Situace v oblasti HIV/AIDS ve Zlínském kraji
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je infekční onemocnění, představující konečné
stadium infekce lidským virem imunodeficience (HIV), které je charakterizováno postupným rozvratem
a vyčerpáním imunitního systému. HIV infikovaný člověk, v tomto stadiu podléhá komplikujícím
závažným parazitárním, virovým, bakteriálním, plísňovým či nádorovým onemocněním.
Původcem infekce je lidský virus imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus), virus ze skupiny
lidských retrovirů. Pro všechny zástupce této skupiny je, kromě celé řady jiných vlastností,
charakteristické dlouhé období mezi infekcí a klinickými projevy onemocnění, které se počítá na roky
až desítky let. HIV se vyskytuje ve dvou typech, značených jako HIV-1 a HIV-2, které jsou rozšířeny
po celém světě, nicméně HIV-2 zůstává především vázán na západní pobřeží Afriky.
HIV pozitivní zůstává člověk trvale. V současné době terapií nelze virus z těla odstranit. Dostupnou
léčbou je ale možné množení viru v organismu omezit, zpomalit průběh nákazy a oddálit vznik nemoci
AIDS. Při dodržování léčebného režimu mohou lidé infikovaní virem HIV žít téměř plnohodnotným
životem desítky let.
Jak se virus HIV přenáší z jedné osoby na druhou?
Byly prokázány 3 způsoby přenosu:
- nechráněný pohlavní styk homosexuální i heterosexuální
- z matky na dítě během těhotenství, při porodu a při kojení
- krevní cestou (společné používání nesterilních jehel, stříkaček, sdílení hygienických potřeb,
které mohou být znečištěny krví- např. zubní kartáček, žiletka, transfuze krve v zemích, kde
krevní konzervy nejsou testovány na virus HIV apod.)
Virus HIV se nepřenáší:
-

vzdušnou cestou, běžným společenským a pracovním stykem, soužitím v domácnosti,
kolektivu, předměty denní potřeby, vodou, potravinami, krev sajícím hmyzem či členovci

Situace v ČR a ve Zlínském kraji:
V České republice bylo koncem měsíce listopadu 2018 evidováno 3353 HIV pozitivních osob, z toho
ve Zlínském kraji 54. Jedná se o osoby, u kterých byl proveden laboratorní test na HIV. Odhaduje se,
že ve skutečnosti je pozitivních 5x až 10x více. Ve Zlínském kraji od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 přibyly
2 nové HIV pozitivní osoby.
Kde se lze nechat otestovat?
Možností testování ve Zlínském kraji na virus HIV existuje několik. Odběr krve na toto vyšetření může
provést praktický lékař, kožní lékař nebo se lze nechat bezplatně vyšetřit v poradnách HIV/AIDS na
pobočkách Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, které jsou ve Zlíně a Vsetíně
(https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/HIV-testovani-poradna).
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