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Odhad počtu žijících dospělých 
a dětí s HIV+ (svět – r. 2013)
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(svět – r. 2013)



Odhad úmrtí na AIDS –
dospělí a děti (svět – r. 2013)





ZprZpráávy ze svvy ze svěětata……r. 2009r. 2009

Německá zpěvačka, která měla šířit HIV, je 
na svobodě.
Zpěvačka z populární německé dívčí
skupiny No Angels Nadja Benaissová je 
podezřelá z toho, že měla pohlavní styk se 
třemi muži, aniž by je informovala, že je 
HIV pozitivní. Jeden z nich se smrtelným 
virem nakazil. 



Zprávy ze světa…r. 2016

Zpěvák Prince (✝57) zemřel na AIDS a 
vážil pouhých 36 kilogramů, tvrdí šokující
zpráva z USA 

28. dubna 2016 9:46 

Zpěvák Prince (✝57) zemřel na AIDS a 
vážil pouhých 36 kilogramů, tvrdí šokující
zpráva z USA 

28. dubna 2016 9:46 



Situace v Situace v ČČR 2015R 2015

V r. 2015 bylo v České republice za celý rok 
diagnostikováno 266 nových případů nákazy HIV, 
což bylo nejvíce za posledních 30 let. Přitom ještě
do roku 2006 se roční růst pohyboval v desítkách. 
Rekordní byl i počet nových případů nemoci AIDS,

a to 31. 



Měsíc únor 2016 již zaznamenával první odchylky od „normálu“. V měsíci únoru 2016 
byl v průměru každý den zaznamenán 1 nový diagnostikovaný případ HIV 
infekce – každý den jeden občan nebo rezident žijící v České republice slyšel 
větu „jste HIV pozitivní“. Ve statistikách způsobu přenosu „matka – dítě“ nám přibyl 
nový případ a v nozokomiálním přenosu je zaznamenán také nový případ HIV infekce. Za 
první dva měsíce roku 2016 dosáhl počet 65 nových případů infekce, pro porovnání - za 
celý rok 1997 bylo diagnostikováno 62 a za rok 2003 to bylo 63 nových případů HIV 
infekce. 

Jak dopadne rok 2016 v celkovém počtu nových případů HIV infekce? 
To záleží jen na každém z nás.

Miroslav Hlavatý
Red Ribbon, z.s.
poradenství, prevence a boj proti AIDS

Situace v Situace v ČČR 2016R 2016



V únoru 2016 se v Česku objevilo 
36 případů HIV, 2x více než vloni

Od začátku roku do února 2016 přibylo nakažených o 65 z 
celkového počtu 2685 případů HIV+, růst se tak oproti loňsku 
zrychlil o třetinu. (V březnu 2016 - 2715 HIV+, v dubnu 2016 –
2738 HIV+, v srpnu 2016 – 2836 HIV+).

Letošní výrazné zrychlení nárůstu výskytu HIV potvrzuje trend, 
před kterým již dříve varovali odborníci. Lékaři a pracovníci 
neziskových organizací upozorňují, že strach z HIV a nemoci 
AIDS, kterou virus způsobuje, v Česku opadá. Lidé se přestávají
chránit a spoléhají na moderní léčbu, díky níž mohou nemocní žít 
výrazně déle. Lékaři ale zdůrazňují, že terapie má sice nyní méně
vedlejších účinků než dříve, je však stále velmi nepříjemná a 
chorobu nevyléčí. 



HIV a AIDS v ČR 
kumulativní údaje – stav k 29.2.2016



HIV v HIV v ČČR podle zpR podle způůsobu psobu přřenosu enosu 
kumulativnkumulativníí úúdaje k 29.2.2016daje k 29.2.2016

homosexuální/bisexuální
1.743- 64,92%

injekční uživatelé drog
101 - 3,76%

injekční uživatelé
drog homo/bisex

57 - 2,12%

hemofilici
17 - 0,63%

transfúze 
a krevní

preparáty
14 - 0,52%

heterosexuální
660 - 24,58%

z matky na dítě
8 - 0,30%

nosokomiální
5 - 0,19% nezjištěný nebo jiný 

80 - 2,98%

zdroj: Národní referenční laboratoř pro AIDS v SZÚ Praha



SexuSexuáálnlníí orientace orientace ČČechechůů……
(aktu(aktuáálnlníí info)info)

Prof. Jaroslav Flegr (58) Prof. Jaroslav Flegr (58) – přírodovědecká fakulta UK, Národní ústav duševního zdraví - věnuje se evoluční
biologii, evoluční psychologii a parazitologii 

Dosavadnosavadníí výsledky výzkumu výsledky výzkumu –– opak. studie toxoplazmopak. studie toxoplazmóózy (04/16):zy (04/16):
homosexuhomosexuáálovlovéé –– mumužži: cca 10 % (!), i: cca 10 % (!), žženy: 5 eny: 5 –– 6 %6 %
bisexubisexuáálovlovéé -- mumužži: cca 1 %, i: cca 1 %, žženy: 5 eny: 5 –– 6 % 6 % 
asexuasexuáálovlovéé –– cca 13 % mucca 13 % mužůžů i i žžen odmen odmííttáá partnerský sex, partnerský sex, 

1 % mu1 % mužůžů a 3 % a 3 % žžen odmen odmíítajtajíí jakýkoliv sexjakýkoliv sex
cca 1/3 cca 1/3 žžen uven uvááddíí, , žže je ve je vůůbec nepbec nepřřitahujitahujíí žženy, 2/3 mueny, 2/3 mužůžů dtto dtto 
mumužži i -- pouze 46 % preferuje jako rovnocennou partnerku pouze 46 % preferuje jako rovnocennou partnerku žženu, enu, 

34 % z nich preferuje 34 % z nich preferuje žženu podenu podřříízenouzenou
žženy eny –– pouze 17 % preferuje podpouze 17 % preferuje podřříízenzenéého partnera ho partnera 
""……pro pro žženy je mnohem atraktivneny je mnohem atraktivněějjšíší být znbýt znáásilnsilněěnnáá nenežž pro mupro mužže e 
znznáásilsilňňovatovat ……""



VVěěk v dobk v doběě prvnprvníí diagndiagnóózy HIV + zy HIV + 
(mu(mužži a i a žženy)eny)

kumulativnkumulativníí data ke dni 29.2.2016 data ke dni 29.2.2016 
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HIV infekce podle HIV infekce podle 
kraje bydlikraje bydliššttěě –– úúnor 2016nor 2016



HIV infekce podle HIV infekce podle 
kraje bydlikraje bydliššttěě –– srpen 2016srpen 2016



Rok Celkový počet 
HIV+ osob

Počet HIV+ osob
z Kh kraje žijících i 
v ostatních krajích

Počet HIV+ 
cizinců

v Kh kraji

Počet 
uskutečněných 

epidemiologických 
šetření

2013 8
6

1 5
3 muži, 2 ženy

2014 5
2

- -
2 muži

2015
abs. 12

(rel. na 1 mil.
21,66)

8

7 27 mužů (1 úmrtí)
1 žena

2016 22 (do18.k.t.)
24 (do 41.kt.)

20
9 12 

(5 cizinců)15 mužů, 5 žen

HlHlášášeneníí HIV+ osobHIV+ osob
z NRL a z AIDS centra FN HKz NRL a z AIDS centra FN HK



Nahlášené HIV+ osoby 
v Kh kraji – významný nárůst

Období Celkový počet 
HIV+ osob

Počet HIV+ osob
z Kh kraje žijících 

i v ostatních 
krajích

Počet HIV+ 
cizinců

v Kh kraji

2013-2015 25 8 16

2016 22 (do 18. k.t.)
24 (do 41.k.t.)

8
19

(Ukrajina, Rusko, 
Kuba)



SexuSexuáálnlníí orientace orientace ššetetřřených ených 
HIV+ osob HIV+ osob 

v Kh kraji v roce 2016v Kh kraji v roce 2016

Sexuální orientace Počet osob

Homosexuál 7

Bisexuál 3

Heterosexuál 10



Koincidence HIV+ osob Koincidence HIV+ osob 
s jinými onemocns jinými onemocněěnníími v r. 2016mi v r. 2016

HIV 
pozitivita

+

Onemocnění Počet osob

Syfilis 2

Klinicky závažný případ chřipky 1

Virová hepatitida typu B 2

Virová hepatitida typu C 1

Akutní tonzilitida 1



Co dodat…







To ale stTo ale stáále jele ješšttěě nenneníí koneckonec……





ZZáávvěěr :r :
 Počet HIV+ stále roste (včetně jejich koincidencí s dalšími 

onemocněními, zejména dalšími STD), zapomíná se na prevenci!
 Toto onemocnění není do dnešní doby vyléčitelné, ale je jen 

léčitelné – investovat do prevence se tedy vyplatí jak z lidských, tak 
i ekonomických důvodů!

 Přibývá pozdních prvozáchytů v pokročilém stádiu AIDS – nižší
efektivita léčby, větší strádání…

 Určitá právní bezmocnost – s vyšetřením na HIV+ musí být souhlas, 
nemožnost vyšetřit kontakty (a chránit tím i ostatní zdravou 
populaci), pokud nechtějí…

 Narůstá význam edukace – informování osoby infikované HIV o 
způsobech přenosu, morálních zásadách a právních povinnostech, 
jejichž respektování je nutné k zabránění dalšího šíření nákazy.

 Epidemiologické šetření a zjišťování rizikových kontaktů včetně
jejich zajištění je velmi důležité a nezastupitelné!



Děkuji za pozornost…


