1. prosinec - Světový den boje proti AIDS
1. prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako
světový den boje proti AIDS. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o
této zákeřné nemoci způsobené virem HIV. V současnosti žije na
světě přes 35 milionů lidí nakažených virem HIV. Česká republika
vykazuje celkem 2.539 HIV pozitivních osob. U 445 osob propuklo
onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 232 osob.
Mezi infikovanými převládají muži mající sex s muži a nejvíce
postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25-34 let. Z
celkového počtu 2.539 HIV pozitivních osob je k 30.9. - 2.146 mužů
a 393 žen. V Moravskoslezském kraji evidujeme od roku 1988
k dnešními dni celkem 181 HIV pozitivních osob. Z tohoto počtu je
156 infikovaných mužů a 25 žen. V letošním roce máme hlášeno
v MSK 12 nových diagnostikovaných HIV pozitivních osob a
jedná se o 11 mužů a jednu ženu. Deset mužů uvedlo
homosexuální orientaci a jeden muž heterosexuální orientaci. U
třech mužů byla prokázána současně i nákaza syfilidou.
Nejmladšímu muži v době stanovení diagnózy bylo 20 let. Přestože
v dnešní době je nákaza HIV léčitelna, nelze ji vyléčit. Proto je stále nezbytná prevence,
spočívající zejména v partnerské věrnosti.

„TRAMVAJ PROTI AIDS“
U příležitosti Světového dne boje proti AIDS již tradičně vyjede 1.12.2015 do ulic Ostravy
„Tramvaj proti AIDS“, organizovaná Českou společnosti AIDS pomoc a Dopravním
podnikem Ostrava. Zájemcům bude poskytovat informace k problematice HIV/AIDS
pracovník Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Občané a návštěvníci v tramvaji budou moci cestovat zdarma a získat informace o
problematice HIV/AIDS a možnostech testování zdarma. Tramvaj vyjede 1. 12. odpoledne
ve 14,00 hodin ze zastávky Výstaviště. Zájemci budou moci přispět na Boj proti AIDS
zakoupením symbolu červené stužky. Jízdní řád preventivní tramvaje naleznete zde.
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