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„Aktivnější přístup k problematice HIV/AIDS“  
reakcí na nepříznivý vývoj epidemiologické situace  

a nedostatečné financování prevence HIV nákazy v posledních letech  

 

 

31. 10. 2015

NOVÉ PŘÍPADY INFEKCE HIV V ČESKÉ REPUBLICE
V JEDNOTLIVÝCH LETECH

(občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem)
Absolutní údaje ke dni
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Dotační program  

Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 

Určen pro široké spektrum organizací, vč. NNO 

Hlavní cíle: 

• zajištění anonymního a bezplatného HIV testování  

a poradenství  

• realizace preventivních aktivit v rizikově se chovajících 

populačních skupinách a u adolescentů 

 

Financování – výrazné navýšení  

financování v posledních  

třech letech: 

• v roce 2014:  3 mil. Kč 

• v roce 2015:  5,1 mil. Kč 

• pro rok 2016:  10,9 mil. Kč 



Vyčlenění finančních prostředků  

pro organizace přímo řízené MZ ČR 

V roce 2015 přiděleno 6 milionů: 

- pro činnost Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS 

- ke zřízení nových AIDS poraden 

- na činnost manažerky Národního programu HIV/AIDS 

např. na: 

• kampaň k Evropskému testovacímu týdnu; 

• vzdělávací aktivity (semináře, školení pracovníků poraden…);  

• vydání a distribuci nových zdravotně výchovných materiálů. 

 

Pro rok 2016 poradou vedení MZ již schválena  

na uvedené aktivity částka ve výši 8 milionů korun. 



Nové Poradny AIDS 

Zajištění bezplatného anonymního 

testování, poradenských  

a konzultačních služeb  

Lokality: 

• BRNO 

• OSTRAVA 

• OLOMOUC 

• PARDUBICE 

• KLATOVY 

• TÁBOR 

ZÚ se sídlem v Ústí n. Labem 

ZÚ se sídlem v Ostravě 

Státní zdravotní ústav 

 



Vybrané aktivity ke zvyšování zdravotní gramotnosti   

v oblasti prevence HIV/AIDS nákazy 

Bylo vydáno několik nových zdravotně výchovných materiálů, např. 

brožura „Hádej, kdo jsem“ pro žáky ZŠ,  

preventivní balíček „Sada správného muže“ či leták  

„Reaktivní výsledek rychlotestu ještě neznamená, že jste HIV 

pozitivní“, určený pro testování HIV v terénu.  

Pro pracovníky v Poradnách AIDS bylo uskutečněn  

celodenní seminář a školení pro zvýšení kvality jejich práce. 

Besed zaměřených na problematiku prevence HIV/AIDS  

a dalších pohlavně přenosných nákaz se v letošním roce zúčastnilo 

již více než 6 tisíc žáků a studentů.  

Interaktivním programem „Hrou proti AIDS“ bylo letos osloveno  

již více než 7 tisíc studentů ZŠ a SŠ.  

Tyto aktivity zajišťují ve školách pracovníci SZÚ, ZÚ a  KHS.  



Dotazníkové šetření k realizaci výuky  

problematiky HIV/AIDS na ZŠ a víceletých gymnáziích 

- průzkum znalostí a postojů mezi žáky 7. až 9. tříd 

provedený Státním zdravotním ústavem 

- zjištěny hlavní znalostní mezery,  

např. chybné určení doby, kdy zajít na test po 

rizikové situaci a neznalost pojmu profylaxe 

- pouze polovina žáků ví, že se HIV nepřenáší 

společným užíváním WC a jedna třetina neví,  

že hormonální antikoncepce před HIV neochrání 

- již v tomto věku byly zaznamenány výrazné rezervy 

v postojích vůči HIV pozitivním 

- kompletní výsledky na www.prevencehiv.cz 



Evropský týden testování na HIV a žloutenky 

• Evropský testovací týden je kampaň probíhající v mnoha 

státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné 

testování na HIV infekci a letos nově i na žloutenku  

typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce. 

• Akce proběhla poprvé v roce 2013 celoevropskou iniciativou  

„HIV v Evropě“ a ČR se jí již v tomto roce účastnila. 

• V roce 2014 proběhla akce 

v 56 zemích  

a v ČR bylo v rámci této akce  

provedeno  

téměř tisíc vyšetření na HIV. 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPR3_GEmskCFQvxFAodxi0JcA&url=http://www.prevencehiv.cz/akce/evropsky-testovaci-tyden/&bvm=bv.107763241,d.bGQ&psig=AFQjCNEoFT3O3CGH5IL1OLEhklve-SEBWQ&ust=1447938354265525


Evropský týden testování na HIV a žloutenky 

• Akce bude probíhat od 20. 11. do 27. 11. 2015  

a předchází tak 1. prosinci, kdy si celosvětově připomínáme 

Světový den boje proti AIDS. 

• Akce je určena široké veřejnosti. Nechat otestovat se může 

každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – 

zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku 

nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.  

• Akce má také za cíl upozornit širokou veřejnost na stále 

existující rizika HIV nákazy a dalších nákaz, které se přenáší 

při nebezpečném sexuálním chování a také na přístupné  

možnosti prevence přenosu těchto závažných nákaz. 



Evropský týden testování na HIV a žloutenky 

• V letošním třetím ročníku bude Evropský testovací týden 

opět probíhat po celé ČR – zapojí se do něj řada státních, 

soukromých i neziskových organizací, které budou nabízet 

testování na HIV infekci a vybraná pracoviště také na 

žloutenky typu B a C. 

• Testování nabídne v ČR celkem 61 míst plošně 

rozmístěných v každém kraji – nejvíce v Praze (10)  

a v Ústeckém kraji (8). 

• Seznam testovacích míst v ČR, které nabídnou bezplatné 

testování, je zveřejněn na http://www.prevencehiv.cz/. 

• Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní ústav. 

 

http://www.prevencehiv.cz/


 

 

Děkuji za pozornost. 
 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 

náměstek ministra  

pro ochranu a podporu veřejného zdraví 

hlavní hygienik ČR 

 


