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V Liberci 1. prosince 2017 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

1. PROSINEC – SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS 

Od roku 2002 je v ČR zaznamenáván výrazný setrvalý nárůst výskytu infekce HIV občanů 

ČR a cizinců s trvalým pobytem (rezidentů). V roce 2002 bylo zaznamenáno 50 nových 

případů infekce, v roce 2016 to bylo 286 případů. V letošním roce ke dni 30. 9. 2017 bylo 

nově zjištěno 194 případů. V průběhu roku 2017 bylo v ČR provedeno 983 853 vyšetření 

na HIV pozitivitu. 

V Libereckém kraji evidujeme k 30. 9. 2017 celkem 78 HIV pozitivních osob. Od 

začátku letošního roku přibyly 4 nové případy onemocnění.   

V současné době neexistují žádná specifická preventivní opatření. K dispozici není účinná 

očkovací látka ani jiné běžně dostupné profylaktické preparáty. Pokroky v léčbě, která zatím 

nedokáže zcela zničit nákazu v organizmu významně prodlužují délku života. To na druhé 

straně vede k podceňování rizika z nákazy s negativním dopadem na epidemiologickou 

situaci. Zásadní úlohu tak hraje prevence - primární prevence spočívající ve výchově vedoucí 

ke změnám přístupů a chování v sexuálním životě – přenos sexuální cestou je hlavní cestou 

přenosu infekce v ČR (91,1 % z nových případů v roce 2016).  Podrobné informace jsou 

k dispozici na stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice 

http://www.aids-hiv.cz/ (portál spravuje SZU Praha – aktuální informace týkající se testování 

a poradenství). Sekundární prevence spočívá ve vyhledávání HIV pozitivních osob – 

pravidelně nabízené anonymní/adresné testování v poradnách - včasné určení diagnózy, 

následná léčba a zabránění přenosu viru na další osoby – jsou zásadní body v prevenci 

boje proti HIV.     

Sledování infekce HIV v České republice bylo zahájeno 31.10.1985. Od tohoto data bylo 

k 31.9.2017 celkem zjištěno 3100 HIV pozitivních osob (občanů ČR a rezidentů), z čehož 

bylo 2664 mužů. U 573 z nich byl zjištěn rozvinut klinický obraz AIDS. Nejvíce 

infikovaných představují homosexuální a bisexuální muži (66%), následují heterosexuální 

jedinci (24%), kde byl poměr mezi oběma pohlavími zhruba vyrovnaný, lehce převažovaly 

ženy dále injekční uživatelé drog a drogově závislí homosexuálové a bisexuálové. 

Kromě uvedeného bylo evidováno 428 HIV pozitivních cizinců (9 nových případů za rok 

2017) – podle geografické oblasti nejvíce z východní Evropy a subsaharské Afriky.  

(čerpáno z údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS SZÚ Praha) 
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