MOBILNÍ TESTOVÁNÍ NA HIV PROTILÁTKY
COLOURS OF OSTRAVA

Jako každoročně proběhne tento víkend v Ostravě multižánrový mezinárodní
Ossttrraavvaa„„. Od roku 2012 se koná v prostředí
Coolloouurrss ooff O
hudební festival „„C
Dolních Vítkovic a v roce 2015 tento hudební festival navštívilo přes 43.000 lidí.
V souvislosti s tímto hudebním festivalem bude probíhat mobilní testování na HIV
protilátky, které bude zajišťovat Česká společnost AIDS pomoc. Testování bude
bezplatné, anonymní a výsledek bude k dispozici na počkání. V případě reaktivity a
pozitivního výsledku se provádí kontrolní krevní odběr, který se zasílá ke konfirmaci
do Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v
Praze.
Laboratorní test stanoví, zda v odebraném vzorku krve jsou přítomny protilátky proti
HIV. Tyto protilátky se v krvi dají laboratorně prokázat až po určité době, většinou za
2 – 3 měsíce po nákaze, tzn. že na laboratorní test by se měla dostavit osoba
nejdříve za 2 měsíce po rizikovém sexuálním kontaktu a do té doby se chovat
disciplinovaně, tj. abstinovat nebo používat ochranu při sexuálním styku.
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Více informací naleznete na těchto webových stránkách :http://www.hiv-prevence.cz/
nebo https://www.aids-pomoc.cz/
V Moravskoslezském kraji evidujeme k 30.6.2016 celkem 194 HIV pozitivních osob.
Z tohoto počtu je 168 infikovaných mužů a 26 žen. V letošním roce bylo KHS MSK
hlášeno 10 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob. Jedná se o
9 mužů a 1 ženu. Osm mužů uvedlo homosexuální orientaci a jeden muž a jedna
žena heterosexuální orientaci. U třech mužů byla prokázána současně i nákaza
syfilidou. Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20-34 let.
V přenosu nákazy převládá sexuální přenos, a proto nejlepší prevencí je
dodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost,
partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk).
Současná dostupná léčba potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je v
současné době stále nevyléčitelná a účinná vakcinace dosud není. Lidé s pozitivním
výsledkem by se měli chovat disciplinovaně a nešířit infekci dál.
Osoby, které mají pochybnosti o možné nákaze v důsledku nechráněného
pohlavního styku, náhodného sexuálního kontaktu s neznámou osobou apod., mají
možnost se dát bezplatně anonymně vyšetřit. Podrobnější informace, kde se lze
nechat vyšetřit v Moravskoslezském kraji naleznete na stránkách www.khsova.cz
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
www.khsova.cz

