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ALE I RIZIKOVÝ

L NDÝN
CHEMSEX

Nekonečně divoký,
nekonečně svobodný,
nekonečně riskantní

LONDÝN

“Jak je? Nechceš se potkat?” Grindr se může rozskočit, připojit se v centru Londýna znamená, že nejbližší profil bude jen pár metrů daleko. A
pravděpodobně bude hledat sex.
Seznamování se dávno přesunulo z barů v Soho nebo Vauxhallu do
digitálního meziprostoru. Od roku 2006 do loňska ubylo v Londýně víc
než 50% LGBT+ podniků. Kdo hledá někoho do postele, za pár minut ho
na on-line aplikacích spolehlivě najde. Aniž by musel vytáhnout paty z
domu, aniž by musel vynakládat energii a pokoušet se někoho sbalit.
V gay barech v Soho se dnes málo vidí, že by se spolu začali bavit lidé,
kteří se neznají. Na drink se chodí s kamarády, ve skupinách, a ty bývají
většinou orientované dovnitř. Kdo přijde sám, často si hledá společnost
spíš přes seznamovací aplikace než osobně. Třeba tam konečně bude
někdo na celý život. A když zase ne, tak aspoň na dnešní večer. Jako
vždycky.

Pojem bezpečný sex v Londýně u mnoha gayů změnil význam. Kondom v něm přestává hrát roli.
Spousta HIV negativních mužů ho vyměnila za PrEP (pre-expoziční profylaxe - ochrana před HIV).
Bareback se v důsledku toho stává nebývale populární. Ostatní sexuálně přenosné nemoci se dají
(většinou) vyléčit a proti HIV ochrání jedna pilulka denně. Kdo se v Anglii přihlásí do studie PrEP
Impact Trial, dostává PrEP zdarma. Vycházejí tady z toho, že prevence před HIV je ve výsledku pro
společnost levnější než doživotní léčení pozitivních.
Studie má dát anglickému zdravotnictví přehled, kolik lidí PrEP potřebuje a jak dlouho v průměru
trvá životní etapa, kdy se gayové a bisexuálové věnují rizikovému sexu. Následně se má PrEP stát
obecně dostupným preventivním lékem placeným z veřejného rozpočtu.

MÉNĚ NOVÝCH HIV POZITIVNÍCH KAŽDÝ ROK
Podle dat z roku 2016 je v Londýně HIV pozitivní každý osmý gay. Počet nově nakažených ale ve
Spojeném království od roku 2015 vytrvale klesá. V metropoli, kde žije nejvíc pozitivních, dokonce
začalo ubývat nových případů už o rok dřív.
V roce 2016 se mezi londýnskými gayi a bisexuály objevilo o 29% méně nakažených než rok před
tím. Říkají to informace agentury veřejného zdraví, která je součástí britského ministerstva zdravotnictví (a v českých podmínkách se podobá úřadu hlavního hygienika). A čerstvá čísla ze dvou
komunitních poraden naznačují, že pokles má dál pokračovat.
Jsou to výsledky politiky, kterou Británie dlouhodobě uplatňuje, tedy maximálně zpřístupnit:
testování, léčbu, PrEP a PEP (post-expoziční profylaxe - spolehlivě zabrání nákaze do 48 hodin po
ojedinělém rizikovém sexu).

PÉČE ZDARMA PRO VŠECHNY
Testování i léčba jsou ve Velké Británii zdarma pro všechny. Nejen pro Brity, ale i cizince bez
ohledu na jejich pojištění nebo dokonce zda jsou v zemi legálně. Kdo se neléčí, je prokazatelně
největší hrozbou, protože virus dál roznáší. Tím že Britové nabízejí testy i léčbu všem bez ohledu
na národnost nebo legální status, efektivně brání šíření viru a z dlouhodobého pohledu i šetří
náklady na léky, kterých by bylo potřeba mnohem víc, pokud by nových případů neubývalo.
Gayům se tady doporučuje chodit na testy co čtvrt roku. Víc než polovina z těch, kteří se ukážou
jako nově pozitivní, se začne léčit už do 30 dnů od diagnózy, dalších 25% do tří měsíců.
Zhruba půl roku pak trvá, než se virová nálož dostane na nedetekovatelnou úroveň. A kdo je v
Británii ‘na nule’, oficiálně se považuje za (sexuální cestou) neinfekčního. I britský systém veřejného zdravotnictví (NHS) se podepsal pod heslo U=U (Undetectable = Untransmittable), tedy kdo
má nedetekovatelnou virovou nálož, nemůže nikoho nakazit.
Čím dál víc pozitivních se i díky tomu přestává za svůj status stydět. Na seznamovacích aplikacích
má minimálně v Londýně řada profilů přiznanou pozitivitu s poznámkou ‘nedetekovatelný’. A čím
dál víc negativních to bere za dostatečnou garanci, že od daného člověka HIV nechytí. Navíc ti, co
dávají přednost sexu bez kondomu, z velké většiny užívají PrEP.

HIV JAKO CIVILIZAČNÍ CHOROBA
Péče o pozitivní je v Británii o něco uvolněnější, než jsme zvyklí z Česka. Na testy se chodí dvakrát
v roce. Detailní rozbor krve ale dělají jen jednou ročně, a stejně tak lékaře člověk vidí jen jednou za
rok, pokud tedy nemá nějaké problémy.
Například na klinice 56 Dean Street v Soho si člověk ani nemusí chodit pro výsledky osobně,
pošlou vám je textovou zprávou na mobil. Stejně tak výsledky testů na ostatní pohlavní nemoci,
které dělají naproti v Dean Street Express. Příchozí si tam odebere vzorek moči, sám udělá výtěry,
sestra následně odebere krev pro test na syfilis a žloutenku B a C a do 24 hodin dotyčnému přijde
zpráva s výsledky.

Nikdo z personálu přitom nemoralizuje, nemluví v médiích o ‘nezodpovědných gayích’, nestigmatizue a netlačí pozitivní na okraj společnosti. Naopak aby se testování dostalo i k těm, kteří mají z
lékařského prostředí husí kůži, vycházejí zdravotníci z Dean Street jednou týdně testovat i do gay
sauny Sweatbox nebo do gay baru G-A-Y. Právě tato přívětivost přivedla v Londýně na testy (a
následně i k léčbě) proporcionálně mnohem víc lidí, než se daří například v Praze.

HIV PŘESTÁVÁ BÝT STRAŠÁK, PŘICHÁZÍ ALE NOVÝ
Jak v Londýně ustupuje strach z HIV, gay komunita prochází novou vlnou sexuální svobody. HIV
pozitivita už není překážkou, aby si vás negativní kluk vzal do postele, i když má dejme tomu
‘alergii na latex’. A čím zhruba před dekádou nasákla gay scéna v americkém San Franciscu nebo
Los Angeles, se uchytilo a nečekaně dobře prosperuje v britské metropoli: chemsex, tedy sex
podpořený drogami.
V sobotu v noci nabízí Grindr tenhle typ zábavy v hojné míře. HnH, PnP, obrázek symbolizující
diamant (nebo krystal). A vedle takovýchto i neoznačené profily, jejichž majitelé člověka na druhé
straně nejdřív otestují nenápadnou otázkou, a pokud ten odpoví, že je ‘open minded’ (něco jako
otevřený všemu), stočí se rozhovor jasným směrem.
Vetšinou je to crystal meth (pervitin), GHB / GBL, mefedron nebo ketamin. A nebo (resp. většinou)
kombinace. K tomu často i prostředek na erekci, protože ta po požití drog dlouho netrvá. Čím více
látek člověk zkombinuje, tím větší nebezpečí zdravotních následků (včetně ztráty vědomí, komatu
nebo i smrti) mu pochopitelně hrozí.
Sehnat drogy v Londýně není velký problém. Dealeři jsou k dispozici na gay aplikacích a rádi drogy doručí až domů do rukou zákazníkovi. Policie boj s nimi zatím nevyhrává.
Chemsex je výhradně záležitostí gayů a bisexuálů. Drogy dokážou zbavit zábran, podpořit chuť
na sex, přidat na atraktivitě sexuálního partnera. A jak noc postupuje, jeden partner zpravidla
přestává stačit. Pak se začínají znovu žhavit aplikace, aby se našel někdo další, kdo by se připojil.
Takového party trvají klidně i několik dní a vystřídá se na nich řada lidí.

ORGIE NA DROGÁCH
V průzkumu 56 Dean Street, do kterého se zapojilo
téměř 900 účastníků chemsex akcí v Londýně, uvedlo
45% mužů, že na průměrné party vystřídají 4 až 10 sexuálních partnerů, 11% pak řeklo, že mají sex s víc než
10 partnery. Sex bez kondomu přiznalo víc než 50% z
nich, a to ať pravidelně nebo střídavě.
Koho to na jedné akci přestane bavit, zavolá si Uber
a přejede na jinou. A nejedná se zdaleka jen o lidi z
nižších společenských vrstev. Takovýchto sex party
se účastní i učitelé, právníci, ekonomové, novináři,
studenti. Muži různého věku, ze všech společenských
sfér. Propadnout sexu na drogách je v Londýně tak
jednoduché.
Jeden z nejlepších světových expertů na toto téma David Stuart, který shodou okolností působí na klinice 56
Dean Street, řekl že každý měsíc se k chemsexu přizná
kolem 3000 gayů, kteří tam přijdou na testy. To je zhruba třetina všech příchozích. 70% z nich pak dodává, že
nechtějí nebo už nedokážou mít sex bez drog.

POTŘEBUJÍ NĚKAM PATŘIT
Podle psychologů za tím u mnoha lidí stojí především vnitřní samota a strach z odmítnutí. Ačkoliv
je Londýn multikulturní desetimilionové město, spousta gayů, často původně odjinud, se v něm
cítí opuštěná. Příbuzní jsou daleko, nemají tady opravdové kamarády a často jediný lidský kontakt
mimo práci mají u pokladny při placení nákupu. A pak přijde víkend a samota je ještě palčivější.
Chemsex jim vnitřní prázdnotu vyplní iluzí, že je někdo v cizím městě chce. Na sex party jsou na
tom všichni podobně: zábrany utlumené drogami, chtíč naopak napumpovaný, falešný pocit
štěstí a sounáležitosti dělá z přítomných sexuální roboty. Nikdo není vytlačován na okraj, všichni
jsou ve společném narkotickém opojení.
Pro řadu kluků a mužů, kteří odpovídali na otázky výzkumu University of East Anglia, ani není
na těchto party nejdůležitější samotný sex jako spíš právě sounáležitost a možnost povídat si
s někým, koho pod vlivem drog považují za spřízněnou duši.

BEZ DROG UŽ TO NENÍ ONO
Když party skončí a drogy odezní, samota a prázdnota je zpět, často ještě hlubší a bolestivější.
K tomu výčitky svědomí, paranoia, strach, že něco chytili.
Úzkosti a vnitřní děsy jsou v následujících dnech u řady lidí tak silné, že hledají východisko zase
v drogách. Žijí pro víkendy. Chemsex je osvobozuje od reality. Příští víkend znovu, s někým jiným,
a pak zase. Když zkusí sex za střízliva, nebaví je to. A pak už to bez drog nejde. 70% mužů, kteří
v Londýně praktikují chemsex, v průzkumu 56 Dean Street přiznalo, že v posledním půl roce
neměli sex bez drog. Závislost přijde dřív, než si ji uvědomí.V Anglii a Walesu se v posledním průzkumu přiznalo k chemsexu 29% HIV pozitivních mužů. Každý pátý účastník chemsex party uvedl, že on nebo jeho sexuální partner někdy ztratili v důsledku
předávkování vědomí.
Chemsex jen v Londýně zabíjí jednoho až dva muže každý měsíc.
Autor: Martin, Londýn

CO JE TO

chemsex?
Můžeme se setkat se dvěma významy výrazu chemsex. Ty přitom nejsou v protikladu, spíše se
doplňují. Jedním z nich je užití drogy cíleně ke zvýšení kvality sexuálního prožitku. Druhý výraz je
spíše kompatibilní s výrazem drug sex party a znamená společné skupinové užití drog a sexu,
často ve formě rizikových praktik. Termín pochází původně z gay komunity, případně z její části
HIV + gay komunity, ale postupně se rozšiřuje i mezi další vrstvy společnosti, protože sex a drogy
jsou obecnými fenomény.
V užším pojetí jsou typickou drogou chemsexu amfetaminy (pervitin, crystal meth). Nejčastěji je
amfetamin užit ve formě šňupání, méně často injekčně nebo análně. Dalšími ilegálními drogami bývá kokain, mephedron, ketamin, GHB, GBL. Afrodiziakální účinky může mít asi u poloviny
populace i marihuana (druhá polovina po cannabisu prožívá spíše útlum sexuality). Další často
užívanou látkou je poppers (amylnitrit), který řada z nás ani za drogu nepovažuje. Požití alkoholu
před sexem bývá spíše podvědomé než cílené. Podobně někteří lidé užívají i benzodiazepiny,
jejichž účinek je podobný alkoholu a vzájemně se mohou potencovat. A konečně jako drogy
mohou být užívané i jiné léky, jako třeba přípravky na podporu erekce, pokud je užívají muži bez
sexuální dysfunkce. Kombinace těchto léků a poppers však může končit smrtí.
S chemsexem je spojován častější rizikový sex a větší riziko nákazy HIV a sexuálně přenosných
chorob včetně nebezpečné infekční žloutenky typu C. Toto riziko souvisí s přímým účinkem drogy
na psychiku, s intenzivním sexuálním prožitkem, větší variabilitou sexu, uvolněním zábran. Takže
kromě drog je zejména při skupinovém sexu častější profylaktické užití antibiotik či preexpoziční
profylaxe. Samozřejmě platí pravidlo, že čím více chemických substancí tělu dodáme, tím je větší
riziko vedlejších účinků a jejich vzájemných interakcí.
MUDr. Ivo Procházka, CSc.

OVLÁDL TĚ CHEMSEX?
Pokud pravidelně praktikujete chemsex a máte pocit, že vám přerostl přes, nepříznivě zasahuje
do vašeho běžného života nebo se prostě chcete jen zeptat na něco víc, ozvěte se nám na náš
e-mail info@aids-pomoc.cz

Brian Paddick:

Můj ex-partner zemřel
na předávkování GHB
 ývalý vysoký úředník londýnské policie a současný poslanec Brian Paddick ve svých 60 letech
B
veřejně vystoupil a hovořil o svých vztazích s muži. To by tolik nepřekvapilo, protože žije otevřeně jako gay. Tentokráte ale promluvil o smrti svého ex-partnera, který před pěti lety zemřel na
předávkování GHB při chemsexu.
Brian Paddick je zvyklý veřejně hovořit. Byl tím, kdo za policii vystupoval, když zemřela princezna
Diana a po atentátu v londýnském metru v roce 2005.Přesto při svém posledním vystoupení
koncem letošního září byl nejistý a nervózní. Rozhodl se totiž promluvit o smrti svého ex-partnera
Michaela, který se v roce 2013 předávkoval drogou GHB.
Uvedl, že na tuto drogu v Británii již zemřely stovky, možná tisíce lidí. Na komplikace chemsexu
tak dnes umírá více lidí než na HIV. Uvědomil si, že je třeba s tím utajovaným tématem něco začít
dělat, a proto veřejně vystoupil s osobním příběhem. Přestože sám nikdy drogy nebral, nebylo
pro něj jednoduché toto téma, které je pro něj osobně stále velmi citlivé, otevřít.

Brian a Michael se seznámili v roce 2001. Od počátku věděl, že Michael ulítává na chemsexu.
„O drogách Michael věděl všechno“. Hned první večer byli ve Vauxhallu, v gay klubu, kde je užívání
drog běžné. Po čtyřech letech společného života se rozešli, přesto zůstali nejlepšími přáteli. A bylo
tomu tak, i poté, co si Brian našel nového partnera a budoucího manžela. Michael bral drogy více
a více. Už nebyl schopen pracovat na celý úvazek.
V létě 2013 Brianovi zavolal Michaelův bratr a zeptal se ho, jestli se půjde s Michaelem rozloučit.
Zeptal se, co tím myslí. Michael ležel v nemocnici na přístrojích, lékaři už konstatovali smrt mozku.
Briana hned napadlo, že příčinou budou drogy. Stalo by se to, i kdyby se nerozešli? To nikdo neví.
Když se pak zajímal, co se stalo, zjistil, že večer si na party vzal Michael dvě dávky „G“. Pak si
lehl, začal sípat a chrápat. Tak ho přenesli do vedlejšího pokoje. Koroner řekl, že když se něco
takového stane člověku, který požil GHB, tak je nejvyšší čas volat ambulanci, protože selhává
jeho dýchací systém. Když pak viděli Michaela znovu, již nedýchal. Lékaři konstatovali, že zástava
dechu trvala téměř hodinu.
Brian o tom nejprve vůbec nechtěl s nikým hovořit. Jednak ho to bolelo a pak se i styděl. Až nyní
se rozhodl o tom promluvit.
GHB se někdy přezdívá i droga lásky. Lze ji dát někomu tajně do pití a doufat, že ho to přiměje
k sexu. Pokud Vám ji podá někdo během večera, třeba při tanci, do pití, vůbec si toho nemusíte
všimnout. A pokud to udělají dva lidé nebo špatně odhadne dávku, může dojít k předávkování.
Brian apeloval na vládu, aby začala s masivní a pravdivou kampaní, co GHB znamená. Cílem není
prohibice, ale informace. Mnoho lidí neví o rizicích nebo je podceňuje. Mnoho lidí neví, co dělat,
když k předávkování dojde nebo se bojí zavolat ambulanci či policii, že by měli problémy, protože
užívali drogy. Patologové by měli cíleně vyšetřovat přítomnost i této drogy po náhlém úmrtí, protože potvrzená data jsou zřejmě jen špičkou ledovce. Navíc v britském právu je GHB považováno
za málo rizikovou drogu, dokonce méně rizikovou než marihuana. Ale po kouření marihuany
nikdo nezemřel, na GHB nejméně stovky osob.
Na závěr se ptali Briana, jak si Michaela pamatuje. „Michael byl vždy hodně pozitivní člověk. Když
jste ho potkali, hned jste se ten den cítili lépe.“
Napsal Ivo podle BuzzFeed (kráceno).

Když už chemsex
- na co si dát pozor
Předávkování v tom nejlepším případě zkazí
večer, ale může to být mnohem horší…
Pervitin (Tina, perník, crystal meth) může způsobit velmi nepříjemné psychické problémy (stíhy,
halucinace), které většinou pominou po odeznění účinku, ale někdy se rozvinou do toxické
psychózy nebo i do dlouhodobého psychotického onemocnění. Zkrátka, pokud jste užili pervitin
a máte pocit, že vás všude sleduje komando ze speciálních jednotek a někdo odposlouchává váš
telefon, udělejte si pauzu od pervitinu a pak se poraďte s psychiatrem. Jak užívat pervitin bezpečněji? Je lepší najíst se předem, protože pervitin podobně jako jiná stimulancia potlačuje chuť k
jídlu. Myslete na to, že díky pervitinu vysychá hlen v rektu, a používejte větší množství lubrikantu
(aby se zamezilo drobným oděrkám) nebo měňte kondomy po 15 minutách. Dojezd na pervitinu
může být nepříjemný (známá moudrost praví, že co jde nahoru, musí také dolů), proto si po akci
naplánujte několik klidnějších dní, kdy budete odpočívat, jíst a pít. Pervitin ovlivňuje smysl pro čas,
proto když máte nějakou důležitou pracovní schůzku v pondělí dopoledne, možná má smysl ji
zrušit už v pátek, protože ji možná stejně zmeškáte. Na pervitinu se velmi rychle rozvíjí závislost –
nenechte se zmást tím, že nepocítíte fyzický absťák.
S GHB/GBL (Gina, „G“, „tekutá extáze“, která nemá s extází nic společného) se většinou setkáme v
podobě tekutiny slané chuti, která se přidává do nápojů. Předávkování Ginou je velmi snadné, zažil to každý třetí uživatel (většina z nich to přežila ve zdraví, ale někteří takové štěstí neměli). Gina
se totiž vyskytuje v nejrůznějších koncentracích a jako u čehokoliv z černého trhu nikdy nemáte
zaručené složení, takže vlastně nevíte, co si dáváte. Na party se může snadno stát, že v nějakém
drinku, který vypijete, bude GHB, a pokud už nějakou v sobě máte, riskujete komplikace. I jeden
mililitr navíc může při určité souhře okolností znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. „G-nap“ je
spánek nebo bezvědomí po užití GHB, trvá minuty, hodiny nebo věčnost – záleží na tom, kdy a
jestli vůbec se proberete. Když vidíte, že někdo nečekaně usnul, vždy na něj zkuste promluvit,
zatřeste s ním – pokud spí, bude nějak reagovat. Pokud reaguje jen na bolestivé podněty, volejte
záchrannou službu a řiďte se jejích pokyny. Na GHB se vyvíjí i fyzická závislost s nebezpečným
odvykacím stavem. O Gině se někdy mluví jako o znásilňovací droze, dokáže člověka dostat do
stavu, kdy není schopen poskytnout souhlas nebo nesouhlas se sexem. Partner, který bude pod
vlivem pervitinu tvrdší (sex pak je obecně agresivnější), to vůbec nemusí poznat. Bezpečnější
užívání GHB znamená hlídat si množství, hlídat si pití a myslet také na časové rozestupy mezi
dávkami (dvě dávky příliš brzy po sobě působí jako tři). Gina je vlastně anestetikum, které se brzy
přestalo používat kvůli vedlejším účinkům, není dobré ji kombinovat s alkoholem, který působí
podobně (tlumí).
Připravila Xenie

Potenciálne interakcie medzi antiretrovírusovou terapiou a rekreačnými drogami
Lieky obsahujúce kobicistat: Genvoya ®, Stribild ®
Lieky obsahujúce ritonavir: Norvir ®, Viekirax ®, Kaletra ®
Lieky obsahujúce alprazolam: Frontin ®, Helex ®, Neurol ®, Xanax ®
Lieky obsahujúce midazolam: Midazolam Accord ®
Lieky obsahujúce diazepam: Apaurin ®, lieky, ktoré majú v názve „diazepam“
Lieky obsahujúce oxazepam: OXAZEPAM LÉČIVA ®
Lieky obsahujúce sildenafil: Viagra ®, Amfidor ®, Balcoga ®, KATORA ®, OLVION ®, Revatio ®, Silfedrem ®, TAXIER ®, VINER ®, Vizarsin ®, lieky, ktoré majú v názve „sildenafil“‘
Lieky obsahujúce vardenafil: Levitra ®
Lieky obsahujúce tadalafil: Cialis ®, Gerocilan ®, Rekifre ®, lieky, ktoré majú v názve „tadalafil“
Triumeq® obsahuje lamivudín, abakavir a dolutegravir.
Pozor na možná nebezpečí z užívání drog a léčby HIV.
,

Vzájemné působení látek (interakce) můžete zkontrolovat i na webu:
www.hiv-druginteractions.org/checker
Referencie:
Antoniou T, et al. Interactions between recreational drugs and antiretroviral agents. Ann Pharmacother. 2002;36:1598-613.
Hales G, et al. D.Possible fatal interaction between protease inhibitors and methamphetamine.
Antivir Ther. 2000;5:19.
Mirken B. Danger: possibly fatal interactions between ritonavir and “ecstasy”, some other psychoactive drugs. AIDS Treat News. 1997;265:5.
Henry JA, et al. Fatal interaction between ritonavir and MDMA. Lancet. 1998; 28;352:1751-2.
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/021906lbl.pdf
Připravil Michal, Dom svetla Slovensko

Zajímavost

V Portugalsku byl potvrzen
první nesexuální přenos
HIV z otce na syna.
HIV diagnóza byla u syna zjištěna ve věku čtyř let, nicméně odborníci se domnívají, že k přenosu
došlo krátce po jeho narození. Přitom jeho matka je HIV negativní. Přenos HIV od otce na syna
byl následně prokázán geneticky, fylogeneticky a sérologicky.
V té době byl otec čerstvě nakažen (akutní HIV infekce s vysokou virovou náloží), zároveň byl
infikován i syfilidou s vyrážkou a planými neštovicemi. Zřejmě v důsledku této nešťastné souhry
okolností došlo k proniknutí dostatečného množství HIV do organismu jeho syna.
Ivo Procházka podle AIDS Research and Human Retroviruses

akce čsap
KOMUNITNÍ HIV SETKÁNÍ
JSOU NAPLÁNOVÁNA:
21.2. - 19:00
16.5. - 19:00

SETKÁNÍ NOVĚ HIV
DIAGNOSTIKOVANÝCH
12.2. - 18:00
16.4. - 18:00
11.6. - 18:00
Pokud se chceš dozvědět podrobnosti,
nebo se na setkání rovnou přihlásit,
napiš nám na mail: muj.buddy@gmail.
com, nebo si na iBoys vyhledej profil:
buddy_HIV.

ZDARMA A ANONYMNĚ TESTUJEME NA
HIV, SYFILIS, ŽLOUTENKU C
Zjisti svůj status v checkpointech:
Praha - Dům světla
Ostrava
Olomouc
Hradec Králové
Teplice
České Budějovice
Bratislava
Informace o možnostech PrEP a provozní doby najdeš na aids-pomoc.cz
nebo hiv-prevence.cz. Na Slovensku
www.domsvetlaslovensko.sk.

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.
Pravděpodobně podpořeno z dotace MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS a grantem Hlavního města Prahy. V době vydání tohoto čísla nejsou známy výsledky dotačních řízení a
není tedy vyjasněno financování časopisu a dalších aktivit České společnosti AIDS pomoc.

