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Světový den boje proti AIDS 2019 

Dne 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS, který je v letošním roce 

připomínán pod heslem „Komunity znamenají rozdíl“. Základní myšlenkou je klíčová 

role komunit (zdravotníků, sdružení HIV pozitivních osob a jiných organizací 

zabývajících se touto problematikou) v informovanosti obyvatel a v posílení primární 

zdravotní péče k dosažení kvalitnějšího života nemocných. 

K 30. září 2019 bylo od roku 1985 v České republice zaznamenáno celkem 3 549 

HIV pozitivních osob. Nejvíce (1 729 osob) jich doposud bylo hlášeno z hlavního 

města  Prahy. Výskyt tohoto onemocnění na území ČR stále narůstá, během 

posledních osmi let se virem HIV nově nakazilo o 128 % více osob než kdy dřív, 

čímž se ČR umístila na pátém místě celosvětového žebříčku zemí s nejvyšším 

nárůstem nově hlášených onemocnění. 

V Moravskoslezském kraji bylo od roku 1988 do konce roku 2018 evidováno celkem 

231 HIV pozitivních osob, 203 mužů a 28 žen. V roce 2019 bylo k 31. 10. 2019 

zaznamenáno 13 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob, ve všech případech 

se jednalo o muže mající sex s muži. Nejvíce nemocných bylo hlášeno z Ostravy (5 

osob) a Opavy (3 osoby). 

Nejlepší strategií a nejúčinnější metodou v boji proti AIDS stále zůstává prevence. 

Virus HIV se přenáší pohlavním stykem a krví, proto mezi nejzákladnější preventivní 

opatření patří chráněný pohlavní styk, nesdílení aplikačních pomůcek u injekčních 

uživatelů drog a v neposlední řadě také osvěta a edukace obyvatel již od dětství. 

Samozřejmostí je v našich podmínkách testování darované krve a krevních derivátů 

všech dárců.  

V současnosti na území Moravskoslezského kraje probíhá interaktivní projekt „Hrou 

proti AIDS“, který je určen pro druhý stupeň základních škol. V rámci projektu si 

děti/studenti mohou prostřednictvím hry osvojit základní znalosti o viru HIV a 

možnostech jeho přenosu, o ostatních pohlavně přenosných infekcích a o ochraně 

před nežádoucím otěhotněním. Více informací o projektu zde. 

Informace o HIV/AIDS na: http://www.aids-hiv.cz/. 
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Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje realizují projekt Hrou 

proti AIDS. Zdroj: dokumentace KHS MSK 
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