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V Liberci 30. listopadu 2012 

 

Tisková zpráva 

1. PROSINEC – SVĚTOVÝ DEN  BOJE PROTI AIDS 

K 31.10.2012 je v Libereckém kraji dle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS evidováno celkem 
42 HIV pozitivních osob, což je 95,9 na 1 000 000 obyvatel. U 30 osob probíhá nákaza bez příznaků, u 4 
se již onemocnění projevuje jako non AIDS klinické stadium a u 8 osob se jedná o plně rozvinuté 
onemocnění AIDS. Od listopadu loňského roku do konce letošního října – tedy za uplynulých 12 měsíců 
-  přibyly v Libereckém kraji 2 HIV pozitivní osoby. Relativním počtem HIV pozitivních osob na 1 mil. 
obyvatel se LK řadí na  5. místo v ČR s nejnižším počtem pozitivních osob. Naopak nejvíce pozitivních 
osob má Praha, následuje kraj Středočeský a Jihomoravský.  

V ČR je ke stejnému datu 1858 HIV pozitivních osob (muži 1526, ženy 332). U 1270 probíhá nákaza 
zatím bez příznaků, u 225 se onemocnění projevuje jako non AIDS klinické stadium a u 363 je 
onemocnění AIDS v plně rozvinutém stadiu. Ke konci roku 2011 bylo v ČR registrováno 1675 HIV 
pozitivních osob.  

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti AIDS si dovolujeme upozornit na následující související 
užitečné informace  

TELEFONICKÉ  LINKY AIDS V L IBERECKÉM KRAJI : 
www.khslbc.cz-informace-odbor protiepidemický  

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: 

Liberec, Husova 64 – ℡ 485 113 333 nebo 485 253 127 
(pondělí, úterý, čtvrtek 7-15 hod., středa 7 - 17 hodin, pátek 7 - 14.30 hod.) 

Česká Lípa, Purkyňova 1849 ℡ 487 820 010, 487 826 888 
(pondělí až pátek 8-15 hodin) 

Jablonec nad Nisou, Podhorská 62 ℡ 483 368 515 
(pondělí a středa 8-12 a 13-16 hod., úterý, čtvrtek, pátek 8-12 a 13-14 hod.) 

Semily, Ke Stadionu 204, ℡ 481 622 657 
(pondělí a středa 7.30-15 hod, úterý a čtvrtek 7-15 hod., pátek 7-14.30 hod.) 

K-centrum Liberec, Rumunská 5/a, Liberec, provozovatel: Most k naději, o.s.,  
P. Jilemnického 1929, Most – ℡ 476 701 444 (9-21), 602 338 092 (pondělí až neděle 10- 20 hod.) 

ODBĚR KRVE NA HIV  S HIV  PORADENSTVÍM : 

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci: 
Liberec, U Sila 1139  ℡ 482 411 624 
(pondělí, úterý 10-12 a 13.00-17 hod., středa, čtvrtek 7.30-12 a 13,00-14,00 hodin, pátek 7,30-8,00, není 
třeba se předem objednat).  Paušální poplatek 500 Kč. 

Občanské sdružení Pasant (K-centrum pro drogově závislé):  

Česká Lípa, Hálkova 1794 – ℡487 831 545, 777 932 717, poradenství: pondělí – pátek 10.00 – 16.00 
hod., testování: každý den, po dohodě každý pracovní den. 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________ 
Strana 2 (celkem 2)  

 

ODBĚR KRVE NA HIV  BEZ HIV  PORADENSTVÍ: 

Laboratoř - klinická biochemie a hematologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 15,            
466 60, Jablonec nad Nisou ℡ 483 345 111, pondělí až pátek 7 -9 hodin, odběr se provádí i bez 
předchozího objednání a nalačno. 

Národní program boje proti AIDS v České republice: www.aids-hiv.cz 

Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS“  – bezplatné volání z kteréhokoli místa ČR: 
                                       pondělí až pátek 13-18 hod  ℡ 800 144 444 

Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS České společnosti AIDS pomoc ℡ 800 800 980 

KONZULTACE VYŠET ŘOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ OSOB PŘI PORANĚNÍ  o neznámou jehlu nebo o jehlu použitou 
nemocným nebo nosičem virových hepatitid B a C event. HIV. Opatření u poraněných osob se zajišťují 
jak u zdravotnických pracovníků, tak u civilních osob. Poranění těchto osob je nutné hlásit co nejdříve 
na ℡ 485 253 143, 485 253 172 (okres Liberec), 487 820 010 (okres Česká Lípa), 483 368 516 (okres 
Jablonec nad Nisou), 481 622 657 (okres Semily) k zajištění účinných opatření. 

PORTÁL PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ EU-HIV-AIDS 
http://ec.europa.eu/health-eu/index_cs.htm  
(přímý odkaz je možný též z  www.khslbc.cz-informace-odbor protiepidemický ) 

Portál zdraví EU je oficiálním portálem Evropské unie  věnovaný veřejnému zdraví a od jara letošního 
roku je  přístupný také v českém jazyce. Posláním portálu je zvýšit informovanost o iniciativách a 
programech v oblasti veřejného zdraví na úrovni EU a přispět k většímu zapojení veřejnosti do těchto 
aktivit. Portál nabízí velké množství jasných a vědecky podložených tématických informací o opatřeních 
na ochranu zdraví a prevenci nemocí. Zájemcům poskytuje přístup i do statistických databází.  

Informace týkající se HIV/AIDS jsou umístěny v sekci ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY .  
REGIONÁLNÍ PROGRAM PREVENCE HIV  – AIDS 
www.khslbc.cz-informace-odbor protiepidemický  

Regionální program vychází z Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice 
v období let 2003-2007. Základním cílem regionálního programu je co nejvíce omezit další šíření nákazy 
HIV/AIDS v  populaci Libereckého kraje a její dopad ve všech sférách společnosti, kterých se dotýká. 
KHS LK se sídlem v Liberci koordinuje aktivity na úseku HIV/ AIDS na území Libereckého kraje. 

Program prevence je zaměřen na následující skupiny: 

� na obecnou populaci 

� na gravidní ženy (s ohledem na riziko přenosu HIV z matky na dítě) 

� na jednotlivé skupiny s rizikovým chováním nebo skupiny ve vyšším riziku 

� na dárce krve a jejích složek, orgánů, včetně krvetvorných buněk, tkání a spermatu  

� na HIV pozitivní osoby. 

Základní prioritou je prevence a preventivní programy, zaměřené na shora uvedené cílové skupiny, 
s cílem dosáhnout jejich informovanosti a zejména takové změny v chování, které povedou 
k omezení dalšího šíření infekce HIV.  

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


