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Seriál HIV a kouření 5
„Otevřeme další dva
checkpointy v Plzni
a Liberci,“ říká Jiří Pavlát
Staň se Buddym – pomáhej lidem s HIV!

OBSAH
2 | Pozitivně

3
4
6
10
11
14
14
16

HIV a Kouření 5
Jak přestat kouřit – náhradní řešení
Průzkum kvality péče pro HIV+
- Vylosovaní výherci!
Vyšší prevenci HIV v Česku budou
zajišťovat další dva checkpointy v Plzni
a Liberci
Pomáhej lidem žijícím s HIV, staň se
Buddym!
Světlo pro AIDS – mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS – 15. 5. 2022
Opičí neštovice – téma, které může
vyvolat zbytečnou stigmatizaci
USA: Lidé žijící s HIV potřebují na míru
šité informace o očkování proti COVD-19
Antideperesiva zlepšují užívání
antiretrovirotik a kvalitu života u HIV
pozitivních mužů s depresí

hiv a kouření 5

Jak přestat kouřit
– náhradní řešení
V našem seriálu jsme se již věnovali důsledkům kouření u HIV pozitivních (vliv zejména na onemocnění srdce a cév), probrali jsme motivaci proč přestat kouřit, že
nejvhodnější odbornou pomoc najdete v Centrech léčby pro závislé na tabáku a také
jsme si vysvětlili, jak vzniká závislost a že ji způsobuje nikotin.
Dnes se zaměříme na klíčovou část léčby závislosti na tabáku. Je jím příprava náhradního řešení. Rozumí se tím promyšlený plán, který využijete v situacích, kdy obvykle kouříte. Tento plán za vás nevymyslí nikdo
jiný, protože vy sami se znáte nejlépe i se svými zvyky, slabostmi
i silnými stránkami. Plán by měl být realistický, aby bylo možné
jej dodržet.
A jak na něj? V prvé řadě je potřeba identifikovat chvíle, kdy
si nejčastěji zapálíte cigaretu. Vysledujte vzorce, kdy sáhnete po cigaretě. Je to tehdy, když jste nervózní? Častěji pod
vlivem přátel? Anebo ve chvílích nudy, kdy nevíte, jak zabavit
ruce? Ať už je to jakkoli, zkuste se zamyslet, co byste mohli
dělat namísto kouření. V situacích, kdy jste sami a přijde na
vás chuť si zapálit, můžete například vypít sklenici vody, dát
si sprchu, vyluštit křížovku, napsat nebo zavolat kamarádovi.
Neměli byste vyměňovat cigaretu za sladkosti nebo alkohol, to
byste jen přešli z jedné závislosti do druhé.
Jestli jste bez cigaret nervózní, naučte se některou z relaxačních
technik například pomocí vědomé práce s dechem. Můžete využít
i antistresového míčku. Pokud kouříte například při šálku kávy, snažte se
alespoň na pár dní tento návyk „rozbít“ a rituál s kávou nahradit například čajem.
Při čekání je dobré se protáhnout, něco si přečíst, někomu krátce zavolat, zahrát si
hru na mobilu. Při čekání na dopravní prostředek můžete například jít jednu zastávku
pěšky.
Pro chvíle strávené ve společnosti buďte připraveni na pobídky vašich přátel a kolegů
k zapálení si. Nepodceňujte situace, kdy si zapálíte pouze jednu cigaretu – může způsobit návrat k předchozí závislosti a dřívější úsilí tak může vyjít naprázdno. S výhodou
můžete využít své vnitřní motivace, kterou mějte stále na paměti, nejlépe i na očích
například v podobě osobního motta v peněžence/mobilu.
Snažte se být kreativní a dané příklady berte jako inspiraci, je jasné, že nevyužijete
všechny. Ale princip jste už určitě pochopili.
Příště se můžete těšit na tipy, jak se vypořádat s abstinenčním syndromem.
—— Připravila: Veronika
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Průzkum kvality péče pro
HIV+ - Vylosovaní výherci!
Od podzimu loňského roku až do 31. 5. 2022 jsme prováděli průzkum zaměřený na kvalitu zdravotní péče pro lidi žijící s HIV. Naším cílem bylo získat co
nejvíce informací a vytvořit si co nejpřesnější obrázek. Věříme, že odpovědi
respondentů nám pomohou ovlivnit další vývoj ve zdravotnictví v České
republice.
Koncem června 2022 proběhlo v Domě světla České společnosti AIDS pomoc
za přítomnosti ředitele Domu světla Jiřího Pavláta, jeho zástupkyně Gabriely
Fellingerové a ředitelky průzkumné agentury SC&C losování 10 výherců,
kteří od nás za své odpovědi dostanou každý 3000,- Kč.
Pokud některý z níže uvedených kódů odpovídá kódu, který vám byl přidělený při vyplňování dotazníku, neváhejte a ozvěte se nám na adresu:
oldrich.linda@aids-pomoc.cz. Rádi bychom vám předali vaši výhru.

Vylosované kódy:
OSTxarzY0WG

HKzrW3QJaL

UNLX1fJeCKl
BRN7bjjhZe7

UVNjOSKeCzT

BULDeM67Uym

UVNu5H9IPH+

HKRhWiiCQ2

BULGY9Be3Ok

UVNXoIhnhv7

O základních výsledcích průzkumu a následných krocích vás budeme průběžně informovat.
Ještě jednou vám děkujeme za zapojení do průzkumu. I díky vašim odpovědím
se může péče o lidi žijící s HIV posunout dál.
—— Připravila: Markéta
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Vyšší prevenci HIV v Česku
budou zajišťovat další dva
checkpointy v Plzni a Liberci
Ve snaze vymýtit virus HIV v České republice chce Česká společnost AIDS pomoc
otevřít další dva checkpointy, v Plzni a Liberci. Jejich úloha má jednoznačně pozitivní
efekt, jelikož podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu přibylo za dvanáct měsíců roku 2021 v České republice celkem 233 lidí žijících s HIV, což je v porovnání s rokem 2020 (251 nových případů) o 18 případů méně.
Je to tedy pokles o 7 procent, který však stále není tak razantní, a tudíž je potřeba
prevenci neustále rozšiřovat. V Česku tak k dnešnímu dni žije 4074 lidí s HIV (občané
ČR a rezidenti).
O otevření dvou nových testovacích center jsme si povídali s Jiřím Pavlátem, ředitelem
Domu světlá České společnosti AIDS pomoc.
Jednou z hlavních aktivit České společnosti AIDS pomoc je testování HIV a dalších
pohlavně přenosných infekcí. V kolika checkpointech dnes testujete?
V současnosti máme celkem 9 pevných checkpointů v Čechách a jeden na Slovensku,
v Bratislavě. V Čechách se k nám můžete přijít otestovat v Praze, v našem Domě světla,
dále v Ústí nad Labem, Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí,
Brně, Olomouci, Ostravě. A samozřejmě se zájemci mohou nechat otestovat také v našich mobilních checkpointech, tedy sanitkách, které jezdí po celé republice.
Plánujete v nejbližší době síť testovacích míst ještě rozšiřovat? 9 center určitě není
málo, ale stále zůstává dost velkých měst, kde by testování asi dávalo smysl.
Máte pravdu, že v ČR jsou další města a lokality, které by si zasloužily testovací centrum. Právě proto chceme během léta otevřít další dva checkpointy v Plzni a v Liberci.
V Plzni bychom měli otevřít checkpoint ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí
a cestovní medicíny FN Plzeň. A v Liberci se bude otevírat nové HIV centrum, jehož
součástí bude také naše testovací centrum. Obě centra budeme otevírat za podpory
české pobočky GlaxoSmithKline (GSK).
Co vás vede k otevření dalších testovacích míst a co vidíte jako jejich největší
přínos?
Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují, že počet HIV případů v ČR bohužel v posledních letech výrazně neklesá, ale stagnuje, což není dobrá zpráva. I proto si myslím,
že čím více existuje center, kam se lidé mohou přijít otestovat anonymně a zadarmo,
tím lépe. Dá se říct, že v poslední době se trochu zapomíná, že HIV stále existuje. Není
to způsobeno pouze covidovou epidemií, která nás všechny zaskočila.
Je strašně důležité včas zjistit, že jste HIV+, a začít se okamžitě léčit. Čím dřív se začnete
léčit, tím je pravděpodobnější, že prožijete naprosto normální život. A také tím zabráníte nechtěnému přenosu HIV na svého partnera. Lék na HIV sice zatím neexistuje,
ale kdybychom dostatečně testovali a včas a správně léčili, mohli bychom pomocí sou-
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časně dostupných léků HIV v dohledné
době vymýtit.
Dalšími důvody, proč dává smysl otevírat
nové checkpointy, je osvěta, poradenství v oblasti prevence a informování
o pre-expoziční profylaxi, tzv. PrEP. Širší
síť testovacích míst také poskytne klientům větší výběr, kam se jít testovat, a je
větší šance, že na testy přijdou.
Kdo jsou zaměstnanci těchto center?
A jak probíhá testování?
V našich centrech působí lékaři, kteří
normálně pracují například na infekčních
odděleních v nemocnicích nebo v HIV
centrech, a dále zdravotníci, tím myslím
opravdu zdravotní sestry a bratry, psychologové a také vyškolení preventisté.
Jak už jsem zmiňoval, testování v našich
checkpointech je anonymní a bezplatné.
V centrech testujeme z žilní krve, která
se posílá na testy do Národní referenční
laboratoře. Výsledek v případě nekomplikovaných vyšetření dostanete do 2 až
5 dní, podle regionu. Pokud někdo na
výsledky spěchá, můžeme ho otestovat
také rychlotestem, který používáme
především při testování v sanitkách nebo
v terénu. Pokud je test reaktivní, tedy
ukáže, že klient má proti HIV protilátky,
tak následuje ještě test ze žilní krve, který
posíláme na vyšetření do laboratoře.
Už tušíte přesný termín otevření center
v Plzni a Liberci?
Rádi bychom je otevřeli během letošního léta. A věřím, že se nám to povede,
protože na jejich přípravě jsme začali
pracovat už loni. Bohužel vzhledem
k pandemii covidu-19 a s ní spojenému
vytížení infekčních klinik zatím konkrétní
termíny nemáme.
Kdo všechno podporuje otevření
testovacích center?
Zásadní roli hraje podpora Ministerstva
zdravotnictví ČR. Jeho dotace z Národního programu boje proti HIV by měla
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být každoroční a pokryje téměř 70 % nákladů provozu poboček v Liberci a Plzni. Je
přislíbená i podpora společnosti GSK. Všem bych rád za tuto pomoc poděkoval. Do
budoucna doufáme v další podporu, nejen od fyzických a firemních dárců z těchto
regionů, ale také z magistrátů a krajských úřadů.
Kdo se k vám nejčastěji chodí testovat?
Nejčastěji chodí muži ve věku od 20 do 30 let, zejména skupina mužů majících sex
s muži. Není na tom nic zvláštního, protože jsou ve vyšším riziku nákazy, a i naše
preventivní aktivity se na ně zaměřují. Ale chodí také ženy a páry mladých lidí, kteří
mají nový vztah a chtějí si být jistí, že jsou oba v pořádku. Což je proti dřívější době
obrovský posun a je to rozhodně dobře.
Jak je to se zájmem o testování? Roste například zájem u mladších lidí?
Porovnali jsme data za posledních 5 let a skladba klientů, kteří se přichází testovat, zůstává podle věku stejná. Jak jsem už uváděl, jsou to mladí lidé ve věku od 20 do 30 let.
ČSAP poskytuje také osvětu v oblasti HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Jak taková
osvěta probíhá, spolupracujete na ní například s Ministerstvem školství ČR nebo
s jinými institucemi? A funguje osvěta?
Osvětě ve školách mezi žáky základních a středních škol se věnujeme už víc než 22 let.
Před covidem si školy mohly objednat besedy s našimi odborníky, většinou s preventistou, který je HIV+, a lékařem nebo psychologem. V okamžiku, kdy přišel covid-19,
jsme se i my přesunuli do online prostředí, besedy dnes tedy většinou probíhají
online. Besedy jsou určené pro žáky a studenty od 14 let, tedy pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol a studenty středních škol. Setkání se mohou účastnit samozřejmě
také jejich učitelé a profesoři. Na začátku si žáci formou testu ověří své znalosti
o HIV. Podobný test je připravený i na závěr besedy, takže učitelé vidí, co nového se
žáci naučili a na co se mají třeba dál při výuce soustředit. Besedy, které jsou až do
konce kalendářního roku 2022 zdarma, je možné si objednat na našich stránkách
https://www.cervenastuzka.cz/besedy/.
Ptal jste se také, kdo naši osvětovou činnost podporuje. Je to Ministerstvo zdravotnictví ČR z Národního programu boje proti HIV, Magistrát hlavního města Prahy a Nadace
O2.
Zdroj: https://www.lui.cz/zdravi-krasa/18241-vyssi-prevenci-hiv-v-cesku-budou-zajistovatdalsi-dva-checkpointy-v-plzni-a-liberci
—— Autor: Jan Witek
—— Zdroj: Lui.cz, Jan Witek, Jiří Pavlát
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Pomáhej lidem žijícím s HIV,
staň se Buddym!
Program Buddy

Program Buddy je určený lidem žijícím s HIV, kteří jsou krátce po sdělení diagnózy a nemohou se s touto informací smířit nebo mají třeba strach a nevědí jak dál.
Program je určený ale také těm, kteří svou diagnózu znají delší čas, ale nemají se
komu svěřit nebo chtějí znát názor někoho se stejnými zkušenostmi.
Dobrovolníci z programu Buddy (kamarád/průvodce) jsou lidé žijící s HIV, kteří mohou
a chtějí dalším lidem z HIV+ komunity pomáhat svými zkušenostmi s překonáváním
překážek spojených s tabuizací onemocnění, se snazším přijetím diagnózy a změn,
které přináší, a také pochopením, že život má stále smysl. Tito lidé mohou nabídnout
oporu, zkušenosti ze života s HIV, pozitivní přijetí, kamarádství, sdílení příběhů
a připravenost naslouchat. Je na každém, jakou formu spolupráce může nabídnout
a také, co konkrétní lidé potřebují. Může jít o osobní schůzky, dopisování, chatování,
doprovod k lékaři, na úřad nebo i v jiných situacích, které mohou být pro některé lidi
v této životní fázi nepříjemné.

Profil průvodce

Průvodce je člověk smířený se svojí diagnózou, měl by vědět co od života očekává.
Pokud se mu bude klient svěřovat s osobními problémy závažnějšího charakteru (rodina apod.), musí zvládat psychickou zátěž. Zároveň si musí uvědomovat, co klientovi
říká, jak a kdy mu to říká. Průvodce zná velmi dobře odpovědi na otázky v problematice HIV/AIDS.
Pokud vás myšlenka pomáhat druhým oslovila, ozvěte se nám na:
muj.buddy@gmail.com.
V programu Buddy rádi přivítáme dobrovolníky z celé ČR.
—— Připravila: Markéta
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Světlo pro AIDS
– mezinárodní vzpomínkový
den na oběti AIDS – 15. 5. 2022
Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV
Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro
AIDS. V České republice se letos rozsvítily budovy v Praze, Plzni a Ostravě. Červené
světlo se opět stalo nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že
HIV je stále velkým problémem. O to větším, že se v době covidu na ostatní nemoci
často zapomínalo, a bohužel také díky válce na Ukrajině, kde dnes lidé žijící s HIV čelí
nedostatku léků i péče. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo pro AIDS pod záštitou
sdružení Dom svetla Slovensko.
HIV stále existuje a bez důrazných kroků nezmizí. V České republice za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 přibylo 233 lidí žijících s HIV. V roce 2020 přibylo 251 případů.
Počty nových případů tedy stagnují.

„

Bohužel, HIV sám nezmizí a zůstává pro společnost stále velkým
problémem. Akce Světlo pro AIDS slouží
nejenom jako symbolická připomínka
obětí AIDS, ale také jako upozornění na
problém stigmatizace HIV pozitivních
a neklesající počty případů HIV,“ říká
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České
společnosti AIDS pomoc a doplňuje:
„Domnívám se, že letos mělo Světlo
pro AIDS ještě další rozměr. Vnímám
ho jako silnou připomínku a podporu
všem lidem žijícím s HIV na Ukrajině,
kterým se díky válce nedostávají léky
a potřebná péče, a také všem zdravotníkům, kteří se o ně s nasazením
vlastních životů dál starají.“

—— Připravila: Markéta
—— Fotografie: Martin Voříšek, ČSAP
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Podcast Život plus
– slavíme rok!
Už rok (od srpna 2021) si můžete poslechnout podcast Život plus. Natočili a zveřejnili
jsme už více než 27 epizod a máme pro vás připravené v zásobě další.
Nejdříve jsme rozhovory s našimi hosty natáčeli přímo u nás, v České společnosti AIDS
pomoc. I když jsme využívali špičkovou techniku, tak to stejně chtělo pořádné studio.
Do super nového studia jsme se přestěhovali letos na jaře. Dík za to, že ho můžeme
využívat, patří kolegům, se kterými podcasty točíme, a kteří studio vybudovali. Samozřejmě ne jenom pro naše účely. Díky nim můžeme připravovat klasické podcasty
i video-podcasty ve vysoké kvalitě. Takže se určitě máte na co těšit.
Pokud jste si ještě Život plus nepustili, tak je nejvyšší čas. Neváhejte a přidejte se
k našim posluchačům. Každý měsíc pro vás přinášíme dvě nové epizody. Můžete si
poslechnout například dvoudílný rozhovor s Czeslawem Walekem, předsedou spolku
Prague Pride. Povídali jsme si s ním o jeho cestě do Prague Pride a manželství pro
všechny.
O prevenci rakoviny prsu a varlat jsme se bavil s Lucií Šteklovou z Loono. Vysvětlila
nám, proč je samovyšetření prsou a varlat důležité a představila nám i další preventivní programy organizace. S Lenkou Královou jsme otevřeli téma Trans život
v Čechách. Lenka se s námi podělila o svou osobní zkušenost, jak se jí daří, kde všude
naráží na překážky a stigmata, proč se rozhodla náročnou proměnu podniknout. A to
nejsou jediná témata a rozhovory, které jsme pro vás během roku připravili. V podcastu jich najdete mnohem víc.
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Na co se můžete těšit?

Připravujeme pro vás rozhovory na někdy pěkně citlivá témata. S venerologem MUDr.
Miroslavem Důrou jsme si povídali o pohlavně přenosných nemocech. Do podcastu
jsme pozvali také ředitelku organizace Rozkoš bez Rizika, paní Hanu Malinovou, která
se stará o sexuální pracovnice a pracovníky. Můžete se také těšit na dva díly povídání
s Vladanou Augstenovou, sexuální a tantrickou asistentkou, která velmi otevřeně
hovořila o tom, co ji kdysi přivedlo k práci prostitutky, co znamená být sexuální
asistentkou pro lidi žijící s handicapem, co je to tantra. A vyzpovídali jsme také Toma
Bílého, ředitele pochodu Prague Pride.

Kde si podcast Život plus pustíte?

✚✚ Podcast najdete na platformách Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts,
✚✚ Najdete nás i na Českých podcastech (ceskepodcasty.cz) a na Podtail (podtail.com),
✚✚ Epizody jsou dostupné také na webu České společnosti AIDS pomoc na stránce:
https://www.hiv-komunita.cz/podcast-zivot-plus.html. Nebo stačí když přijdete na
stránku hiv-komunita.cz nebo na aids-pomoc.cz a kliknete v pravém sloupci na logo
podcastu.
—— Připravila: Markéta
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Opičí neštovice – téma,
které může vyvolat
zbytečnou stigmatizaci
Opičí neštovice se staly tématem posledních měsíců. Bohužel tématem, které může
vyvolat i zcela neopodstatněnou stigmatizaci. Virem opičích neštovic se může nakazit
kdokoliv bez ohledu na svou sexuální orientaci. Důležitá je blízkost kontaktu. Spojovat
opičí neštovice s gay komunitou a bisexuálními muži je velmi nešťastné a zkreslující
a může vést ke zpomalení protiepidemických opatření.
Mezilidský přenos opičích neštovic není snadný. K přenosu z člověka na člověka dochází úzkým kontaktem s infekčním materiálem pocházejícím z kožních lézí infikované
osoby, prostřednictvím respiračních kapének při dlouhodobém kontaktu tváří v tvář,
prostřednictvím kontaminovaných předmětů a ploch a k přenosu dochází také během
pohlavního styku.
Co je tedy pro ochranu před opičími neštovicemi a zastavení jejich šíření důležité?
✚✚ Uvědomit si, že kondom jako ochrana před opičími neštovicemi nefunguje!!!
✚✚ Jedinou spolehlivou ochranou je distanc. V případě, že je někdo z vašeho okolí
nakažený, po dobu karantény se s ním nestýkejte.
✚✚ Pro zastavení šíření je důležitá včasná diagnóza.
✚✚ Tato nemoc se týká všech!!! Tedy nejenom mužů majících sex s muži.
Abychom zabránili zbytečným dohadům a šíření mylných informací, připravili jsme
na našem webu stránku věnovanou tomuto tématu. Najdete zde důležité informace,
odkazy na otázky a odpovědi, články a další odborné materiály: https://www.hiv-komunita.cz/clanky/aktualni-informace-k-vyskytu-opicich-nestovic.html.
—— Připravila: Markéta

USA: Lidé žijící s HIV potřebují
na míru šité informace
o očkování proti COVD-19
Nová studie uvádí, že zatímco většina lidí s HIV obdržela alespoň jednu dávku očkování proti COVID-19, mladší jedinci a černoši váhají, zda se nechat naočkovat, a mají
nižší úroveň proočkovanosti. Studie publikovaná v AIDS Patient Careand STDs je první,
která zkoumá proočkovanost u osob žijících s HIV v USA.
Výzkumníci zkoumali data osob žijících s HIV od března do května 2021 – na počátku
vakcinačního programu – a zjistili, že většina jedinců uvedla, že obdržela alespoň jednu
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dávku vakcíny, určité skupiny měly nižší úmysl nechat se naočkovat.
Účastníci, kteří byli starší a měli HIV delší dobu se s vyšší pravděpodobností nechali
naočkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, vykazovali menší nerozhodnost týkající se
očkování a více vnímali zranitelnost vůči COVID-19. Úroveň vakcinace byla také vyšší
u mužských sexuálních menšin a transgender účastníků, stejně tak u těch, kteří častěji
uváděli nedetekovatelnou virovou nálož.
„Naše zjištění naznačují, že úspěšné zvládnutí COVID-19 a HIV je podmíněno zejména nepřetržitým přístupem k důvěryhodným poskytovatelům zdravotní péče
a důvěryhodným zdrojům informací o zdraví, což pravděpodobně ovlivňuje proces
rozhodování o přijetí vakcíny a stejně tak i léčby jak HIV tak COVID-19,“ říká Perry N.
Halkitis, děkan Rutgersovy školy veřejného zdraví a vedoucí Centra pro zdraví, identitu,
chování a preventivní studie, které provedlo sběr dat.
Zatímco úroveň COVID-19 vakcinace se od doby, co byla studie provedena, pravděpodobně zvýšila, výzkumníci uvádějí, že jejich výsledky jsou důležité při zvažování
možnosti ročního očkování proti COVID-19.
„Zvýšení a udržení dostupnosti vakcinace pro osoby žijící s HIV je klíčové, zvláště když
očekáváme, že se COVID-19 stane endemickým s nutností každoroční posilovací
dávky,“ dodává Halkitis.
Výzkumníci volají po veřejně dostupných a komunikovaných informacích ušitých na
míru právě důležitosti vakcinace osob žijících s HIV, především těch, kteří jsou mladí,
černoši, latino-američané nebo nejsou pravidelně vystavovaní zprávám o zdraví, jako
muži většinové sexuální orientace, kteří jsou v péči zdravotníků s HIV méně často,
a ženy většinové sexuální orientace, které opakovaně vyjadřují liché obavy z možných
účinků vakcín na plodnost a reprodukční zdraví.
Pro osoby žijící s HIV s rozdílným sociodemografickým pozadím je nezbytné, aby
komunikované informace o zdraví umožňovaly skutečné pochopení rozmanitých obav
komunit a aby ovlivňovaly nerozhodnost.
„Zjištění z této studie také zdůrazňují význam multidimenzionálního přístupu k podporování důležitosti vakcín proti COVID-19,“ říká Kristen D. Krause, instruktorka Rutgerovy školy veřejného zdraví a zástupce ředitele v Centru zdraví, identity, chování a preventivních studií. „Postupem času se ukázalo, že stejný přístup ke všem nefunguje,
a že osoby žijící s HIV/AIDS nejsou výjimkou, i když jsou zvyklé dostávat zprávy týkající
se veřejného zdraví.“
Tato práce ukazuje, že žádná skupina by neměla být vnímána jako monolitická, což
je častý přístup poskytovatelů zdravotních služeb. Výzkum uzavírá, že poskytovatelé zdravotní péče stejně jako předávání zpráv o veřejném zdraví musí brát v potaz
mnoho různých identit lidí.
Zkráceno a přeloženo z: https://www.eatg.org/hiv-news/people-living-with-hiv-need-tailored-covid-19-vaccination-information/
—— Připravila: Veronika
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Antideperesiva zlepšují užívání
antiretrovirotik a kvalitu života
u HIV pozitivních mužů s depresí
Dr. Yung-Feng Yen a kolegové uvedli v PLoS ONE, že HIV pozitivní muži s depresí,
kteří neužívají antidepresiva, mají čtyřikrát větší pravděpodobnost horšího užívání
antiretrovirové terapie (ART). Studie také zjistila, že muži bez antidepresiv ve srovnání
s těmi, kteří antidepresiva užívají, mají zhoršenou kvalitu života v oblasti psychologické, sociální a environmentální.
Deprese je u osob žijících s HIV častá a je spojena s postupem onemocnění HIV
a horšími zdravotními výsledky. Nicméně, adekvátní diagnóza a léčba deprese u osob
s HIV je ve zdravotnických zařízeních často opomíjena. Tato studie hodnotila souvislost
mezi depresí a antidepresivy s užíváním ART a kvalitou života související se zdravím
u HIV pozitivních mužů, kteří měli sex s muži.
Výzkum byl proveden na Taiwanu, kde ke konci roku 2019 celkem 65 % osob s HIV
představovali muži mající sex s muži.
Výzkumníci vybrali 557 HIV pozitivních mužů majících sex s muži z HIV kliniky Městské nemocnice Taipei City, což je nejrozsáhlejší centrum poskytující péči HIV osobám na Taiwanu. Účastníci měli v průměru 38 let, všichni užívali ART a zúčastnili se
rozhovoru o jejich užívání léčby a kvalitě života související se zdravím. Výzkumníci také
sbírali data o virové náloži a počtu CD4 buněk z pacientských lékařských záznamů.
Z 557 účastníků uvedlo 14 % depresi. Účastníci s depresí pravděpodobněji uváděli
špatné užívání léků (22 %) ve srovnání s nedepresivními účastníky (11 %). S vyšší
pravděpodobností měli také nižší příjem (26 % vs 9 %), kouřili (56 % vs 40 %), užívali
rekreační drogy (17 % vs 6 %) a měli kapavku (18 % vs 10 %).
Mezi těmi, kteří trpěli depresí, bylo 55 na antidepresivech a 23 nebylo. Po kontrole
demografických ukazatelů výzkumníci zjistili, že horší užívání ART bylo významně
spojeno s neléčenou depresí; účastníci bez antidepresiv měli čtyřikrát vyšší pravděpodobnost špatného užívání ART. Pro ty, kteří užívali antidepresiva, nebyla horší úroveň
užívání léků významná. Účastníci bez antidepresiv měli také horší psychologickou,
sociální a environmetální kvalitu života ve srovnání s účastníky na antidepresivech.
Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/may-2022/antidepressants-improve-art-adherence-and-quality-life-hiv-positive-men-depression
—— Připravila: Veronika
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