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Rozkoš, ale za jakou cenu? 

Problematika HIV/AIDS představuje podle nedávné zprávy WHO jedno z 10 
největších zdravotních rizik pro lidstvo. Nakažených a nemocných dále přibývá 
a nárůst se zatím nedaří zastavit. Celkový počet případů nakažených se odhaduje na 
cca 37 mil. osob, a po dobu sledování od objevu onemocnění v roce 1981 mu již asi 
25 mil. lidí podlehlo. Každoročně nemoci podlehne cca 1 milion lidí a ročně se nově 
nakazí asi 1,8 milionu osob. 

Virus HIV se přenáší nejčastěji sexuálním stykem, prostřednictvím krve, spermatu či 
poševním sekretem. Infikovaná osoba je nakažlivá prakticky okamžitě po vniknutí 
viru HIV do organismu, tedy ještě v inkubační době před rozvojem akutní infekce. 
Celosvětově se hovoří až o pandemii AIDS, alarmující jsou zejména počty 
nemocných a nakažených a jejich nárůst v subsaharské Africe a také v zemích 
východní Evropy. 

Česká republika vykazuje k 31. 12. 2018 celkem 3 814 HIV pozitivních osob, z toho 
je 3 208 mužů a 606 žen. U 677 osob se již onemocnění AIDS objevilo a 299 osob 
onemocnění podlehlo. V loňském roce došlo k nárůstu o 208 nově zjištěných HIV+ 
osob. Mezi infikovanými osobami výrazně převládají muži a to zejména MSM (muži 
mající sex s muži), nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20 – 49 
let.  

V MS kraji evidujeme od roku 1988 do konce roku 2018 celkem 231 HIV pozitivních 
osob. Z tohoto počtu je 203 infikovaných mužů a 28 žen. V roce 2018 bylo v MS kraji 
hlášeno 13 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob, ve všech případech se 
jednalo o muže. Z celkového počtu nově zjištěných HIV pozitivních osob je 7 MSM, 
4 osoby s heterosexuální orientací a 1 osoba bisexuální orientace. U 1 osoby zůstala 
sexuální orientace nezjištěna. V roce 2018 je nejvíce nových onemocnění evidováno 
v Ostravě (8), v okrese Karviná (2) a Nový Jičín (2) a jeden případ v okrese Bruntál. 
Za celé sledovaná období od roku 1988 je nejvíce nemocných v Ostravě (108), 
v Karviné (36) a ve Frýdku-Místku (32). 
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HIV pozitivní osoby, MS kraj, 2004 – 2018 

 

 

Prevence HIV/AIDS 

 
V MS kraji fungují poradny HIV/AIDS, ve kterých je prováděno bezplatné a anonymní 
testování na HIV protilátky včetně poradenství, a to AIDS centrum při infekční klinice 
FN v Ostravě a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který má pobočku 
umístěnou i v areálu SN v Opavě. Kromě těchto stálých center občas ZÚ se sídlem 
v Ostravě i jiné organizace provozují v rámci kraje preventivně zdravotní jednorázové 
akce proti HIV/AIDS. Každoročně v rámci světového dne boje proti AIDS, který 
připadá na1. prosince, vyjíždí do ulic Ostravy „Tramvaj proti AIDS“, na této akci se 
podílí i pracovníci KHS MSK. Preventivní akce mají za cíl seznámit veřejnost 
s možnostmi prevence a léčby onemocnění. Je však nutno si uvědomit, že současná 
dostupná léčba sice dokáže dlouhodobě účinně 
potlačovat klinické projevy nákazy, avšak nemoc 
je stále nevyléčitelná. Účinná vakcinace dosud 
není k dispozici a její vývoj zatím výrazně 
nepokročil. Jedinou spolehlivou ochranou tak 
zůstává prevence nákazy dodržováním zásad 
bezpečného sexuálního života (sexuální 
zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný 
pohlavní styk). 
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