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Ombudsmanka 
se postavila za pozitivní

Trestní oznámení 
hygieny 
byla protizákonná  

Třicet případů pražské hygieny se podle veřejné ochránkyně práv vůbec nemělo dostat před vyšetřova-
tele. K závěru dospěla poté, co se na ni se stížností obrátil jeden z poškozených. Ombudsmanka Anna 
Šabatová tvrdí, že Hygienická stanice hl. m. Prahy porušila základní zásady činnosti správních or-
gánů a principy dobré správy. Chybovalo podle ní i Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik, 
který podání trestních oznámení podpořil.
Pražská hygienická stanice podala na podzim 2015 trestní oznámení na třicet HIV pozitivních mužů kvůli 
domnělému šíření HIV. Ombudsmanka si je jistá, že hygienici tímto postupem porušili zákon. Podle mé-
dií byla následně všechna trestní oznámení odložena, protože policie po několikaměsíčním vyšetřování 
dospěla k závěru, že se žádný trestný čin nestal. 
„Trestní oznámení byla podána proti třiceti HIV pozitivním gayům z Prahy, kteří se měli podle hygieniků 
provinit tím, že se nakazili ještě jinou pohlavně přenosnou nemocí. Podle našich informací se nicméně 
v žádném z případů neprokázalo, že by dotyční muži někoho ohrozili infekcí HIV, a celá kauza tak           
z dnešního pohledu působí jako velký omyl,“ uvedl právník České společnosti AIDS pomoc Jakub Tomšej. 
Ombudsmanka provedla šetření v pražské hygienické stanici a případ konzultovala i s jejími zaměstnanci 
a zástupci ministerstva zdravotnictví. Zjistila, že hygiena neměla dostatek informací ani důkazů, které 
by naznačovaly, že by se muži dopustili protiprávního jednání, a navíc neexistovali ani žádní poškození. 
Na základě toho rozhodla, že se pražská hygiena zachovala špatně. Případné pochyby o správnosti jed-
nání mužů se podle ní měly řešit v rámci přestupkového řízení.
Ombudsmanka ve své zprávě uvádí, že samotný nechráněný pohlavní styk není trestným činem. 
Není totiž jasné, s kým jej dotyčný měl. Dodala, že v případě nechráněného sexu s jiným HIV pozitivním 
nemůže dojít k šíření nakažlivé nemoci ani k těžkému ublížení na zdraví, jak tvrdila autorka trestních 
oznámení — vrchní pražská epidemioložka Zdeňka Jágrová.
„Jediným produktem celé kauzy tak je strach. Strach HIV pozitivních z neodůvodněné státní represe, 
a na druhé straně strach veřejnosti ze skupiny domnělých neviditelných zločinců, kteří se svoji nemoc 
snaží šířit. Tento strach může v konečném důsledku vést jen k tomu, že HIV pozitivní nebudou s hygieniky 
ani s lékaři spolupracovat, a že se budou ještě častěji objevovat případy jejich diskriminace a stigmatiza-
ce,“ upozorňuje Jakub Tomšej.
„Strach je ale špatný rádce — pacienty nabádá, aby se vyhýbali lékařům, a veřejnosti podsouvá dávno vy-
vrácené názory na způsoby přenosu viru.“ Věří ale, že se bude situace uklidňovat. Hygienická stanice se 
totiž podle dostupných informací k podobně plošnému podávání trestních oznámení už znovu neuchýlila.
Světoví odborníci v oblasti šíření HIV dlouhodobě upozorňují na to, že kriminální represe do prevence nepa-
tří. Přestože se loňský případ trestních oznámení ukázal jako lichý, zásadním způsobem podlomil důvěru 
HIV pozitivních v systém ochrany zdraví a ve společnosti jen prohloubil stigma spojené s HIV.
Ombudsmanka také upozornila, že třicítka mužů může žádat Ministerstvo zdravotnictví o náhradu ško-
dy za nesprávný úřední postup hygienické stanice.

Autor: Martin a tým ČSAP



Léčba jako prevence
Nezjistitelná 
virová nálož 
zabraňuje přenosu
V současné době už existuje dost důkazů, že riziko přenosu viru HIV z pozitivní osoby na anti-retrovi-
rové léčbě s nulovou virovou náloží po dobu alespoň 6 měsíců je zanedbatelné až neexistující. HIV 
pozitivní tak včasným nasazením léčby chrání nejen své zdraví, ale zabraňují i novým infekcím.
“Nyní můžeme s jistotou konstatovat, že když berete léky náležitě podle předpisu a máte nezjistitelnou 
virovou nálož víc než 6 měsíců, nemůžete přenést HIV na jiného, ať už s kondomem, či bez něj,” 
prohlásil Michael Brady, vědecký ředitel londýnského Terrence Higgins Trust, který se zaměřuje přede-
vším na prevenci šíření HIV.
To bohužel často neví nejen zdravotnický personál včetně některých lékařů, ale ani lidé, kteří jsou na 
základě svých sexuálních preferencí vystavení riziku HIV infekce, a často ani sami HIV pozitivní.
“Jestliže jste dlouhodobě virologicky pod kontrolou, nedojde k přenosu viru na vašeho partnera,” 
zdůraznil Carl Dieffenbach, ředitel oddělení AIDS, Národních zdravotnických institutů USA.
Řada informací, které se v českém prostředí dají zaslechnout, vychází ze zastaralých a dávno překo-
naných výzkumů. Ve společnosti tak stále přežívají obavy ze sexu s pozitivním člověkem, přetrvává 
stigmatizace i diskriminace, což pozitivní často vede k tomu, že se o své pozitivitě raději svěřují co 
nejméně a tabu to bývá i mezi pozitivními navzájem.
“Studie HPTN 062 zaznamenala případy přenosu HIV od lidí na léčbě, ty ovšem nastaly pouze krátce (v 
řádu dnů) po nasazení léčby. Jestliže se budou brát v úvahu pouze případy přenosu po 6 měsících od 
započetí terapie (jak to stanoví Švýcarské prohlášení), pak je účinnost 100% a riziko přenosu se rovná 
nule,“ upřesnil Pietro Vernazza z odborného švýcarského lékařského týdeníku Swiss Medical Weekly. 
Švýcarsko bylo první zemí, která už v roce 2008 uznala, že HIV pozitivní s potlačenou virovou náloží pod 
hranici zjistitelnosti nejsou infekční.
ČSAP se proto připojila ke společnému prohlášení desítky mezinárodních organizací, které na základě 
dlouhodobých výzkumů dospěly k přesvědčení, že úspěšná léčba dramaticky snižuje infekčnost pozitiv-
ních:
“Osoby žijící s HIV, které užívají anti-retrovirové léky a mají testem nezjistitelnou virovou nálož 
ve své krvi, představují zanedbatelné riziko přenosu HIV sexuálním stykem. V závislosti na uží-
vaných lécích potrvá zhruba 6 měsíců, než se dostane virová nálož pod zjistitelnou hranici. (…)”
Za tímto prohlášením stojí např. Positive People’s Network (Platforma pozitivních lidí), Human Rights 
Campain (Kampaň za lidská práva) nebo Justice Coalition (Právní koalice).

Autor: Martin a tým ČSAP
Celé prohlášení vč. odkazů: www.hiv-komunita.cz



Novozélandský Mistr Gay 

je otevřeně HIV+
Bojuje proti stigmatizaci i strachu 

ze sexu s pozitivními
Charlie Tredway je čerstvý Mr. Gay Nového Zélandu a do soutěže už 

vstupoval s tím, že chce i díky své účasti bojovat proti předsudkům a 
strachu, které pozitivní lidi obklopují.

33letý Charlie se netají ani tím, že provozuje sex bez kondomu — podle 
něj (i řady světových expertů, viz výše) nemůže nikoho ohrozit, protože 

má dlouhodobě nezjistitelnou virovou nálož.
“Nakazil jsem se od partnera, který mi neřekl, že je pozitivní. Proto já 

jsem vždy otevřený a svým partnerům to říkám. Myslím, že to musejí 
vědět, aby se mohli rozhodnout,” říká Charlie.

Svou nově nabytou popularitu chce využít k tomu, aby na Novém Zélandu i 
za jeho hranicemi rozproudil diskusi o bezpečném sexu a sexuálním zdraví, 

která podle něj zamrzla na přelomu 90. let a nového tisíciletí.
“Postoj veřejnosti je pořád takový, že máme být potichu, nemáme 

vyčnívat z řady a máme se stydět, protože jsme horší než zbytek popu-
lace. Do soutěže jsem se přihlásil, abych se tomu postavil. (…) HIV není 

rozsudek smrti a nedělá z tebe ani horšího člověka. Je čas odsunout 
stigma na vedlejší kolej,” řekl Charlie ještě coby finalista soutěže.

Po svém vítězství dodal: “Vyhrál jsem pro vás, HIV+ komunitu na 
Novém Zélandu i na celém světě, abych ukázal, že život s HIV nám 

nebrání být sami sebou a žít důstojný život.”
Charlie Tredway v květnu poměří své charisma v soutěži Mr. Gay World 

ve Španělsku — v Madridu a v Maspalomas.
Autor: Martin

Přestaň kouřit
Prodloužíš si život o několik let
HIV pozitivní kuřáci ztrácejí víc let života kouřením než samotnou HIV infekcí. Ze studie publikované ve 
vědeckém časopisu Journal of Infectious Diseases vyplynulo, že kouření má dvakrát větší vliv na 
délku života než HIV u léčeného člověka.
Kuřákům, kteří začali s léčbou HIV ve 40 letech a nepřestali kouřit, zkrátily cigarety život u mužů o 6,7 
let a u žen o 6,3 roky. Pokud ve 40 letech kouřit přestanou, muži získají 5,7 let navíc a ženy 4,6 
roku. A podle průzkumu se vyplatí přestat i v 60 letech — i to prodlouží život.
“U HIV pozitivního člověka, který pravidelně užívá léky, ale kouří, je daleko větší nebezpečí, že zemře na 
nemoci spojené s kouřením než na následky jeho HIV infekce,” shrnul jeden z autorů projektu Krishna 
P. Reddy z Massachusettské všeobecné nemocnice a Lékařské fakulty Harvardské univerzity

Autor: Martin a Michael,  zdroj: www.thebody.com, Journal of Infectious Diseases (listopad 2016)
.



HIV ztratil 
další tajemství
Objeven způsob, jak virus přelstí přirozenou imunitu
Vědci už vědí, jak HIV proniká do makrofágů — typu bílých krvinek, které zasahují jako první proti 
infekcím v těle. Předpokládá se, že právě makrofágy napadené HIV mohou hrát roli skrýší, kde spící viry 
čekají na svůj okamžik, a kvůli kterým zatím není možné HIV v těle úplně vybít.
Buňky včetně makrofágů chrání před virovou infekcí specifická bílkovina. Ta se vypíná pouze při dělení 
buněk. Makrofágy se ale nedělí, a tak nebylo jasné, jak dokáže HIV přes její bariéru proniknout.
Teď ale tým z University College London zjistil, že se protein na těchto buňkách pravidelně na okamžik 
vypíná, zřejmě proto, aby si makrofág mohl opravit poškozenou DNA. A právě tohoto okamžiku využívá 
HIV a proniká dovnitř.
Vědci následně zjistili, že látka, která se už dnes využívá pro léčbu některých nádorů, dokáže vypínání 
ochranného štítu zabránit. Pokud se postup osvědčí i v následujících testech, mohla by látka přispět k 
důslednějšímu ničení HIV v těle.
Současné léky jsou vysoce účinné, ale do skrýší viru proniknout nedokáží. Za jeden z reservoárů HIV se 
považuje mozek, kde zajišťují imunitu právě především makrofágy.

Autor: Martin
Zdroj: eurekalert.org

Chceš se zapojit do práce pro HIV+ komunitu?
Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice pro poradnu Olomouc, České Budějovice a Teplice.
Zapojíme tě do programu Buddy, provozu poraden, realizace besed i do streetworku.
Kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu:  dobrovolnici@aids-pomoc.cz

Jak ses nakazil?
Tvůj příběh může zlepšit prevenci
Prevence HIV se v Česku v posledních letech míjí účinkem. Každý rok přibývá nových případů, do komu-
nity pozitivních se řadí rok od roku víc lidí.
Státní zdravotní ústav spolu s Domem světla chtějí tento trend zvrátit. Ale aby dokázaly prevenci správ-
ně zacílit, potřebují informace ze života, z praxe.
Proto se rozjíždí nový výzkum, který se zaměřuje výhradně na situace, ve kterých jsme se nakazili.
Pokud ses nakazil nebo nakazila v posledních třech letech a nevadí ti podělit se o svůj příběh, budeme 
rádi, když se nám ozveš. Výzkum sice probíhá osobním rozhovorem, ale tvoje anonymita zůstane 
zaručena.
Kontaktuj nás na e-mailu rozhovor@szu.cz nebo telefonicky na 267 082 650 (pondělí - čtvrtek od 11 do 
13 hod.). Můžeš se i rovnou zastavit v Domě světla, a to jakékoliv pondělí od 15 do 16 hodin nebo po 19. 
hodině.
Studii provádí Státní zdravotní ústav za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.



Některá z témat internetového vysílání:

-  Nové léky: Genvoya, Dammora
-  Generické léky místo Truvady
-  Nová protilátka N6
-  Jak počít dítě když jsem HIV+
-  HIV a transformace pro transgender osoby
-  Riziko reinfekce
-  Je poppers rizikem pro imunitu, způsobuje rakovinu?
-  Kam k zubaři, kam ke gynekologovi?

Pořad je interaktivní, a tak se můžeš ptát i ty. Kontakty najdeš na webu hiv-komunita.cz a nebo přímo z 
vysílání.

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.

Středa 5. dubna 2017 od 18:30 hod.
Nemocnice Na Bulovce, pavilon 20 (Zámeček)

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. Na setkání bude psycholog HIV centra nemocnice Na Bulovce PhDr. Ri-
chard Braun i mladík, který už s HIV žije a umí poradit s praktickými záležitostmi.

AKCE pro hiv+
SETKÁNÍ  NOVĚ D IAGNOSTIKOVANÝCH

PŘIPRAVUJEME NA 30 .BŘEZNA 2017

WEBINÁŘ


