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Uplynulý rok byl pro pracovníky a podporovatele České společnosti AIDS pomoc ve zname-
ní mnoha úspěchů. Podařilo se nám posunout diskuzi o neinfekčnosti úspěšně léčených 
pacientů (U=U) mezi českými lékaři i veřejností, rozhoupali jsme stojaté vody kolem PrEPu 
(od Nového roku bude profylaxe dostupná v českých lékárnách za novou nižší cenu kolem 
1100 Kč) a otevřeli jsme checkpoint v Hradci Králové. Postupně jsme spustili testování 
hepatitidy C (HCV), ve spolupráci s Iboys.cz pak program  sebetestování HIV a také jsme 
zahájili program podpory uživatelů chemsexu. Povedlo se nám na půdě Ministerstva 
zdravotnictví ČR znovu otevřít diskuzi na téma zrušení informační povinnosti HIV+ osob                    
u lékařů. Důležitou a dobrou zprávou pro spolek je i nově podepsaná nájemní smlouva na 
užívání budovy Domu světla, kterou jsme před pár týdny uzavřeli s Městskou částí Prahy 8.

Pokud jste do činnosti spolku sami aktivně zapojeni, nebo nás jen sledujete z povzdálí 
prostřednictvím našeho webu, sociálních sítí nebo zpravodaje Pozitivně!, o výsledcích naší 
práce zřejmě již víte. Budeme ale rádi, pokud se s námi podělíte i o svoje pocity z práce 
spolku a o nápady na nové projekty. Samozřejmě velmi uvítáme, pokud nám s naší prací              
i přímo pomůžete, každý nápad se cení a využijeme každého.

Bývá zvykem si do nového roku dávat předsevzetí. Ta naše nejsou malá. V příštím roce 
bychom rádi:
• viděli v ordinacích HIV center nové Poučení pro nově diagnostikované pacienty, které 

vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, nikoli z předsudků, moralizování a zastara-
lých informací;

• rozšířili program podpory pro uživatele chemsexu, aby sex a intimita lidem víc dávaly, 
než braly;

• zajistili výrazně širší dostupnost PrEP - snad i s příspěvkem veřejných financí - aby 
konečně i v Česku došlo k zásadnímu obratu v epidemii HIV;

• zasadili se o změnu zákona o veřejném zdraví a dosáhli vypuštění informační povin-
nosti HIV pozitivních u lékařů;

• rozšířili naši síť checkpointů na testování HIV, syfilis, HBV a HCV
• neviděli žádný nový případ nesmyslné kriminalizace HIV pacientů;
• zapojili do práce spolku stávající členy a zaujali nové dobrovolníky a příznivce.

Pokud byste Vy sami chtěli seznam našich cílů doplnit, ozvěte se (pozitivne@aids-pomoc.cz).

Dovolte mi popřát Vám příjemné předsváteční dny i závěr letošního roku a v roce novém 
nechť Vás provází štěstí, pevné zdraví a ať v něm zažíváte co nejvíc úspěšných událostí. Na 
viděnou se s Vámi všemi těším nejpozději na výroční členské schůzi na jaře příštího roku.

S přáním všeho dobrého

Robert Hejzák
předseda spolku

JAKÝ BYL ROK 2018?
Z POHLEDU PŘEDSEDY SPOLKU ROBERTA HEJZÁKA



Do konce října bylo v české evidenci 3338 HIV pozitivních osob, z nichž 178 lidí si tuto 
diagnózu vyslechlo letos, což je o 40 % méně nemocných než ve stejném období roku 
předchozího. Příčina poklesu nárůstu nemocných podle SZU zřejmě souvisí se změnou 
léčby, která nastala před několika lety. „Kdyby dnes Freddie Mercury zjistil, že je HIV pozitivní, 
tak by měl šanci na to, že by mohl zpívat ještě dalších dvacet třicet let,“ podotkl v této souvislos-
ti vedoucí lékař HIV centra Nemocnice na Bulovce Ladislav Machala. „Existují odhady za rok 
2016, že je u nás asi 700 osob HIV pozitivních, o kterých nevíme, což jsou případy, které nejsou 
zatím hlášeny,“ zdůraznil k tomu Vratislav Němeček z NRL.

Přenos infekce se děje z 94 procent sexuální cestou. Pokles nových případů odborníci 
zaznamenali zejména ve skupině mužů majících sex s muži, která tvoří dvě třetiny nových 
diagnóz. Naopak na více než čtvrtinu vzrostl podíl heterosexuálních přenosů. V roce 2016 
to bylo 18,5 procenta, letos až 27 procent. V Česku se  HIV infekce šíří injekčním užíváním 
drog jen velmi málo.

Antiretrovirovou terapii nyní podstupuje valná většina nemocných HIV. „Lidé s těmito 
moderními léky mají nulovou virovou nálož v krvi, tedy pokud léky poctivě užívají, tak virus není                  
v jejich krvi dlouhodobě detekovatelný. Takže jsou prakticky neinfekční. Tím se je snažíme stabi-
lizovat v bezpříznakovém stadiu a navíc kolem sebe HIV infekci nešíří. Nejsou infekční ani v přípa-
dě, když mají sex bez kondomu,“ poznamenal Machala. Přitom připustil, že na poklesu počtu 
nových případů HIV pozitivních může mít lví podíl i jisté povědomí veřejnosti o používání 
kondomů, zvláště v gay komunitě. „Určitý efekt tady měly kampaně, které prováděly některé 
nevládní organizace, jako třeba Česká společnost AIDS pomoc,“ řekl dále Machala

Zdroj: Zdravotnický deník. Připravil Jirka

V roce 2017 na celém světě                                                                                                                                   
žilo 37 miliónů osob s HIV
Výskyt infekce ve východní Evropě je desetkrát až dvacetkrát častější než u nás. Například             
v Rusku evidují ročně sto tisíc nových případů infekce a s HIV tam žije až milion obyvatel.
V roce 2017 na celém světě žilo 37 milionů osob s HIV a 21,7 milionů mělo přístup k anti-
retrovirové terapii. Nově infikovány virem HIV byly loni téměř dva miliony osob a téměř 
milión lidí na AIDS v loňském roce zemřelo. Data pocházejí z UNAIDS, tedy z mezinárodní 
organizace při Organizaci spojených národů, která byla zřízena v roce 1996 pro koordinaci 
celosvětového společného programu boje proti HIV/AIDS.

Připravil Jirka
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V červenci byla aktualizována globální databáze s informacemi pro HIV cestovatele. 
Databáze shromažďuje informace o omezeních pro vstup nebo pobyt do různých zemích                   
a je dostupná na webu www.hivtravel.org. Jedná se o společný projekt International AIDS 
Society (IAS), the European AIDS Treatment Group (EATG), the German AIDS Federation 
(DAH) and Positive Council Switzerland.

Pozitivní změny:
• Thaj-wan a Jižní Korea zrušily všechna stávající omezení.
• Singapur zmírnil svoje zákony a nyní umožňuje krátkodobé pobyty.
• Kanada usnadňuje lidem žijícím s HIV získat povolení k pobytu.
• Žádná země nezavedla nové právní předpisy nebo trestní zákony, které by postihovaly 

osoby žijící s HIV.
• Nové informace z několika zemí naznačují, že jsou „bez omezení“ (Bělorusko, Bosna 

Hercegovina, Německo, Maďarsko, Indonésie, Rwanda a Turkmenistán)

Špatnou zprávou je, že u mnoha zemí vstupní překážky pro HIV pozitivní přetrvávají,                     
a to jak pro dlouhodobé, tak i pro krátkodobé pobyty. Některé země dokonce pozitivní lidi 
deportují. Třináct zemí má trestní zákony, které mají vliv na pobyt při cestě kratší než 90 
dnů. Čtyřicet devět zemí omezuje dlouhodobé pobyty, tedy při více než 90 dnech. Nejasný 
výklad zákonů a postupů je ve 24 zemích. Ve 143 zemích nejsou žádná omezení.

Země, které omezují vstup nebo mají restrikce pro HIV pozitivní cestovatele: Brunej, Rovní-
ková Guinea, Írán, Irák, Jordánsko, Šalamounovy ostrovy, Spojené arabské emiráty, Jemen 
a Rusko (Ruská federace fakticky uplatňuje omezení při vízech pro více vstupů).

Země, kde hrozí lidem žijícím s HIV deportace: Bahrajn, Brunej, Čína, Egypt, Rovníková 
Guinea, Írán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Malajsie, Omán, Rusko, Saúdská Arábie, 
Šalamounovy ostrovy, Spojené arabské emiráty, Jemen.

Zdroj: EATG. Připravil Jirka

V Řecku zemřel aktivista
Možná jste zachytili zprávu o úmrtí Zaka Kostoupolose - 33 letého LGBT/HIV aktivisty.                
V centru Athén byl 21. září brutálně napaden a zemřel cestou do nemocnice. Podle jedné 
verze byl pod vlivem drog a pokoušel se vykrást klenotnictví. Majitel ho chytil a lynčoval. 
Podle druhé verze, byl napaden za svou činnost v jedné kavárně v centru města. Z inciden-
tu se pokusil utéct a schovat se ve zmíněném obchodě. Byl však davem dostižen a zbit. 
Několik policistů napadení přihlíželo, ale nezasáhlo.

Po několika dnech byl na sociálních sítích zveřejněn záznam napadení zachycený pouliční 
kamerou. Po následném odvysílání videozáznamu řeckou TV OMNIA nastal v případu 
zvrat, protože také svědci potvrdili druhou verzi události. Na záznamu je vidět, že někdo, 
kdo se zdá být Kostoupolosem, se snaží dostat do zamčeného klenotnictví rozbitím 
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novinky pro cesty      
do zahraničí



skleněných dveří. Při pokusu prolézt rozbitým oknem ho dostihnou dva muži, kteří ho 
opakovaně bijí a kopou. Když se oběť položí na zem, tak ji obklopí dav lidí a násilí pokra-
čuje. Zbitý Kostoupolos je pak odvlečen. Celkem 8 policistů se pohybuje v jeho blízkosti, 
ale nezasáhne a pouze všemu přihlíží. Následně je vidět, že Kostoupulos je odnášen na 
nosítkách, avšak má spoutané ruce.

Majitel klenotnictví a majitel dalšího blízkého podniku byli zatčeni a soudce na ně uvalil 
vazbu. Na videozáznamu jsou vidět mezi osobami, jak kopou do Zaka Kostoupolose, když 
ležel na zemi. Násilná smrt aktivisty vyvolala několik demonstrací v Athénách a v Bruselu.

Zdroj: NBC news. Připravili Ivo a Jirka.

Na Bulovce aktualizují 
Poučení pro pacienty
Nemocnice Na Bulovce zahájila „administrativní proces“, na jehož základě se k novým HIV 
pacientům během několika týdnů dostane dokument, tzv. Poučení, v aktuální a platné verzi 
z roku 2016. Stalo se tak na základě dopisu předsedy České společnosti AIDS pomoc Ing. 
Roberta Hejzáka vedení této nemocnice, v němž upozornil na to, že zastaralé informace 
předávané lékaři pacientům k podpisu, nejsou v souladu s lékařskou etikou a mohou vést 
ke kriminalizaci HIV pozitivních osob.

Tzv. Poučení pro pacienty se oficiálně jmenuje „Informace pro člověka infikovaného virem 
lidského imunodeficitu“. Pacienti HIV centra Na Bulovce dosud podepisovali formulář, který 
byl zastaralý, a který nereflektoval aktuální Metodický návod k řešení problematice infekce 
HIV/AIDS v České republice, vydaný Věstníku MZ  ČR z 15. prosince 2016 na základě revize 
provedené expertní lékařskou skupinou. 

Aktuální verze Poučení pro pacienty vychází z jak revize právního stavu, tedy novely zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která nově upravila informační povinnost HIV 
pozitivních osob při přijetí do zařízení sociální péče (nemusí sdělovat svůj HIV status), tak i 
aktuálního stavu poznání lékařské vědy, tedy novou informaci o významu léčby v prevenci 
(nedetekovatelná virová nálož apod.).





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.

VZP vloni zaplatila za léčbu HIV 
skoro 376 milionů korun
Za uplynulých pět let přibylo 455 pacientů, u nichž lékaři vykázali Všeobecné zdravotní po-
jišťovně diagnózu HIV. Na tomto nárůstu se z více než 96 % podíleli muži. Těch ve sledova-
ném období přibylo 440, zatímco žen pouze 15. Ještě rychleji než počet nemocných rostly 
náklady, které nejsilnější zdravotní pojišťovna vynakládá na péči o ně. Souvisí to zejména         
s tím, jak do praxe neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz.

V roce 2017 stála péče o klienty VZP, u nichž lékaři vykázali nákazu HIV, více než 376 mili-
onů korun. To je v průměru přes 218 tisíc korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, 
tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tzn. zhruba 168 tisíc korun na pacienta. 
Pro srovnání – v průměru vydává VZP na péči o jednoho svého běžného klienta necelých 
30 tisíc korun.

Náklady rostly také Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), která má 1,3 mili-
onu klientů. „ZPMV v roce 2017 na léčení pacientů s HIV vynaložila 68,3 miliony korun, což 
je o 13,4 milionu více než v roce předchozím a dokonce o 27 milionů více než v roce 2015,“ 
doplnila pro ČTK mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.
Počty klientů VZP s diagnostikovaným HIV a výdaje na péči o ně v jednotlivých krajích: 

Zdroj: VZP




