komunitní setkání. Ve druhém pololetí roku 2018 se uskuteční ve
dnech 18. října a 20. prosince vždy od 19 hodin. Více informací, včetně místa konání, se dozvíš na emailu
muj.buddy@gmail.com. Přijď si promluvit s lidmi, kteří jsou na tom stejně jako ty. Setkání je pouze pro HIV+
komunitu.

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.

