HIV/AIDS

V současnosti žije na světě přes 35 milionů lidí nakažených virem HIV. Česká republika
vykazuje k 31.12.2016 celkem 2.906 HIV pozitivních osob. U 506 osob již propuklo
onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 255 osob. Mezi infikovanými převládají
muži a nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20-34 let. Z celkového
počtu 2.906 HIV pozitivních osob je 2.484 mužů a 422 žen. Virus HIV se přenáší sexuálním
stykem, prostřednictvím krve, spermatu či poševním sekretem. Infikovaná osoba je nakažlivá
prakticky okamžitě po vniknutí viru HIV do organismu, tedy ještě v inkubační době před
rozvojem akutní infekce.
V Moravskoslezském kraji evidujeme od roku 1988 do konce roku 2016 celkem 206 HIV
pozitivních osob. Z tohoto počtu je 180 infikovaných mužů a 26 žen. V roce 2016 bylo
hlášeno 22 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob. Jedná se o 21 mužů a 1 ženu.
Stejně jako v celé ČR dochází k nárůstu nových případů zejména ve skupině mužů mající
sex s muži (MSM). 19 mužů uvedlo homosexuální orientaci a jeden muž a jedna žena
heterosexuální orientaci. U pěti mužů byla prokázána současně i nákaza syfilidou. Nejvíce
postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20-34 let. V roce 2016 je nejvíce případů
evidováno v okrese Ostrava, tj. 10, dále na Karvinsku 5, na Novojičínsku 3, na Frýdecku 2, a
na Opavsku 2 případy.
Rozdělení HIV pozitivních osob v MSK v roce 2016
dle sexuální orientace
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Hlášené případy HIV pozitivních osob v MSK v letech 2005-2016 (abs. čísla)
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Hlášené případy HIV pozitivních osob MSK v letech 1988 - 2016 dle okresů
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Prevence HIV/AIDS

V Moravskoslezském kraji funguje několik poraden HIV/AIDS, kde je prováděno bezplatné a
anonymní testování na HIV protilátky včetně předtestového a potestové poradenství.
Důležitým úkolem těchto poraden je cílená propagace a podpora účelného HIV testování a
zkvalitnění poradenství prováděného v rámci testování. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
nové otevřel pobočku poradny AIDS/HIV v areálu Slezské nemocnice v Opavě. Několikrát do
Ostravy zavítalo i mobilní testování na HIV protilátky, které bylo zajišťováno Českou
společností AIDS pomoc. Každoročně v rámci světového dne boje proti AIDS, který přísluší
na 1.prosince, vjíždí do ulic Ostravy „Tramvaj proti AIDS“. Současná dostupná léčba
potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je stále nevyléčitelná a účinná vakcinace
dosud není. V přenosu nákazy převládá sexuální přenos, a proto nejlepší prevencí je
dodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a
chráněný pohlavní styk).
V Moravskoslezském kraji provádí vyšetřeni na HIV protilátky tato zařízení:
Zařízení
Česká společnost
AIDS POMOC
Přízemí infekční kliniky, FN Ostrava,
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava - Poruba
AIDS centrum Ostrava –
Klinika infekčního lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava
FN Ostrava, 17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava - Poruba
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Poradna AIDS/HIV
Budova Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
(vedle Hornické polikliniky)
Partyzánskénáměstí 7
1. patro, místnost č. 125
702 00 Ostrava
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Poradna AIDS/HIV
Areál Slezské nemocnice v Opavě
ambulance infekčního oddělení - pavilon S
Olomoucká 86,
746 01 Opava

Zdroj: registr KHS MSK

Otevírací doba
čtvrtek
15:00-18:00 hod.
(vyšetření anonymní, bezplatné)

kontakt
Nonstop bezplatná telefonní linka
AIDS pomoci 800 800 980,
www.aids-pomoc.cz

www.fno.cz/ambulance
úterý: 12:30-14:00 hod. (+ po
domluvě kdykoli po-pá)
čtvrtek : 15:00-18:00 hod.
(vyšetření anonymní, bezplatné)
pondělí
15:00-18:00 hod.
(vyšetření anonymní, bezplatné,
na certifikát)

www.zuova.cz

www.zuova.cz
úterý
15:30-18:00 hod.
(vyšetření anonymní, bezplatné)

