
1. prosinec – Světový den boje proti AIDS 
 

Každoročně si připomínáme 1. prosinec jako Světový den boje proti AIDS s cílem zvýšit 

povědomí o této nemoci způsobené virem HIV.  

Dle posledních údajů zveřejněných UNAIDS se počet nakažených osob HIV v celosvětovém 

měřítku odhaduje na 35,3 milionů lidí. Počet nově nakažených v roce 2012 se odhaduje na 2,3 

miliónů, což představuje oproti roku 2001 pokles v celosvětovém měřítku o 33 %. Přesto od 

začátku epidemie zemřelo na AIDS odhadem 36 milionů lidí.  

Bližší informace: 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS

_Global_Report_2013_en.pdf 

 

Přes tyto povzbudivé celosvětové statistiky, vykazující pokles počtu nových onemocnění i 

úmrtí, je řada zemí, kde je trend opačný. Jsou to zejména země východní Evropy a Střední 

Asie, kde je patrné zvýšení počtu nakažených virem HIV, zejména u mladé generace ve věku 

15-24 let. Díky účinné terapii dochází ke zvyšování počtu žijících osob s nákazou HIV, což 

představuje ekonomický problém v oblasti financování jejich léčby, takže v konečném 

důsledku může dojít k snižování její dostupnosti nejen pro obyvatele rozvojových zemí.  

 

V České republice je trend výskytu HIV dlouhodobě výrazně narůstající. K 30. 9. 2013 bylo 

evidováno 2063 HIV pozitivních osob (1710 mužů, 353 žen), z tohoto počtu 396 ve stadiu 

AIDS. 

V Moravskoslezském kraji jsou data evidována od roku 1988. K 21. 11. 2013 bylo evidováno 

celkem 142 případů HIV pozitivních osob, 120 mužů a 22 žen. Z tohoto počtu 16 osob již 

zemřelo. V letech 2008-2010 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu nemocných, bylo hlášeno 

celkem 56 nových případů. Letos zatím evidujeme 6 nových případů a 4 případy sice 

s trvalých bydlištěm v MSK, ale pobytem v hlavním městě. Nejvíce nakažených je ve věkové 

skupině 25-34 let, mezi postiženými převládají HIV+ muži. Nejčastějším způsobem přenosu 

je nechráněný pohlavní styk mezi muži.  

Nejvíce případů evidujeme dosud v okrese Ostrava, 20,0/100 000 obyvatel (69 případů), 

následuje Bruntálsko 10,4/100 000 obyvatel (10 případů) a Karvinsko 9,1/100 000 obyvatel 

(25 případů). 

V současné době neexistuje účinná očkovací látka ani jiné profylaktické preparáty. 

Preventivní opatření spočívají v testování všech darovaných krví a krevních derivátů a 

výchově k bezpečnému sexuálnímu chování. Velmi důležité je zvýšit odpovědnost nejen 

jednotlivých občanů, ale zároveň také vytvořit podmínky ke zlepšení ochrany všech 

zranitelných skupin obyvatelstva. K tomu je nutná spolupráce zainteresovaných subjektů na 

všech úrovních. 

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS již tradičně vyjede 2.12.2013 do ulic o Ostravy  

Tramvaj proti AIDS, organizovaný ČSAP , kde zájemcům bude poskytovat informace 

k problematice HIV/AIDS epidemiolog Krajské hygienické stanice Moravskoslezského  kraje 

se sídlem v Ostravě. Trasu tramvaje najdete zde. U příležitosti světového dne boje proti AIDS 

na území MS kraje proběhne celá řada dalších preventivních akcí viz program. 

 

Informace o HIV/AIDS na:http://www.aids-hiv.cz/ 

 

 

 

 

 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf
http://www.khsova.cz/01_aktualiity/files/den_aids_2013_tramvaj.pdf
http://www.khsova.cz/01_aktualiity/files/den_aids_2013_program.pdf
http://www.aids-hiv.cz/


 

 

 

 
 

 

MS kraj, HIV/AIDS, počty hlášených onemocnění a úmrtí, 

1988-21. 11. 2013
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