KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Problematika HIV/AIDS
Problematika HIV/AIDS představuje celosvětově vážný problém. Nakažených a nemocných
explozivně přibývá, v současné době se odhaduje počet případů nakažených na cca 35 mil.
osob a po dobu sledování od objevu onemocnění v roce 1981 AIDS již asi 25 mil. lidí
podlehlo. 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 bývalého SSSR.
Česká republika vykazuje k 31. 12. 2017 celkem 3 160 HIV pozitivních osob, z toho je 2 715
mužů a 445 žen. U 590 osob se již onemocnění rozvinulo do stádia AIDS a 398 osob
onemocnění podlehlo. 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 je hlášeno od roku 1988 do konce roku 2017 celkem 218 HIV pozitivních osob.
Z tohoto počtu je 190 infikovaných mužů a 28 žen. V roce 2016 bylo hlášeno 22 nově
diagnostikovaných HIV pozitivních osob. Jedná se o 21 mužů a 1 ženu. V roce 2017 došlo
k poklesu hlášení nových onemocnění, bylo hlášeno 12 onemocnění z toho 10 mužů a 2
ženy. Z celkového počtu nově zjištěných HIV pozitivních osob je 7 MSM, 3 osoby
s heterosexuální orientací a 2 osoby orientaci neuvedly. V roce 2017 je nejvíce případů
hlášeno v okrese Frýdek-Místek (4), potom Ostrava (3) a Karviná (3) a 2 případy v okrese
Nový Jičín.
Za celá sledovaná období od roku 1988 je nejvyšší kumulativní nemocnost v okrese Ostrava
(100), dále v okresech Karviná (36) a Frýdek-Místek (32).

Graf 1 Hlášené případy HIV pozitivních osob v MS kraji v letech 2004–2017
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Graf 2 Hlášené případy HIV pozitivních osob MS kraj v letech 1988–2017 dle
okresů (absolutní a relativní výskyt na 100 tis. obyvatel)
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Prevence HIV/AIDS
V MS kraji fungují poradny HIV/AIDS, kde 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 i pobočku umístěnou v areálu Slezské
nemocnice v Opavě. Důležitým úkolem poraden je poskytování informací k možnostem
prevence HIV/AIDS, včetně možnosti bezplatného testování. Kromě těchto stálých center
provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě i jiné organizace v rámci kraje preventivně
zdravotní jednorázové akce proti šíření HIV/AIDS. Každoročně v rámci světového dne boje
proti AIDS, který připadá na 1. 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 dlouhodobě účinně potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je
stále nevyléčitelná a účinná vakcinace není k dispozici a její vývoj zatím výrazně nepokročil.
Jedinou účinnou ochranou tak zůstává prevence nákazy dodržováním zásad bezpečného
sexuálního života (sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk).
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V MS kraji provádí vyšetření na HIV protilátky tato zařízení:
Zařízení

Otevírací doba

kontakt

Česká společnost AIDS POMOC
Přízemí infekční kliniky, FN Ostrava,
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

čtvrtek
15:00-18:00 hod.
(vyš. anonymní, bezplatné)

Nonstop bezplatná telefonní linka AIDS pomoci
800 800 980, www.aids-pomoc.cz

AIDS centrum Ostrava – Klinika infekčního
lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
FN Ostrava, 17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava - Poruba

úterý: 12:30-14:00 hod.
(+ po domluvě kdykoli po-pá)
čtvrtek: 15:00-18:00 hod.
(vyš. anonymní, bezplatné)

www.fno.cz/ambulance

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Poradna AIDS/HIV
Budova ZÚ Ostrava
(vedle Hornické polikliniky)
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava
1. patro, místnost č. 125

pondělí 15:00-18:00 hod.
(vyšetření anonymní,
bezplatné, na certifikát)

www.zuova.cz

úterý
15:30-18:00 hod.
(vyšetření anonymní, bezplatné)

www.zuova.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Poradna AIDS/HIV,
areál Slezské nemocnice Opava, ambulance
infekčního oddělení - pavilon S
Olomoucká 86, 746 01 Opava

Zdroj: registr KHS MSK
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