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Trestní oznámení 
pražské Hygieny:

policie od stíhání 
upustila
TV vysílání
pro pozitivní 
Internetové webináře 
na vaše téma
Objev nové protilátky 
V laboratoři zničí 98% kmenů HIV
Jak se s HIV dožít stovky 
A v čem je pozitivita pozitivní
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Třicet případů 
pražské Hygieny u konce

Policie neprokázala 
ani jedno podezření 

Vyšetřovatelé prověřovali oznámení vrchní pražské epidemioložky bezmála celý loňský rok. Z 30 pozitiv-
ních gayů, které hygienička policistům nahlásila coby podezřelé z šíření HIV, se vyšetřovatelé zabývali 27. 
Tři z nich postupně obvinili z šíření nakažlivé nemoci.
Policie ale na základě výsledků dalšího šetření od stíhání všech HIV+ gayů upustila, potvrdil ČTK policejní 
mluvčí Jan Daněk. Dodal, že ani v jenom případě se neprokázalo podezření ze spáchání trestného činu.
Vrchní pražská epidemioložka Zdeňka Jágrová podala trestní oznámení na 30 pozitivních gayů, u kte-
rých se v roce 2014 objevila ještě další sexuálně přenosná choroba.
“Každý HIV pozitivní člověk je potencionálně infekční a má různý stupeň nakažlivosti. Řekla bych, že              
v průběhu léčby může kdykoli kohokoli nakazit,” řekla na dotaz Pozitivně v únoru 2016 Z. Jágrová.
Vycházela přitom z vlastní domněnky, že všech 30 mužů muselo mít rizikový pohlavní styk s negativním 
partnerem.
Proti postupu pražské Hygieny se postavilo v otevřeném dopise i osm mezinárodních organizací, které 
se HIV dlouhodobě zabývají, včetně HIV Justice Network.
V případě nechráněného sexu pozitivních lidí nemůže být o šíření HIV, natož trestnosti takového 
chování ani řeč, zdůraznil tehdy právník ČSAP Jakub Tomšej.
Řada západních expertů na HIV ale navíc už několik let tvrdí, že úspěšná léčba infekce, kdy se počet kopií 
viru v mililitru krve sníží až pod měřitelnou hodnotu, efektivně brání dalšímu přenosu HIV sexuální cestou 
i ve smíšených HIV poz/neg párech. Nejvýznamnější platformou, na které se tyto poznatky scházejí, je 
projekt PARTNER.
Účastní se ho víc než 1000 heterosexuálních i gay párů, v nichž je jeden pozitivní a druhý negativní a 
už před začátkem studie spolu v průměru dva roky provozovali nechráněný sex. Pozitivní partneři měli 
zpravidla víc než 350 CD4 v mm3 krve a léky brali s vysokou pravidelností.
Za čtyři roky úvodní fáze studie PARTNER se ani v jediném případě virus nepřenesl na negativního 
partnera. Přitom u neléčených HIV+ lidí by lékaři za stejnou dobu a při stejném sexuálním chování oče-
kávali přes 100 přenosů.
Do výzkumu je zapojeno 75 klinik ze 14 evropských zemí (Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, 
Německa, Nizozemska, Portugalska, Rakouska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie).
Studie je teď ve své druhé a závěrečné fázi, kde sleduje už jen gay páry. Definitivní výsledky by měly být 
k dispozici v roce 2018.
V Austrálii vedle toho probíhá od roku 2012 podobná studie s názvem Protiklady se přitahují (Opposi-
tes Attract), která také sleduje jen gay páry s rozdílným HIV statusem. Tento výzkum je kromě Australanů 
otevřen i pro obyvatele Bangkoku a Ria de Janeiro. Experti mají v úmyslu zkoumat účastníky studie aspoň 
čtyři roky, takže první výsledky by se měly objevit už letos.

Autor: Martin 
Odkazy: http://www.chip.dk/Studies/PARTNER, http://www.oppositesattract.net.au



Ptejte se na cokoliv 
o HIV z pohodlí
domova 
Pravidelné internetové TV 
diskuse jen pro HIV+

Léčbu, zdravý životní styl, sport a řadu dalších témat, která mají pro nás pozitivní zvláštní vý-
znam, rozebírají v pravidelném internetovém vysílání experti nejen z českých HIV center a České 
společnosti AIDS pomoc (ČSAP).

Další živé vysílání Webináře pro pozitivní připravujeme na 30. března 19 hodin - odkaz na něj najdete na 
stránkách hiv-komunita.cz. Kromě něj se tam včas objeví i formulář, pomocí kterého budete moci klást 
hostům ve studiu on-line dotazy a ti vám na ně hned během vysílání odpoví.

Pokud živé vysílání nestihnete, můžete si jej pustit ze záznamu na YouTube kanále České společnosti 
AIDS pomoc.

Že už první díly webináře vzbudily mezi pozitivními zájem, ukazuje reakce jedné z divaček:

“Já jsem byla vážně přesvědčená, že se už nemůžu nic nového dozvědět. A přesto jsem během webináře 
uslyšela několik pro mne nových věcí.

Oceňuji, že je pořad přizpůsoben zájmům komunity, která už nepotřebuje slyšet milionkrát omílané způ-
soby přenosu atp. (…)

Já jsem se za poslední rok snažila na sobě dost pracovat, přemýšlet nad původem svých problémů a staros-
tí, a hlavně pracovat na přijetí a milování sama sebe. A asi před měsícem jsem došla k jednomu poznání, 
které mi strašně pomohlo a doslova shodilo kamen ze srdce.

Došlo mi, že já nejsem vlastně ničím vinná.

A je mi teď strašně líto těch 14ti let, během kterých jsem žila až v panickém strachu, v pocitu selhání, od-
mítnutí sama sebe, méněcennosti. V pocitu, že jsem se nechovala správně, a proto teď za to musím pykat.                   
V pocitu, že si nezasloužím mít vztah s negativním partnerem a nemám právo se o něj ani pokoušet.

Je mi líto, že jsem za těch 14 let nepotkala jediného člověka, který by mi řekl, ‘ty za to nemůžeš, nejsi v tom 
sama, máš stejnou cenu jako kdokoliv jiný, neselhala jsi.’

Možná že to jen oproti jiným pozitivním moc prožívám. Možná že by tyhle slova pomohla někomu se s tím 
vším vypořádat rychleji, než já.” 

Autor: Martin



JAK SE S HIV 
DOŽÍT STOVKY
HIV znamenal kdysi rozsudek smrti. Pro ty z nás, kteří vedle dodržování léčby ještě žijí zdravě, to ale už 
dávno neplatí. Dnes se odhaduje, že HIV pozitivní se v průměru dožijí 80 let. Tady je několik rad, které 
mohou přispět ke kvalitnímu a dlouhému životu:

1. Mysli pozitivně
Deprese, stres a úzkost bezpečně likvidují všechny radosti života, ale navíc i poškozují obranyschopnost 
organizmu a obecně zdravotní stav. Psychické problémy v kombinaci s imunitou zatíženou HIV mohou 
vést k nedostatku chuti do dalšího života, což zpravidla ovlivní i léčbu. Pokud depresi nepřekonáš, zajdi za 
psychoterapeutem. Navíc, když myslíš pozitivně, jsi i atraktivnější pro okolí a máš vůbec příjemnější život.

2. Dobře jez
Obranyschopnost organizmu je úzce propojena s trávicím ústrojím. Strava, její kvalita, složení a také 
pravidelnost tak mohou mít přímý účinek i na stav imunity. Trávicí trakt je také místem, kde se do orga-
nismu dostávají všechny ústně podávané léky.

3. Hýbej se. Pravidelně
Kromě svých dobře známých účinků, jako je spalování tuků nebo předcházení kardiovaskulárním 
nemocem, má sport vliv i na imunitu. Losangeleský AIDS Projekt tvrdí, že z několika studií vyplynul 
pozitivní vliv pravidelného pohybu na počet T-lymfocytů. A také ti sport zaručeně zlepší náladu.

4. Žij sexuálně
Orgasmus dokáže být zázračným lékem sám o sobě. Lépe se ti po něm spí, zvyšuje hladinu protilátek 
ve tvém těle a odstraňuje stres a deprese.

5. Věř
Velká většina lékařů je přesvědčena, že víra je zásadní předpoklad pro boj s nemocí. A je jedno, jestli k 
tomu budeš využívat chrám, svatý obrázek na zdi nebo jestli ti stačí tvoje mysl.

6. Típni to
Vzhledem k tomu, že se dnes délka života léčeného HIV+ člověka rovná věku dožití zdravých lidí, nemá 
cenu kazit si plíce kouřením.

7. Hlídej si testosteron
U mužů většinou dochází k přirozenému poklesu množství testosteronu v těle ve věku kolem padesáti 
let. Stejně ale může na tento hormon působit i HIV. Průvodním jevem nedostatku testosteronu je 
dlouhodobá únava. Pokud by se to krevními testy potvrdilo, nezoufej, protože existují přípravky, které 
hormon doplní.

8. Sushi a tatarák s otazníkem
Pokud by množství tvých buněk CD4 kleslo pod 200, organizmus bude více náchylný na nákazu pato-
geny, které mohou skrývat některé syrové potraviny. Doporučuje se proto vypustit z jídelníčku sushi, 
ústřice, krvavé steaky, tatarský biftek a dokonce prý i plísňové sýry.

Autor: Martin



Pozitivní změny, 
které přináší 
pozitivita 
Pozitivita zřejmě každému změní život. Po prvotním šoku jste možná začali trochu jinak pře-
mýšlet, trochu jinak se chovat, trochu jinak žít.
Pozitivita ale není doživotní trest, není třeba považovat se za věčného odsouzence.
Tady je šest důvodů, kterými pozitivní diagnóza zjednoduší život:

1. Už nikdy se nemusíš bát, jak ti dopadnou testy
Snad každý, kdo se nechává testovat, tráví čekání na výsledky ve strachu, jestli to nechytl. A obavu 
zpravidla umocňují pověry a polopravdy, které se mezi běžnou neinformovanou populací šíří. Teď už 
víte,  že řada z obav byla zbytečná.

2. Stárnutí
Samozřejmě nikdo z nás se netěší na vrásky a šediny, ale dnešní stav medicíny a poznání nám dává 
podobnou budoucnost, jako mají negativní. Není tak třeba bát se blížícího se konce a vypovídat důcho-
dové spoření.

3. Poznávání nových lidí
Schůzky a seznamování byly vždycky spojené s obavou z odmítnutí, ať už kvůli šířce ramen nebo 
obvodu pasu, (ne)dostatečně mužnému / ženskému vzhledu nebo barvě kůže. HIV pozitivita je další 
výzva. Přitom řada kluků a holek má kvůli své pozitivitě jasnější názor na to, koho chtějí poznat a kdo je 
ve skutečnosti ztrátou času.

4. Pravidelné prohlídky
Málokdo z negativních má tak kvalitní lékařskou péči jako my. Mít třikrát ročně kompletní zdravotní 
vyšetření včetně analýzy krve je výhoda, kterou byste pravděpodobně jinak neměli.

5. Konec chronických obav
Většina negativních je po jakémkoliv náhodném sexu vyděšená, jestli se nenakazila. HIV stále obchází 
gay komunitu jako strašák. Zřejmě každý z nás měl párkrát pocit, že to musel chytit. Až jednou se to 
potvrdilo. Teď už jsou neustálé obavy pryč.

6. Zjištění, že pozitivita může být v pohodě
Individuální životy pozitivních mohou být stejně kvalitní a pestré jako negativních. Pozitivita dnes 
nemusí být diagnóza, která by sama o sobě stavěla nějaké bariéry nebo zavírala dveře. Často je to ale o 
způsobu myšlení každého z nás, o tom, jestli s tím jsme srovnaní a nebo se utápíme v minulosti. Užívání 
léků se u každého dřív nebo později stane stejná rutina jako třeba čištění zubů. A nezapomeňme, že 
psychická pohoda je důležitá součást péče o zdraví.

Autor: Martin Zdroj: POZ - Health, Life & HIV HIV



Vědci objevili protilátku, která umí deaktivovat většinu podob viru HIV, včetně mutací, které odolávají 
jiným druhům léčby.
Protilátka N6 útočí jako jedna z mála na ty části viru, které se ani během mutací nemění, a tak dokáže 
HIV rozpoznat téměř v jakémkoliv převleku.
Protilátky jsou bílkoviny, které v těle vyhledají patogeny a zaútočí na ně. N6 funguje tak, že se nalepí na 
HIV a tím mu zablokuje mechanismus, který potřebuje pro napadání buněk imunitního systému. Mimo 
buňky CD4 se navíc nemůže množit, takže zaniká.
Látku N6 zatím testovali jen v laboratoři. Ze 181 kmenů HIV tam dokázala zneškodnit 177. Před sebou 
má tak ještě řadu testů a klinických zkoušek, které zpravidla trvají několik let.

Autor: Martin 
Zdroj: www.sciencealert.com

Nová protilátka 
zneškodní HIV 
objev zničí 98% kmenů viru

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 1806 a také 
grantem Hlavního města Prahy.

Pokud ses nedávno dověděl, že jsi HIV+ a nevíš si v nové situaci s něčím rady, tohle setkání je právě pro 
tebe. Můžeš se ptát na cokoliv. 
Datum a čas setkání se dozvíš na www.hiv-komunita.cz

AKCE pro hiv+
SETKÁNÍ  NOVĚ D IAGNOSTIKOVANÝCH

Jsme tady pro tebe! Pokud chceš něco vědět, o něčem nám říct nebo se podělit s ostatními, napiš nám a 
my se o to postaráme. Jsme zvědaví, co tě zajímá, a rádi tomu přizpůsobíme další vydání Pozitivně. Nebo 
můžeš do Pozitivně i přispívat, máš-li chuť.
A jestli chceš zůstat anonymní, není to pro nás problém, o příjmení nám nejde. 

 Zajímá tě něco? Napiš nám!


