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V Liberci 5. února 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA
INFEKCE VIREM LIDSKÉ IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI - HIV
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v ČR evidováno celkem 2620 HIV pozitivních osob, se zjištěným klinicky
rozvinutým obrazem AIDS u 458 z nich (občané ČR a rezidenti). Nejvíce – 65% bylo pozitivních
homosexuálních/bisexuálních mužů, následovali heterosexuální jedinci (25%), kde byl poměr mezi oběma
pohlavími zhruba vyrovnaný, lehce převažovaly ženy. Kromě uvedeného bylo evidováno 404 HIV
pozitivních cizinců – podle geografické oblasti nejvíce z východní Evropy a subsaharské Afriky. Celkově
za rok 2015 bylo v ČR provedeno cca 1 300 000 vyšetření.
V Libereckém kraji bylo ke stejnému datu evidováno kumulativně celkem 59 HIV pozitivních osob,
z nichž u 13 osob byl zjištěn klinický obraz AIDS. V roce 2015 tak v LK přibylo 7 nových případů,
nejvíce za sledované období – v rámci ČR to představuje sedmou nejvyšší relativní nemocnost*. Pro
srovnání - v roce 2014 jsme evidovali 4 nové případy – desátá nejvyšší relativní nemocnost v rámci ČR.
Od roku 1985 je u nás registrován postupný nárůst hlášených případů HIV/AIDS. Není tak dramatický, jak
se očekávalo, ale stále mimořádně závažný. Přestože je veřejnost o této skutečnosti průběžně informována,
narůstá v naší populaci přesvědčení, že je nebezpečí nákazy z pohledu jedince zanedbatelné. K tomu též
přispívá fakt, že nákaza postihuje více určité menšinové skupiny obyvatel. Nutno si ale uvědomit, že mezi
"normálním" a tzv. rizikovým způsobem chování je velice tenký led. Nežijeme izolovaně, ale ve
společnosti, v rodinách, máme děti, známé, přátele, můžeme být hospitalizováni, zraněni, ošetřování,
léčeni… a s nárůstem počtu případů v určitých komunitách stoupá riziko nákazy pro všechny jedince v
populaci.
V současné době je nebezpečným jevem snížená ostražitost osob, u kterých způsob života (sexuální
orientace, promiskuita, sexuální turistika….) přináší vyšší riziko nákazy. Již 30 let se snaží lékařská věda
najít způsob, jak onemocnění vyléčit. Byly zaznamenány pokroky v diagnostice onemocnění, v léčbě.
Zázračná léčba však zatím neexistuje. Je pravdou, že léčba je úspěšnější, více osob s nákazou žije dlouhou
dobu bez dramatických zdravotních problémů. HIV/AIDS ale i dnes představuje vždy osobní tragédii,
obrácení života naruby. Nejsilnější zbraní zůstává včasné určení diagnózy, léčba a zabránění novým, často
zbytečným nákazám u dalších mnohdy "nevinných" osob. Bagatelizování problému, zkreslené a přehnaně
pozitivní informace o léčbě navozují nebezpečný pocit "falešné jistoty". Ta je dnes významným důvodem,
proč je v současné době obtížné provádět účinná preventivní opatření.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Národního programu boje proti AIDS v České
republice http://www.aids-hiv.cz/
*

relativní nemocnost – počet nemocných vztaženo na 1 000 000 obyvatel
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