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Klient uzavřel u pojišťovny Nationale-Nederlanden (NN) v lednu 2016 úrazové po-
jištění platné do roku 2037 s měsíční platbou 805 Kč. Šikovná poradkyně pojišťovny 
ho přemluvila k uzavření připojištění pracovní neschopnosti pro pobyt v nemocnici                 
a další vylepšení, která se hodí  pro spokojený život zodpovědného občana. Klient 
však z osobních důvodů zamlčel svou HIV+ diagnózu. 
O rok později v listopadu 2017 klient podstoupil operaci odstranění žlučníku. Při 
pročítání své zdravotnické dokumentace si uvědomil, že by pojistnou smlouvu měl 
uvést do souladu se svým zdravotním stavem. Vydal se proto do pojišťovny, kde se 
mu ochotná pracovnice pokusila situaci vyřešit. 
Výsledek je klasický, tedy že HIV pacienti jsou v podstatě nepojistitelní „z důvodu 
vysokého zdravotního rizika“ – jakkoliv, tedy úrazově nevyjímaje. Z pohledu pojišťov-
ny tak může za zlomenou nohu, žlučníkové kameny, utopení v bazénu, pád ze schodů 
nebo cokoliv jiného virus HIV. 
Žádné pojistné plnění za pobyt v nemocnici samozřejmě nebude – platit můžete -  
kolik chcete, ale v případě pojistné události nedostanete vůbec nic.
Situaci pracovnice pojišťovny NN ještě interně, avšak anonymně, prověřila,  s násle-
dujícím výsledkem: „Oficiální stanovisko centrály je, že nejsme schopni pojistit klienta               
s Vaší chorobou, ani na pracovní neschopnost, ani na úrazy, prostě na nic. Nemohu Vám 
s tímto pomoci, patrně dojdete k názoru, že pojištění zrušíte. Nic bychom Vám neproplatili 
a v případě doplnění zdravotního dotazníku bychom vypověděli Vaši pojistnou smlouvu. 
Doporučuji Vám, abyste sám napsal výpověď“.  Klient tedy smlouvu vypověděl. 

Protože se situace s (ne)pojištěním HIV+ klientů stále opakuje, zaslali jsme těmto poš-
tovnám dopis: NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, MetLife Europe d.a.c. (pobočka 
pro ČR), BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., AEGON Pojišťovna, a.s., Basler Leben-
sversicherungs-Aktiengesellschaft (pobočka pro ČR), NN Životní pojišťovna N.V. 
(pobočka pro ČR), Česká pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s. (člen holdingu ČSOB), 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  Allianz pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, 
a.s. (Vienna Insurance Group), Pojišťovna České spořitelny, a.s. (Vienna Insurance 
Group), UNIQA pojišťovna, a.s., MAXIMA pojišťovna, a.s., ERGO pojišťovna, a.s.,  AXA 
životní pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Komerční pojišťovna, a.s., Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s. (Vienna Insurance Group)

Vyjmenovaných pojišťoven jsme se zeptali, zda HIV+ pozitivní klient může u nich
uzavřít pojištění osob ‐ tj. konkrétně úrazové pojištění, pojištění na dožití,
důchodové pojištění, nemocenské nebo cestovní pojištění. Zatím žádná odpověď
nedorazila.

Zpracoval Jirka

Zjišťujeme, 
proč jsme nepojistitelní 
na úraz či pracovní neschopnost



Proč                                                                      
se u některých lidí s HIV                    
rozvine AIDS rychleji?
 Tajemství spočívá ve specifickém lidském leukocytárním antigenu (HLA), který pomáhá 
infikovaným buňkám vyhnout se první linii obrany proti HIV.
Vědci zabývající se HIV dlouho nedokázali přijít na to, proč se u pacientů nakažených HIV 
rozvíjí AIDS s rozdílným odstupem času. Podle zpráv z Business Day nyní předpokládají, že 
to má co do činění s jejich geny.
Studie amerických a jihoafrických výzkumníků ukázala, že určité lidské geny mohou u nelé-
čených pacientů s HIV vést k rychlejšímu vývoji onemocnění souvisejících s AIDS.
Kvůli studii zveřejněné v prestižním časopise Science bylo dotázáno 9763 lidí s HIV žijících    
v Jižní Africe a USA. Zjistilo se, že u lidí s konkrétním typem HLA dochází k rychlejšímu vývoji 
od asymptomatického HIV k onemocnění souvisejícím s tímto virem. Testovaní pacienti 
měli vyšší virovou nálož a předtím, než začali s antiretrovirovou léčbou, byly jejich imunitní 
buňky CD4 ničeny rychleji. Odhaduje se, že tento konkrétní typ HLA mají zhruba dva milio-
ny z téměř sedmi milionů HIV pozitivních lidí žijících v těchto dvou zemích.
Uznávaný odborník na HIV profesor Salim Abdool Karim říká, že přestože nikdy neznali 
přesný důvod, už nějakou dobu věděli, že kdyby se vzal vzorek například deseti lidí s HIV,  
každý z nich by se do třetí fáze (čili AIDS) dostal za různě dlouhou dobu. 
„Nikdy jsme nevěděli proč,“ vysvětluje Karim. „Nyní jsme však konečně pochopili, co stojí za 
tím, zda se AIDS v těle rozvine rychle a zda se s tím bude dát žít déle. Víme, že je to kvůli genům, 
konkrétně kvůli jednomu specifickému druhu antigenu, který se nazývá lidský leukocyt. Je to pod-
statné zjištění, protože poprvé v historii víme, proč někteří lidé AIDS onemocněli a jiní ne.“ Karim 
uvedl, že závěry studie potvrdily význam pravidelného testování na HIV. „Je důležité, aby se 
lidé dozvěděli o svém HIV statusu včas a mohli co nejdřív zahájit antiretrovirovou léčbu.   A to 
v dostatečně dlouhé době předtím, než onemocní AIDS.“ Dodal, že tento objev otevřel dveře 
výzkumu dalšího využití nového léku na rakovinu jako prostředku, který by uměl zpomalit 
rozvoj AIDS.
„Byl jsem příjemně překvapen tímto zjištěním, protože jsem očekával opačné výsledky. Geny HLA 
byly pokládány za ochránce proti virům,“ řekl doktor Veron Ramsuran, spolupracovník studie 
a vědec v Krisp and Caprisa. „Doktor Vivek Naranbhai, jihoafrický lékař a vědec na Harvardově 
univerzitě, tvrdí, že šlo dosud o největší genetickou studii o HIV.“ Ramsuran na závěr říká, že 
„tahle zjištění jsou pozoruhodná, protože léky, které se zaměřují na interakci HLA s imunitními 
buňkami, jsou vyvíjeny pro léčbu rakoviny, ale můžou být přizpůsobeny a využity i na léčbu HIV.“

Savas Abadsidis (29.1.2018) prostřednictvím
newsletters@pridemedia.com ze dne 5.2.2018

Překlad: Andrej, Korekce: Jakub





Ve všech HIV centrech, na našich pobočkách v regionech a v některých HIV poradnách 
Zdravotních ústavů je od března k dispozici naše nová publikace pro nově diagnostikované 
pacienty. Jedná se o průvodce prvními kroky pro lidi se statusem „HIV pozitivní“. Přijmout 
fakt, že je člověk HIV+, a smířit se s novou životní situací, nemusí být snadné. Brožura je 
tedy prioritně určena právě těm, kteří se i své diagnóze dozvěděli nedávno. Najdou v ní 
odpovědi na základní otázky, které si lidé po oznámení diagnózy „HIV pozitivní“ obvykle 
pokládají. Dozví se nejdůležitější informace o tom, co je HIV, jak se starat o své zdraví, jak 
správně jednat v oblasti sexuálního života nebo jaké otázky si položit, až budou chtít o své 
pozitivitě říci ostatním. V autorském týmu publikace jsou jak HIV pozitivní lidé, tak i lidé, 
kteří s HIV pozitivním člověkem žijí. Mohou proto díky vlastním zkušenostem být autentic-
kými průvodci a rádci. Anglický originál knížky byl doplněn českými reáliemi. Průvodce je 
ke stažení i na webu hiv-komunita.cz.

Jirka

Nemocnice Na Bulovce mění 
vydávání léků cizincům
Ing. František Novák, který je v současné době pověřen řízením Nemocnice Na Bulovce, se 
rozhodl vyslyšet doporučení ČSAP i ombudsmanky a deklaroval, že změní postup vydávání 
léků HIV pozitivním pacientům AIDS centra Nemocnice Na Bulovce, kteří nejsou občany 
České republiky. Nově budou všem občanům EU a těm cizincům, kteří mají na území 
České republiky povolen trvalý pobyt, léky předepisovány stejně jako občanům České 
republiky. Ostatním cizincům budou předepisovány léky na delší než měsíční dobu v odů-
vodněných případech (např. plánovaná zahraniční cesta) na žádost pacienta, za podmínky, 
že pacient čestně prohlásí či dokáže, že je zdravotně pojištěn alespoň na dobu, na kterou 
mu mají být léky poskytnuty.
ČSAP dlouhodobě vyjadřovala nespokojenost s dřívějším stavem, kdy byly léky občanům 
jiných států standardně vydávány na dobu pouhých 30 dnů, zatímco občanům České 
republiky byly léky standardně vydávány na 90 dnů. ČSAP považovala dřívější postup za 
diskriminační zejména vůči občanům ostatních členských států EU a cizincům s trvalým 
pobytem v České republice.



ČSAP změnu vydávání léků považuje za velmi pozitivní zprávu, za níž děkuje jak Ing. Fran-
tišku Novákovi, který o ní rozhodl, tak kanceláři ombudsmanky, která se svými doporuče-
ními o změnu rovněž zásadním způsobem zasadila.
Změna postoje Nemocnice Na Bulovce byla možná i proto, že ministr zdravotnictví v de-
misi Adam Vojtěch (ANO) odvolal na konci ledna ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce 
Andreu Vrbovskou. Jako důvod ministerstvo uvedlo závažná zjištění týkající se její osoby 
a řízení nemocnice. S odvolanou ředitelkou vedení ČSAP několikrát neúspěšně jednalo ve 
více oblastech.

Autor: Dan (MDM), Jirka

SZÚ: nesrovnalosti v nákupech  
materiálu pro diagnostiku
HIV a žloutenek
Státní zdravotní ústav udělal chyby při zadávání zakázek za 67 milionů, zjistil to Nejvyšší kont-
rolní úřad. Nedostatky se podle NKÚ týkaly nákupů speciálního zdravotnického materiálu pro 
přístroje na testování HIV a virových hepatitid. 
Ústav  chyboval v letech 2014 až 2016 ve výběrových řízeních. V uvedeném období mu navíc
nefungoval vnitřní kontrolní systém. Konkrétně SZÚ od roku 2006 odebíral od dodavatele 
jednoho z přístrojů zdravotnický materiál, na jehož dodávky uzavřel smlouvu. Kontroloři ale 
zjistili, že v letech 2014 až 2016 nakupoval i takový zdravotnický materiál, který součástí 
této smlouvy nebyl. Místo toho, aby na situaci ústav reagoval a vypsal odpovídající zadávací 
řízení, rozděloval veřejné zakázky v hodnotě od 11 do téměř 15 milionů korun na menší 
zakázky. Tím se vyhnul soutěži a zdravotnický materiál pořizoval od toho samého dodava-
tele. Ústav tak porušil zákon a jeho postup NKÚ vyhodnotil jako porušení  rozpočtové kázně 
za téměř 39 milionů korun. V jiném případě SZÚ v roce 2013 uzavřel s dalším dodavatelem 
smlouvu za sedm milionů korun také na dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to 
napřímo bez jakéhokoliv zadávacího řízení. V souvislosti se zjištěnými nedostatky oznámil NKÚ 
finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně za 67 milionů korun.

Kontrola také ukázala další 
problémy SZÚ, na které již 
dříve několikrát poukázal např. 
Zdravotnický deník. Ředitel-
ka ústavu Jitka Sosnovcová 
nakonec rezignovala sama. 
Stalo se tak po uveřejnění 
další překvapivé informace, 
že si pronajala služební byt 
za 960 Kč měsíčně nedaleko 
metra Želivského na pražských 
Vinohradech. Její podřízení si 
mnohem menší byty mohli 
pronajmout za dvojnásobnou 
nebo trojnásobnou částku.

Zdroj NKÚ, MZ, (19. 2. 2018), 
Koláž: Zdravotnický deník,                    

zpracoval Jirka





Mladíka, ktorý si má na Slovensku 
odpykať 7-ročný trest za šírenie 
HIV, Švajčiari definitívne nevydajú
Je to definitívne! Mladíka, ktorý si má odpykať sedemročný trest za to, že vedome šíril HIV, švaj-
čiarske justičné orgány Slovensku nevydajú! Richard R. pre nich vraj nie je postihnuteľný, lebo 
sa nepreukázalo, že by niekoho smrteľným vírusom nakazil. Mladík sa pred slovenskou spra-
vodlivosťou skrýva už tretí rok a nepomohol ani zatykač.
Richard R. má stráviť podľa právoplatného rozsudku 7 rokov za mrežami. Senát ho tam poslal 
za to, že ohrozoval tínedžerku vírusom ľudskej imunodeficiencie -teda vedome šíril HIV. Podľa 
vlastných slov sa roky živil prostitúciou. Sex mal s viacerými ženami aj mužmi.
Do väzenia nenastúpil a utiekol do Švajčiarska, odkiaľ sa aktívne zapájal do diskusií na sociálnej 
sieti o svojom prípade. Na základe zatykača ho tam dvakrát zadržali, ale aj prepustili. Prečo?
V skratke, podľa nich šírenie HIV nie je trestné. Teraz prišla definitíva. Richarda na Slovensko 
nevydajú. „21. februára 2018 nám bol doručený preklad odpovede Spolkového ministerstva spra-
vodlivosti a polície v zmysle ktorej bola naša žiadosť o vydanie odsúdeného občana Slovenskej repub-
liky zamietnutá, a to z dôvodu nesplnenej podmienky obojstrannej trestnosti,“ povedal nám Peter 
Bubla, hovorca ministerstva spravodlivosti.
Odborníčka na trestné právo pripúšťa, že v krajine mohli skúmať aj jeho zdravotný stav, či na-
ozaj niekoho sexuálnym stykom ohrozil či ohrozuje. U jeho vtedajšej mladistvej partnerky sa 
vírus nepotvrdil. Richard si teda naďalej môže užívať slobodu, definitívne nám ho nevydajú. 
Podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti by sa situácia mohla zmeniť, ak by na neho vydali iný 
zatykač pre inú trestnú vec. A vtedy by Švajčiari opäť skúmali, či je to aj u nich porušenie zákona.

Převzato TVNOVINY.SK (Markíza 25. 2. 2018)

Komentář redakce: Dvě na sobě nezávislé studie prokázaly, že léčba HIV znamená i prevenci. 
Podle moderních vědeckých důkazů lze konstatovat, že člověk na antiretrovirové léčbě, který 
má nedetekovatelnou virovou nálož alespoň půl roku, nemůže přenést HIV na svého partnera. 
Podrobněji se tomu věnuje kampaň U=U (česky N=N, tedy nezjistitelný = neinfekční). Švýcarská 
společnost a úřady se tímto řídí již 10 let a postupně se tento fakt přenesl do ostatních zemí. 

u=u jsi na nule?
jsi neinfekční!



Vědci zjistili,
že HIV se

 tajně
 schovává 

i ve varlatech

Nedávný výzkum ukázal, že virus HIV může být schopen se vyhnout léčbě tím, že se zabydlí ve 
varlatech, kde může zůstat chráněn před imunitním systémem po celá léta. Studie mužských 
varlat se připravují obtížně – hlavně proto, že je velice náročné sesbírat vzorky tkáně. Popu-
lárně vědecký časopis Scientific American uvedl, že Jean-Pierre Routy, infektolog a )výzkumník 
z montrealské McGill University, sesbíral vzorky transgender žen podstupujících operace 
vedoucí ke změně pohlaví v GRS Montreal – centru, které ročně vykoná více než 400 takových 
operací.
Jeden z prvních vzorků Routy získal od HIV pozitivní osoby, která dobrovolně darovala svá 
varlata k výzkumu poté, co jí byly během chirurgického zákroku dstraněny. Od té doby Routy 
získal pro své studium rezistence HIV v těle téměř 100 vzorků tkáně varlat, z nichž téměř dese-
tina byla HIV pozitivní.Routyho výzkum je skutečně průlomový. Přestože víme, že latentní HIV 
se často skrývá uvnitř rezervoárů, zatímco je pacient léčen antiretrovirotiky a jeho virová nálož 
je nezjistitelná (jakmile člověk přeruší léčbu, latentní virus se opět probudí a znovu se v těle 
aktivuje), výzkum nyní ukazuje, že HIV často nachází ochranu před imunitním systémem uvnitř 
varlat (i když je člověk léčen), protože se v nich nachází tzv. imunitní privilegium. To virům 
umožňuje stejnou ochranu před  imunitním systémem, jakou má i sperma. „Důvodem je, že 
antigeny viru HIV tam zjevně nevyvolávají zánětlivé reakce, na rozdíl od jiných míst v těle,“ přibližuje 
Scientific American. Routy a jeho tým po  prozkoumání tkáně varlat a krevních vzorků HIV po-
zitivních lidí zjistil, že všichni testovaní měli přetrvávající virovou DNA v alespoň jednom varleti, 
i když byli léčeni a jejich virová nálož byla velice malá.                          
Tým výzkumníků došel k závěru, že virus HIV se může vyhýbat léčbě tím, že se ukryje ve varla-
tech. Nadále však zůstává nevyjasněno, jak je možné, že virus do nich dokázal vstoupit a zůstat 
v nich bez toho, aniž by byl odhalen imunitním systémem.

Zdroj: hivplusmag.com (31.1. 2018), autor David Artavia
Překlad: Andrej, Korekce: Jakub





Vyvíjí se méně toxický lék proti HIV 
s dlouhotrvajícím účinkem
Vědci z Yaleovy univerzity otestovali novou chemickou látku, která potlačuje HIV a chrání 
buňky imunitního systému. Látka účinkuje i několik týdnů po jejím podání. Testy na zvířatech 
prokázaly, že tato látka je slibný kandidát na nový lék proti HIV bez větších vedlejších účinků.
Studie využila řadu metod na vytvoření nové látky, která cílí na protein, který vir HIV používá ke 
svému množení. Vědci kultivovali skupinu látek, aby zvýšili účinek, snížili toxicitu a zlepšili další 
vlastnosti léku proti HIV. Nakonec nalezli vhodnou látku, kterou otestovali na myších, které 
měly transplantovány lidské krevní buňky nakažené virem HIV. U myší látka dosáhla klíčových 
cílů léčby HIV – potlačila vir v krvi na-nedetekovatelné množství, chránila imunitní buňky a 
pracovala s již schválenými léky proti HIV.
Navíc vědci zjistili, že účinky jedné dávky této látky (dodávané ve formě dlouhodobě působí-
cích nanočástic) trvaly téměř měsíc. I když je třeba dalšího testování, sloučenina má potenciál 
zlepšit léčbu HIV, což by mohlo mít dopad na téměř 37 milionů lidí po celém světě.

Zdroj: hivplusmag.com
Překlad: Marie

Letošní chřipka není legrace
Dosud se odborníci domnívali, že se chřipkový virus nepřenáší vzduchem, ale pomocí kapé-
nek, které pocházejí z kašle či kýchání nemocného. Letos se ale objevil nový kmen chřipky, 
který se podle nejnovějšího výzkumu nepřenáší jen kašláním a kýcháním, ale i dýcháním 
vzduchu. Sezóna chřipky nyní dosahuje svého vrcholu. Mezi symptomy chřipky patří horečka, 
kašel, bolení v krku, rýma, bolesti svalů a únava. Někteří lidé, nejčastěji děti, také zvrací a mají 
průjem. Po zaznamenání symptomů se doporučuje co nejdříve vyhledat lékaře. Pokud člověk 
patří do některé z rizikových skupin, což zahrnuje také HIV pozitivní lidi, platí to dvojnásob. 
Včasná léčba zmírní projevy chřipky, zkrátí průběh nemoci o jeden nebo dva dny a také může 
předejít komplikacím například v podobě zápalu plic.

Zdroj: hivplusmag.com
Překlad: Marie

jednou větou
• První březnový víkend se v Hradci Králové sejde Pacientská rada při Ministerstvu zdravot-

nictví ČR a naplánuje si priority pro svou činnost. Nás budou zajímat zejména legislativní 
procesy s cílem vypustit  povinnost hlásit HIV pozitivitu u lékaře a také financování 
prevence.

• V našich pobočkách v Praze a v Teplicích mohou HIV negativní zájemci ve zvýšeném rizi-
ku získat PrEP na bázi samoúhrady. Při zapojení do německé studie vyjde 28 denní kůra 
PrEP na 1675 Kč.Obdobná generika v českých lékárnách stojí bohužel cca 8700 Kč.

• Pražský magistrát v únoru oslovil členy pracovní skupiny pro řešení problematiky HIV       
v Praze, jejíž vznik jsme společně s Prague Pride iniciovali u zdravotního výboru pražské-
ho zastupitelstva. Skupina by se měla sejít k prvnímu jednání na přelomu března a dubna 
a měla by řešit nejen prevenci, ale také předcházení diskriminaci a stigmatizaci HIV 
pozitivních lidí žijících v Praze. 



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.

ZÁPIS DO DIÁŘE
čtvrtek 22. března a 31. května vždy v 18 hod. v zámečku v areálu Nemocnice Na Bulovce / budova č. 20 /. 
Další termíny upřesníme.

seTKÁNÍ  NOVĚ D IAGNOSTIKOVANÝCH

Česká společnost AIDS pomoc tě zve na komunitní setkání, která v roce 2018 proběhnou 15. března a 15. 
června vždy od 19:00, více informací, včetně místa konání, se dozvíš na mailu: muj.buddy@gmail.com. Přijď se 
pobavit s lidmi, kteří jsou na tom stejně jako ty. Setkání je pouze pro HIV+ komunitu. Další termíny upřesníme 
v průběhu roku.

BĚH PROTI  HOMOFOBI I  A A IDS
Osmý ročník běhu pořádáme stejně jako v roce 2017 společně s Prague Pride, iBoys.cz a iGirls.cz pod názvem 
FUN and RUN. Konat se bude opět v pražské tromovce v sobotu 19. května a poběžíme trasy 5 nebo 10 km. 
Registrace budou otevřeny v průběhu března. Sleduj naše stránky nebo www.funandrun.cz.

Světlo pro A IDS 2018
Pátý ročník akce, při níž se červeně rozsvítí významné stavby, se v Česku uskuteční v neděli 20. května. Červeně 
jsou celosvětově osvíceny objekty vždy třetí květnovou neděli a připomínají památku lidí, kteří podlehli nemoci 
AIDS. V Česku se tradičně připojují vlastníci budov v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Chomutově a Plzni. Pomoz-
te nám rozsvítit červeně více staveb po celé republice. Kontaktujte nás, máte-li tip na budovu ve vašem městě!

Webinář pro HIV pozit ivní  –  pozor změna!
Šestý webinář pro HIV+ komunitu budeme vysílat ve středu 23. května 2018 od 19 hod. Sleduj nás živě na www.
hiv-komunita.cz/webinar nebo se podívej v archivu na předchozí díly. Máš-li náměty do programu, neváhej a 
napiš nám je do redakce. Letos to bude jediné vysílání.

KOMUNITNÍ  SETKÁNÍ

• Připravujeme aktualizaci a dotisk knihy Úvod do kombinované antiretrovirové léčby 
(červenomodrá kniha -/+), k dispozici by měla být v létě.




