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Průvodce prvními kroky se
statusem „HIV pozitivní“
Přijmout fakt, že jsi HIV+, a smířit se s novou životní situací, nemusí být snadné.
Pokud ses právě dozvěděl, že jsi HIV pozitivní, je tato brožura určena právě tobě.
A pokud o své diagnóze už nějakou dobu víš a zatím ses o HIV moc nezajímal,
najdeš tu jasné a faktické informace a připomenutí, že život nekončí, ale jde dál.
Doslova a do písmene.
Na následujících stránkách najdeš odpovědi na základní otázky, které si lidé po
oznámení diagnózy „HIV pozitivní“ obvykle pokládají. Dozvíš 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 budeš stát před rozhodnutím,
zda o své pozitivitě říci ostatním.
Jelikož v autorském týmu této publikace jsou jak HIV pozitivní lidé, tak i lidé,
kteří s HIV pozitivním člověkem žijí, můžeme ti díky vlastním zkušenostem být
autentickými průvodci a rádci. Vykročme tedy spolu na cestu života s HIV.
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Krok první:

Má první reakce
Lidé reagují různými způsoby, když právě zjistí, že jsou
HIV+. Někdo to brzy přijme jako fakt, někdo začne vyhledávat množství informací a pro někoho je velmi těžké to
přijmout.
Nemá smysl obviňovat se. Virem HIV ses nenakazil proto, že
si to zasloužíš nebo že jsi špatný, nemorální či snad hloupý.
Ze statistik vyplývá, že většina lidí se nakazila od svého sexuálního partnera. Pokud je to i tvůj případ, možná jsi o jeho
pozitivitě v té chvíli nevěděl nebo ani nepřemýšlel o tom, že
ti něco takového hrozí. A nebo jste si jednoduše jen řekli, že
se tím pro jednou nebudete zabývat. Většina lidí si nepřipouští, že by se infekce HIV mohla týkat právě jich. To všechno je
normální a lidské.
Můžeš také vinit někoho jiného. Pokud víš, od koho ses HIV
nakazil, pochopitelně můžeš svůj hněv směřovat k němu.
Je však možné, že ani on o své pozitivitě v tu chvíli nevěděl.
Velmi často se totiž lidé nakazí od někoho, kdo je virem HIV
infikován jen pár měsíců a sám to ještě nezjistil.
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Mnohem zásadnější otázkou ovšem je, jak o své HIV
pozitivitě hovořit. Mnoho pozitivních o tom mluvit neumí.
Stydí se nebo se jednoduše bojí odmítnutí. Není lehké se
svěřit. Proto se zmíníme i o tom, jak to vlastně lidem říci.
Jednou z cest, po které je možné se vydat hned na
začátku, je svěřit se někomu, kdo si sdělením diagnózy a
následným smířením sám již prošel. Pokud chceš poznat
někoho takového, kdo sám na sobě poznal, co teď prožíváš
ty, a dokáže s tebou tyto pocity sdílet, obrať se na naše
průvodce a průvodkyně v programu BUDDY. Jak už název
napovídá (z angl. buddy = kamarád), smyslem tohoto projektu je poskytnout ti kamaráda, jenž tě provede všedními
záležitostmi spojenými s HIV+. Všichni průvodci BUDDY
jsou sami HIV pozitivní a zodpoví ti tvoje dotazy a pomohou ti zvládnout novou situaci. S průvodcem BUDDY

můžeš být v kontaktu jak osobně, tak po mailu, telefonu
nebo chatu. Můžeš se s ním domluvit ale třeba i na tom,
že s tebou zajde do HIV centra, abys tam poprvé nešel
sám. Více informací o projektu BUDDY získáš na webových stránkách České společnosti AIDS pomoc na adrese:
www.hiv-komunita.cz/program-buddy-pruvodci.html.
Řada aktivit pro HIV pozitivní lidi probíhá v sídle naší
neziskovky, České společnosti AIDS pomoc, v pražském
Domě světla (Malého 282/3, Praha 8 – Karlín). Ten zajišťuje služby pro HIV pozitivní komunitu v České republice
již od roku 1999. Kromě programu BUDDY pořádáme
několikrát do roka setkání nově diagnostikovaných. Jde o
svépomocnou skupinu, kterou vede psycholog z HIV centra Nemocnice Na Bulovce. Termíny setkání najdeš vždy s
předstihem na webu www.hiv-komunita.cz.
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Krok druhý:

Pohled na mé zdraví
Co je to vlastně HIV?
Pokud jsi „HIV pozitivní“, znamená to, že máš v těle virus
zvaný HIV. Neznamená to, že jsi nemocný, že máš AIDS
nebo dokonce že snad umíráš. A co zkratky HIV a AIDS
vlastně znamenají? Obě zkratky pocházejí z angličtiny.
HIV znamená Human Immunodeficiency Virus (virus
vedoucí ke ztrátě obranyschopnosti) a AIDS znamená
Acquired Immune Deficiency Syndrome (syndrom získaného selhání imunity).

Zemřu?
Neboj, na HIV se dnes již zpravidla neumírá, pokud o
své diagnóze víš a léčíš se. Pokud začneš včas s léčbou a
budeš dodržovat léčebný režim, budeš dál žít běžný život
bez výraznějších změn. Infekce HIV zatím bohužel není
zcela vyléčitelná, ale léčba natolik pokročila, že je velice
pravděpodobné, že se dožiješ běžné délky života, aniž by
u tebe propuklo onemocnění AIDS. Na druhou stranu,
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pokud jsi HIV pozitivní a nebudeš se léčit, virus HIV bude
postupně napadat tvůj imunitní systém a tím postupně
omezovat jeho přirozenou schopnost bránit tvé tělo před
jinými nemocemi. Bez léčby se tvůj zdravotní stav bude
zhoršovat, tady žádné zázraky nečekej.

HIV versus AIDS
Je dobré vědět, že AIDS není totéž co HIV. AIDS přichází,
pokud je někdo příliš dlouho virem nakažen a zůstává bez
léčby. Jeho imunitní systém je pak velmi oslabený. V praxi
to pak znamená, že člověk v pokročilé fázi HIV infekce je
ohrožen infekcemi a nemocemi, které zdravý imunitní
systém běžně zvládá.

Zaměřeno na zdraví
Podle toho, jak někdo vypadá navenek, nelze odhadnout,
zda je či není HIV pozitivní, a stejně tak není možné říci,
jak dobře na tom je se zdravím. Oproti tomu krevní testy
mohou spolehlivě prokázat, jak HIV ovlivňuje tvůj zdravotní stav. Je důležité chodit na krevní testy pravidelně
(obvykle jednou za tři až šest měsíců - podle dohody s
lékařem). Při každém vyšetření se lékaře zeptej, kolik máš
CD4+ lymfocytů a jakou máš virovou nálož. Proč se ptát a
co tyto pojmy vlastně znamenají?

CD4+ lymfocyty
CD4+ lymfocyty je zjednodušeně ta skupina bílých krvinek, které virus HIV napadá především. Virus napadá i
jiné buňky v těle, ale CD4+ lymfocyty jsou z nich nejdů-

ležitější a jejich pokles vede ke zhoršení imunity. Jeden
z důležitých testů se zaměřuje na počet tzv. CD4+ buněk
(neboli CD4+ lymfocytů), který určuje odolnost imunitního systému. Nízký počet CD4+ znamená, že HIV vážně
poškozuje imunitní systém. Naopak vyšší hodnoty těchto
buněk ukazují, že imunitní systém ještě nebyl příliš oslaben a pokud se léčíš, můžeš mít imunitu stejně silnou jako
zdravý člověk, u kterého se počet CD4+ buněk pohybuje
mezi 500 a 1500.

ce“) a jedná se o prvotní reakci tvého imunitního systému
na přítomnost viru HIV v těle.
Většina lidí si udrží relativně dobrý zdravotní stav ještě
dlouho poté, co se nakazí, a to i tehdy, když se nezačnou
léčit. Tato doba se pohybuje mezi dvěma až patnácti lety
(v průměru se uvádí sedm až devět let).

Virová nálož

Nejnovější světová doporučení HIV odborníků nicméně
jasně říkají, že léčba se má zahájit hned po diagnóze. Pokud jsi byl diagnostikován až v pokročilém stádiu (onemocnění AIDS), bude třeba ještě před započetím samotné
léčby zvládnout přidružená onemocnění.

Virová nálož je množství viru HIV v testovaném vzorku
krve. Pokud jsi byl nedávno diagnostikován a nejsi ještě
léčen, je jakákoli hodnota virové nálože zároveň nezávislým potvrzením toho, že HIV pozitivní opravdu jsi. Pokud
už užíváš léčbu, test virové nálože ukazuje, jak léčba zabírá – zde platí opak než u CD4+, tedy čím nižší je výsledek,
tím lépe. Cílem léčby je, aby tvá virová nálož dosáhla
nulové hodnoty a udržela si ji.
Testování pomáhá jak tobě, tak tvému lékaři v rozhodování ve věcech zdravotního stavu a případné další léčby.

Nicméně není mnoho lidí, kteří jsou diagnostikováni
ihned po nákaze. O tom, že jsi HIV pozitivní, ses mohl
dozvědět až po několika měsících či dokonce letech od
okamžiku nákazy. Pokud máš v krvi virus HIV jen krátce,
pravděpodobně máš i bez léčby stále velmi dobrý zdravotní stav a silnou imunitu. I v takovém případě ale začni
s léčbou hned, dlouhodobé výhody převažují nad možnými riziky, při okamžité léčbě se ti například snižuje riziko
rozvoje zhoubných nádorů, které bývají u HIV+ častější.
A pokud jsi HIV pozitivní již delší dobu a možná na sobě
pozoruješ některé příznaky nemoci, mělo by i v takovém
případě okamžité zahájení léčby tvůj zdravotní stav výrazně zlepšit.

Jak se infekce HIV vyvíjí?
Virus HIV oslabuje imunitní systém poměrně pomalu,
takže nemusíš hned poznat, že se něco děje. V průběhu
prvních pár týdnů po nakažení jsi na sobě mohl pozorovat
krátkodobé příznaky podobné projevům chřipky. Těmto
projevům se říká „akutní HIV infekce“ (nebo „primoinfek-
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Krok třetí:

Jakou oporu mám
ve zdravotnictví?
Nahlášení se k lékaři
HIV infekce je v České republice léčena v tzv. HIV centrech.
Jedná se o běžné ambulance ve větších nemocnicích a klinikách. Pravdě- podobně budeš v ambulantní péči – to znamená, že na vyšetření budeš pouze pravidelně docházet, aniž bys byl hospitalizován.
HIV centrum je volně přístupné. To znamená, že na jeho návštěvu nepotřebuješ
žádné zvláštní doporučení od praktického lékaře. Můžeš jednoduše zvednout
telefon, zavolat a požádat o registraci a termín vyšetření. Je výhodou, pokud máš
při první návštěvě doporučení nebo zprávu od lékaře, který ti sděloval pozitivní
výsledek HIV testu. Můžeš si vybrat, které z osmi HIV center v ČR chceš navštěvovat. Podrobnosti o všech HIV centrech na webu www.hiv-komunita.cz nebo na
bezplatné nonstop lince 800 800 980. Pokud bys měl obavy, jak bude tvá první
návštěva v HIV centru probíhat, zavolej nám. Po telefonu ti vše vysvětlíme nebo tě
rádi do některého z HIV center doprovodíme.

10

Léčba HIV

Vedlejší účinky

Současná léčba HIV znamená, že jednou nebo dvakrát
denně užíváš léky. Ty jednak zabraňují dalšímu šíření a
množení viru a současně snižují jeho množství v tvém
těle. Proč je to pro tebe důležité?
Méně kopií viru HIV v tvém těle znamená:

Každý lék může mít nějaký vedlejší účinek, stejně tak i
léky na HIV infekci, tzv. antiretrovirotika. Přestože současná antiretrovirotika mají mnohem méně vedlejších
účinků, než tomu bylo v minulosti, některé se vyskytnout
mohou. Většina je jich způsobena tím, že tělo si na lék
musí zvyknout, a zpravidla po několika týdnech odezní.
Na začátku léčby se tak můžeš cítit unavenější než obvykle, mít mírné bolesti břicha nebo průjmy, to vše se ale
obvykle rychle upraví a vedlejší účinky brzy pominou.

– menší poškození imunitního systému a menší pravděpodobnost onemocnění,
– nižší pravděpodobnost přenosu na další osobu (například na sexuálního partnera nebo na plod během
těhotenství).
Cílem léčby je mít laboratorně neměřitelné množství viru
v krvi, tzv. nulovou virovou nálož. Neznamená to, že by
ses léčbou zcela zbavil viru HIV. Budeš mít v těle ale tak
malé množství viru, které tě nebude zdravotně ohrožovat.
HIV léčba je zdarma pro všechny osoby, které mají české
zdravotní pojištění.

Kdy mám s léčbou začít?
Ihned. Se zahájením léčby neotálej, i pokud se cítíš dobře
a máš vysoké hodnoty CD4+ buněk. Nejnovější výzkumy
jednoznačně ukázaly, že včasné zahájení léčby snižuje pravděpodobnost výskytu pozdějších onemocnění spojených s
HIV infekcí. Odborné postupy pro léčbu infekce HIV vydané
českou Společností infekčního lékařství rovněž doporučují
okamžité zahájení léčby a tvůj ošetřující lékař by ti léčbu měl
nabídnout hned při prvním setkání. Pokud se tak nestalo,
sám se ozvi a léčbu požaduj. Jde o tvé zdraví!

Pokud by ti přesto léčba způsobovala vážnější problémy,
neváhej se obrátit na lékaře a své problémy s ním prober.
Existuje řada kombinaci léků, které můžeš užívat. Společně s lékařem najdete takovou kombinaci, u které budou
vedlejší účinky minimální. Obava z vedlejších účinků by
tě tedy neměla vést k oddalování zahájení léčby. S HIV se
dá žít jen tehdy, když se člověk včas a úspěšně léčí!

Pravidelné užívání léků
HIV léčba má smysl, pouze pokud je důsledně dodržována. Takovému postupu se říká „adherence“ a znamená to:
– užívat léky v přesně stanovených intervalech, tj. každý
den ve stejnou dobu,
–	léky brát v přesně stanovených dávkách,
– dodržovat doporučení ohledně stravovacího a pitného
režimu.
Lékaři, zdravotní sestry i lékárníci v tvém HIV centru jsou
tu proto, aby ti s tím pomohli. Než začneš antiretrovirotika užívat, přečti si příbalový leták, který najdeš v každé
krabičce s léky. Budeš si muset zvyknout na pravidelnost
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ve svém denním režimu, abys nezapomínal brát léky v
přesně stanovený čas každý den.
Pokud nebudeš léky užívat pravidelně, může léčba přestat
být účinná tak, jak by měla. V případě častějšího vynechávání či zpoždění užívání léků je možné, že bude nutno
změnit způsob léčby, protože si vytvoříš na léky rezistenci a ty již nebudou účinné.
Osvědčeným pomocníkem jsou různé mobilní aplikace
pro chytré telefony, které tě dokáží upozornit vždy, když
je čas vzít si léky. Mohou pomoci i lékové krabičky, které
ti umožní zkontrolovat, jak léky bereš. Léková krabička
má na každý den svoji přihrádku – budeš tak přesně
vědět, zda jsi daný den lék již užil a kdy tě čeká další. Při
přesném dodržování léčby se pro tebe stane užití léku
v pravidelnou dobu automatickým rituálem a podobné
připomínající pomocníky časem nejspíš vůbec nebudeš
potřebovat.
Možná se ti přesto někdy stane, že lék zapomeneš užít.
Pokud ses s užitím opozdil několik málo hodin, vezmi
si ho hned poté, co sis uvědomil, že jsi na lék zapomněl.
Další dávku si pak vezmi jako obvykle.
Pokud se již blíží doba dalšího obvyklého užití léku, pak
dávku nezvyšuj a vezmi si lék až v pravidelném čase. K
podobným výpadkům v užívání léčby by ale mělo docházet jen opravdu výjimečně, jinak totiž hrozí, že léčba
přestane účinkovat, nebudeš mít nulovou virovou nálož a
možná budeš muset i změnit kombinaci léků.
Více podrobných informací o léčbě najdeš v naší publikaci
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„Úvod do antiretrovirové léčby“, o kterou můžeš požádat
ve svém HIV centru nebo si ji stáhnout z našich webových
stránek (www.hiv-komunita.cz/ke-stazeni.html).

Kontroly
Během pravidelných návštěv HIV centra, které si vybereš,
bude tvůj lékař sledovat tvůj zdravotní stav, především
pak výsledky krevních testů. Ze začátku mohou být kontroly častější, ale když už je léčba stabilní a jsi bez zdravotních potíží, tak laboratorní
odběry i pravidelná vyšetření lékařem bývají obvykle jen
dvakrát ročně.
Během kontrol máš příležitost zeptat se na cokoli, co tě o
HIV zajímá. Je dobré být v péči lékaře, kterému důvěřuješ
a nemáš obavy se mu svěřit s čímkoli týkajícím se tvého
zdraví a osobního života, např. zvládáním drog nebo
alkoholu, sexuální orientací nebo psychickými problémy.
Pokud s lékařem nejsi spokojený, klidně požádej o změnu
lékaře v rámci HIV centra nebo přejdi do péče jiného HIV
centra - máš na to právo.

Podpora ze strany HIV centra
Personál HIV centra tu není jen proto, aby se vypořádal s
virem v tvém těle. Pokud jsi právě zjistil, že jsi HIV pozitivní, pravděpodobně se cítíš zmatený, možná jsi naštvaný
nebo máš strach. HIV centra jsou připravena i v oblasti
psychologické podpory. Obvykle mají k dispozici psychologa (případně zprostředkují kontakt), se kterým můžeš
mluvit o věcech, které tě zneklidňují, se kterými si nevíš

rady nebo se kterými se musíš smiřovat. Tato pomoc ti
bude k dispozici celou dobu.
Pokud se chceš dozvědět více o léčbě HIV, podrobnější
informace a odpovědi na své otázky dostaneš od svého
lékaře. Konkrétní rady ohledně užívání
léků ti může poskytnout také lékárna, v které si budeš
vyzvedávat své léky.

Co můj dosavadní praktický lékař?
Mít praktického lékaře je pro dlouhodobé udržení dobrého zdravotního stavu stejně důležité, jako mít specialistu
na léčbu HIV. Praktický lékař nebude zasahovat do léčby
HIV, ale bude s tebou řešit tvé ostatní zdravotní problémy,
které bys mohl mít i bez infekce HIV.
Praktičtí lékaři jsou zkušení v předcházení a zvládání
celé řady zdravotních komplikací,se kterými se mohou
potýkat i osoby s HIV, zejména pak v pokročilejším věku.
Praktický lékař může provádět očkování, které je pro HIV
pozitivní důležité. Rovněž může pomoci s problémy v
oblasti špatného životního stylu – s kouřením, nadváhou,
nadměrným požíváním alkoholu atd.
Je důležité, aby tvůj praktický lékař a specialista na HIV
spolu vzájemně spolupracovali, především v oblastech
předepisování konkrétních léků. Komunikace mezi lékařem HIV centra a praktickým lékařem funguje v praxi
obvykle prostřednictvím lékařských zpráv. Je tedy důležité, abys zprávu z HIV centra svému praktickému lékaři
nezapomněl vždy předat.

Pokud tě napadnou nějaké dotazy na tvé lékaře v době
před kontrolou, nespoléhej na to, že si je zapamatuješ.
Někam si je poznamenej a s lékařem je prober hned, jak se
s ním uvidíš.

Důvěrnost informací
Základním pravidlem ve zdravotnictví je mlčenlivost. To
znamená, že informace o tvém zdraví jsou důvěrné a nebudou sdělovány ani poskytovány k nahlédnutí nikomu
bez tvého souhlasu. HIV centrum nesmí poskytovat žádné
informace ani státním organizacím či rodinným příslušníkům, pokud s tím nebudeš výslovně souhlasit.
Pravidla mlčenlivosti jsou v případě HIV ještě mnohem
přísnější než v jiných oblastech.
Na druhou stranu informace mohou být předávány uvnitř
HIV centra a samozřejmě, pokud budeš poslán na vyšetření nebo zákrok, také na jiné oddělení této nemocnice
– zaměstnanci budou obeznámeni s tím, že máš HIV. Děje
se to z toho důvodu, aby v záležitostech tvé léčby mohli
zdravotníci dojít právě k tomu pro tebe nejlepšímu řešení.
Ve většině HIV center ti mohou doporučit i lékaře z jiných
oborů, o kterých vědí, že mají zkušenosti s péčí o HIV
pozitivní pacienty a přistupují k nim s respektem. Není
tvou povinností jít právě k němu či ní, je to jen nabídka,
které můžeš či nemusíš využít. Podle zákona jsi povinen
každého ošetřujícího lékaře o svém HIV stavu informovat. Pokud bys to neudělal, může ti být uložena pokuta. K
takovému opatření se přistupuje spíše výjimečně.
Stejně tak by tě žádný lékař neměl odmítnout ošetřit,

13

pokud mu to jeho kapacita dovolí. Připrav se ale, že můžeš
mít problémy najít zubaře – bohužel ne všichni zdravotníci mají o HIV dostatek informací a pro některé je snazší
pacienta odmítnout. Pokud bys měl pocit, že ti je lékařská
péče odmítána nebo jsi diskriminován, kontaktuj našeho
právníka e-mailem na pravnik@aids-pomoc.cz s popisem
nastalé situace. Pokud se jednalo o nepřípustnou diskriminaci, pomůžeme ti.

Péče o zdraví
Péče o zdraví zahrnuje, stejně jako u každého člověka, více
než jen pravidelné užívání léků.

Zde je pár tipů, které tvému zdravotnímu stavu mohou
pomoci:
• odpočívej a nezapomínej na spánek, abys mohl na
chvíli zklidnit a posílit svůj imunitní systém; spánek je
často i dobrým pomocníkem, když se cítíš unaven a na
chvíli si lehnout a prospat se můžeš klidně i přes den,
• jez vyváženou stravu, aby sis udržel zdravou váhu, měl
dost energie a dostatek živin, které tvé tělo potřebuje,
• zacvič si, je to dobré na srdce, plíce i krevní oběh a lepší
pohyblivost,
• pokud kouříš, pokus se s tím přestat; to, že kouření
škodí zdraví, víme všichni, u HIV infekce to ale bohužel
platí dvojnásobně a riziko budoucích zhoubných nádorů spojených s kouřením je u HIV pozitivních vyšší než
u HIV negativních kuřáků,
• mluv s lidmi a hledej podporu (odcizení a stres tvému
zdraví neprospívá).
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Tyto zásady prospějí nejen tvé fyzické kondici, ale také
citové a emocionální vyrovnanosti. Například fyzická aktivita ti pomáhá cítit se odpočatě a dodá ti energii.
Obzvláště v těžkých situacích se jako prostředek rychlé úlevy může jevit alkohol nebo droga. Mohou pomoci
zapomenout nebo odvrátit pozornost od tvého problému.
Jde ale pouze o dočasnou úlevu a pravidelné užívání drog
nebo alkoholu naopak velmi brzy přináší další problémy a
záhy vyvolává ještě tíživější pocity, se kterými je dlouhodobě mnohem těžší se vyrovnat.
Diagnóza „HIV pozitivní“ může mít paradoxně přínos v
tom, že tě bude motivovat v péči o své zdraví a kondici, a
díky testům, které budeš pravidelně podstupovat, budeš
mít mnohem lepší přehled o svém zdravotním stavu a
budeš lépe vědět, na co se zaměřit.

Očkování
Poraď se se svým lékařem o možnostech očkování. HIV+
člověk by se měl vyvarovat dalších infekčních onemocnění, přičemž některým z nich se dá předejít včasným
očkováním (např. proti hepatitidě B nebo HPV viru).

Krok čtvrtý:

Má komunitní podpora
Na život s HIV nejsi sám. V našem spolku Česká společnost AIDS pomoc najdeš spoustu lidí
se stejnou diagnózou, stejně jako profesionálních zaměstnanců se zdravotnickým, psychologickým nebo sociálním vzděláním, kteří ti rádi pomohou. Můžeš si vybrat z několika našich
služeb.

Komunitní web pro HIV+
Provozujeme speciální web určený HIV+ lidem (www.hiv-komunita.cz). Najdeš tu všechny informace k životu s HIV. Je zde také on-line poradna pro dotazy na lékaře, internetové
fórum a seznamka pro HIV+. Na webstránce si také můžeš stáhnout všechna čísla časopisu
POZITIVNĚ!, který vydáváme každé dva měsíce pro HIV+ komunitu. Časopis si můžeš nechat
rovněž bezplatně zasílat do emailu.
Můžeš se na nás obrátit osobně, zavolat nám nebo se s námi spojit zcela anonymně prostřednictvím našeho webu. Vyber si, jestli chceš mluvit s mužem, ženou, gayem, heterosexuálem.
Spojíme tě s někým, kdo s HIV žije již delší dobu a dobře ví, co to obnáší.
Je užitečné se setkat s lidmi, kteří procházejí stejnou situací, promluvit si s nimi, vyměnit si
zkušenosti, získat rady a tipy a potkat i takové, kteří s HIV žijí již mnoho let a daří se jim dobře.
Během tvých dalších kroků se mohou objevit také praktické problémy, které se týkají bydlení,
financí atd. Při řešení těchto otázek ti dokáží pomoci sociální pracovníci nebo svépomocné
skupiny, na které ti dá kontakt některý z pracovníků HIV centra, případně se můžeš obrátit na
naši nonstop bezplatnou linku České společnosti AIDS pomoc na čísle 800 800 980.
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Krok pátý:

Potřebuji se svěřit.
Komu a kdy?
Krok, který by musí být velmi dobře promyšlen!
Samotná první konfrontace s tím, že jsi HIV pozitivní, je psychicky velmi náročnou situací. Je
zcela přirozené, že máš nebo budeš mít potřebu se s touto informací svěřit někomu blízkému. Po sdělení pozitivního výsledku se obecně doporučuje svěřit se jednomu člověku, který
ti je blízký, o kom víš, že tě má rád a máš k němu důvěru. Budeš mít někoho, s kým se můžeš
podělit o svůj smutek, úzkost a pochybnosti. Ne každý takového člověka ale kolem sebe má.
I když není jednoduché tuto zátěž nést sám, věř, že se to dá také zvládnout.
Následně je třeba velmi dobře zvážit, koho dalšího o své HIV pozitivitě budeš informovat. Je
lepší nepodlehnout nutkání a ponechat si dostatek času na to, abys vše důkladně promyslel.
Sdělení nevhodné osobě už bohužel nikdy nelze vzít zpět. Na druhou stranu, říci to správnému člověku může být velmi pozitivní zkušenost. Může ti to poskytnout podporu ve chvíli, kdy
ji zrovna potřebuješ, a to může tvůj vztah s danou osobou nejen udržet, ale naopak i posílit.
Někdy lidé na svěření této informace nereagují moc vstřícně, jiní mají potřebu tuto překvapivou novinku předat někomu dalšímu. Není tedy od věci je upozornit, že budeš rád, když si
vše nechají pro sebe a ponechají i nadále na tobě samotném rozhodnutí, koho chceš informovat a koho ne.
Můžeš se setkat ale i s tím, že někdo může na sdělení reagovat s rozpaky, být v šoku nebo
zkrátka nevědět, jak se zachovat. Nemusí to být náznak odmítnutí, ač ti to tak může připadat.
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Sdělení další osobě je třeba velmi důkladně zvážit a počítat jak s podpůrnou, tak s odmítavou reakcí. Před tím, než
se někomu dalšímu svěříš, zkus si představit, jak se asi
bude po sdělení informace daná osoba cítit. Dobře promysli také to, kdy bude nejvhodnější čas a kde nejlepší místo
pro tak důvěrné sdělení. Počítej s tím, že si o tom možná
budete muset chvíli popovídat.
Pokud jsi někomu řekl, že se chystáš jít na HIV testy, připrav se na možné otázky ohledně výsledků.

Oznámení rodině a přátelům
Zda se svěřit rodině a přátelům, závisí hlavně na vašem
vzájemném vztahu. Zvláště dobře je třeba zvážit svěření se v
případě, že spolu s danou osobou běžně neprobíráte osobní
záležitosti. U rodinných příslušníků je důležité, jak moc jste si
blízcí nejen citově, ale třeba i vzdáleností svého pobytu.
Pokud někomu chceš svěřit tuto diskrétní informaci,
polož si několik otázek. Máš kolem sebe někoho blízkého,
kdo ti už v minulosti pomohl? Máš někoho, kdo je klidný,
důvěryhodný, schopný tě podpořit, a na koho se můžeš
obrátit i v takové situaci?
Obecně platí, že reakce lidí závisí na tom, co vědí, nebo si
myslí, že vědí o dané problematice. Existuje mnoho obav a
mýtů spojených s HIV. Někteří lidé mohou reagovat odmítavě až nepřátelsky.
Řada lidí má o problematice HIV jen povrchní nebo

dokonce mylné informace. I tví blízcí mohou mít tedy v
souvislosti s HIV řadu otázek. Je proto vhodné, abys jim
společně se sdělením dal možnost se dozvědět více –
např. prostřednictvím brožurky nebo letáku s faktickými
informacemi o HIV a způsobech přenosu. I když tví blízcí
přijmou informaci s pochopením a podporou, mohou mít
díky neznalosti sami obavy z nákazy. Dostatek srozumitelných informací je tak může uklidnit a tobě pomoci v
dalším kontaktu s nimi.
Lidová moudrost říká, že v nouzi poznáš přítele. Pokud
diagnóza ovlivní některé tvé vztahy, dává ti možnost
dobře prověřit kvalitu a opravdovost přátelství. Pokud
by tě někdo kvůli statusu HIV+ odsuzoval nebo zavrhl, je
zřejmé, že to není někdo, pro koho by ses měl trápit.
Ohledně sdělení diagnózy v rodině nebo blízkým a
přátelům ti pomůže náš program Buddy nebo program
Sdílna+, o kterém píšeme dále. Sdělení diagnózy je také
častým tématem na setkáních nově diagnostikovaných,
která pořádáme. Pro aktuální informace doporučujeme
sledovat komunitní web www.hiv-komunita.cz a facebook našeho spolku www.facebook.com/aids.pomoc.

Oznámení stálému partnerovi
Jestliže jsi právě ve vztahu, tvůj partner by mohl být tím
zásadním zdrojem podpory. Na druhou stranu právě
partnerství může projít zásadní zatěžkávací zkouškou.
Tvůj partner se přirozeně bude obávat, zda i on není HIV
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pozitivní. V souvislosti s tvou diagnózou vyvstane celá
řada dalších otázek. Nakazil ses ty od partnera? Nebo se
nakazil on od tebe? Nakazil ses před vstupem do vztahu
nebo až během vztahu? Kdy ses nakazil a od koho? Byl jsi
svému partnerovi nevěrný? Nebo on tobě? Jaká omezení
tvá diagnóza do vztahu přinese?
Proto je důležité, aby se co nejdříve nechal otestovat i tvůj
partner. V této věci se můžeš s důvěrou obrátit na personál HIV centra, který ti poskytne potřebnou podporu.
Kromě HIV centra je tu pro tebe i bezplatná nonstop linka
pomoci (800 800 890) nebo on-line poradna na webu
www.aids-pomoc.cz. Na uvedených kontaktech se můžeš
poradit jak před případným sdělením, tak také se situací
po vlastním sdělení partnerovi nebo blízkým. Na tomto
místě je také vhodné zmínit, že pracovníci našeho spolku
ti na požádání mohou pomoci i s anonymním sdělením
diagnózy tvým bývalým sexuálním partnerům.
Osvědčeným programem pro partnery a blízké HIV pozitivních lidí je projekt Sdílna+. V rámci tohoto programu
nabízíme bezpečný prostor pro sdílení pocitů a problémů,
se kterými se mohou potýkat tví blízcí. Tým, který program
vede, se skládá z psychologů, HIV+ mentora a sociální
pracovnice. Služba je poskytována bezplatně. Vše zde probíhá v důvěrném prostředí se zárukou anonymity – nikdo
nemusí uvádět své jméno ani žádné osobní údaje. Více
informací najdeš na www.hiv-komunita.cz/sdilna.html.
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Oznámení novému partnerovi
Sdělení informace o své HIV pozitivitě novému sexuálnímu partnerovi nebo potenciálnímu životnímu partnerovi může být složité. Můžeš mít pochopitelné obavy z
odmítnutí. Jak oznámení správně načasovat? Jak to říci
někomu, koho začínáš mít rád, a bojíš se, že tě kvůli tomu
odmítne?
Načasování sdělení potenciálnímu partnerovi není
jednoduché a každý z nás to řeší trochu jinak. Je obtížné
mluvit o HIV, pokud jsi právě někoho poznal, na druhou
stranu odkládání této informace může případný slibně se
rozvíjející vztah negativně poznamenat. Jisté řešení nabízí
seznámení se přes internet, které může být z tohoto pohledu jednodušší než seznámení se tváří v tvář. V každém
případě je lepší partnerovi vše sdělit dřív, než dojde k
sexu, byť chráněnému. Pokud nový partner tuto informaci přijme, bude to dobrý důvod věřit, že jsi našel člověka,
který ti dokáže být oporou i ve špatných časech.
V případě sexuálních aktivit, které nezahrnují žádné riziko přenosu, můžeš sdělení diagnózy považovat za zbytečné a je tak jen na tvém zvážení. Riziko odmítnutí bývá v
případě sdělení vyšší. Na druhou stranu ale tvůj sexuální
partner může ocenit tvou zodpovědnost a z nezávazného
flirtu pak může vzniknout třeba i vztah či kamarádství.

Zaměstnání – informovat nebo si nechat pro sebe?
Obecně vzato, tvůj zaměstnavatel nemusí o tvém HIV vůbec vědět – jen zřídka tento stav ovlivňuje schopnost člověka konat svou práci. Žádný zákon neopravňuje zaměstnavatele žádat od tebe provedení HIV testu. V ČR platná
legislativa naopak považuje za nelegální diskriminovat
zaměstnance (či potencionálního zaměstnance) z důvodu
jeho HIV pozitivity. Svému současnému ani budoucímu
zaměstnavateli svou diagnózu sdělovat tedy nemusíš.
Obáváš-li se šíření pomluv, možná si budeš chtít nechat
všechno pro sebe. Na druhou stranu, pokud tvůj zaměstnavatel ví o tvém zdravotním stavu, je mnohem jednodušší vzít si volno kvůli kontrolám svého zdravotního
stavu nebo opakující se nemoci.

Cestování do zahraničí s HIV
Lidé žijící s HIV mohou cestovat do většiny zemí světa.
Některé státy mají však různá omezení. Nejčastěji se omezení týká osob, které žádají o pracovní vízum či o povolení
k pobytu. Patří mezi ně většina zemí Blízkého Východu,
ale také například Austrálie nebo Rusko. U několika málo
zemí (např. Spojené arabské emiráty nebo Egypt) může
představovat problém i pouhý turistický pobyt, pokud by
při vstupu do země vyšlo najevo, že jsi HIV pozitivní.
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Krok šestý:

Sex s HIV
Sexuální život nekončí
HIV může ovlivnit tvůj pohled na sex. Pravděpodobně budeš mít obavy z toho, abys nenakazil někoho dalšího. Můžeš mít pocit, že s HIV už nejsi natolik přitažlivý jako předtím. Můžeš
na sex zanevřít nebo ho naopak začít vyhledávat mnohem víc než doposud. Pocit intimity
a potřeba tělesného dotyku s někým druhým pro tebe může být důležitým způsobem, jak se s
diagnózou HIV sžít. Proto není důvod se intimního života zříkat. Při dodržení pravidel bezpečnějšího sexu neohrozíš sebe ani své blízké.
Je dobré vědět, že:
•
•
•
•
•

většina lidí s HIV i nadále žije sexuálním životem a navazuje nové vztahy,
sexuálně můžeš žít i s HIV negativním partnerem,
lidé s HIV mohou mít děti, které jsou naprosto zdravé (HIV negativní),
pokud se ti léčbou povede dosáhnout nulové virové nálože, nemůžeš svého sexuálního
partnera nakazit, ani pokud nepoužiješ kondom,
přenos nehrozí ani při správném používání kondomu.

Pokud máš nulovou virovou nálož a žiješ v monogamním vztahu se stálým partnerem, který
je HIV negativní, promluvte si otevřeně o sexu. Dnes se má již za to, že v situacích kdy jeden
z partnerů je HIV negativní a druhý HIV pozitivní s nulovou virovou náloží, k přenosu HIV sexuální cestou nemůže dojít. Sex při nulové virové náloži bez použití kondomu se tedy považuje
za bezpečný, ale mělo by jít o vaše společné a informované rozhodnutí.
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Pokud nemáš stálého partnera, nebo žiješ v tzv. otevřeném vztahu, případně své sexuální partnery často střídáš,
měl bys používat kondomy. Při nulové virové náloži sice
nehrozí, že bys virem někoho nakazil, ale ty sám jsi vystaven nákaze sexuálně přenosnými nemocemi, kterým by
ses měl vyvarovat. Některé infekce, jako např. syfilis nebo
hepatitida C, mohou výrazně zkomplikovat léčbu infekce
HIV.

tek informací o tom, jak snížit rizika (tzv. harm reduction).
Pokud se ti nedaří s chemsexem přestat, obrať se na nás,
spojíme tě s odborníkem, který ti poradí, jak na to.

Pokud nejsi léčen nebo jsi ještě nedosáhl nulové virové
nálože, musíš používat kondom ve všech případech vaginálního a análního sexu, hrozí totiž riziko přenosu HIV na
tvého sexuálního partnera! Pokud bys v takových případech nepoužíval kondom, vystavuješ se navíc i riziku
trestního stíhání.

Nízké či žádné riziko ?

Ohled na léčbu HIV musíš brát i v případě, že jsi žena a
vybíráš si antikoncepční metodu. Některé léky proti HIV
mohou vzájemně reagovat s hormonální či jinou antikoncepcí. Poraď se se svým lékařem.
Někteří HIV pozitivní lidé (ale i někteří HIV negativní) se
kvůli zkvalitnění sexuálního prožitku oddávají chemsexu
(užívají drogu za účelem sexu). Takové jednání není bez
rizika, zvyšuje se riziko nákazy jinou sexuálně přenosnou
nemocí, ovlivnění psychiky vedlejšími účinky drog včetně
předávkování a rozvoje závislosti. Může dojít také k omezení schopnosti prožívat spokojený sexuální a citový život
bez drog. Pokud praktikuješ chemsex, měl bys mít dosta-

Nezapomeň, že k dosažení a udržení nulové virové nálože je nezbytné správně a pravidelně užívat léčbu!
Tvůj lékař z HIV centra tobě i tvému partnerovi rád poskytne podrobné rady týkající se vaší konkrétní situace.
V případě, že jsi ještě nedosáhl nulové virové nálože, zůstáváš infekční a musíš své sexuální partnery chránit, tj.
při análním nebo vaginálním styku používat kondom. Ve
srovnání s nechráněným análním či vaginálním stykem,
jsou ostatní sexuální aktivity mnohem méně rizikové, co
do přenosu HIV.
Orální sex je považován za nízkorizikový. Pokud jsi HIV+
muž s vysokou hladinou viru, je malá pravděpodobnost
přenosu i v případě ejakulace někomu do úst. Pokud jsi
žena s HIV, není tu prakticky žádné riziko přenosu viru
během orálního sexu.
Prakticky žádné riziko přenosu nehrozí ani při vzájemné
masturbaci (třením penisu, vaginy či análního otvoru).
Stejně tak je nemožný přenos viru při líbání, mazlení
nebo při hlazení.
Pokud se obáváš, že jsi někoho vystavil riziku infekce
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HIV (např. pokud se neléčíš nebo nemáš nulovou virovou
nálož a praskl ti při sexu kondom), je k dispozici nouzová
léčba, tzv. postexpoziční profylaxe (PEP).
PEP je užití antiretrovirotik, která musí být zahájena co
nejdříve po rizikové události – čím dříve, tím lépe, nejpozději však do 72 hodin (tří dnů) po riziku. V takovém
případě dokáže PEP přenosu viru HIV zabránit.
Jak v takových případech postupovat? PEP je k dispozici
pouze v HIV centrech. Tvůj sexuální partner, který mohl
být HIV vystaven, by se měl dostavit do nejbližšího HIV
centra a vyžádat si PEP. V době vydání této brožury však
nebyla léčba PEP hrazena zdravotními pojišťovnami a
náklady na záchrannou léčbu se pohybovaly kolem 16 tis.
Kč. Náš spolek nicméně podniká kroky k tomu, aby i PEP
byla hrazena ze zdravotního pojištění.

Další fakta o přenosu
Naprosto žádné riziko nehrozí běžným sociálním kontaktem. Nikdo se nikdy nenakazil virem HIV prostřednictvím:
• předmětů v domácnosti, jako je sdílení hrnečku, talířů
a příborů,
• použitím stejné toalety,
• nebo dýcháním stejného vzduchu s HIV + člověkem.
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Krok sedmý:

HIV, zákon a já
Já versus ten, kdo mě nakazil – mám jít na policii?
Pokud přemýšlíš o tom, že půjdeš na policii nahlásit člověka, o kterém si myslíš,
že tě nakazil virem HIV, je důležité si být vědom možných následků vzhledem
k vlastní osobě. Je to zásadní krok, který ti může způsobit řadu nenávratných komplikací. Než něco takového uděláš, zavolej nám a poraď se s námi. Jednak ti poskytneme informace o tom, jaká rizika z takového kroku pro tebe vyplývají, a zároveň ti
pomůžeme najít pro tebe nejlepší řešení.
Z nejpravděpodobnějších komplikací, které s sebou může podání podnětu policii
přinést, lze zmínit důkladné prověřování tvého sexuálního života s možností kontaktování předchozích partnerů. To může vést i k tomu, že se o tvé nemoci dozví
spousta dalších lidí, kterým bys jinak o své nemoci říkat nechtěl. Celý proces může
trvat velmi dlouho a stáhnout oznámení bývá velmi obtížné. Také je třeba uvážit
odpovědnost každého z nás za vlastní zdraví - pokud oba partneři dobrovolně přistoupí na nechráněný pohlavní styk, musí oba také počítat s možnými následky.
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Krok osmý:

Můj život jde dál
V některých zemích nemá k léčbě HIV přístup každý, kdo
ji potřebuje. Ještě před 20 až 30 lety efektivní léčba nebyla
k dispozici ani ve vyspělých zemích Evropy, neboť zkrátka neexistovala.
Proto byl počet lidí, kteří onemocnění podlehli, velmi
vysoký. Ovšem díky moderní medicíně má nyní již
většina HIV pozitivních lidí dlouhý a plnohodnotný život.
Lidé, kteří užívají léčbu HIV, nejen chrání svůj imunitní
systém a udržují množství viru v nezjistitelné hodnotě,
ale také mohou žít stejně dlouhý a kvalitní život jako lidé
HIV negativní. HIV proto dnes již neznamená přestat
žít. Mnoho HIV pozitivních se o své zdraví stará naopak
mnohem více, než před diagnózou. Někteří se přizpůsobí
a změní své priority. Ale většina lidí s HIV pokračuje ve
svém zaměstnání a ve svých obvyklých aktivitách. Být
HIV pozitivní neznamená nemít žádný vztah, nemít děti
či žádnou budoucnost.
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Krok devátý:

Chci mít dítě
Britské statistiky ukazují, že ve Velké Británii ročně
porodí více než tisíc HIV pozitivních žen a téměř
všechny mají zdravé (HIV negativní) děti. I u nás
rodí léčené HIV+ ženy zdravé děti.
Budoucí maminka
Přenosu viru z matky na dítě lze zabránit:
• užíváním léků proti HIV v průběhu těhotenství,
• pečlivou volbou mezi císařským řezem a přirozeným porodem,
• nekojením,
• podáváním léků proti HIV novorozenci po dobu
několika týdnů.
Užívání léků během těhotenství chrání nejen
potomka, ale může mít vliv i na zdraví matky.
V případě, že léčba sníží množství viru v krvi na
velmi nízkou úroveň, může to matce umožnit porod přirozenou cestou.

Díky těmto opatřením se 99,5 % dětí HIV pozitivních matek narodilo bez infekce.
Pokud uvažuješ o miminku a nejsi ještě těhotná,
tvůj lékař ti pomůže připravit se na zdravé těhotenství. Může ti vysvětlit, jak otěhotnět, aniž bys
svého partnera vystavila riziku infekce.
Budoucí tatínek
Virus HIV může být přenesen z matky na dítě
během těhotenství, avšak nemůže být předán cestou z otce na dítě. Tvůj lékař tobě a tvojí partnerce
může poradit, jak mít vlastní dítě a neohrozit partnerku nákazou. Pokud léčba HIV sníží přítomnost
viru v krvi na nízké množství (nulová virová nálož),
je možné početí uskutečnit přirozenou cestou
bez užití kondomu. V případech, kdy se nepovede
virovou nálož dostatečně snížit, se používá tzv.
čištění spermatu, díky němuž je početí možné bez
ohrožení matky.
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Krok desátý: Krok jedenáctý:

Mám zájem o více Mám již sám dost
informací nebo sil a uvažuji o tom
podpory být pomocníkem
těm, kteří jsou na
začátku nebo síly
zatím sbírají

Tuto brožuru ti přináší Česká společnost AIDS pomoc, spolek zastupující HIV+ pacienty a hájící jejich
práva.

Řadu dalších užitečných informací ohledně HIV a
života s ním najdeš také na webu www.hiv-komunita.cz. Z brožur, letáků, novinek a často kladených
dotazů o HIV, se můžeš dozvědět také potřebné
informace o tom, jak podpořit své zdraví a psychiku.
Jedná se o spolehlivý zdroj nezávislých informací,
kterým můžeš věřit.
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Pokud máš zájem se zapojit do komunitní spolupráce nebo podpořit či se přímo zapojit do naší činnosti
v oblasti pomoci HIV pozitivním lidem nebo v oblasti prevence HIV, navštiv nás na www.aids-pomoc.
cz nebo volej na bezplatnou nonstop linku 800 800
980. Rádi tě poznáme a přivítáme ve svých řadách.

Informace pro člověka
infikovaného lidským virem
imunodeficience (HIV)
Nově diagnostikovaní pacienti podepisují v HIV centrech tzv. Poučení po té, co jsou lékařem informování
o svém HIV+ statusu. Následující text je z roku 2017:
Bylo zjištěno, že jste infikován/a virem, který může
za určitých okolností vyvolat závažnou poruchu
Vaší obranyschopnosti zvanou AIDS. Lékařská věda
zatím neumí virus HIV úplně odstranit z organismu. Včasná diagnóza, užívání protivirových léků
a pravidelné kontroly zdravotního stavu mohou ale
zabránit rozvoji AIDS a umožnit Vám prožít spokojený a plnohodnotný život.
Člověk infikovaný HIV může být zdrojem nákazy
pro druhé osoby. Virus se přenáší
- krví
- při sexu
- z matky na dítě (v průběhu těhotenství či porodu)

mléka, orgánů a tkání
- nesmíte s nikým sdílet injekční jehly, stříkačky ani
další vybavení používané k přípravě a nitrožilnímu
užití drog
- nesmíte s nikým sdílet zkrvavené předměty, jako
jsou nástroje pro tetování či piercing, manikúru,
pedikúru, holení a čištění zubů
- v případě potřísnění předmětů Vaší krví (například
při poranění, krvácení z nosu či menstruaci) musíte zajistit buď jejich likvidaci (například spálením)
nebo jejich vyvaření či dezinfekci
- je nezbytné řídit se zásadami bezpečnějšího sexu: jde o
sexuální chování, které snižuje riziko šíření nebo získání
sexuálně přenosných chorob. Zahrnuje:
- používání kondomu při pohlavním styku do pochvy i konečníku
- používání lubrikantu (na vodní či silikonové bázi,
nikoliv olejové)
- přerušovaná soulož snižuje riziko nákazy virem
HIV, ale k té může dojít ještě před ejakulací

Tímto poučením Vás informujeme, že

- při orálním sexu ejakulace mimo ústa, vypláchnout ústa dezinfekcí

- nesmíte být dárcem krve, spermatu, mateřského

- vyvarovat se kontaktu a chránit partnera před
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kontaktem s krvácejícími dásněmi, vředy či trhlinami v ústech, genitálu či konečníku
- vyvarovat se krvavým sexuálním praktikám, při
nichž dochází k poranění kůže a sliznic
- omezovat frekvenci a délku vlastního pohlavního
styku
- vyvarovat se sexuálním aktivitám pod vlivem alkoholu a drog
Měl/a byste se snažit vybudovat si trvalý partnerský vztah a nestřídat sexuální partnery.
Podle nových vědeckých poznatků vede pravidelné
užívání protivirových léků a dosažení stavu, kdy
virus není prokazatelný v krvi, k významnému
snížení nakažlivosti. Nechráněný pohlavní styk (bez
kondomu) může osoba nakažená virem HIV provozovat výhradně za podmínky, že je nejméně šest
měsíců na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně
doloženou nedetekovatelnou virovou náloží. Pokud
se pro tento postup rozhodnete, je vhodné, aby to
bylo v monogamním vztahu a s vědomím partnera.
Dodržování výše uvedených zásad bezpečnějšího
sexu (včetně pravidelného užívání kondomu) je však
výhodné pro všechny HIV pozitivní osoby i pro
jejich partnery. Omezí riziko přenosu HIV či jiné sexuálně přenosné choroby na druhou osobu, ale také
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omezí riziko nakažení sama sebe (např. získání viru
HIV odolného k lékům, nákaza jinou sexuálně přenosnou infekcí nebo virem hepatitidy může zhoršit
průběh onemocnění).
Pokud byste svým chováním úmyslně či z nedbalosti způsobil/a šíření nakažlivé nemoci nebo
zvýšil/a nebezpečí rozšíření, mohou orgány činné v
trestním řízení postupovat podle ustanovení Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., kde se uvádí:
§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou
osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v
odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude
pachatel potrestán,
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt
§ 155 Ohrožení pohlavní nemocí
Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí
nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok.
Měl/a byste přesvědčit svého sexuálního partnera – partnerku – partnery, aby se rovněž podrobili
vyšetření na přítomnost viru HIV. Zabráníte tak případnému dalšímu šíření nákazy a umožníte infikovaným osobám včasné zahájení léčby. Nechcete-li o
své HIV pozitivitě informovat své sexuální partnery,
sdělte lékaři HIV centra kontakt a my je oslovíme
sami, aniž bychom sdělovali jakékoliv informace o
Vás jako zdroji této informace.

K přenosu viru HIV nedochází běžným kontaktem
v domácnosti, na pracovišti či ve školním kolektivu. Můžete sdílet s dalšími osobami bez omezení
kuchyň, koupelnu, toaletu, hromadná stravovací
i ubytovací zařízení, bazén a podobně. Samotná
infekce HIV není důvodem k žádnému omezení v
pracovním procesu – můžete vykonávat jakékoliv
povolání, pokud mu nebrání jiné zdravotní obtíže.
Máte právo na poskytnutí potřebné zdravotní péče
všech lékařských oborů včetně stomatologie za běžných podmínek – zdravotníci se musejí při poskytování zdravotní péče ke každému pacientovi chovat
jako k potenciálnímu zdroji nákazy.
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni zachovávat o
Vašem zdravotním stavu zákonem předepsanou
mlčenlivost. Informace o HIV pozitivitě se nesděluje
zaměstnavateli, škole ani pracovníkům sociálních či
pobytových služeb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
obsahuje § 53:
(1) Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, pokud jim nebo jejich zákonným
zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena,
jsou povinny:
a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším protiepide29

mickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se
nevztahuje na fyzickou osobu po nákaze vyvolané
virem lidského imunodeficitu ve stavu těžkého
onemocnění,
b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního onemocnění,
jehož jsou nosiči,
c) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke
svému nosičství ohrožovaly zdraví jiných fyzických
osob,
d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní péče o svém
nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní
tak ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje, 3
e) sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který
vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o
poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních
služeb podle zvláštního právního předpisu,
f) oznamovat registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu), údaje o zaměst30

nání a změny v těchto údajích.
Na závěr bychom Vám chtěli doporučit, abyste ve
vlastním zájmu
- docházel/a na pravidelné kontroly v HIV centru,
a to v minimálním rozsahu klinického vyšetření
jednou za 3 měsíce a krevních testů (včetně CD4+
lymfocytů a virové nálože) jednou za půl roku,
- užíval pravidelně doporučené léky,
- podrobil/a se doporučeným očkováním,
- vyhýbal/a se zbytečným kontaktům s infekcí v
potravě, prostředí a u druhých osob,
- dodržoval/a zásady zdravého životního stylu
(správná výživa, přiměřená fyzická aktivita, rozumný příjem alkoholu, žádné drogy, přiměřený pobyt
na slunci apod.).
Byl/a jsem dnes poučen o své infekci HIV, možnostech jejího šíření a jak tomuto šíření předcházet a
byly mi poskytnuty další výše uvedené informace.
Poučení jsem porozuměl/a, měl/a jsem možnost se
na vše zeptat.
Schváleno pracovní skupinou lékařů HIV center ČR
v Praze dne 20.6.2017.

Co si myslím o této
brožuře?
Tuto brožuru vydáváme právě pro tebe, a proto nám
záleží na tom, aby ti byla srozumitelným a užitečným pomocníkem v dalších krocích tvého života.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíš o své názory.
Pomohla nebo pomáhá ti brožura? Je něco, co bys
změnil nebo doplnil? Každá zkušenost je cenná.
Staň se i ty spolutvůrcem dalších vydání! Pomoz
dalším nově diagnostikovaným při jejich dalších
krocích životem.
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