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Předmluva
Váení pøátelé,
po dvou letech pøistupujeme k reedici Pøíruèky HIV poradenství, která obsahuje
principy speciálního poradenství pro vybrané skupiny ve zvýeném riziku
HIV/AIDS.
Oproti vydání z øíjna 2005 roziøujeme toto vydání o ètyøi nové pøíspìvky:
 HIV poradenství pro uivatele drog pøináí aktuální informace o poradenství
HIV/AIDS v rámci poraden pro osoby uívající drogy a roziøuje tak kapitolu,
která pojednává v obecnìjí rovinì o tomto rizikovém chování.
 Poradenství HIV/AIDS na èeském internetu struènì sumarizuje nejvýznamnìjí
servery, které se zabývají podáváním informací o problematice HIV/AIDS.
 Èasto kladené dotazy (FAQ) jsou zpracovány podle dotazù kladených v rámci
poradny Èeské spoleènosti AIDS pomoc. Odpovìdi a dotazy naleznete na adrese http://www.aids-pomoc.cz/internetova_poradna.html. Touto cestou bychom
rádi vyjádøili podìkování ÈSAP za laskavý souhlas s otitìním obsahu této poradny i v Pøíruèce HIV poradenství. Tato kapitola dává ilustrativní obraz toho
o co se klienti zajímají a jaké mají informace o této problematice.
 Prohláení a doporuèení k rozíøení HIV testování a poradenství otiskujeme
v èeském pøekladu v pøílohové èásti pøíruèky a to spoleènì se stanoviskem
UNAIDS/WHO k HIV poradenství. Bohuel k dnenímu dni nemáme k dispozici dokument WHO nazvaný: Guidance on provider-initiated HIV testing and
counselling in health facilities (2007), který pøichází s novou strategií HIV testování ve zdravotnických zaøízeních. Zájemce tedy odkazujeme na www.who.org,
kde naleznou anglický originál tohoto dokumentu.
Vem novým autorùm Mgr. Blance Petroové, MUDr. Ivovi Procházkovi, CSc.
a MUDr. Annì Kubátové dìkujeme za jejich pøíspìvky. Vem ètenáøùm, kteøí nám
sdìlí své pøipomínky, doporuèení a námìty budeme vdìèni a pøedem za nì dìkujeme.
MUDr. Jaroslav Jedlièka, CSc. a Jiøí Stupka, DiS.
SZÚ/CEM/Pracovitì manaera Národního programu boje proti AIDS
Praha, listopad 2007
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Úvod: pokrok v prevenci a léčbě HIV/AIDS
Bìhem posledních dvaceti let se infekce HIV a onemocnìní AIDS (syndrom
získaného imunodeficitu, anglicky acquired immunodeficiency syndrome) staly
jednou z hlavních pøíèin nemocnosti a úmrtnosti prakticky v celém svìtì.
Od poloviny devadesátých let 20. stol. dolo k velkému pokroku v prevenci a léèbì
HIV/AIDS, vèetnì vývoje úèinné antiretrovirové léèby, která pøispìla ke sníení
výskytu nemocí souvisejících s HIV a úmrtnosti na nì. I kdy díky léèbì dolo
u lidí infikovaných HIV ke zlepení kvality ivota a jeho prodlouení, dosud nelze
infekci HIV zcela vyléèit. Navíc mohly nové léèebné postupy vést k uvolnìnému
postoji k bezpeènìjímu sexu (o èem svìdèí napøíklad zvýení incidence
nechránìného análního styku u mladých muù, kteøí mají pohlavní styk s mui).
K dalím úspìchùm patøí lepí porozumìní mechanismu pøenosu HIV, irí nabídka moností testování na HIV, efektivní postupy preventivního poradenství a praktická strategie návazné péèe  co vechno mùe pøispìt ke sníení dopadu epidemie HIV v mnoha státech svìta.
Vèasná diagnostika infekce HIV je dnes povaována za základ kontroly íøení
infekce HIV (1). V kohortových studiích bylo zjitìno, e mnoho infikovaných
lidí omezuje chování, pøi kterém dochází k pøenosu infekce na sexuální partnery
nebo na partnery pøi injekèním uívání drog jakmile zjistí, e jsou HIV pozitivní.
HIV infikovaní jedinci, kteøí o své infekci nevìdí, rizikové chování neomezují.
U jedincù, kteøí se po vyetøení na HIV nedostaví pro výsledky HIV, mùe dokonce dojít ke zvýení rizika pøenosu HIV na jejich partnery. Vzhledem k tomu, e léèba sniující virovou zátì HIV mùe sníit i riziko pøenosu infekce na dalí lidi (2),
lze vèasným poskytnutím návazné lékaøské péèe zamezit íøení HIV v komunitì
a zároveò u jedince sníit riziko výskytu nemocí souvisejících s HIV a úmrtím.
Dolo k rozíøení nabídky technologií testù na HIV, co patrnì u jednotlivcù pøispìlo ke zvýení ochoty nechat se vyetøit a zjistit svùj HIV stav. K vyetøení na
HIV lze vedle vzorkù sér získaných odbìrem ze íly pouít i vzorkù odebraných
ménì invazivními metodami (jako napøíklad slin, moèi a kapky krve z prstu).
Rychlé testy na HIV umoòují, aby se klienti seznámili se svými výsledky
jetì tý den, co má své výhody pøi poskytování neodkladné lékaøské péèe
a v zaøízeních, kde je vyí pøedpoklad, e se klient pro výsledky testu nedostaví
(napøíklad na nìkterých klinikách sexuálnì pøenosných nemocí).
Bìhem devadesátých let minulého století bylo v randomizovaných kontrolovaných studiích prokázáno, e pøi omezování vysoce rizikového chování a sniování výskytu nových sexuálnì pøenosných nemocí u jedincù se zvýeným rizikem
HIV se mohou osvìdèit nìkteré metody cíleného poradenství. Volba metody má
zásadní význam pro efektivitu poradenství. Interaktivní metody zamìøené na individuální riziko a na situace, v nich dochází k ohroení klienta, jsou v poradenství
2

efektivnìjí ne didakticky pojaté informaèní metody. Protoe individuální preventivní poradenství mùe být pro poskytovatele èasovì nároènìjí ne tradièní
metody a mùe vyadovat speciální kolení, mohlo by se stát, e je nebude mono
poskytnout kadému, kdo se nechá vyetøit na HIV. Toto poznání vedlo k hledání
nových oblastí zdravotnických slueb  k vypracování strategií, které efektivnì
nasmìrují sluby v oblasti poradenství o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování
návazné péèe na klienty, u nich je nejvyí pravdìpodobnost, e z nich budou mít
nejvìtí prospìch.
Zlepení zdravotního stavu u HIV infikovaných osob podstupujících antiretrovirovou terapii pøispìlo spolu s novými technologiemi testù na HIV a efektivními
metodami poradenství k lepímu pochopení významu návazné péèe. Dále byly
vypracovány nové smìrnice pro sluby v oblasti poradenství a zprostøedkování
návazné péèe pro partnery (anglicky Partner Counseling and Referral Services PCRS).
I pøes úspìchy, kterých bylo dosaeno v oblasti prevence a léèby infekce HIV,
zùstává øada moností k prevenci infekce HIV pøi poskytování poradenství o HIV,
vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe nevyuita.
Pro text byly pouity vybrané èásti Revidovaných smìrnic pro poradenství
o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe, které jsou dostupné na
internetové stránce http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5019a1.htm).
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Obecné cíle a zásady HIV poradenství
Cíle poradenství o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe
 Zajistit pro a osoby s vyím rizikem HIV infekce
 Aby mìly pøístup k vyetøení na HIV a podpoøit tak jejich vèasné informování o jejich stavu;
 Aby se jim dostalo kvalitního poradenství o prevenci HIV a tím u nich dolo
ke sníení rizika infekce HIV nebo jejího pøenosu;
 Aby mìly pøístup k odpovídajícím slubám v oblasti návazné lékaøské péèe,
prevence a psychosociální podpory v pøípadì HIV+ výsledku.
 Podporovat vèasné vyetøení klienta na HIV, aby co moná nejdøíve znal svùj
stav, zajistit, aby vem osobám, kterým je doporuèeno, aby podstoupily
vyetøení na HIV nebo které toto vyetøení samy podstoupí, byly poskytnuty
informace o pøenosu a prevenci infekce HIV a o tom, co pøesnì znamenají
výsledky testu na HIV.
Zásady poradenství o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe
Efektivní poradenství o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe
vychází z níe uvedených zásad:
 Chránit dùvìrnost informací o klientech, kterým byly doporuèeny nebo
jsou poskytovány sluby v oblasti poradenství o HIV, vyetøení na HIV
a zprostøedkování návazné péèe. Informace o vyuití tìchto slueb klientem
jsou soukromé (tedy dùvìrné) povahy. Osobní informace nelze poskytnout dalím osobám zpùsobem, který by byl v rozporu s pùvodním souhlasem klienta.
 Pøed vyetøením na HIV získat informovaný souhlas. Vyetøení na HIV
musí klient podstoupit dobrovolnì a nikdy pod nátlakem. Informovaný souhlas
pøed provedením vyetøení na HIV má zásadní význam. Informace ohlednì
souhlasu lze klientovi poskytnout ústnì nebo v písemné podobì, a to jazykem
pro klienta srozumitelným. Souhlas s vyetøením nebo jeho odmítnutí nesmí
v ádném pøípadì ovlivnit kvalitu poskytované péèe. Informovaný souhlas se
uchovává v písemné podobì a mìl by být opatøen klientovým podpisem. Je
nutno dodrovat pøíslunou legislativu a dalí právní pøedpisy, kterými se
vyetøení na HIV øídí. Informace týkající se souhlasu je mono poskytnout
samostatnì nebo spolu s dalí dokumentací týkající se poskytnutí souhlasu
s úkony provádìnými v rámci zdravotnické péèe (napøíklad jako souèást komplexního vyetøení nebo oetøení v souvislosti s urèitými zdravotními problémy). Pokud je vak souhlas s vyetøením HIV poadován spoleènì se souhlasem s jinými vyetøeními nebo postupy, je nutno souhlas s vyetøením HIV
probrat s klientem zvlá.
 Seznámit klienty s moností anonymního vyetøení na HIV. Anonymní
vyetøení (dobrovolné vyetøení se souhlasem klienta provedené bez uvedení
klientových identifikaèních údajù v záznamech o vyetøení nebo v klientovì
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kartì, na ádance o vyetøení nebo u výsledkù vyetøení) má iroké pouití a je
vysoce efektivní. Anonymní vyetøení mùe znamenat pøínos jak pro zdravotní
stav jednotlivce, tak pro celou populaci, protoe umoní vèasné zahájení
lékaøské péèe (3). Jedinci, kteøí by jinak vyetøení nepodstoupili, mohou
tedy vyhledat anonymní vyetøení na HIV a zjistit si tak svùj stav. V souladu s nejlepími postupy pøi poskytování zdravotnické péèe by státy, kde se
anonymní vyetøení neprovádí, mìly svou politiku pøehodnotit. Pokud klient
nemá jasnì vyhranìný postoj k typu HIV testu, je tøeba mu nabídnout dùvìrné
vyetøení (se záznamem v jeho kartì), a tak ho motivovat, aby se dostavil pro
výsledky a mohl v pøípadì potøeby vyuít dalího prùbìného poradenství
a zprostøedkování návazné péèe. Klienty, kteøí se rozhodnou pro anonymní
vyetøení, je tøeba informovat o tom, e poskytovatel anonymního vyetøení,
pokud se klient pro výsledky vyetøení nedostaví, nebude ho poskytovatel
vyetøení moci kontaktovat, aby mu tyto výsledky sdìlil.
Poskytnout informace o vyetøení na HIV vem osobám, kterým bylo
vyetøení doporuèeno nebo u nich bylo vyetøení provedeno, bez ohledu
na to, zda jim bude poskytnuto i preventivní poradenství. Souèástí informací musí být seznámení klienta s tím, jakým zpùsobem mùe dojít k pøenosu
HIV, jak je dùleité seznámit se s výsledky vyetøení a co zjitìné výsledky znamenají.
Dodrovat platné legislativní pøedpisy a dalí postupy, kterými se øídí
poskytování slueb v oblasti HIV.
Poskytovat sluby, které odpovídají potøebám a prioritám klienta i komunity. Poskytovatelé by mìli pracovat na odstranìní pøekáek v pøístupu ke
slubám a pøizpùsobit sluby individuálním i komunitním potøebám. Aby se
zajistila dostupnost slueb pro klienty, lze tyto sluby poskytovat i v netradièních zaøízeních (napø. v poradenských centrech nevládních organizací nebo
v terénních zaøízeních), lze rozíøit nebo pozmìnit ordinaèní hodiny, lze
odstranit zbyteèné èasové prodlevy (napø. slouèit poradenství a vyetøení sexuálnì pøenosných nemocí/HIV s vyetøením na hepatitidu a poradenstvím v této otázce), lze usnadnit zjitìní výsledku vyetøení a lze pouít ménì invazivního odbìru vzorkù (napøíklad v pøípadì vyetøení ze slin anebo krve z prstu).
Poskytovat sluby u cizincù (pokud je to moné) v jejich jazyce. Tento faktor mùe ovlivnit to, jak klient vyhledává, pøijímá a chápe sluby v oblasti HIV.
Poskytovatelé by mìli tyto socio-kulturní faktory brát v potaz pøi plánování
a poskytování slueb v oblasti HIV, aby tak zvýili pravdìpodobnost, e se klienti dostaví pro výsledky vyetøení a budou schopni vyuít poradenskou slubu
a návaznou péèi.
Zajistìte vysokou kvalitu slueb. Aby byla prùbìnì zajitìna vysoká kvalita
slueb, které budou odpovídat potøebám klienta a komunity, mìli by poskytovatelé v písemné podobì vypracovat a pouívat standardní postupy pro
poradenství o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe a postupy
pro zajitìní a hodnocení kvality poskytovaných slueb.
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CÍLENÉ NEBO RUTINNÍ HIV PORADENSTVÍ,
VYŠETŘENÍ NA HIV A NÁVAZNÉ PÉČE
V øadì odborných studií bylo prokázáno, e v zaøízeních pro klienty s vyím
rizikem infekce HIV vzhledem k jejich chování a zdravotnímu stavu propadne
sítem cíleného vyetøování podle uvádìných rizikových faktorù mnoho klientù
infikovaných HIV. Avak v nízkoprevalenèních zaøízeních, kde vìtina klientù je
vystavena minimálnímu riziku, lze snáze uplatnit cílené vytipování klientù a
navrhnout jim vyetøení na HIV na základì zjitìní jejich rizika s cílem podchytit
nízký poèet jedincù infikovaných HIV. Poskytovatelé by pøi rozhodování, zda
budou doporuèovat poradenství o HIV, vyetøení na HIV a návaznou péèi vem
klientùm nebo pouze cílenì vytipovaným klientùm, mìli vzít v úvahu tøi faktory:
 Typ zaøízení
 Prevalenci HIV v daném prostøedí
 Ohroení klienta vzhledem k jeho chování a zdravotnímu stavu.
I kdy nìkteré typy zaøízení jsou urèeny pro rizikovìjí populace (ambulance pro
klienty se sexuálnì pøenosnými infekcemi), v jiných se mùeme setkat s jednotlivými rizikovými klienty (jako napøíklad v soukromých ordinacích zaøízení s nízkou
prevalencí). Za urèitých okolností, v pøípadì perinatálního pøenosu, akutní profesionální expozice a akutní neprofesionální expozice (kterou pøedstavuje napøíklad
vysoce rizikové sexuální chování nebo sdílení jehel), by poskytovatelé mìli
doporuèovat poradenství o HIV, vyetøení na HIV a návaznou péèi nezávisle na
prevalenci infekce èi na riziku plynoucím z chování nebo zdravotního stavu klienta.
Stanovení individuálního rizika HIV
Individuální riziko lze u klienta stanovit na základì informací uvádìných klientem
o jeho rizikovém chování, popø. klinických pøíznakù. Rizikové chování zahrnuje
injekèní uívání drog nebo nechránìný sexuální styk s osobou s vyím rizikem
infekce HIV. Pøi individuálnì zamìøeném poradenství se osvìdèily spíe otázky
doplòující ne otázky zjiovací (viz Tabulka 1). Klinické známky a pøíznaky
zahrnují sexuálnì pøenosné nemoci, které znamenají zvýené riziko infekce HIV
nebo jiné známky a pøíznaky (napøíklad akutní retrovirový syndrom nebo pøítomnost oportunních infekcí), které mohou ukazovat na infekci HIV.
Zaøízení slouící osobám s rizikovým chováním
Poradenství o HIV, vyetøení na HIV a návazná péèe by se mìly rutinnì doporuèovat vem klientùm v zaøízeních, kde je klientská populace vystavena vyímu
riziku infekce HIV nebo jejího pøenosu vzhledem k rizikovosti chování a zdravotnímu stavu klienta. Tyto sluby by se mìly poskytovat pøímo v zaøízení. V tìchto
zaøízeních by klienti, jejich chování je rizikové, mìli být v pøípadì potøeby
posíláni i k dalím odborníkùm v oblasti návazné péèe.
6

Pøípady, kdy existuje monost profylaxe infekce HIV
V nemnohých pøípadech existuje monost profylaxe. K nim patøí prevence perinatálního pøenosu, akutní profesionální expozice a akutní neprofesionální expozice (spojené napø. s vysoce rizikovým sexuálním chováním nebo sdílením jehel).
Nezávisle na stupni rizika u populace nebo u jednotlivcù v dùsledku jejich
rizikového chování nebo zdravotního stavu by se dobrovolné vyetøení na HIV
mìlo rutinnì doporuèovat
 a) klientùm s akutní profesionální expozicí,
 b) klientùm s akutní neprofesionální expozicí (napø. v souvislosti s vysoce rizikovým sexuálním chováním nebo sdílením jehel).
Nezávisle na tom, zda klient podstoupí vyetøení HIV, je tøeba cílenì doporuèovat
HIV poradenství a návaznou péèi doporuèovat klientùm s akutní profesionální èi
neprofesionální expozicí.
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HIV PORADENSTVÍ
HIV poradenství má za cíl sníení rizika infekce HIV a jejího pøenosu pøi pouití
níe uvedených nástrojù:
 Informace. Klientùm je tøeba poskytnout informace o monosti pøenosu HIV a
jeho prevenci a o významu výsledkù vyetøení na HIV.
 Poradenství o prevenci HIV. Klientùm je tøeba vysvìtlit, které typy chování
jsou rizikové pro infekci HIV nebo její pøenos a které kroky je tøeba uèinit pro
sníení tohoto rizika.
Informace
Vem klientùm, kterým bylo doporuèeno vyetøení na HIV nebo kteøí o nì sami
projevili zájem, je tøeba poskytnout níe uvedené informace, a to i v pøípadì
odmítnutí vyetøení:
 Základní informace o vyetøení na HIV, o jeho pøínosu a moných dùsledcích.
 Riziko pøenosu infekce HIV a jak lze infekci HIV pøedejít.
 Dùleitost seznámení se s výsledky vyetøení a jasné informace o celkovém postupu pøi seznámení se s výsledkem HIV testu.
 Pøesný význam výsledku vyetøení vysvìtlený jasným a srozumitelným jazykem.
 Sdìlení klientovi, kde je moné získat dalí informace.
 Sdìlení klientovi, kde se poskytují dalí sluby.
V urèitých zaøízeních, kde se provádí vyetøení na HIV, lze poskytnout dalí
uiteèné informace
 a) popsat nebo pøedvést, jak správnì pouívat kondom,
 b) informace o monosti volby nerizikového nebo bezpeènìjího sexu,
 c) informace o jiných nemocech pøenosných sexuálnì nebo krví,
 d) informace o sníení rizika u uivatelù drog pøi pouití èistých jehel,
injekèních støíkaèek, vaty, vody a dalích pomùcek,
 e) informace o monosti léèby.
Z hlediska efektivity je mnohdy vhodnìjí k poskytnutí informací vyuít
letákù, brour nebo videomateriálù ne pøímého pohovoru s poradcem. Ten
pak si mùe poskytovatel vyhradit na preventivní poradenství, které se
osvìdèilo u osob s vyím rizikem infekce HIV. Informace je tøeba poskytnout
zpùsobem pro klienta vhodným vzhledem k jeho kultuøe, jazyku, pohlaví, sexuální orientaci a úrovni vývoje.
Poradenství o prevenci pøenosu infekce HIV
Poradenství o prevenci HIV infekci by se mìlo zamìøit na individuální situaci
a riziko u daného klienta a mìlo by klientovi pomoci se stanovením a dosaením
jasného cíle, jak zmìnit chování, aby se sníilo riziko infekce HIV nebo jejího
pøenosu. Poradenství o prevenci HIV se obvykle, i kdy ne vdy, poskytuje v souvislosti s vyetøením na HIV infekci. Model individuálnì zamìøeného poraden8

ství o prevenci HIV zahrnuje dvì krátká sezení (4) zatímco dalí efektivní modely pøedpokládají delí sezení nebo vìtí poèet sezení. Nezávisle na pouitém modelu se pøi preventivním poradenství poradce nebo poskytovatel zamìøí na vyhodnocení individuálního rizika nebo individuální situace u daného klienta a na
pomoc pøi stanovení a dosaení konkrétních realistických cílù, jak sníit riziko.
Bylo vypracováno nìkolik modelù poradenství o prevenci HIV v návaznosti na
vyetøení HIV. Tyto modely byly hodnoceny v kontrolovaných studiích a ukázalo
se, e jsou úèinné, pokud jde o dosaení zmìn v chování a sníení výskytu sexuálnì pøenosných infekcí, vèetnì pøímého individuálního poradenství (4),
poradenství v meních i vìtích skupinách i poradenství s vyuitím videomateriálù
(5). Dalí informace o metodách poradenství lze najít v Kompendiu o osvìdèených
metodách prevence HIV (The Compendium of HIV Prevention Interventions with
Evidence of Effectiveness) na internetové adrese http://www.cdc.gov/hiv/pubs/hivcompendium.pdf.
Individuálnì zamìøené poradenství o prevenci HIV
Od roku 1993 doporuèují CDC (Centers for Disease Control and Prevention,
Støediska pro kontrolu a prevenci nemocí) interaktivní model HIV poradenství
oznaèovaný jako individuálnì zamìøené poradenství o prevenci HIV, které sestává
ze dvou sezení klienta s poskytovatelem nebo poradcem (6). Tento model vyuívá
tradièního dvouetapového modelu vyetøení na HIV, kdy je klient fyzicky pøítomen na sezení pøi provedení vyetøení na HIV (úvodní sezení - pøedtestové
poradenství) a pak se dostaví pro výsledek vyetøení (sezení po sdìlení výsledku potestové poradenství). Kadé sezení trvá u klientù s vyím rizikem HIV kolem
15-20 minut (vèetnì provedení vyetøení a poskytnutí informací o návazné péèi),
ale u klientù s niím rizikem mùe být podstatnì kratí. Na prvním sezení pøi
individuálním hodnocení rizika je klient veden k tomu, aby poznal, pochopil, jaké
chování a jaké situace jsou spojeny s vyím rizikem infekce HIV. Na tomto
sezení posuzuje klient svou pøedelou snahu o sníení rizika, její úspìnost a svou
motivaci. Po podrobném rozboru rizika mùe poradce klientovi poradit, jakým
zpùsobem by mohl své riziko omezit a pøivést ho k prvnímu jasnému pøedsevzetí,
jak toho dosáhnout. Na druhém sezení se sdìlením výsledku vyetøení na HIV,
probere poradce s klientem výsledek, poádá klienta, aby mu vylíèil, co u udìlal
pro sníení rizika (a ocení první úspìné kroky klienta v tomto smìru), pomùe
klientovi uèinit dalí pøedsevzetí o dalích zmìnách v chování a poskytne mu
informace o návazné péèi (napøíklad o slubách v oblasti poradenství a zprostøedkování návazné péèe pro sexuální partnery èi partnerky, se kterými sdílel injekèní
pomùcky èi roztok drogy).
V jedné velké randomizované kontrolní studii bylo zjitìno, e tento model je:
 Efektivní pøi omezování vysoce rizikového sexuálního chování a sniování
výskytu nových pøípadù sexuálnì pøenosných nemocí,
 Pøijatelný jak pro klienty tak i poradce i zdravotnické pracovníky,
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 Rentabilní vzhledem k prevenci sexuálnì pøenosných nemocí u osob s vyím
rizikem infekce HIV (7).
Tento model se osvìdèil jako zvlátì efektivní u dospívajících a u osob praktikujících rizikové sexuální chování, napøíklad s novì diagnostikovanými pøenosnými
sexuálními nemocemi (4). Aèkoli vliv individuálnì zamìøeného poradenství o prevenci HIV na omezení vysoce rizikového chování uivatelù drog nebyl pøesnì
stanoven, øada studií prokázala, e podobné metody poradenství, které klientùm
pomáhají zjiovat rizika a stanovit si konkrétní cíle vedoucí ke sníení rizika, pøispívají k omezení rizikového chování u uivatelù drog.
Protoe individuálnì zamìøené poradenství je nìkdy mylnì chápáno jako
poradenství mezi ètyøma oèima poskytují poradci v mnoha zaøízeních
provádìjících vyetøení HIV informaèní pohovory mezi ètyøma oèima na základì
obecného seznamu hodnocených rizik. Tento typ poradenství ovem spíe udílí
klientovi rady místo, aby ho povzbudil k úèasti na diskusi o jeho individuálním
osobním riziku a jen omezenì se zamìøuje na stanovení individuálních cílù.
Individuálnì zamìøené lze také mylnì chápat jako pokyn, e poradce by nemìl
sezení øídit. Tøebae pozorné vyslechnutí klienta a respektování jeho záleitostí
pøedstavuje dùleitý prvek efektivního poradenství, je prvoøadým cílem individuálnì zamìøeného poradenství o prevenci HIV sníení rizika. Poradenství
o prevenci HIV obvykle vyaduje kolení a podporu poskytovatele a prùbìné
zajiování kvality, aby mohlo být maximálnì pøínosné. Informace o individuálnì
zamìøeném poradenství v kombinaci s rychlým testem najdete v kapitole
Pøekonávání pøekáek pøi poradenství o prevenci HIV.
Prvky poradenství o prevenci HIV
Nìkteré prvky poradenství byly nezávisle na modelu poskytovaného poradenství
o prevenci HIV pouity opakovanì pøi efektivních akcích a jsou mnohými
odborníky uznávány za základ úspìného poradenství. Níe uvedené prvky by
mìly být souèástí vekerých sezení pøi poradenství o prevenci HIV:
 Pohovor zamìøený na sníení rizika infekce HIV. Na sezení je lépe se zabývat individuálním ohroením konkrétního klienta infekcí HIV ne mu sdìlit
pøedem pøipravený soubor informací o této infekci (viz Tabulka 2). I kdy
poradci musí projevit ochotu zabývat se i problémy, které jsou pøekákou pøi
sniování rizika HIV (jako napøíklad poití alkoholu v urèitých situacích),
nikdy nesmí dopustit, aby se na sezení vìnovala hlavní pozornost dalím klientovým problémùm, které nemají souvislost s HIV. Nìkteré techniky poradenství
(napøíklad hraní rolí, pozorné naslouchání, neodsuzující pøístup a poskytnutí
podpory) nám mohou pomoci udret klientovu pozornost na individuálním
sníení rizika infekce HIV.
 Hloubkové hodnocení individuálního rizika umoòuje poradci i klientovi
rozeznat, pøiznat si a pochopit podrobnosti a kontext klientova ohroení infekcí
HIV. Tím, e hodnocení bude individuální a nikoli obecné, pomùeme klientovi
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se stanovením konkrétních a pøijatelných ochranných opatøení pro sníení jeho
osobního ohroení infekcí HIV. Hodnocení rizika by se mìlo zamìøit na pøedchozí snahy o sníení rizika, na jejich úspìnost a na pøípadné problémy, se
kterými se klient v tomto ohledu setkal. K faktorùm spojeným s opakovaným
rizikovým chováním, kterými bychom se mìli zabývat, patøí uívání drog nebo
alkoholu pøed sexuálním aktem, podceòování osobního rizika, pocit, e preventivní zmìny nejsou pøijímány jako normální, pocit, e snahy o zmìnu chování
nejsou dostateènì úspìné, utvrzování se v nekodnosti èastého provozování
nebezpeèných praktik (napøíklad pøi negativním výsledku vyetøení na HIV po
rizikovém chování) a pocit, e to, jestli se èlovìk infikuje nebo ne záleí na
tìstí nebo na osudu.
 Podpora pozitivních krokù, které u klient na své cestì uèinil. Analýza
pøedchozích snah o sníení rizika má zásadní význam pro pochopení silných
stránek klienta a jeho problémù, na které pøi sniování rizika naráí. Ocenìní
pozitivních krokù, které ji klient uèinil, zvyuje jeho dùvìru v to, e mùe
dosáhnout úspìchu i v dalích krocích pøi sniování rizika HIV. U nìkterých
klientù pøedstavuje u to, e souhlasí s provedením vyetøení na HIV, dùleitý
krok vedoucí ke sníení rizika infekce HIV/AIDS.
 Vysvìtlení radìji zásadních ne veobecných omylù. Ve vìtinì situací by se
poradci mìli zamìøit na sníení souèasného klientova rizika a vyhnout se
diskusím o zpùsobu pøenosu HIV a významu výsledku vyetøení na HIV. Avak
v pøípadech, kdy si klienti myslí, e jsou vystaveni minimálnímu riziku HIV, ale
popisují podstatnìjí riziko, mìl by s nimi poradce prodiskutovat riziko pøenosu HIV spojené s konkrétním typem chování nebo èinností, které klient popisuje, a pak s ním probrat ménì rizikové alternativy. Napøíklad kdy klienti
uvádìjí, e si myslí, e orální sex s rizikovým sexuálním partnerem je spojen
jen s malým nebo nulovým rizikem infekce HIV, mùe jim poradce vysvìtlit,
e tøebae orální sex s infikovaným partnerem mùe pøedstavovat mení riziko
pøenosu HIV ne anální sex, není orální sex rizika prostý, zvlátì pokud se
provozuje èasto. Pokud klienti uvádìjí, e se nemohou nakazit HIV od partnerù,
s kterými by sdíleli jehly, protoe zásadnì pouívají èisté jehly, mùe jim
poradce objasnit, e HIV se mùe pøenést i pøes dalí pomùcky, vatu nebo vodu,
kterou pouije nìkolik osob dìlících se o drogu. S novými nebo neinformovanými klienty infikovanými HIV by mìl poradce probrat riziko pøenosu
HIV spojené s urèitými sexuálními praktikami nebo praktikami pøi uívání
drog, a to vèetnì praktik, které klient nemusí momentálnì provozovat.
 Projednání konkrétních dosaitelných zmìn v chování, které povedou ke
sníení rizika HIV infekce. I kdy by optimálním cílem mìlo být úplné
vylouèení rizikového chování, mohou i malé zmìny v chování pøispìt ke
sníení pravdìpodobnosti infekce HIV nebo jejího pøenosu. Jednotlivé zmìny
chování s cílem sníit riziko infekce HIV by mìly být pøijatelné pro klienta a
odpovídat jeho situaci. U klientù s nìkolika typy rizikového chování by mìl
poradce klientùm pomoci, aby se zamìøili na sníení nejzásadnìjího rizika
v oblasti, kde jsou nejvíce ochotni ke zmìnì. Tento krok nemusí nutnì zna-
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menat zmìnu osobního chování. Pro mnoho klientù mùe mít znalost souèasného partnerova stavu HIV (a to, e s partnerem mluví o tom, e pùjde na
vyetøení na HIV) mnohem vìtí význam ne zmìna osobního chování. Tento
krok by mìl smìøovat ke sníení klientova vlastního rizika HIV a mìl by pøedstavovat malý, jasnì formulovaný a dosaitelný cíl, ale ne obecný cíl. Zjitìní
pøekáek a podpùrných faktorù pøi zdolávání tohoto kroku na základì interaktivní diskuse, hraní rolí, seznámení se s pozitivní sociální podporou i s pouitím
dalích metod zvýí pravdìpodobnost úspìchu. Dobré mùe být i formulovat cíl
písemnì. Klienty s rizikovým chováním je tøeba nasmìrovat na dalí preventivní a podpùrné sluby.
Uplatòování prunosti v preventivním pøístupu a procesu poradenství.
Poradci by nemìli vystaèit s jedním preventivním poselstvím pro vechny (jako
napøíklad vdy pouívejte kondomy). Chování, které je pro jednoho èlovìka bezpeèné, mùe být pro druhého nebezpeèné. Napøíklad nechránìný
vaginální styk mùe být nebezpeèný, kdy k nìmu dochází s anonymními partnery, jejich stav, pokud jde o HIV, není znám, na druhé stranì vak mùe být
bezpeèný, kdy ho provozují neinfikovaní jedinci ve vzájemnì monogamním
vztahu. Délka sezení pøi poradenství se bude liit v závislosti na klientovì
ohroení a jeho pocitech (napøíklad dospívajícím nejspíe bude tøeba vìnovat
více èasu ne dospìlým).
Poskytnutí pøíleitosti, aby si klient mohl osvojit potøebné dovednosti.
V závislosti na klientových potøebách mùe poradce klientovi sám pøedvést
nebo mùe poádat klienta, aby pøedvedl, jakou strategii zvolí pøi øeení problémù, jaké pøedstavují
a) sdìlení zámìru, e hodlá provozovat bezpeènìjí sex, novým nebo souèasným
sexuálním partnerùm,
b) správné pouití latexových kondomù,
c) zkouení alternativních preventivních metod (napøíklad enské kondomy Femidomy),
d) dezinfekce pomùcek k injekènímu uívání drog, pokud nejsou k dispozici èisté
injekèní støíkaèky,
e) sdìlení úmyslu praktikovat bezpeènìjí injekèní uívání drog osobám, s nimi
klient sdílí injekèní pomùcky.

 Sdìlení výsledkù vyetøení srozumitelným jazykem. Výsledky vyetøení je
vhodné sdìlit na zaèátku druhého sezení. Poradce by nikdy nemìl klienta ádat,
aby si výsledek vyetøení jaksi tipnul. Technické informace týkající se
vyetøení lze poskytnout pomocí broury nebo jiných prostøedkù, aby se mohlo
sezení zamìøit na sníení individuálního rizika HIV u klientù s negativním
výsledkem a na dalí problémy u klientù s pozitivními nebo nejasnými výsledky vyetøení (tzv. indeterminate výsledek HIV testu). Èasto bývá na místì
upustit od podrobného technického probírání problematiky okénka (tedy
období od infekce do vyvinutí detekovatelných protilátek proti HIV), protoe
by to mohlo klienta zmást a zamlit význam poselství o prevenci HIV. Poradci
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by mìli vysvìtlit, e negativní výsledek vyetøení neznamená, e klient není
ohroen HIV, a mìli by klienta vést k tomu, aby pøehodnotil své souèasné
chování s ohledem na riziko HIV a význam snahy o sníení rizika. Klient,
který praktikuje rizikové chování, by nemìl nabýt faleného pøesvìdèení o bezpeènosti takového chování (vyhnìte se napøíklad výrokùm typu to, co jste
praktikoval, vypadá celkem bezpeènì nebo mùete ve svých dosavadních
praktikách pokraèovat).
Tyto prvky jsou základem kvalitního poradenství. Odborníci CDC navrhli pøijetí
níe uvedených bodù:
 Zajistìte, aby se klient vracel stále ke stejnému poradci. Pokraèování v návazném vztahu mezi klientem a poradcem dodává klientovi pocit jistoty, sniuje
monost nedorozumìní a zvyuje nadìji na úspìch pøi úèinném omezování
rizika. U efektivních modelù poradenství se projevila tendence, aby vechna
sezení s jedním klientem vedl tý poradce. Pro pøípad, e pøi dalích sezeních
musí poradenství poskytnout jiný poradce, se pro zajitìní kvalitního poradenství doporuèuje peèlivé vedení záznamù.
 Pouívejte písemného protokolu, aby poradci mohli vést sezení efektivnì.
Strukturovaný protokol s uvedením cílù sezení mùe poradci pomoci, aby
udrel pozornost na sniování rizika. Protokol mùe zahrnovat otevøené
doplòovací otázky (co pomùe novému poradci, aby se vyhnul otázkám
zjiovacím) a seznam jasných konkrétních krokù pøi sniování rizika.
 Neposkytujte zbyteèné informace. Dùraz na poskytování informací mùe
u poradcù vést k tomu, e nevyuijí zásadní pøíleitosti k prevenci HIV,
a u klientù ke ztrátì zájmu. Diskuse o teoretickém riziku HIV (jako napøíklad
sexuální styk s hemofilikem nebo pøenos jehlou pøi tetování) odvádí klientovu
pozornost od skuteèných situací, kdy je klient vystaven riziku HIV, k tématùm,
o kterých se sice snáze diskutuje, protoe nejsou tak osobní, ale z hlediska individuálního klientova rizika jsou nepodstatná.
Kdo by mìl poskytovat pøedtestové HIV poradenství?
V kterémkoli zaøízení, kde se provádí vyetøení na HIV, mohou být stávající èlenové personálu efektivními poradci, pokud si to pøejí, proli kolením a pouívají
základní prvky poradenství. Vyí vzdìlání ani dlouhodobé zkuenosti nejsou pro
efektivní poradenství o prevenci HIV nezbytné, ale prokolení nezbytné je (8).
V situacích, kdy poskytovatelé primární zdravotnické péèe (napøíklad lékaøi)
nemusejí být schopni poskytnout preventivní poradenství, mohou tuto slubu
poskytnout pomocní zdravotniètí pracovníci vykolení v modelech poradenství
o prevenci HIV. I kdy se v nìkterých situacích osvìdèilo poradenství vrstevníkù
nebo lidí ze stejného prostøedí (peer poradenství), výzkum jasnì neprokázal, e by
se dosahovalo lepích výsledkù pøi sniování rizika, pokud se výbìr poradcù ke
klientùm øídil jejich pøísluností ke stejnému prostøedí, pohlaví nebo etnické,
vìkové èi zájmové skupinì. Odborníci CDC povaují níe uvedené dovednosti
a vlastnosti poradce za dùleité pro efektivní poradenství o prevenci HIV/AIDS:
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 Absolvování standardních kolicích kursù individuálnì zamìøeného poradenství o prevenci HIV nebo jiných modelù poradenství o sniování rizika.
 Víra a pøesvìdèení, e poradenství mùe mít pozitivní vliv.
 Opravdový zájem o proces poradenství.
 Schopnost aktivnì naslouchat.
 Schopnost klást radìji doplòovací ne zjiovací otázky.
 Schopnost spontánnì pouít radìji stylu interaktivního vyjednávání ne
pøesvìdèovací metody.
 Schopnost vytvoøit ovzduí podpory a získat si klientovu dùvìru.
 Zájem uèit se nové techniky poradenství a pøedávat dovednosti.
 Informovanost o konkrétních rizicích pøenosu HIV/AIDS.
 Pøirozenost pøi probírání konkrétních typù rizikového chování (otevøenost
v oblasti sexu nebo uívání drog).
 Schopnost udret pozornost na cílech, jich má být pøi sniování rizika
dosaeno.
 Podpora rutinních a pravidelných opatøení pro zajitìní kvality.
Pro text byly pouity vybrané èásti Revidovaných smìrnic pro poradenství
o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe, které jsou dostupné na
internetové stránce http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5019a1.htm.
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Možnosti HIV poradenství ve zvláštních situacích
 Jedinci s novì zjitìnou infekcí HIV. Klienti s novì zjitìnou infekcí HIV
mají jednak bezprostøední, ale také dlouhodobé potøeby. Nìkteøí klienti mohou
být lépe pøipraveni na pøijetí pozitivního výsledku vyetøení ne jiní.
Emocionální dopad oznámení pozitivního výsledku vyetøení na HIV mùe
zpùsobit, e klienti nebudou schopni jasnì porozumìt informaci v prùbìhu
sezení, kdy jsou seznámeni s výsledkem svého vyetøení. Poskytovatelé by jim
mìli øíci, kam se mohou obrátit a v pøípadì potøeby je pozvat na dalí sezení.
Kdy se klient seznamuje s výsledkem vyetøení, mìl by se poskytovatel ujistit,
e mu klient rozumí. V rámci poradenství o prevenci HIV by poskytovatelé
mìli otevøenì probírat a objasòovat mylné pøedstavy o riziku pøenosu HIV na
partnery, které je spojeno s konkrétním chováním pøi sexuálním styku nebo
sdílení jehel. Klienti by mìli být pouèeni, e se mají zdret darování krve, plasmy nebo orgánù. Sexuálnì aktivní klienty, kteøí neijí ve vzájemnì monogamním partnerském vztahu, by poskytovatelé mìli také seznámit se strategiemi
prevence dalích sexuálnì pøenosných nemocí nebo nákaz pøenáených krví
(napøíklad kapavky, syfilis, chlamydiové infekce, infekce vyvolané virem herpes simplex, lidským herpetickým virem typu 8, který je dáván do souvislosti
s Kaposiho sarkomem, virem hepatitidy B a C a cytomegalovirem).
V prvních mìsících poté, co se èlovìk dozví, e je infikován virem HIV, má pro
nìho velký význam monost pøístupu ke zdravotnickým a dalím podpùrným
slubám, které mu pomohou zajistit péèi a docílit zmìn v chování s cílem sníit
pravdìpodobnost pøenosu viru na ostatní a v tìchto zmìnách vytrvat. Tak
napøíklad osoby, které nadále provozují rizikové chování je tøeba poslat na preventivní poradenství, aby se zabránilo pøenosu HIV na dalí osoby a zajistilo se
vedení prevence pøípadu. U vech klientù s novì zjitìnou infekcí HIV
doporuèují nìkteøí specialisté pozvání k dalímu sezení s odstupem 3-6 mìsícù
od sdìlení diagnózy s cílem zjistit, zda se klienti zaèali léèit, zda na minimum
omezili riziko pøenosu HIV na neinfikované partnery a získali pøístup k dalím
potøebným slubám (napøíklad ke slubám v oblasti poradenství a zprostøedkování návazné péèe pro partnery). Viz pouèení o slubách v oblasti poradenství a zprostøedkování návazné péèe pro partnery.
 Osoby, u nich v poslední dobì dolo k jednorázové neprofesionální expozici HIV. Pokud klient uvede, e u nìho dolo k neprofesionální expozici HIV pøi
sexuálním styku, injekèním uívání drog nebo jinak, mìli by ho poskytovatelé
neprodlenì poslat na úvod do hodnocení rizika, zajistit mu poradenství a návaznou péèi. Vèasná postexpozièní profylaxe (viz leták SZÚ Postexpozièní profylaxe) by mohla sníit pravdìpodobnost, e u klienta dojde k infekci HIV, tøebae
není jasné, do jaké míry mùe vèasná léèba zabránit nové infekci po akutní
neprofesionální expozici HIV. K dispozici jsou dalí instrukce pro pøípad neprofesionální expozice.
 Osoby s nejasnými výsledky vyetøení na HIV. Ne budou k dispozici
výsledky dalího vyetøení je tøeba osobám s nejasnými výsledky vyetøení
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poskytnout informace o významu výsledku vyetøení. Poradenství o prevenci
HIV by mìlo probíhat stejnì jako u osob, u nich byla novì zjitìna infekce
HIV. Je tøeba zdùraznit, e je nezbytné chovat se tak, aby se na minimum
omezilo riziko pøenosu HIV na sexuální partnery a na partnery pøi injekèním
uívání drog, a to i v pøípadì, e klient tvrdí, e ádné rizikové chování
neprovozuje. Pøi opakovaném nejasném výsledku vyetøení s 1 mìsíèním odstupem je u klienta HIV infekce nepravdìpodobná a lze mu výsledek vyetøení
sdìlit stejným zpùsobem jako v pøípadì negativního výsledku, pokud ovem
nemáme podezøení na expozici HIV v poslední dobì.
 Osoby, které opakovanì vyhledávají vyetøení na HIV. Kromì krátkých
poradenských sezení o prevenci lze osobám, které opakovanì vyhledají
vyetøení na HIV a nadále provozují rizikové chování, poskytnout prùbìné
poradenství o prevenci HIV zamìøené na sniování individuálního rizika.
Poradci by mìli klienty vést k tomu, aby uvaovali o alternativních strategiích
prevence, uvìdomili si, jaké dalí kroky je tøeba pro sníení rizika udìlat a vyvíjeli snahy v tomto smìru. Klientùm, kteøí nadále provozují rizikové chování,
mùe pøinést prospìch, kdy je seznámíme s dalími preventivními a podpùrnými slubami, protoe je opakovanì negativní výsledek vyetøení mùe
povzbudit k tomu, aby nadále provozovali rizikové chování, nebo mohou mylnì
vyetøení HIV povaovat za ochranu proti infekci HIV.
 Osoby uívající drogy. Injekèní uivatelé drog mohou být rovnì vystaveni
vìtímu riziku infekce HIV pøi nechránìném sexuálním styku s partnerem
infikovaným HIV. Intervenèní studie u injekèních uivatelù drog ukazují, e
modely individuálnì zamìøeného interaktivního preventivního poradenství
s vyuitím strategií se stanovením cíle se mohou s úspìchem uplatnit pøi omezování rizikového chování pøi sexuálním styku a injekèním uívání drog. Bylo
prokázáno, e i programy metadonové substituèní léèby nebo dalí podobné
programy, terénní vyhledávací programy a výmìna injekèních støíkaèek jsou pøi
sniování výskytu nových infekcí HIV u injekèních uivatelù drog úèinné.
Odborníci jsou pro doporuèování takových strategií spolu s individuálním
poradenstvím o prevenci HIV osobám, které injekènì uívají drogy.
 Partneøi osob infikovaných HIV v sexuálním ivotì a pøi injekèním uívání
drog. Partnerùm osob infikovaných HIV v sexuálním ivotì a pøi injekèním uívání drog je tøeba nabídnout HIV poradenství a provedení vyetøení na HIV. Partnerùm, z nich jeden je infikovaný HIV a druhý není, je tøeba poskytnout
poradenství zamìøené na prevenci pøenosu HIV z infikovaného partnera na
neinfikovaného vèetnì otevøeného probrání a objasnìní mylných pøedstav
ohlednì rizika pøenosu HIV spojeného s konkrétním chováním pøi sexuálním
styku nebo sdílení jehel. Dále vyuívá mnoho partnerských dvojic, kde jeden
z partnerù je infikovaný HIV a druhý není, prùbìného poradenství o prevenci
HIV zamìøeného na individuální sniování rizika nebo poradenství pro partnerské
dvojice s výukou bezpeèných sexuálních praktik a správného pouívání kondomu.
K dispozici máme málo dùkazù k tomu, abychom mohli pøesvìdèivì potvrdit nebo
vyvrátit, zda mùe dojít k souèasné infekci více subtypy HIV.
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 Zdravotniètí pracovníci v pøípadì profesionální expozice. Kdy dojde k profesionální expozici, mìli by zdravotniètí pracovníci uèinit opatøení pro prevenci pøenosu HIV bìhem svého sledování. Zdravotnické pracovníky, u kterých
dolo k expozici HIV, je tøeba pouèit v tom smyslu, e i kdy k pøenosu infekce
HIV v dùsledku profesionální expozice dochází celkem vzácnì, mìli by
dodrovat sexuální abstinenci nebo pouívat kondomy a zabránit tìhotenství a
do chvíle, kdy jim bude sdìlen negativní výsledek vyetøení. Dále by nemìli být
dárci krve, plasmy, orgánù, tkání nebo semene. Pokud jde o kojící matku, mìla
by zváit monost pøeruení kojení. Zdravotniètí pracovníci by také mìli být
pouèeni o podloenosti postexpozièní profylaxe, o riziku profesionální infekce
HIV pøi expozici, omezenosti souèasných vìdomostí o úèinnosti antiretrovirové
terapie profylakticky podávané po expozici, toxicitì podávaných lékù a nutnosti poexpozièního sledování (vèetnì provedení vyetøení na HIV) nezávisle na
pøípadném podávání antiretrovirové terapie.
Uvaujte i o alternativních metodách poradenství o prevenci HIV!
Vechny osvìdèené modely poradenství o prevenci HIV vycházely z pøímého
pohovoru poradce s klientem v rámci obvykle dvou krátkých sezení. Vysoce
rizikoví klienti tedy dávají pøednost pøímému poradenství s poradcem. Vìtina
zaøízení provádìjících vyetøení na HIV pouívá algoritmus enzymatického
imunologického testu EIA (enzyme immunoassay) a konfirmaèního testu, kdy se
na koneèný výsledek nìkolik dní èeká. Dalí návtìva klienta, který si pøichází pro
výsledek, pøedstavuje pøíleitost pro dalí preventivní poradenství v rámci druhého
sezení s poradcem. V nìkterých zaøízeních (napøíklad v ambulancích pro sexuálnì pøenosné infekce) se vak øada klientù pro své výsledky nedostaví. V takových
zaøízeních mohou poskytovatelé uplatnit strategie pro zvýení klientova zájmu
o výsledky vyetøení a zároveò podle potøeby upravit i strategii poradenství.
Jednorázové preventivní poradenství s provedením rychlého testu. Rychlé
testy umoòují, aby se klienti seznámili se svým výsledkem jetì tý den. Pøi
tomto postupu lze sníit poèet klientù, pro které je tøeba si vyhradit dvì
sezení s preventivním poradenstvím. Studie úèinnosti jednorázových sezení
s preventivním poradenstvím o HIV a provedením rychlého testu právì probíhají.
Tøebae nìkteré protokoly s jednorázovým poradenským sezením ji byly úspìnì
zavedeny na klinikách s runým provozem a jsou vìtinou klientù dobøe pøijímány, není známo, jaký vliv má jednorázové poradenské sezení na omezení
rizikového chování nebo na poèet novì infikovaných HIV. Poradenský protokol
s provedením rychlého testu je pøedmìtem studia a informace jsou dostupné na
http://www.cdc.gov/hiv/projects/respect-2. U klientù s prokázaným rizikovým
chováním je tøeba uvaovat o návazné péèi nebo o nabídce dalího poradenství.
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Zajitìní kvalitního poradenství o prevenci HIV
Vichni poskytovatelé poradenství, vyetøení a návazné péèe by mìli provádìt
rutinní pravidelné hodnocení zajitìní kvality slueb, aby se zaruèilo, e souèástí
poskytovaného poradenství skuteènì jsou doporuèené základní prvky poradenství.
Zajitìní kvality poradenství by mìlo zahrnovat níe uvedené prvky:
 kolení a dalí vzdìlávání. Doporuèuje se, aby poradci a jejich supervizoøi
proli základním kolením o pouití modelu interaktivního poradenství o prevenci HIV zamìøeného na sníení individuálního rizika. Poradci by mìli znát
komunity, kterým poskytují sluby, a monosti návazné péèe, které jsou k dispozici. Prospìné by pro nì mohlo být i oficiální kolení o a) pøenosu a prevenci
HIV a dalích nemocí pøenosných sexuálnì nebo krví, b) historickém vývoji
HIV, c) urèení a léèbì oportunních infekcí, d) nových prostøedcích pro léèbu
HIV a AIDS, e) slubách v oblasti poradenství a zprostøedkování návazné péèe
pro partnery, f) vedení prevence pøípadu a g) dalích slubách zamìøených na
prevenci HIV a podporu postiených èi ohroených osob, které jsou k dispozici v dané komunitì (jako napøíklad sluby zabývající se hodnocením zneuívání
látek, otázkami dospívajících, domácím násilím a zdravotnickými problémy
homosexuálních klientù a klientek). Dalí kolení v konkrétních poradenských
dovednostech má také své opodstatnìní (jako napøíklad kolení v tom, jak
pøipravit skupiny na skupinové poradenství).
 Sledování kvality HIV poradenství a okamitá zpìtná vazba od supervizora. Pøímé sledování poradenských sezení mùe napomoci dosaení
stanovených cílù. Supervizoøi mohou tuto èinnost provádìt pravidelnì (zásadnì
ovem jen se souhlasem klienta!). Výjimeènì bývá mono poøídit i zvukový
záznam prùbìhu sezení (se souhlasem klienta), nebo lze poradenství pøedvést
hraním rolí za úèasti poradce a supervizora. Sledování a zpìtná vazba by mìla
být strukturovaná. Supervizoøi by mìli podpoøit pozitivní prvky sezení preventivního poradenství a vystoupit s konkrétním konstruktivním komentáøem
k vìcem, které je tøeba zlepit. Sledování a zpìtná vazba by se mìly v pravidelných intervalech stát souèástí rutinního poradenství. Poradce se zpravidla
èasem zbaví nepøíjemného pocitu z toho, e ho nìkdo pøi práci sleduje, mnozí
poradci naopak uvádìjí, e taková sezení vedou ke zlepení jejich výkonu.
Pokud ke sledování dochází pravidelnì, odmítají klienti svou úèast pouze zøídka. Navrhovaný èasový rámec pro rutinní pøímé sledování poradce o prevenci
HIV kontrolorem je dvakrát mìsíènì bìhem prvních esti mìsícù, jednou
mìsíènì v prùbìhu dalích esti mìsícù a ètvrtletnì u poradcù s praxí delí ne
jeden rok. Po provedení sledování by mìl supervizor poradci rychle poskytnout
zpìtnou vazbu, nejlépe jetì tý den.
 Pravidelné hodnocení spokojenosti poradce nebo klienta. Hodnocení spokojenosti klienta je dùleité pro zajitìní toho, aby poradenství odpovídalo klientovým potøebám. Toto hodnocení mùe rovnì poskytnout zpìtnou vazbu
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poradcùm, kteøí si jinak nemusí uvìdomovat, jaký pøínos jejich èinnost má.
Hodnocení mùe být krátké. Pøehledy by se mìly zamìøit na to, zda bylo
dosaeno konkrétních cílù poradenství, na typ interakce (napøíklad, kdo mluvil
více, poradce nebo klient?) a tam, kde je to vhodné, prùbìné plnìní jednotlivých poloek plánu na sníení rizika (napøíklad na jaké konkrétní zmìnì
chování jste se rozhodl pracovat?). Uiteèné mùe být i porovnání popisu
daného sezení klientem a poradcem. Pokud se takové hodnocení provádí pouze
pøíleitostnì (napøíklad po dobu 1-2 týdnù jednou nebo dvakrát za rok), není to
programovì tak nároèné a ke zjitìní problémù je to dostateèné. Dalí informace najdete v kapitole Zajitìní a hodnocení kvality slueb pøi poradenství o
HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe.
 Porady o jednotlivých pøípadech, kazuistikách. Pravidelnì naplánované
schùze poradcù umoòují supervizorùm, aby lépe porozumìli dovednostem
poradcù a vìcem, které je potøeba zlepit a zároveò mohou být pøíleitostí pro
poradce, aby se od svých kolegù nauèili dalí techniky. Porady o jednotlivých
pøípadech dávají poradcùm monost k prodiskutování konkrétních nebo problematických otázek, na které se jich ptají jejich klienti, a poskytovatelùm
monost lépe porozumìt problémùm spojeným s prací s klienty, kteøí se ji
infikovali HIV nebo jsou vystaveni riziku této infekce. Porady o jednotlivých
pøípadech mohou pomoci kompenzovat únavu èi vyhoøení poradce tím, e
pøedstavují pozitivní ventil pøi zvládání obtíných situací. Diskuse mùe být
zamìøena na otázky, o kterých se s klientem patnì mluví, nebo na konkrétní
prvky (napøíklad vypracování pøijatelných a praktických plánù na sníení rizika
s klienty, kteøí popírají závanost svého rizika infekce virem HIV). Èasový plán
porad o jednotlivých pøípadech by mìl být pøimìøený poètu klientù, pøièem by
ke schùzkám mìlo docházet nejménì jednou mìsíènì.
Odstraòování pøekáek pøi provádìní HIV testù
Informovanost o stavu, pokud jde o HIV, mùe být ku prospìchu jak jednotlivcù
tak celé komunity. Take provádìní testù na HIV by mìlo být pokud mono pøístupné, aby co nejvíce klientù bylo informováno o svém stavu, pokud jde o HIV.
Je tøeba vìnovat úsilí odstraòování nebo omezování pøekáek pøi vyetøování na
HIV a zajistit, aby:
 Vyetøení bylo pøístupné a dostupné a aby odpovídalo potøebám a prioritám
klientù i komunity jako celku;
 Bylo anonymní anebo dùvìrné;
 Pøi vyetøení byla zohlednìna klientova kultura, jazyk, pohlaví, sexuální orientace, vìk a úroveò vývoje;
 Zásady dùvìrnosti vyetøení byly striktnì dodrovány.
Souhlas s vyetøením na HIV lze oèekávat u meního poètu klientù, kteøí sice ji
vyetøení podstoupili, ale mají obavy z toho, zda jsou schopni se vyrovnat s výsledkem svého testu. Získání souhlasu s vyetøením je pravdìpodobnìjí v pøípadì, e:
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 Klienti vnímají své vlastní ohroení HIV a pøiznávají, e se chovají rizikovì;
 Vyetøení se provádí dobrovolnì a klientùm se rutinnì nabízí, ani by o nì
museli ádat;
 Uplatòuje se zásada dùvìrnosti informací o klientovi;
 Anonymní vyetøení je dostupné;
 Klientùm se nabízejí alternativní typy vyetøení na HIV, napø. tzv. rychlé
testy;
 Poskytovatelé doporuèují provedení testu v rámci náleité lékaøské péèe;
Pro text byly pouity vybrané èásti Revidovaných smìrnic pro poradenství
o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe, které jsou dostupné
na internetové stránce
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5019a1.htm.
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HIV PORADENSTVÍ - speciální část
PŘEDTESTOVÉ A POTESTOVÉ PORADENSTVÍ
RNDr. Marie Brùèková, CSc.

I. PŘEDTESTOVÉ PORADENSTVÍ
Kadé testování na pøítomnost HIV infekce by mìlo být provádìno s informovaným souhlasem vyetøovaného a provázeno pøed- a potestovým poradenstvím. Míra pøedávaných informací a psychologický pøístup je samozøejmì pro
kadou testovanou osobu individuální a velmi záleí na schopnostech poradce
odhadnout jak v daném pøípadì postupovat. Dalím dùleitým faktorem je otázka,
proè je test provádìn. Jiný druh informací by mìla dostat gravidní ena pøi rutinním testování gravidních, dárce krve pøi darování krve, osoby vyjídìjící do
zahranièí testované na ádost pøijímajícího státu èi pacienti, u nich je vyetøení
ordinováno oetøujícím lékaøem. Velmi dùkladného pøedtestového poradenství by
se mìlo dostat klientùm, kteøí si uvìdomují své rizikové chování a oèekávají, e
test jim dá odpovìï, zda se pøi tomto chování nenakazili virem HIV.
Základní pouèení o viru HIV a zpùsobech jeho pøenosu by mìla dostat kadá testovaná osoba alespoò ve formì titìné informace. Øadu letákù a brourek vydává
Státní zdravotní ústav, pracovitì manaera Národního programu boje proti AIDS
- MUDr. J. Jedlièky a praský Dùm svìtla.
Dále uvádíme nìkteré specifické poadavky na testování HIV a odpovídající typy
pøedtestového poradenství.
1. Preventivní testování
Pod pojmem preventivní testování zahrnujeme celou kálu poadavkù na provedení laboratorního vyetøení na pøítomnost infekce HIV a pøímo od jednotlivých
klientù (na vlastní ádost) nebo prostøednictvím sítì poraden (Help line atd.) èi na
vyádání lékaøe bez uvedení klinické diagnózy (pro jistotu, na pøání pacienta,
vyetøení po poranìní zdravotnického personálu, poadavek zdravotní pojiovny
atd.). Øadíme sem i pøedoperaèní vyetøení HIV, která jsou poadována v nìkterých zdravotnických zaøízeních. Mùeme sem pøiøadit i testování pro vystavení
mezinárodního certifikátu pro zemì, které z nejrùznìjích dùvodù vyadují
potvrzení o HIV negativitì.
1.1 Testování na vlastní ádost
1.1.2 Testování na vlastní ádost s udáním osobních dat (pod jménem).
Se ádostí o provedení testu na pøítomnost infekce HIV pøicházejí klienti,
kteøí jsou obvykle ji rozhodnuti, e test podstoupí. Nicménì i zde je
zapotøebí úvodní informace o významu tohoto testu, jeho úskalí a monosti,
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e výsledek testu mùe radikálnì zmìnit ivot testovaného, jeho rodiny
i irího okruhu jeho pøátel. V ádném pøípadì nejde o odrazování od testu,
ale o pravdivé nastínìní jeho dùsledkù. Na druhé stranì je nutno rozhodnutí
klienta o provedení testu podpoøit s tím, e a dopadne výsledek testování
jakkoliv, má plnou podporu odborných pracovníkù (lékaøù, sociálních pracovníkù, nevládních organizací) v øeení svého problému a rozhodnì s ním
nezùstane sám.
Klient musí dále dostat základní informace o urèitých limitech testu:
a) èasové omezení - pro testování je nutno zvolit dostateènou dobu po rizikovém chování bìhem ní samozøejmì nesmí dojít k dalímu rizikovému
chování. Tato doba se prùmìrnì udává na 2-3 mìsíce. Poradce by mìl
s klientem pohovoøit o míøe rizika a podle toho stanovit eventuálnì i dalí
následná vyetøení. Za nejrizikovìjí je nutno povaovat nechránìný
anální styk se známou HIV pozitivní osobou a poranìní pøi oetøování
HIV pozitivní osoby.
b) citlivost a spolehlivost laboratorních testù - je vysoká. Klienti se èasto
ptají jak spolehlivé jsou testy pro zjitìní infekce HIV a zda se ve vech
laboratoøích pouívají stejné testy. V ÈR mohou provádìt testování na
pøítomnost HIV infekce jen laboratoøe, které pro tuto èinnost získají povolení hlavního hygienika. Kromì jiného je tímto legislativním
opatøením zajitìno, e vechny tyto laboratoøe pracují v ÈR registrovanými a provìøenými testy, které zaruèují vysokou spolehlivost (jsou
dostateènì citlivé, specifické a jejich výsledky jsou dobøe reprodukovatelné). Tyto laboratoøe jsou také povinny vechny krevní vzorky,
jejich vyetøení nedávalo jasnì negativní výsledek, posílat do Národní
referenèní laboratoøe pro AIDS k potvrzení nebo vylouèení HIV pozitivity. Pøedchází se tak monosti získání falenì pozitivního nálezu.
Dùleitá je také dohoda, jakým zpùsobem si vyetøovaná osoba vyzvedne
výsledek.
Znamená to, e odebírající pracovník (lékaø, pracovník poradny) musí mít
zajitìn dalí styk s vyetøovanou osobou. Telefonicky nelze jakýkoliv
výsledek vyetøení v ádném pøípadì sdìlovat.
Testování na vlastní ádost s udáním osobních dat ordinované lékaøem proplácí zdravotní pojiovna, jinak si ho hradí klient sám. Cenu stanoví jednotlivé vyetøující laboratoøe podle svých ceníkù a dohody se zdravotními
pojiovnami.
1.1.3 Testování na vlastní ádost bez udání osobních dat - anonymní.
Monost anonymního testování zùstává zachována pøedevím pro ty, kteøí
nemají zdravotní pojitìní a nemohou si provedení testu sami hradit. Toto
vyetøení je bezplatné.
Poradenství se v tìchto pøípadech týká vech výe uvedených aspektù s tím, e
vyetøovaný nemá právo (z pochopitelných dùvodù) na písemný výsledek.
Striktnì by mìlo být vyadováno, aby se vyetøovaný dostavil k vyzvednutí
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výsledku testování. Dále je nutno takového klienta upozornit, e v pøípadì pozitivního nálezu nastoupí nutná deifrace a prolomení jeho anonymity s tím, e
je zachována dùvìrnost nálezu, legislativnì zakotvená jako dodrování povinné mlèenlivosti o zdravotním stavu vyetøovaných osob (lékaøské tajemství).
1.2. Pøedoperaèní testování
Øada zdravotnických zaøízení vyaduje u svých pacientù pøed chirurgickým
výkonem v rámci pøedoperaèních vyetøení také vyetøení HIV. Proti tomu nelze
nic namítat, jistì to není jen proto, e oetøující personál se bojí HIV infekce, ale
i proto, e operaèní i pooperaèní prùbìh u HIV infikované osoby mùe probíhat
nestandardnì, chirurg by mìl vìdìt, jaké léky jeho pacient uívá a mìl by mít
monost poádat o postexpozièní profylaxi (PEP) v pøípadì, e se bìhem operace
poraní. Toto jsou nejdùleitìjí dùvody, vysvìtlující poadavek pøedoperaèního
testování na HIV. Mìlo by být ovem samozøejmostí, aby pacient vìdìl, e je
testován na HIV s tím, e chirurgický výkon bude proveden i v pøípadì, e
výsledek testu bude HIV pozitivní.
Pøedtestové poradenství (alespoò základní) by mìlo být provedeno na úrovni
lékaøe (vìtinou praktický lékaø), který vyetøení HIV zaøizuje èi nemocnice kde
se výkon provádí (øada z nich vyetøuje HIV ve vlastních laboratoøích). Pacient
stejnì jako lékaø by mìl pøedevím vìdìt o limitech a relativitì negativního
výsledku HIV vyetøení.
1.3. Vyetøení pøed výjezdem do ciziny
Øada státù vyaduje pro dlouhodobý pobyt na svém území nebo jako imigraèní
podmínku èi pro pracovní povolení nebo studijní pobyt potvrzení o HIV negativitì ve formì Mezinárodního certifikátu. V poslední dobì jsou to zejména zemì bývalého Sovìtského svazu, které vyadují certifikát dvojjazyèný (ruský a anglický).
Oficiální seznam zemí, které certifikát o HIV negativitì vyadují, neexistuje, cestovatelé i vyetøující místa se øídí praxí. Nìkteré zemì západní Evropy napø.
vyadují certifikát pro udìlení pracovního povolení, jiné pro imigraèní úèely
(USA), pro studijní pobyt (Èína) nebo pro dlouhodobìjí pobyt (nìkteré arabské
zemì). Nìkteré ze zemí uznávají jen certifikáty vydané centrální akreditovanou
laboratoøí. V ÈR je takovou laboratoøí Národní referenèní laboratoø pro AIDS ve
Státním zdravotním ústavu, Praha.
V pøípadech výjezdu do ciziny jde o test pro udìlení certifikátu a tady je poradenství velmi omezené - pøi získání negativního výsledku se samozøejmì automaticky
certifikát vydá, pro úøední a administrativní úèely je dokument dostaèující. Nicménì i tady by testovaná osoba mìla vìdìt o limitech negativního výsledku.
1.4. Rutinní testování gravidních en
V ÈR se odebírá krev pro testování HIV v tìhotenských poradnách a gynekologických ambulancích v rámci baterie testù rutinnì provádìných u gravidních en.
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Vlastní test vìtinou provádìjí spádová transfúzní oddìlení. Vyetøovaná ena by
mìla o tomto vyetøení samozøejmì vìdìt, stejnì tak by mìla znát výsledek tohoto vyetøení (ten má ostatnì zaznamenán ve svém prùkazu pro tìhotné). Alespoò
krátké pøedtestové poradenství u gravidních en by mìli poskytovat gynekologové. Vzhledem k tomu, e jsme si vìdomi, e gynekologové z nejrùznìjích
dùvodù (nedostatek èasu pøedevím) toto poradenství opomíjejí, vydalo Pracovitì
manaera Národního programu HIV/AIDS speciální brourky s informacemi pro
tìhotné eny, které by mìly být k dispozici ve vech poradnách a gynekologických
ordinacích. Tuto brourku by samozøejmì mìli znát i pracovníci specializovaní
v poradenství HIV/AIDS.
1.5 Testování krevních dárcù
Testování krevních dárcù (pøi kadém darování krve) je v ÈR povinné, je podmínkou pro darování krve. Krevní dárci jsou o této povinnosti informováni.
Specializované poradenství poskytují pracovníci transfúzních oddìlení.
Poradce upozoròujeme, e se stále jetì setkáváme s názorem, e pøi darování krve
je moné se nakazit HIV (a viry loutenky). Tento názor je tøeba vyvracet s tím,
e na vech transfúzních oddìleních se pouívají jednorázové pomùcky, urèené
pro odbìr krve èi plazmy vdy od jednoho jediného pacienta. Jakákoliv infekce
krevního dárce pøi darování krve je v ÈR vylouèena.
2. Testování na vyádání lékaøe (klinické testování)
V poslední dobì øada lékaøù, praktických i nemocnièních, ordinuje vyetøení HIV
u svých pacientù pro stanovení diferenciální diagnózy pøi neurèitých klinických
pøíznacích èi na základì epidemiologické anamnézy. I zde by mìl znát lékaø limity eventuálního negativního výsledku a mìl by svého pacienta vyetøit opakovanì.

II. POTESTOVÉ PORADENSTVÍ
1. HIV NEGATIVNÍ VÝSLEDEK
HIV negativní výsledek musí být interpretován s pøihlédnutím ke vem okolnostem za kterých byl získán. Poradenství je stejné u vech výe uvedených kategorií
testování.
Pøedevím je nutno poèítat s takzvaným imunologickým okénkem, to je obdobím,
ve kterém mùe klient/pacient získat pøi vyetøení HIV s pouitím bìných laboratorních testù falenì negativní nález. Je to proto, e vechny testy pouívané pro
screeningové (vyhledávací) testování jsou zaloeny pøedevím na prùkazu protilátek. Protilátky proti HIV se tvoøí prùmìrnì za 23 mìsíce po vstupu infekèního
agens do napadeného organizmu. Provede-li se test v této dobì, mùe jeho
výsledek být negativní, i kdy dotyèná testovaná osoba je virem nakaená, nemá
ádné klinické potíe a pøesto ji mùe v této tzv. inkubaèní dobì nakazit dalí
osoby pøedevím pohlavním stykem nebo krví. Tento fakt pøináí problém pøede-
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vím u krevních dárcù. Snaha o zvyování bezpeènosti krve a krevních pøípravkù
vedla k vývoji screeningových testù ètvrté generace, které testují jednak protilátky
proti HIV, jednak HIV antigen p24. HIV antigen p24 je èást virové partikule (virion, virová èástice), protein o molekulové hmotnosti 24 kilo daltonù. Tento protein (bílkovina) kryje vlastní genetické jádro viru HIV, to jsou dvì vlákna ribonukleové kyseliny (RNA). Bìhem replikaèního cyklu HIV (procesu mnoení viru
v buòce) vyplavuje se tento antigen jako inkompletní (nedokonalý) virus do krve
o nìco døíve ne protilátky a celá zralá virová partikule (udává se 5-7 dnù). Testy
ètvrté generace jsou tedy schopny teoreticky objevit infekci HIV o nìco døíve ne
bìné protilátkové testy. Oidnost detekce (zjiování) HIV antigenu p 24 spoèívá
v tom, e tento antigen se sice u vìtiny infikovaných objeví brzo po infekci, ale
velmi brzo zase klesá k nemìøitelným hodnotám. Pro diagnostiku infekce HIV je
tedy nutno pouívat detekci HIV antigenu p24 vdy ve spojení s detekcí protilátek,
jinak by závìry testování mohly vyznít falenì negativnì.
Nìkteré molekulárnì biologické testy prùkazy HIV virové ribonukleové kyseliny
(RNA) mohou dát pozitivní nález o nìco døíve ne testy protilátkové, ale opìt je
tu nebezpeèí jejich pouití pro bìnou diagnostiku. Stejnì jako antigen p24
prochází pøítomnost HIV RNA obdobnou dynamikou (i kdy v jiném èasovém
údobí). Znamená to, e v prùbìhu infekce HIV poklesá pøítomnost HIV RNA k nemìøitelným hodnotám a výsledek jejího mìøení mùe dát falenì negativní nález
infekce HIV, zatímco jednou vytvoøené HIV protilátky pøetrvávají po celý zbytek
ivota a jsou tedy tím nejspolehlivìjím prùkazem infekce HIV.
Základní dynamiku infekce HIV by mìli znát vichni poradci tak, aby mohli èelit
poadavkùm nìkterých klientù, kteøí chtìjí co nejdøíve vìdìt, zda se nakazili HIV
a z rùzných pramenù èerpají èasto protichùdné informace a doadují se provedení
takových testù, které by jim pokud mono ihned øekly, zda jsou èi nejsou nakaeni
HIV. Dobrý poradce musí po rozmluvì s klientem umìt zváit jeho epidemiologickou anamnézu a podle toho mu i vysvìtlit, e uspìchané øeení jeho situace
mùe pøinést neádoucí výsledek. Rovnì je nutno zdùraznit, e v pøípadì infekce
HIV se jedná o dlouhodobý proces a e nebezpeèí z prodlení v tomto pøípadì
nehrozí.
Je ovem nutno vdy zdùraznit, e má-li vyetøovaná osoba pocit, e mohlo dojít
k nákaze HIV, je nutno se od samého zaèátku chovat zodpovìdnì, to je pøedevím
dodrovat zásady bezpeènìjího sexu (sex jen s ochranou) a samozøejmì nebýt
dárcem krve.
Tato obecná poradenská pravidla pro interpretaci HIV negativního nálezu platí pro
vechny výe uvedené kategorie HIV screeningového testování.
2. HIV POZITIVNÍ VÝSLEDEK
Za HIV pozitivní nález mùeme oznaèit jen výsledek, který byl ovìøen (konfirmován) v Národní referenèní laboratoøi pro AIDS (NRL AIDS) ve Státním
zdravotním ústavu v Praze.
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Tento postulát platí pro vechna vyetøování, provedená v kterékoli laboratoøi na
území ÈR. NRL AIDS sdìlí pozitivní nález vyetøující laboratoøi, od které také
získá informaci kdo vyetøení ordinoval. NRL AIDS pak sdìlí pozitivní nález také
ordinujícímu lékaøi s tím, e s ním domluví dalí postup, to je sdìlení výsledku
vyetøované osobì a její dispenzarizaci v nìkterém AIDS centru (speciální pracovitì na infekèních oddìleních bývalých krajských nemocnic).
U vyetøení provádìných na nìkterých poradenských pracovitích sdìluje HIV
pozitivní nález lékaø, který toto pracovitì medicínsky zajiuje. V nìkterých pøípadech sdìluje vyetøení klientovi sama NRL AIDS, která také vechny HIV pozitivní nálezy hlásí pøísluným AIDS centrùm a zpìtnì ovìøuje, zda se HIV pozitivní osoba dostavila k dispenzarizaci. Od ordinujícího lékaøe pak ádá NRL AIDS
zpìtnou zprávu (telefonickou), zda byla HIV pozitivní osoba o svém stavu informována.
Pøi sdìlování HIV pozitivního nálezu je nutno volit zpùsob podle psychického
zaloení vyetøované osoby. Je nutno si vyhradit dostatek èasu na probrání vech
souvisejících otázek vèetnì výhledù do budoucnosti. Primárním úkolem je zajistit,
aby se HIV pozitivní osoba dostavila ke klinickému, imunologickému a virologickému vyetøení do nìkterého z AIDS center tak, aby byly získány podklady pro
eventuální zavedení antiretrovirové léèby. Dalím úkolem je apelovat na zodpovìdnost HIV pozitivní osoby, tak, aby nedocházelo k monému dalímu íøení
infekce. Dùleité je hned v úvodu zdùraznit, e infekce HIV a onemocnìní AIDS
jsou sice spolu úzce související, nicménì rozdílné stavy a e pøechod z jednoho do
druhého je mono ovlivnit pøedevím infikovanou osobou samou, samozøejmì ve
spolupráci s øadou odborníkù.
Podrobnìji o tomto tématu pojednávají nìkteré dalí speciální kapitoly.
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Poradenství u HIV pozitivních osob
Doc. MUDr. Marie Staòková, CSc.
Provedení testu na protilátky proti viru HIV je jediným zpùsobem jak zjistíme, e
je ná klient infikován virem lidského imunodeficitu.
Ji rozhovor s naím klientem pøed odbìrem krve na tento test, který samozøejmì
podstupuje klient na vlastní ádost, musí být zamìøen na zhodnocení rizika moné
HIV infekce (rizikové sexuální chování, nitroilní aplikace drog, pobyt v zahranièí
apod.).
Pokud byla HIV infekce testem potvrzena, mìl by být pacient o své HIV pozitivitì informován co nejdøíve. První základní informaci podává lékaø, který vyetøení
testu navrhl a který byl o výsledku testu po konfirmaci informován pracovníky
Národní referenèní laboratoøe pro AIDS v Praze.
Rozhovor s novì diagnostikovaným HIV+ pacientem musí vdy probíhat v soukromí, mìl by být dùvìrný a obsahovat jen základní informace o výsledku testu
a sdìlení, co v dané chvíli tato informace pro pacienta bezprostøednì znamená - tj.
pacient se musí co nejdøíve dostavit do nìkterého z AIDS center (AIDS centrum
FN Na Bulovce, Praha, nebo regionální AIDS centra pøi infekèních klinikách
v Ústí n/Labem, Plzni, H.Králové, Brnì èi pøi infekèním oddìlení v Ostravì nebo
v È. Budìjovicích). Registrace v AIDS centru je pro HIV+ pacienta ze zákona
povinná (zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví).
Lékaø AIDS centra ji pøi první návtìvì pacientovi podrobnì vysvìtlí co je vlastnì obsahem pojmu HIV pozitivita. Pacient je èasto pøi prvním kontaktu s lékaøem AIDS centra v psychickém oku z potvrzené HIV pozitivity, potøebuje
proto v tuto chvíli spíe podporu a povzbuzení, informace o prùbìhu choroby
podáme jen velmi rámcovì a spíe se zamìøíme na souèasné monosti terapeutické. Zdùrazníme, e pokud bude pacient dobøe spolupracovat se svým
lékaøem a bude mu dùvìøovat, je v souèasné dobì mono mu zajistit plnohodnotný ivot bez vìtích problému po øadu let. Dále probereme s pacientem jednotlivé
body Informace pro èlovìka infikovaného virem HIV. Pacient se pak
rozhodne, ve kterém AIDS centru chce být dispenzarizován a podepíe pøísluný
formuláø, kterým také stvrzuje, e se bude uvedenými zásadami øídit. Jeden formuláø se zaloí do pacientovi dokumentace a druhý si pacient odnese domù, aby
si v klidu mohl znovu prostudovat text a pøipravit si eventuální dotazy na lékaøe
pøi pøítí návtìvì centra, kterou bychom mìli uskuteènit pokud mono do týdne.
Pokud má pacient nìjaké podstatné nejasnosti o povaze svého onemocnìní - mùe
samozøejmì pøijít døíve, event. je mu nabídnuta pomoc psychologa èi psychiatra.
Poté je s pacientem sepsána povechná anamnéza (rodinná, sociální, pracovní,
alergologická, osobní, dùraz je kladem pøedevím na anamnézu epidemiologickou
a anamnéza nynìjího onemocnìní).
Dalím krokem je klinické vyetøení a naplánování vech potøebných odbìrù se
zamìøením hlavnì na imunologické a virologické markery HIV infekce. Následují
speciální vyetøení pøíslunými odborníky dle klinického nálezu a výsledkù grafických metod.
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Teprve po zhodnocení vech získaných údajù znovu s pacientem podrobnì
probereme jeho souèasnou situaci (vìtinou pøi 2 nebo 3 návtìvì centra), a to
nejen z hlediska klinického stavu a terapeutických moností, ale i z hlediska pracovního zamìøení a øeení nejrùznìjích sociálních aspektù.
Dùleité body, na které se musíme pøi pohovoru zamìøit:
1. Prùkaz protilátek èi viru HIV neznamená, e pacient má AIDS. Pacientovi
vysvìtlíme pøimìøeným zpùsobem (dle intelektových schopností) klasický
prùbìh HIV infekce a terapeutické monosti v jednotlivých stádiích.
Vysvìtlíme proè je nutná dispenzarizace v AIDS centru a jakým zpùsobem
a jak èasto bude probíhat. Pacient musí vìdìt, e v souèasnosti máme øadu
moností jak zpomalit HIV infekci, ale zatím není v naich silách ji vyléèit.
Znovu zdùrazníme, e jak se nám bude daøit udrovat klidové stádium HIV
infekce - to závisí nejen na lékaøi, ale pøedevím na dobré spolupráci pacienta
a jeho schopnostech podrobit svùj ivot urèitým ne vdy pøíjemným povinnostem (pravidelné uívání lékù, kontrolní vyetøení, správná ivotospráva,
omezení alkoholu, kouøení apod.).
2. Pacient o své HIV+ musí ze zákona (zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví) informovat své sexuální partnery a dodrovat vdy zásady
bezpeèného sexu. Pokud je pro pacienta obtíné sdìlit tuto informaci svému
partnerovi (nakazil se napø. mimomanelským nebo homosexuálním stykem),
mùe poádat svého lékaøe o pøedání této informace partnerovi. Dále je povinen probrat se svým HIV negativním partnerem moná rizika HIV infekce
a dbát na pravidelné kontroly HIV statutu svého partnera. Pouívat vdy kondom, a to i kdy partner je také HIV+. Je tøeba znovu upozornit, e kadá novì
získaná sexuálnì pøenosná infekce mùe významnì zhorit zdravotní stav
pacienta.
3. Není nutné, aby pacient o své HIV+ informoval celé své okolí. Naopak je
vhodné pacienta upozornit, aby si dobøe rozváil, s kým chce o své HIV pozitivitì mluvit. Nìkdy nevhodná reakce okolí mùe být velkou zátìí - zvlátì
v raném období, kdy se sám pacient se svým stavem teprve vyrovnává a potøebuje spíe podporu a porozumìní. Tuto informaci mùe sdìlit svým pøátelùm
pozdìji, a se bude psychicky cítit lépe a snáze zvládne i eventuální nepøíli
pozitivní reakci. Je ale vhodné postupnì informovat své nejblií, je pravdìpodobné, e bude za èas potøebovat jejich podporu a pomoc.
4. O své HIV pozitivitì nemusí informovat ani svého zamìstnavatele, ale pokud
nìkterý zamìstnavatel napø. majitel soukromé firmy si sám tuto informaci
z nìjakého dùvodù vyádá, pak musí být po pravdì zodpovìzena.
Pacient ve stádiu HIV nosièství èi v klinickém stádiu B (výjimeènì i C) mùe
vykonávat jakékoliv zamìstnání - pokud mu to zdravotní stav dovoluje. Jsou
ale urèitá zamìstnání, která HIV+ osobám nedoporuèujeme z hlediska
nebezpeèí moného íøení HIV infekce (napø. monost poranìní ve zdravotnických profesích, pøi práci v chirurgických oborech, na operaèních sálech,
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stomatologických pracovitích apod.) èi z hlediska vysoké nároènosti fyzické
èi psychické (napø. noèní smìny, dálkové nákladní transporty apod.). Vdy
postupujeme individuálnì.
5. Samozøejmostí musí být dodrování základních hygienických návykù (vlastní
zubní kartáèek, holicí strojek apod.) a peèlivého dodrování samooetøení pøi
drobných krvácivých poranìních. Pøi rozsáhlejím úrazu spojeném s krvácením musí pacient zabránit, aby oetøující byl v úzkém kontaktu s infikovanou krví (doporuèit rukavice) a dohlédnout, aby byly náleitì desinfikovány
zneèitìné plochy (napø. 3% chloramin, Sterilium). Krví zneèitìný materiál
pak zlikvidovat spálením nebo vloit pøed likvidací do odpadkù v uzavøených
igelitových pytlích.
6. Pokud zranìní vyaduje lékaøskou péèi a pacient je pøevezen na úrazové oddìlení, musí informovat zdravotníky o své HIV+. To samozøejmì platí i pøi
jakékoliv náhlé zdravotní pøíhodì, kdy pacient je odvezen do jiného zdravotnického zaøízení, ne kde je dispenzarizován. To je dáno zákonem (zákon è.
258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví), e musí oznámit svoji HIV+.
I z hlediska pacienta je informace oetøujícího lékaøe o HIV+ nemocného
a o lécích, které pacient uívá, velmi dùleitá, èasto usnadní diagnostiku náhlé
pøíhody a usmìrní dalí diagnostické a terapeutické postupy. Jakmile to
zdravotní stav dovolí, je pacient vìtinou pøeloen k doléèení na lùkovou èást
pøísluného AIDS centra.
7. HIV+ pacient musí také sám dbát o své zdraví, nevystavovat se pokud mono
expozici dalím infekcím (napø. v dobì epidemií chøipkových nenavtìvovat
spoleèenské akce), nepøecházet ádná respiraèní ani prùjmová onemocnìní,
dodrovat rekonvalescentní reimy, brát správnì ordinované léky, dodrovat
léèebný reim i pøi dovolených, vyvarovat se zbyteèných fyzických zátìí.
Dùleité je i dodrení vech preventivních a profylaktických opatøení (vakcinace: chøipka, polyvalentní pneumokoková vakcína, VHA, VHB atd.).
8. Velký dùraz je kladen na ivotosprávu pacienta, dostatek spánku, správnou
výivu, dostatek fyzické aktivity (ne sportovní èinnost do vyèerpání).
Samozøejmì doporuèujeme omezení alkoholu, kouøení a zákaz drog.
9. Pokud má pacient domácí zvíøata (hlavnì psi, koèky) mìl by je nechat u veterinárního lékaøe øádnì vyetøit. Nìkterá hlavnì parazitární onemocnìní, která
se mohou u domácích mazlíèkù vyskytnout, mohou u imunodeficientního
pacienta vyvolat závaná onemocnìní (toxoplazmóza, mikrosporidie, kryptosporidie atd.).
10. Po urèité dobì, kdy získáme dùvìru pacienta (ta je znaènì individuální), je
vhodné seznámit se i s eventuálními partnery èi rodinnými pøísluníky. Je øada
otázek a èasto i nejasností, které pøináí spoleèný ivot s HIV+ osobou. Strach
ze stigmatizace rodiny mùe vést k øadì nedorozumìní a pochybení v sociální
komunikaci. Je nutné si najít dostateèný èas pro klidné popovídání, pøi kterém
se pokusíme problémy øeit nebo alespoò najít nìjakou schùdnou cestu pro
dalí postup. Èasto jsou tato spoleèná sezení pro lékaøe velkým pøínosem
a mohou osvìtlit nìkteré pøedchozí nejasnosti.
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11. A koneènì je tøeba také probrat plány do budoucna. Na základì klinických
i laboratorních nálezù bychom mìli pacienta pokud mono pravdivì informovat o pravdìpodobné prognóze jeho onemocnìní. Pacient by mìl být informován o monostech týkajících se napø. dalího vzdìlávání, práce v zahranièí,
partnerských vztahù, rodiny, monosti mít zdravé dìti, cestování, eventuálnì
sociálního zabezpeèení, ádosti o invalidní dùchod apod.
Klienta samozøejmì také upozorníme na monost pravidelných konzultací s psychologem, sexuologem èi psychiatrem. Pøedáme informace o nevládních organizacích - pøedevím Èeské spoleènosti AIDS pomoc.
V AIDS centrech je k dispozici dostateèné mnoství nejrùznìjích populárnì
odborných písemných materiálù a pøíruèek o ivotním stylu HIV+ osob, o cestování, terapii, vedlejích úèincích lékù apod. Cokoli je pacientovi nejasné, má
monost kontaktovat kohokoliv ze zdravotnických pracovníkù AIDS centra a poádat o vysvìtlení.
Závìrem tedy mùeme konstatovat, e základním úkolem a cílem poradenství
u HIV+ osob je úèinnì pomoci HIV+ pacientovi vyrovnat se se skuteèností, e
svùj ivot musí pøizpùsobit HIV infekci, která vyaduje celoivotní sledování
v AIDS centru, peèlivé dodrování léèebných reimù a tím i èásteèné omezení
kvality ivota a pravdìpodobné zmìny ivotních plánù. Musí se nauèit ít svùj
ivot intenzivnì, rozliovat co je pro nìj dùleité a co nikoli, umìt se radovat
z podstatných hodnot ivota a pøedevím být plnì zodpovìdný za své sexuální
partnery a zabránit jakémukoli íøení této infekce.
Pokud se nám podaøí tento úkol splnit, pak výsledek dosvìdèí, e nae poradenství
bylo kvalitní.
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Poradenství po sdělení pozitivního výsledku
Václav Strouhal, DiS.
Osoby, u kterých byla diagnostikována infekce virem HIV, by se o tom mìly
dovìdìt co nejdøíve. Sezení pøed provedením testu lze vyuít k vytipování
nejlepího zpùsobu, jak klienta o této skuteènosti informovat. Napø. rodinné
zázemí, psychika klienta, atd
První pohovor by mìl probíhat v soukromí a mìl by být dùvìrný. Klientovi by se
mìl dopøát èas, aby vekeré informace zpracoval. Po období pøedbìné adaptace
by se klientovi mìlo dostat jasného a faktického vysvìtlení, co tento výsledek
HIV+ znamená. Nemìlo by se uívat pøíli mnoho odborných výrazù, kterým by
klient neporozumìl. Není to vak vhodná doba, aby se probíralo, jak nemoc bude
postupovat nebo kolik ivota klientovi jetì zbývá. V tuto chvíli je tøeba vìdìt, e
klient mùe být v oku z diagnózy a poskytnout mu podporu.
Tato chvíle je rovnì vhodná k povzbuzení pozitivního mylení. Klient, u kterého
byla diagnostikována infekce HIV, mùe mít pøed sebou dlouhá léta ivota bez
nemoci. Oportunní infekce lze dnes ji úèinnì léèit dostupnými prostøedky.
Informace o léèbì pøenechejte odbornému lékaøi AIDS centra.
Jestlie klient je èásteènì vyrovnán se svou diagnózou, mùe poradenský vztah
pøejít do dalí fáze. Krizové poradenství je obvykle ádáno vzhledem k tomu, e
sdìlení o infekci virem HIV je vnímáno jako ohroení ivota.
Potøebné mùe být i poradenství pøi øeení problémù vyplývajících z diagnózy.
Klient by se mìl dozvìdìt, jak a kde mùe kontaktovat poradce v dobì tìkého
stresu. Mìlo by se s ním probrat, co vechno se mùe stát, a se zamìstnavatel
nebo dalí osoby dovìdí, e je infikován virem HIV. Mìly by se mu nabídnout
pravidelné návtìvy buï u psychologa nebo nevládní organizace Èeské
spoleènosti AIDS pomoc.
Poradce by mìl jasnì informovat o dlouhé povaze infekce virem HIV a kdy a jak
u nìho mùe nemoc propuknout. Klient by mìl být informován také o tom, e zùstane infekèní po celý svùj ivot, a mìlo by se s ním naplánovat, jak ochránit jeho
sexuální partnery (toto téma vak té radìji pøenechejte sexuologovi, který
spolupracuje s AIDS centrem). Nezapomeòte pouèit klienta o jeho povinnostech!
(Zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví § 53).
Co je tøeba opakovanì zdùrazòovat:
- infekce virem HIV není AIDS. Kadého infikovaného jedince je tøeba povzbuzovat, aby vedl normální spoleèenský ivot tak dlouho, jak jen je to moné.
Protoe normální ivot HIV+ vyaduje podporu ostatních, mohou i oni potøebovat poradenství, aby se pøedem seznámili s novými potøebami klienta a mohli
se podle nich zaøídit.
- HIV pozitivní osoby by mìly dbát o své zdraví. Poradce by mìl zdùraznit vý-
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znam prevence expozice dalím nemocím a infekcím, které oslabují imunitní
systém pacienta a mohou uspíit vývoj AIDS (hygiena v domácnosti a na pracoviti, nechránìný pohlavní styk, ivotospráva, zdravá výiva ),
- HIV pozitivní osoba by mìla informovat o své diagnóze své sexuální partnery.
Mìly by se probrat eventuální výhody a nevýhody, které klientovi pøinese oznámení výsledku testu.
Pro sdìlení rodinì a dalím blízkým pøátelùm existují praktické dùvody, protoe na
nich bude leet péèe o infikovanou osobu, která bude potøebovat jejich podporu.
Nìkteøí jedinci mohou trpìt silným pocitem viny nebo studu za to, e se infikovali
(napøíklad v homosexuálním nebo mimomanelském pomìru). Z tìchto dùvodù
mùe být sdìlení pravdy obtíné a mùe si vyádat pøítomnost odborníka.
Aby klient vidìl, o jak dùleitou vìc jde, mùe mu poradce poloit jednu otázku:
Co se stane lidem, které máte rád, kdy jim teï neøeknete, co se s vámi nyní
dìje? Poradce mùe klientovi pomoci, aby se rozpomnìl, jak jeho manelský
nebo jiný partner reagoval na jeho chybné chování v minulosti. Poradce mùe
s klientem nacvièit, jak má o své infekci øíci ostatním.
Poradce by mìl vìdìt o klientových partnerech a klient by mìl dodrovat základní principy informování svých partnerù, hlavnì by se sexuálním partnerùm mìlo
jasnì sdìlit, e i oni mají pøístup k dobrovolnému testování a poradenským
slubám. S klientem, který má více sexuálních partnerù, by mìl poradce probrat,
kdo dalí jetì mùe být ohroen infekcí a jak ho vhodnì informovat.
Pøi práci s infikovanými lidmi by poradci mìli poskytnout informace o tøech zpùsobech pøenosu HIV/AIDS.
Lze shrnout, e v pøípadì zjitìní HIV pozitivity bude v rámci poradenství po
provedení testu tøeba:
- zajistit, aby jedinec pochopil, co znamená pozitivní výsledek testu
- probrat s jedincem jeho pocity v souvislosti s infekcí HIV
- poskytnout jedinci podporu, aby se s tìmito pocity mohl vyrovnat
- probrat s jedincem jeho plány do budoucnosti
- navázat s tímto jedincem vztah jako základ pro budoucí poradenství
- naplánovat dalí sezení u poradce
- naplánovat schùzky poradce s klientovým partnerem /partnery/, pokud je to
moné
- poslat jedince do místních komunitních slueb, pokud jsou k dispozici
Poradenství pro infikované eny
Místo, kde se poradenství bude uskuteèòovat, by na enu mìlo pùsobit pøíjemnì
a bezpeènì. Protoe se v souvislosti s poradenstvím probírají velmi intimní otázky,
bude mnoho en dávat pøednost poradkyni pøed poradcem.
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Pøi pohovoru s infikovanou enou by se mìl poradce zamìøit na to, jak se
dozvìdìla o svém stavu. ena obvykle objeví svou infekci náhodnì, vìtinou a
kdy se u jejího manela/partnera projeví pøíznaky související pùsobením viru
HIV a nebo v dobì tìhotenství, kdy dle zákona Èeské republiky, vechny tìhotné
eny musí podstoupit test na HIV. Poradce by si mìl uvìdomit, e se ena bude
vyrovnávat nejménì se dvìma krizemi, jedna bude v souvislosti s onemocnìním
jejího manela/partnera nebo dítìte, druhá s její vlastní infekcí.
Oznámení infekce sexuálnímu partnerovi a rodinì mùe být pro enu velmi
obtíné a èasto jí prospìje podpora, které se jí dostává díky prvnímu spolehlivému
poradenskému vztahu.
Starosti eny v souvislosti s infekcí HIV se týkají nejen zdravotního stavu, ale jsou
i sociální a kulturní povahy. eny jsou èasto nespravedlivì obviòovány ze
zavleèení infekce HIV do rodiny, i kdy dùkazy svìdèí o pravém opaku. Poradce
musí vzít na vìdomí enin strach, e ji rodina a pøátelé opustí kvùli skuteènému
a domnìlému chování v minulosti a mìl by jí poskytnout emocionální podporu.
Infekce u eny mùe být první známkou její nebo partnerovy nevìry. Odhalení
této skuteènosti uvnitø rodinné jednotky mùe být velmi traumatizující.
eny infikované virem HIV se èasto cítí krajnì osamìlé a izolované. Strach ze
sociální stigmatizace je mùe dohnat k tomu, aby svùj stav tajily. Mohou se bát
oputìní a ztráty podpory v rodinì, u pøátel a v komunitních organizacích.
Hlavním úkolem poradce je èasto znovunavázání spojení s rodinou a dalími
sociálními skupinami nebo nalezení náhradních zdrojù podpory.
Mnoho en má potíe se získáním podpory ve své nebo partnerovì rodinì. Poradci
by si mìli od klientù zjistit, zda a s kolika èleny rodiny lze pøi organizování pomoci poèítat. Osvìta v rodinách a komunitách pøedstavuje úèinný zpùsob, jak pomoci jednotlivým klientùm. K bìným emocionálním reakcím u infikovaných en
patøí:
- vztek na èlovìka, který enu infikoval
- lítost nad ztrátou zdraví a postavení, zmìnìným obrazem tìla a sexualitou,
eventuální moností zøíci se mateøství a nad tím, e musí umøít a opustit své dìti
- pocit viny pramenící z toho, e mohla infekcí ohrozit svou vlastní rodinu
a zvlátì své dìti.
U infikovaných en pouíváme vechny druhy poradenství.
Poradenství pøi rozhodování budou asi nejvíce potøebovat eny, které mají dìti
nebo jsou tìhotné. Matka asi bude muset zaøídit péèi o své dìti po své smrti nebo,
pokud je tìhotná, se bude muset rozhodnout, zda dítì donosí. Pøi poradenství se
bude muset poèítat s kulturními odlitnostmi a náboenským pøesvìdèením eny,
monostmi zdravotnictví a morálním pøesvìdèením ohlednì umìlého pøeruení
tìhotenství.
Nìkteré eny, kterým je poskytováno poradenství o HIV/AIDS, mohly provozovat prostituci nebo smìòovat sex za materiální poitky. V tìchto pøípadech musí
poradce zùstat bez pøedsudkù.
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Protoe k pøenosu viru HIV na enu dochází nejèastìji pøi pohlavním styku, musí
být poradce schopen otevøenì hovoøit o antikoncepci/ochranì proti infekci virem
HIV. Poradce by nemìl váhat nebo být na rozpacích a mìl by enu povzbudit
k hovoru o sexuálních praktikách a alternativách. eny to sice mùe uvádìt do rozpakù, ale práce poradce spoèívá v tom, aby je z tìchto rozpakù zbavil.
Mnohdy je pro eny krajnì obtíné dosáhnout toho, aby s nimi jejich partner
spolupracoval pøi praktikování bezpeèného sexu. Hrozí jim konflikt a nìkdy
dokonce oputìní nebo násilí. Poradce by vak mìl enu povzbudit k tomu, aby
hledala cesty, jak o tìchto vìcech jednat bez konfliktu. eny i mui by mìli vìdìt,
jak mají správnì pouívat prezervativ.
Mnohé eny, u nich se infekce virem zjistí bìhem tìhotenství, se rozhodnout své
dítì donosit. I pøestoe riziko pøenosu z matky na dítì je podle odhadu 8 % a v poslední dobì pøi profylaktickém pouití antivirových preparátù jetì nií, mìly by
být tìhotné eny pøipraveny na monost, e se jim narodí dítì s infekcí HIV.
U infikované tìhotné eny bude pohovor o ukonèení tìhotenství záviset na osobních, náboenských a kulturních aspektech, jako i na národní legislativì o umìlém pøeruení tìhotenství.
V tìchto pøípadech bude poradce muset pomoci enì se zjitìnou infekcí HIV
zhodnotit ve spolupráci s oetøujícím lékaøem její zdravotní stav, ivotní podmínky, její monosti zaopatøit dítì, kdy se mu nebude moci vìnovat celodennì
a s jakou podporou mùe poèítat v rodinì a u pøátel.
Rodiny, svazky a emocionální dopad HIV/AIDS na rodinu
Èlenové rodiny mohou proívat stejný strach ze sociální stigmatizace jako infikovaná osoba, obávají se, e se na nì ostatní budou dívat jako na infikované.
Vzhledem k domnìlému nebo skuteènému sociálnímu tlaku mùe rodina odmítat
nebo si zakázat, aby se infekce nebo nemoc stala pøedmìtem hovoru. Úmyslné
mlèení vytváøí v domácnosti napìtí. Ti, kdo o pacienta peèují mohou skrývat své
city a tak budit dojem, e jsou k pacientovi lhostejní. Tyto a podobné otázky by se
mìly pøi poradenství probírat, a to jak na individuální tak na skupinové úrovni.
Je dùleité, aby si poradce uvìdomil, e v nìkteré rodinì nevyjde najevo pouze to,
e nìkdo z jejich èlenù má infekci HIV, ale moná poprvé v ivotì i to, e provozoval nìkteré sexuální praktiky nebo byl zapleten do uívání drog, o èem dosud
rodina nic nevìdìla. Infikovaní jedinci mohou být nìkterými èleny rodiny za
takové prohøeky zavreni a v rodinì dochází k rozkolu.
S postupem nemoci mùe dojít k tomu, e se nemocný èlovìk musí vzdát svého
zamìstnání a jeho partner to musí udìlat také, aby se o nìho mohl starat. To mùe
vést ke sníení rodinného rozpoètu a pocitùm zlosti na toho kdo za to mùe - na
pacienta. Pacientovy reakce na nemoc (napøíklad deprese, zmìny nálady, úzkost,
nepøátelství vùèi lidem, kteøí se o nìho starají) mohou pøekroèit meze tolerance
rodiny. Pokud se èlenùm rodiny podaøí touto krizí úspìnì projít, budou si

34

pravdìpodobnì i nadále poskytovat vzájemnou podporu. Rodiny, ve kterých se
nepodaøí krizi zvládnout, budou spíe infikovaného èlovìka pøehlíet nebo ho
zavrhnou. Navíc budou nevyøeené problémy dále pokozovat rodinné vztahy
i dlouho po smrti infikovaného èlovìka. Kdy infikovaný èlovìk zemøe, bude se
rodina muset vyrovnat také z jeho ztrátou. Jedním z hlavních úkolù poradenství
v souvislosti s HIV je pomoci rodinì, aby porozumìla síle emocí a dùvodù iracionálních výbuchù, které mohou provázet infekci a onemocnìní.
Rozpad párù a dobrovolných svazkù
Zjitìní infekce HIV/AIDS mùe být pøíèinou závaného stresu i u párù dobrovolných svazkù. K bìným reakcím patøí pocit, e byl èlovìk partnerem zrazen,
a zlost na nezodpovìdnost infikovaného partnera, který ohrozil zdraví a ivot toho
druhého. U vìtiny párù dochází k vzájemnému odcizení a okamitému rozchodu.
Nìkteré jsou vak schopné vydret a peèovat o infikovaného partnera nebo o sebe
navzájem.
Vyvstávají intimní a dùvìrné problémy. Partnerské dvojice jich budou muset øeit
celou øadu, napøíklad zda budou nadále sexuálnì ít, a pokud ano, zda pouívat
prezervativ. V kulturách, kde je ena povaována za podøízenou svému mui, je
nutno vzít v úvahu vynucených sexuálních stykù, tedy i dalího pøenosu infekce.
Ke zvyování napìtí bude docházet také vlivem finanèních starostí a obav o budoucnost dìtí.
Dobrovolné svazky (napøíklad muské homosexuální páry s okruhem pøátel nebo
èleny rodiny) reagují na zjitìní infekce HIV naprosto stejnì jako manelské
páry. Pokud infikovaného èlovìka opustí jeho blízcí, bude úkolem poradce buï
obnovit styky klienta s nimi nebo mu pomoci najít náhradní zdroje opory.
Souhrn:
Bez ohledu na podobu nebo struktury rodiny, vede zjitìní, e nìkterý z jejích
èlenù má HIV/AIDS, k vysokému stupni stresu a k rozvratu ve vech oblastech
rodinného ivota. Nìkteré rodiny se infikovaného èlovìka zcela zøeknou, zatímco
jiné jsou schopné o nìho peèovat. Vìtina rodin se pohybuje nìkde uprostøed. Na
vechny má velký dopad - osobní, emocionální i sociální - jejich vlastní rozhodnutí.
Úkolem poradce je vechny tyto situace nejen s infikovaným èlovìkem, ale se
vemi èleny a pøáteli postiené osoby na pravidelných schùzkách spoleènì øeit.
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HIV/AIDS A UŽIVATELÉ DROG
MUDr. Karel Hampl, CSc.
SITUACE
Uívání ilegálních drog zasáhlo koncem 60. let minulého století i nai republiku.
Vzhledem k neprodynì uzavøeným státním hranicím, mìlo ale jiný charakter ne
v okolních zemích.
Èeský uivatel drog se brzy nauèil vyrábìt ilegální drogy z legálních lékù a plnì
tak nahradil uívání kokainu pervitinem a uívání heroinu upraveným alnagonem
a braunem.
Injekèní uívání drog se rozíøilo ji v 70. letech. Zaèala tak hloupá, mrzaèící
a smrtící móda ponejvíce nitroilního uívání zejména ilegálních návykových
látek. Brzy se objevily první komplikace: zánìty il, abscesy, onemocnìní
loutenkou typu B a zejména typu C, kterým je nakaeno v nìkterých lokalitách
více ne 80 % injekèních uivatelù drog. Od zaèátku 90. let se pak zaèaly
u injekèních uivatelù drog objevovat i pøípady nákazy HIV.
Poèet injekèních uivatelù drog je v Èeské republice stále vysoký, ale jen èást
tìchto uivatelù je v léèbì zdravotnických zaøízení. Mezi nejèastìji injekènì
uívané drogy patøí pervitin a heroin. Poèet injekèních uivatelù registrovaných ve
zdravotnických zaøízeních dále narùstá. Ukazuje to srovnání údajù ÚZIS za rok
2002 a 2003 (tab.1).
Tabulka 1  Injekèní uivatelé drog v ÈR - 2002 a 2003
Droga
Drogy celkem
z toho
HEROIN
PERVITIN
Dle údajù ÚZIS

registrováno
2002 2003

Injekèní aplikace
2002 2003

%
2002 2003

15.736 17.864

4.002 5.383

25,43 30,13

3.171 4.075
2.719 3.162

1.677 2.318
1.424 1.943

52,88 57,44
52,33 61,44

Podle zkuenosti z praxe se zdá být procento injekèních uivatelù pervitinu a zejména heroinu jetì vyí ne uvádìjí statistické údaje.
Samozøejmì velký poèet injekèních uivatelù drog není vùbec registrován ve
zdravotnických zaøízeních a nositelé infekèní loutenky typu B a C a viru HIV se
volnì pohybují nejen v toxikomanické subkultuøe, ale i v bìné populaci. Øada
uivatelù drog o svém onemocnìní neví, neléèí se, a jejich vyhlídky na doití
v normálním vìku jsou minimální.
První pøípad onemocnìní HIV/AIDS byl diagnostikován v roce 1981 a ji za 10
let nato, v roce 1991, byl v Èeské republice diagnostikován první injekèní uivatel drog nakaený virem HIV.
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V nìkterých zemích se dostali injekèní uivatelé na první místo v poètu
nakaených virem HIV, u nás jsou v souèasné dobì na tøetím místì v poètu
nakaených hned za homosexuály a heterosexuály. To by nemìlo vést k podceòování nebezpeènosti nákazy virem HIV. Dostane-li se nakaený HIV do
skupiny injekèních uivatelù drog, neví-li o svém onemocnìní a chová se, jako by
byl úplnì zdravý, pak je tøeba pøedpokládat, e do roka nakazí polovinu poètu
injekèních uivatelù drog, se kterými se stýká.
Pøíèinou je kromì jiného selhání výmìnného programu støíkaèek a jehel a substituèní léèby. Pacient, který je zaøazen do výmìnného programu, sele v dobì, kdy
má abstinenèní potíe pøi nedostatku drogy, je netrpìlivý, pospíchá s injekèní
aplikací a pouije ji pouité náèiní. Jindy podlehne nabídce pøítele (pøítelkynì),
protoe nechce, aby se jeho partner domníval, e si náèiní nechce pùjèit, protoe
si myslí, e by mohl být nakaen. Mùe být také opilý nebo intoxifikovaný jinými
drogami (nejèastìji benzodiazepiny). Ve vech tìchto pøípadech pouije pouitou
jehlu, støíkaèku nebo roztok, lièku èi jiné náèiní. V Polsku svého èasu dolo k velkému rozíøení HIV/AIDS, protoe toxikomané uívali spoleènou misku, ze které
nabírali kompot, jak nazývali pøípravek z makovic, podávaný do íly.
Pøíèinou selhání substituèní léèby je skuteènost, e pacient substituèní lék pøedepsaný k uívání ústy, si pøipravuje a uívá injekènì. Taková substituce pak ztrácí
svùj smysl.
Poèet injekèních uivatelù drog nakaených virem HIV pøitom stále narùstá.
Koncem roku 2003 jich bylo v Èeské republice ji 35. Vývoj ukazuje následující
graf (graf 1), ve kterém je uveden narùstající poèet nakaených v jednotlivých
letech. Od roku 1995 jsou v celkovém poètu uvedeni i injekèní uivatelé - homosexuálové.
Poèet injekèních uivatelù drog nakaených virem HIV/AIDS

HIV/AIDS u injekèních uivatelù
drog
vichni uivatelé

z toho homosexuálové
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Dle údajù SZÚ
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PØÍZNAKY NÁKAZY
Uivatelé drog jsou vystaveni nákaze viry loutenek typu B a C a viru HIV daleko
více ne ostatní populace. U obou onemocnìní dochází k pøenosu infekce stejným
zpùsobem: krevní cestou a nechránìným pohlavním stykem. Proto na monost
nebezpeèí íøení HIV/AIDS ukazuje nejlépe vysoký poèet nakaených infekèní
loutenkou typu C, zejména mezi injekèními uivateli drog. Tìch je nakaených
v nìkterých lokalitách, jak ji bylo uvedeno, více ne 80%!
Obì onemocnìní mohou dlouhou dobu probíhat bez jakýchkoliv pøíznakù. Nakaený
nepociuje ádné potíe, mùe se cítit úplnì zdráv, i kdy je ji nositelem
nebezpeèného viru a zdrojem nákazy pro ostatní. Takový jedinec je zvlátì nebezpeèný ve spoleènosti, kde dochází k rizikovému chování jako je injekèní aplikace
drog, uívání pouitých injekèních støíkaèek, jehel, lièek, nádoby roztokù,
promiskuita, nechránìný pohlavní styk, ale i neodborné tetování nebo piercing.
Je proto nezbytnì nutné, aby kadý uivatel drog a vechny osoby, se kterými se
blíe a èastìji stýká, byli vyetøeni lékaøem vèetnì laboratorního vyetøení protilátek proti virovým loutenkám a HIV.
Protilátky proti HIV/AIDS se dají spolehlivì zjistit a po 2-3 mìsících po infekci.
Protoe ale rizikové chování trvá obvykle ji delí dobu pøed pøíchodem uivatele
drog k lékaøi, je lépe vyetøit pozitivitu HIV ji pøi prvním vyetøení a pak opakovanì za 3 mìsíce, zejména pokud pacient uvedl rizikové chování.
Nákaza virem HIV je diagnostikována nejèastìji ve vìku 20 a 29 let.V tomto
vìku je i nejvìtí poèet registrovaných injekèních uivatelù heroinu a pervitinu!
(tab. 2)
Tab. 2
RIZIKOVÉ VÌKOVÉ SKUPINY
(podle údajù v roce 2003)
Vìk

První diagnóza HIV pozitivity Uivatelé heroinu
Uivatelé pervitinu
u asymptomatických osob
mui
eny celkem mui eny celkem mui eny celkem
0-14
5
3
8
0
1
1
1
1
2
15-19
17
18
35
266 153
419
303 206
509
20-29
125
53
178 1.998 995
2.993 1.521 531 2.052
30-39
87
17
104
382 118
500
420 84
504
40 a více 41
6
47
113 49
162
84 11
95

Dle údajù ÚZIS a SZÚ
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PREVENCE
Jedinou jistotou, jak se nenakazit virem HIV, je pøestat ihned s injekèním
uíváním drog, peèlivì volit sexuálního partnera a pøi pohlavním styku
pouívat kondom.
Pokud injekèní uivatel drog nedokáe abstinovat nebo alespoò pøestat uívat
drogy injekènì, mìl by se obrátit na specializovaná zdravotnická zaøízení, kterými
jsou ordinace AT pro prevenci a léèbu závislostí a centra pro substituèní léèbu,
kterých je v Èeské republice 9.
Adresáø specializovaných zaøízení pro provádìní substituèní léèby - stav ke
3.3.2003
Mìsto
PRAHA

Instituce
Veobecná
fakultní
nemocnice

Zaøízení
Oddìlení
pro léèbu
závislostí

Zodp. osoba
MUDr. Petr Popov
MUDr. Jan Beèka

Adresa
Apolináøská 4
128 02 Praha 2

telefon
fax
email
224 968 225
224 968 216-8 224 96 82 19 etr.popov@vfn.czbecka.jan@vfn.cz

OSTRAVA Fakultní
Oddìlení
nemocnice psychiatrické
s poliklinikou

MUDr. Jitka Potribná, 17. listopadu 17
Ph.D.MUDr. Michaela 90708 52 Ostrava
Szilvásiová

597 373 209
597 374 235

597 373 314

jitka.potribna@fnspo.cz
michaela.szilvasiova@ fnspo.cz

OLOMOUC Fakultní
nemocnice

Ambulance
AT Olomouc

MUDr. Jarmila
moldasová

I.P. Pavlova
6772 00 Olomouc

588 444 618

58 541 3841

smoldasj@fnol.cz

BRNO

Metadonové
støedisko
Elysium

MUDr. Jiøí Dolák

Hapalova 22,
639 00 Brno

54 1 227 704

ÚSTÍ
Masarykova Psychiatrické
N. LABEM nemocnice oddìlení

MUDr. Judita
Jansová

Sociální péèe 12A
Ústí nad Labem

475 683 133
477 113 125

PRAHA

DROP IN o.p.s. Centrum
metadonové
substituce
Praha 1

MUDr. Zdenìk Veselý Lannova 2
120 00 Praha 2

224 810 504
721 830 497

Centrum
metadonové
substituce
Praha 4

MUDr. Duan Randák Hvìzdova 2
140 00 Praha 4

261 219 199
261 219 209

Amb. OAT
Hradec
Králové

MUDr. Jiøí Èíek

imkova 870
500 38 Hradec
Králové

495 832 410-ÈT
495 832 221
-PO-PÁ

cizek@lfhk.cuni.cz

MUDr. Karel
Hampl, CSc.

Praská 528
276 01 Mìlník

315 670 511

ordinaceat@nspmelnik.cz

Podané
ruce o.p.s.

HRADEC Fakultní
KRÁLOVÉ nemocnice
MÌLNÍK

Nemocnice Ordinace AT
s poliklinikou

elysium@podaneruce.cz

477 113 137

judita.jansova@mnul.cz

metadon@way.cz
2 6121 211

315 670 511

metadon@ecn.cz

Ti co jsou fixováni na injekèní podávání drog, vìtinou heroinu a pervitinu
a nemají v úmyslu s injekèním uíváním drog pøestat musejí poèítat se zvýeným
rizikem onemocnìní HIV/AIDS a ostatních komplikací a mìli by proto zachovávat vechna pravidla vedoucí ke sníení komplikací ohroujících jejich zdraví
a ivot a zdraví a ivot jejich partnerù. K takovým opatøením patøí zásadní uívání
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jednorázového sterilního materiálu støíkaèek a jehel nepouitých lièek, nádob
a roztokù. Sterilní materiál zajiují výmìnné programy a je k dostání bìnì
v lékárnách. Zásadou je, e z opatøení se nesmí udìlat ádná výjimka, vechna
opatøení musí být soustavná.
Injekèní uivatel, který je v programu výmìny støíkaèek a jehel a nedodrí denní
sterilní reim je ohroen stejnì jako jiní uivatelé drog, protoe staèí, i kdy tøeba
jen jednou si pùjèí a pouije pouité náèiní a mùe se nakazit. Kadý injekèní
uivatel by mìl mít u sebe sterilní náèiní, které nikomu nepùjèuje, uívá jen pro
sebe a také si od nikoho ádné náèiní nepùjèuje a to ani ve velké nouzi nebo pod
vlivem alkoholu a ostatních drog.
ZÁVÌR
Injekèní uívání drog je hloupá, nebezpeèná, mrzaèící a smrtící móda, která kromì
jiných komplikací stále u vìtího poètu injekèních uivatelù drog vede i k onemocnìní HIV/AIDS.
Proto je potøebné s uíváním drog vùbec nezaèínat a pokud k tomu ji dolo,
s uíváním drog, zejména injekèním, okamitì pøestat.
To je jedna z nejúèinnìjích prevencí HIV/AIDS a i ostatních komplikací.
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SOUHRN DOPORUÈENÍ PRO UIVATELE DROG
Uivatelé drog - i ti pøíleitostní - by mìli mít na mysli následující doporuèení :
1. Ideálním stavem je neuívat ádné drogy.
2. Pokud to uivatel drog nedokáe, nemìl by uívat drogy injekèní cestou.
3. Pokud uívá drogy injekèní cestou, mìl by navtívit lékaøe a dohodnout se
s ním na náhradì injekèního uívání drogy jiným zpùsobem podávaným lékem
(substituce).
4. V pøípadì, e nedokáe pøestat s injekèním uíváním drog, musí bez výjimky
dodrovat nìkolik zásadních pravidel:
a) pouívat vdy, bez výjimky jen svoji vlastní injekèní støíkaèku a jehlu
b) pouívat výhradnì svoje vlastní náèiní pro pøípravu drogy k injekèní aplikaci
c) neuívat nikdy ádnou drogu pøipravenou ve spoleèné nádobì pro více lidí
d) k pøípravì drogy pouívat jen èistou, pokud mono sterilní, tekutinu
e) pøed kadým vpichem provést odpovídající dezinfekci kùe.
5. Pøi poranìní pouitou jehlou, zejména neznámou, vyhledat lékaøe a nechat si
udìlat potøebná vyetøení.
6. Pøi jakémkoliv podezøení na infekèní onemocnìní HIV/AIDS nebo infekèní
loutenkou co nejdøíve vyhledat lékaøe a k vyetøení pøimìt i pøípadné kontakty, tj. osoby, které byly v kontaktu s uivatelem drog, podezøelým z nákazy
infekèním onemocnìním.
7. Neprovádìt piercing nebo tetová v nehygienickém prostøedí.
8. Nikdy s nikým nenavazovat tzv. pokrevní pøátelství, pøi kterém mùe dojít
k pøenosu rùzných infekcí, vèetnì HIV, krevní cestou.
9. Vyhnout se promiskuitì, udret si trvalého sexuálního partnera, zejména
v prostøedí toxikomanické subkultury.
10. Uvìdomit si, e hormonální antikoncepce nechrání proti sexuálnì pøenosným
chorobám a pøi sexuálním styku vdy pouívejte kondom (bezpeènìjí sex).
NÌKTERÁ DOPORUÈENÍ PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
Pøi setkání s pacientem, který uívá drogy - zejména injekèní cestou - je potøebné
vdy pomýlet na monost pøenosu infekèních chorob, zejména HIV/AIDS
a infekèních hepatitid typu B a C, zejména pøijde-li pacient se zdravotními
potíemi nebo s obavou, e se mohl nakazit, protoe pouil ji pouitou injekèní
støíkaèku nebo mìl nechránìný pohlavní styk.
V takovém pøípadì je vdy potøebné odebrat podrobnou anamnézu, týkající se
uívání drog (druh uívaných drog, zpùsob uívání, frekvence uívání) a prostøedí,
ve kterém k uívání drog dochází (kontakty mezi osobami uívajícími drogy,
spoleèné uívání drog a prostøedkù pro pøípravu drog, event. pouívání ji jednou
pouitých støíkaèek).
Po následném klinickém vyetøení je potøebné pacienta pouèit o moných
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nebezpeèích a komplikacích, ke kterým pøi pouívání drog dochází, zejména o
monosti pøenosu infekèních onemocnìní krevní cestou nebo nechránìným
pohlavním stykem. U takových rizikových pacientù je vhodné provést potøebná
laboratorní vyetøení vèetnì vyetøení na HIV/AIDS a u infekèních hepatitid, které
jsou nejèastìjími infekcemi zejména u injekèních uivatelù drog. V pøípadì negativních výsledkù je potøebné provést kontrolní sérologické vyetøení za 3 mìsíce
po prvním odbìru. Pøi pozitivním nálezu je potøebné pacienta informovat o výsledku vyetøení, o potøebì dalích kontrolních vyetøení odeslat ho na pøísluné
odborné pracovitì do nejbliího AIDS centra nebo na infekèní oddìlení.
Vdy je potøebné kontrolovat, zda se pacient na odborná vyetøení dostavil. Bývá
potøebná spolupráce s pøísluným odborným lékaøem a hygienickou slubou, které
se hlásí kadý nový pøípad novì zjitìného infekèního onemocnìní. V pøípadì
onemocnìní HIV/AIDS je vhodné konzultovat vechna opatøení s pøísluným
AIDS centrem.
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HIV poradenství pro uživatele drog
Mgr. Blanka Peteraová
ÚVOD
Sdílení jehel a dalích pomùcek pouívaných k aplikaci drog je v celosvìtovém mìøítku pøíèinou pøenosu HIV u 510 % nakaených dospìlých, pøièem
v mnoha zemích je injekèní uívání nejèastìjím zpùsobem pøenosu HIV. Je
prokázáno, e chování uivatelù drog lze ovlivnit smìrem k mení rizikovosti
a e díky vèasným a vhodným preventivním opatøením mùe prevalence HIV
mezi injekèními uivateli drog zùstat na stabilní úrovni nebo dokonce klesat
(WHO, 1998).
Injekèní uivatelé drog jsou z hlediska pøenosu infekèních onemocnìní specifickou rizikovou skupinou. Kromì samotné aplikace drog jsou s uíváním drog
èasto spojené i dalí rizikové jevy, jako napø. pobyt ve vìzení, prostituce èi promiskuita. Injekèní uivatelé drog pøedstavují specifickou skupinu populace také
z hlediska moností preventivního pùsobení, a to s ohledem na tyto skuteènosti:
 Jde o populaci obtínì kontaktovatelnou; èást uivatelù drog není v kontaktu
s ádnou pomáhající institucí  dùvodem mùe být jak nízká dostupnost slueb
a jejich nedostateèné pøizpùsobení potøebám problémových (injekèních) uivatelù, tak obecná nedùvìra uivatelù k institucím.
 Uivatelé drog jsou zpravidla ve patné sociální situaci, bez finanèních prostøedkù a èasto bez domova.
 Uivatelé drog mají zpravidla nízkou motivaci a patné podmínky ke zmìnì rizikového ivotního stylu ve smyslu omezení rizikových forem chování, v ideálním pøípadì k abstinenci.
 Uivatelé drog èasto nejeví zájem o svùj zdravotní stav.
Podle odhadu Národního monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti je v Èeské republice cca 29 tisíc injekèních uivatelù drog, z nich pøiblinì
60 % je v kontaktu se slubami pro uivatele drog. Z hlediska HIV/AIDS je situace mezi èeskými uivateli relativnì pøíznivá: promoøenost HIV v této populaci je
pod 1 %, pøièem v posledních letech je hláeno okolo 5 pøípadù novì infikovaných injekèních uivatelù drog roènì (ke konci roku 2006 celkem 41 pøípadù).
Nicménì stejnì jako ve vìtinové populaci dochází v posledních letech k nárùstu
novì infikovaných injekèních uivatelù (Mravèík et al., 2007).
Za nový rizikový faktor je tøeba povaovat v posledních letech se zvyující poèet
imigrantù uívajících injekènì drogy ze zemí s vyí prevalencí HIV (zejména ze
zemí bývalého Sovìtského svazu) ijících v ÈR.
Specifika HIV poradenství pro uivatele drog
Vzhledem k obtíné kontaktovatelnosti injekèních uivatelù drog je tøeba zajistit,
aby vechny sluby, tedy i preventivní aktivity, urèené uivatelùm drog byly tzv.
nízkoprahové. To znamená snadno dostupné z hlediska èasu, místa, podmínek po43

skytnutí sluby i pøístupu ke klientovi; ideálnì zdarma, anonymnì, nonstop a co
nejblíe klientùm.
Základní principy a cíle HIV poradenství pro rizikovou skupinu injekèních uivatelù se nelií od HIV poradenství urèené vìtinové populaci  zahrnuje základní
informace o infekci, mapování rizikového chování a návod jak se mu vyhnout
a pøípadné testování. Kromì nìkolika konkrétních informací navíc, kterým se budeme vìnovat níe, je dùleitým specifikem HIV poradenství pro uivatele drog
tzv. motivaèní trénink. Jak u bylo øeèeno, uivatelé drog èasto o své zdraví pøíli
nedbají, mají dost jiných, pro nì palèivìjích, problémù, èasto øíkají, e v jejich situaci je to stejnì jedno. Proto jim musíme informace a sluby zamìøené na prevenci HIV aktivnì nabízet a podporovat je v jejich vyuívání. Je tøeba je opakovanì pøesvìdèovat a motivovat, aby se o svùj zdravotní stav zajímali a starali. Èasto
je tedy prvním krokem poradenství HIV u uivatelù drog snaha motivovat je k zájmu o vlastní zdraví. Zde jsou pøíklady argumentù, které mùete pouít:
 Pøestoe vám to tak nepøipadá, velmi pravdìpodobnì nebudete drogy uívat vìènì; chovejte se tak, abyste byl co nejménì zdravotnì pokozený a s drogami
skonèíte.
 Rizikové chování spojené s uíváním drog lze podstatnì sníit, a není to ani nákladné ani pøíli nároèné.
 V ÈR existuje kvalitní sí slueb pro uivatele drog1 (nízkoprahová zaøízení, léèebné instituce), kde vám pomohou rizikové chování spojené s uívání drog eliminovat nebo sníit.
 Jako èlovìk potenciálnì nakaený nìkterým infekèním onemocnìním byste mìl
znát svùj zdravotní stav, abyste se mohl v pøípadì potøeby zaèít léèit co nejdøíve
a abyste neohrooval své blízké ani sebe.
Základní informace o infekci a mapování rizikového chování uivatelù drog
V pøípadì uivatelù drog je praktické poskytovat obecné informace o HIV/AIDS
bìhem mapování jejich rizikové chování. Preventivní informace lze toti pøedávat
úèinnìji v rámci rozhovoru ne ve formì pøednáky; navíc klient lépe vnímá konkrétní informace, které se týkají pøímo jeho osoby. Ptejte se a v prùbìhu rozhovoru upøesòujte a poskytujte informace o nemoci, monostech pøenosu a jeho prevenci. Pro takový rozhovor je tøeba zajistit dùvìrné, neodsuzující a neruené
prostøedí. Vymezte si proto vhodný prostor i èas, zdùraznìte uivateli respektování dùvìrnosti vech zjitìných informací. Pokud je to moné a uivatel drog to vyaduje, zaruète mu zachování anonymity.
V úvodu zmapujte klientovu anamnézu injekèního uívání, zjistìte jak dlouho a jaké drogy injekènì uívá, a pak pøejdìte k vyhodnocování reálného rizika nákazy.
Zásadní otázka se týká sdílení jehel, tj. aplikace drogy jehlou, kterou ji nìkdo pouil. Ptejte se, zda k tomu nìkdy dolo (celoivotní prevalence), zda k tomu dolo
v posledním roce, v posledním mìsíci, pøípadnì kolikrát, proè a v jakých situacích.
Zjistìte, zda ví klient o tom, e by pouil jehlu po nìkom, kdo je nakaený, zda ví,
) Adresáøe tìchto slueb naleznete na www.drogy-info.cz v mapì pomoci, nebo na
www.drogy.net v databázi kontaktù.
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e se takto nákaza pøenáí, zmiòte i riziko pøenosu ostatních infekèních onemocnìní, jimi jsou uivatelé drog ohroeni (pøedevím virových hepatitid)2. Snate se
spolu s ním probrat, co by bývalo pomohlo, aby ke sdílení jehel dojít nemuselo.
Zmapujte rovnì, zda klient nìkdy nìkomu poskytl svou pouitou jehlu a proè.
Dále se ptejte na sdílení jiného náèiní potøebného k injekèní aplikaci; nákaza se
mùe pøenést rovnì sdílením støíkaèky, líce, nádoby s drogou nebo filtru (pokud
je droga natahována více uivateli z jednoho zdroje nebo pøes jeden filtr a alespoò jedna jehla u byla pouitá). Nebezpeèné je i tzv. pøestøikování (té odstøikování) drogy ze støíkaèky do støíkaèky, za urèitých podmínek mùe být rizikové i sdílení krtidla. Zásadnì doporuèujte pouívat vekeré náèiní vdy vlastní.
Snate se ptát konkrétnì, dùslednì vyjmenovat vechny jednotlivé pøedmìty, které mohly být sdíleny, nenechávat jejich uvedení na dotazovaném, který mùe sdílení nìkterého náèiní povaovat za nepodstatné. Rovnì je tøeba zmapovat, zda se
klient nìkdy neporanil o jehlu, kterou pouil nìkdo jiný  opìt jej informujte
o monosti nákazy. Zjistìte, kde klient získává sterilní injekèní náèiní a kde likviduje pouité, zda ví o existenci výmìnných programù a zda je vyuívá.
Pro toto mapování (a pro následné vyhodnocování) je vhodné pouívat standardizovaný dotazník se zakrtávacími okénky pro jednotlivé odpovìdi3, který mùete
doplnit podrobnìjími informacemi kvalitativního charakteru.
Neopomeòte zmapovat také rizikové sexuální chování dotazovaných a pouèit je
o zásadách bezpeèného sexu. Zjistìte, zda mají tendenci se pod vlivem drog chovat více rizikovì a pøípadnì se snate spoleènì nalézt zpùsob, jak tomu pøedejít.
Na základì vyhodnocení rozhovoru s klientem mùete doporuèit test na HIV protilátky (pøípadnì hepatitidy nebo jiné infekèní nemoci), a navrhnout, doporuèit èi
realizovat pøimìøená preventivní opatøení.
Prevence rizikového chování
Nejlepí cestou ke sníení rizikového chování je motivovat uivatele, aby pøestal
drogy uívat, pøípadnì aby nastoupil (a absolvoval) abstinenènì orientovanou léèbu nebo (v pøípadì závislosti na opiátech) substituèní léèbu4. Musíme ale poèítat
s tím, e zdaleka ne vichni uivatelé jsou pøipraveni abstinovat èi nastoupit do
léèby. Chcete-li, aby intervence byla efektivní, musíte se s klientovu situaci dobøe
seznámit, rozumìt jí a následnì navrhovat opatøení, která jsou reálná, pro klienta
dosaitelná a tudí úèinná. Pokud uivatel nechce nebo nedokáe pøestat uívat
drogy, snate se jej motivovat, aby je uíval jinak ne injekènì  napø. òupáním
nebo inhalací z alobalu. Dokud se uivatel nemùe vzdát injekèního uívání, veïte ho k dodrování následujících zásad bezpeènìjího uívání:
) Promoøenost èeských injekèních uivatelù drog hepatitidou typu C je 30 % a hepatitidou
typu B je 10 % (Mravèík et al, 2007)
3
) Pøíklad takového vzorového dotazníku naleznete na www.drogy-info.cz v Bance evaluaèních nástrojù pod názvem Doporuèená sada otázek pøi testování infekèních onemocnìní
4
) Adresáøe tìchto slueb naleznete na www.drogy-info.cz v mapì pomoci, nebo na
www.drogy.net v databázi kontaktù.
2
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a) Pouívat vdy jen vlastní sterilní jehlu a vlastní støíkaèku a pokud jsou pouité,
nikomu je neposkytovat. Jedním z hlavních faktorù, které vedou ke sdílení jehel a støíkaèek je jejich nedostupnost (WHO, 1998). Snate se uivatele zapojit
do bezplatného výmìnného programu støíkaèek a jehel, který standardnì funguje na 90 místech v ÈR a který poskytuje prostor také pro vzdìlávání a poradenství zamìøené na omezení rizikového chování.
b) Pouívat vdy jen vlastní i dalí náèiní potøebné k aplikaci  líci, krtidlo, filtr,
tampon a (nejlépe sterilní) vodu.
c) Neuívat nikdy drogu s dalími uivateli ze spoleèné nádoby èi líce, ani
nepøestøikovat drogu ze støíkaèky, kterou u nìkdo pouil.
d) Pøed kadým vpichem provést odpovídající desinfekci kùe.
e) Pouité náèiní bezpeènì likvidovat (výmìnné programy, vyhazovat do odpadkù
jen v pevném obalu).
f) Zajistit si vakcinaci proti virové hepatitidì B.
Doporuèení dodrovat zásady bezpeèného sexu se týká vech uivatelù drog.
Vechny uivatele drog bez ohledu na zpùsob uívání se také snate motivovat
k absolvování testu na protilátky HIV (a dalí infekèní onemocnìní) v pøípadì, e
jsou si vìdomi rizikového chování.
Ústnì pøedávané informace mùete podpoøit letáky, tam kde je to moné, provádìjte nácvik dovedností, které sniují rizikové chování (desinfekce náèiní potøebného k aplikaci drog, desinfekce místa vpichu, správné pouití kondomu, odmítání pouitého náèiní, volba alternativní aplikace drog apod.).
Testování
Pøípady HIV pozitivních injekèních uivatelù drog byly doposud diagnostikovány
jen výjimeènì v rámci testování provádìného cílenì v této rizikové skupinì  v 5
ze 41 pøípadù.5 Navíc, poèet vyetøení HIV protilátek u injekèních uivatelù od r.
1999 klesá (z 3 593 na 1 823 provedených testù v r. 2006) (Brùèková et al., 2007;
Jedlièka et al,. 2007). Podle Národního monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti se roènì otestuje na protilátky HIV cca 15 % injekèních uivatelù
 klientù nízkoprahových zaøízení.( (Mravèík et al., 2007). Tato èísla naznaèují, e
testování pøímo v rizikové populaci injekèních uivatelù není dostateèné a e je tedy tøeba zvýit jeho dostupnost i vyuití.
Pøi testování na protilátky HIV injekèních uivatelù drog opìt dodrujte stejná
pravidla a zásady, které platí pro testování vìtinové populace. V rámci pøedtestového poradenství je tøeba navíc dbát na monosti rizikového chování spojeného
s uíváním drog (viz pøedchozí kapitoly). Situace je o nìco sloitìjí také kvùli obtíné kontaktovatelnosti uivatelù a jejich nedùvìøe k institucím. Pro nìkteré uivatele má standardnì nabízené testování pøíli vysoký práh  napø. se za anonymní vyetøení platí, testování probíhá jen v omezené ordinaèní dobì nebo
v zaøízeních urèených i pro neuivatele drog, co nìkteré uivatele odrazuje  mají obavy negativní reakce dalích klientù èi personálu.
) Nejèastìji byli HIV pozitivní injekèní uivatelé zjitìni v rámci testování jiných skupin
testovaných, napø. v rámci testování vìzòù, nemocných èi tìhotných.
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Ideální je pokud mùe testování nabízet pøímo nízkoprahové zaøízení pro uivatele drog6. Jednak to mùe být jediná instituce, se kterou uivatel pøichází do styku,
a dále má uivatel monost si zde vybudovat opakovanými návtìvami dùvìru døíve ne vyuije monosti testování (více Dolanská et al., 2004). Ne vechna
nízkoprahová zaøízení vak splòují podmínky, za kterých lze tuto slubu poskytovat. Pak je moným øeením testování pomocí slinných testù, pøi kterých není poruovaná integrita kùe, take jejich provádìní neklade takové nároky z hlediska
hygienických podmínek. V pøípadì dlouhodobých injekèních uivatelù jsou navíc
odbìry slin snadnìjí ne odbìry krve. Testy ze slin je mono provádìt ve spolupráci s Národní referenèní laboratoøí pro AIDS, která po dohodì a zakolení pracovníkù dodává i odbìrové soupravy. Dalí moností je spolupráce nízkoprahového zaøízení s orgány ochrany veøejného zdraví  krajskými hygienickými
stanicemi nebo zdravotními ústavy, resp. s pøíslunými poradnami HIV/AIDS7.
Zamìstnanci poradny napø. docházejí dlouhodobì jeden den v týdnu testovat do
nízkoprahového zaøízení. Uivatelé tak mají monost si na tuto slubu zvyknout,
testování probíhá pravidelnì, v pro nì známém prostøedí, kde se také mohou setkat s nìkým, kdo testování ji absolvoval.
Testovaní injekèní uivatelé mají ve srovnání s vìtinovou populací nií návratnost pro výsledky testu. S tím je tøeba poèítat pøi provádìní pøedtestového poradenství a vechny podstatné informace sdìlit ji bìhem prvního setkání. Moným
øeením je také vyuít pro populaci tìce dostupných uivatelù drog rychlé orientaèní testy z kapilární krve, jejich výsledek je k dispozici bezprostøednì po provedení testu. Je ovem tøeba mít na zøeteli, e se nejedná o standardní laboratorní
metodu a e tyto testy umoòují detekci støedních a silných koncentrací antigenù
nebo protilátek, ale nemusí zachytit nízké koncentrace. Pøi podezøení na infekci, je
nález tøeba ovìøit. Tyto testy lze také vyuít pøi testování injekèních uivatelù drog
v jejich prostøedí, v terénu.
V rámci potestového poradenství je pøi sdìlování negativního výsledku (stejnì jako u vìtinové populace) tøeba pamatovat na imunologické okénko, podporu ménì rizikového chování a doporuèení opakovaného testování v pøípadì rizikového
chování. Pøi sdìlování pozitivního výsledku je kromì standardních opatøení (podpora, pøípadná krizová intervence, zajitìní lékaøské péèe v jednom z AIDS center, vyhodnocení komu z klientova okolí doporuèit test, pouèení o tom, jak pøedejít dalímu íøení nákazy) tøeba povzbudit klienta k abstinenci (pøíp.
zprostøedkovat mu abstinenènì orientovanou nebo substituèní léèbu), která je pro
lékaøskou péèi v souvislosti s HIV pozitivitou podstatná.
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PORADENSTVÍ TELEFONEM, HELP LINE AIDS
MUDr. Miloslava Bøezovská
Telefonické poradenství na Help line AIDS,
jeho výhody a nevýhody, zkuenosti
Kdo jsou poradci
Kdo jsou klienti
Nejèastìjí dotazy
Souhrn
Výhody a nevýhody telefonického poradenství
Telefonické poradenství je v naí dobì bìná vìc. Poradenství týkající se
HIV/AIDS je nedílnou souèástí prevence této nákazy a onemocnìní a je obvykle
vítanou pomocí tìm, kteøí se dostali díky HIV do problému.
Výhodou poradenství telefonem je snadná dostupnost, ale té úplná anonymita
volajícího, co je pro klienta obvykle pøíjemné, respektive vìtinou ádoucí, nebo
poradenství v oblasti HIV/AIDS se velmi èasto dotýká nejintimnìjích stránek
osobního ivota.
Nevýhodou poradenství telefonem mùe být absence osobního kontaktu. Poradci se
nesnadnìji odhaduje diskutovaná situace a rozpoloení, v jakém se klient nachází,
a jeho schopnost chápat správnì poskytované informace a rady. Chybí té gesta,
kterými je mono mnohé vyjádøit, dokreslit, zdùraznit, èi naopak zmírnit mnohdy
nepøíjemná èi bolestivá sdìlení a jejich dopad na èasto rozrueného klienta.
Celkovì je mono konstatovat, e telefonické poradenství je obtínìjí neli
rozhovor pøi osobním kontaktu.
Zkuenosti
Aby bylo toto poradenství co nejpøesnìjí, nejúèelnìjí, tedy s dobrým efektem, je
nejdøíve tøeba získat od volajícího co nejpøesnìjí informace. Pøitom vak nesmí
nabýt dojmu, e se ho poradce snaí pøi vyptávání pøipravit o anonymitu, nebo
nezøídka pak klient rozhovor náhle ukonèí a to jistì není ádoucí. Klient se toti èasto
velmi dlouho odhodlává zavolat. Bývá mu nepøíjemné mluvit o intimních vìcech,
nìkdy se stydí, jindy má obrovský strach. Nezøídka je poradce prvním a nìkdy i na
delí dobu jediným, komu se klient svými obavami svìøuje. Jedná se obvykle o strach
z nákazy, ale zároveò i o strach z eventuálního prozrazení, zejména v zamìstnání,
bydliti atd. Pokud se poradci záhy pøi rozhovoru podaøí vytvoøit atmosféru dùvìry
a pochopení, a tak by tomu mìlo vdy být, probìhne rozhovor snadnìji a s vìtí
pravdìpodobností se správným efektem. (Napøíklad: klient obávající se nákazy po
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proité rizikové situaci se bìhem takového rozhovoru po pøedchozím váhání nakonec
pøece jen rozhodne své podezøení ozøejmit vyetøením  testem).
Poradce musí odliit, které z informací získaných od klienta, jsou pro tuto chvíli
podstatné. Není výhodou hned v úvodu rozhovoru zjiovat napøíklad odkud klient
volá eventuálnì nìkteré dalí skuteènosti, které budeme potøebovat pozdìji
(napøíklad pokud se rozhodne jít na vyetøení, abychom mohli doporuèit nejblií
nebo nejvhodnìjí odbìrové místo), protoe pak obvykle vyvstanou u klienta
obavy ze ztráty anonymity a to není ádoucí. Získané informace vak musí být
takové, aby podle nich mohl poradce dostateènì zhodnotit situaci a navrhnout na
základì jejich analýzy øeení. V nìkterých pøípadech se pøistupuje k øeení postupnému, klient zavolá opakovanì. Jednak, proto, e potøebuje o své situaci
s nìkým mluvit, ale zatím se nikomu jinému nesvìøil, nebo tøeba také proto, e se
teprve postupnì napøíklad nechá pøesvìdèit o nutnosti vyetøení. V takových pøípadech bývá výhodné sdìlit klientovi, které dny má do problému zasvìcený poradce slubu, aby se tak mohli jednodueji spolu dobrat koneèného øeení. Klient je
tak uetøen znovu od zaèátku nìkomu dalímu ve vysvìtlovat. Tím se vak nevyluèuje monost volat kdykoli a konzultovat svùj problém s jiným odborníkem,
pokud se klient tak sám rozhodne.
Pøi rozhovoru je tøeba velice peèlivì poslouchat a vnímat, ujasnit si, zda klient
popisuje proitou událost, èi zda jsou jeho otázky spíe hypotetické. Odpovìdi
poradce se pak mohou ponìkud liit. Po pøestálém riziku klienta a jeho velikých
obavách a panice hledáme spíe monost zmírnit dopad pravdivých odpovìdí na
volajícího, pomáháme mu pøekonat období nejistoty. V opaèném pøípadì, kdy
riziko nákazy teprve mùe nastat, je na místì zdùraznit vechny aspekty moné
nákazy a nabádat k maximální opatrnosti a odpovìdnosti, pøipomenout, e se
jedná o onemocnìní zatím nevyléèitelné, informovat o ivotì s HIV.
Poradci
Poradci na linkách pomoci a prevence AIDS by mìli být lidé dospìlí s dobrými
znalostmi o HIV/AIDS, nejlépe lidé vykolení ve specializovaných kurzech pro
tuto problematiku a telefonické poradenství. Znalosti o HIV/AIDS jsou samozøejmou podmínkou poskytování tohoto poradenství, ale samotné, by dobré, znalosti
nestaèí. Ten, kdo pracuje na takovéto lince by o tuto práci mìl mít zájem (nemìla
by mu napøíklad být pouze pøidìlena tøeba proti jeho vùli). Ne kadý se toti
dokáe zabývat problematikou HIV/AIDS, ne kadý je schopen øeit i velmi intimní záleitosti resp. o nich mluvit.
Poradce by mìl mít schopnost empatie, mìl by být ohleduplný, ale také soudný.
Mìl by ctít zásadu, e je zde proto, aby pomohl, poradil, eventuálnì pouèil, zásadnì ne proto, aby kritizoval èi odsuzoval klientovo chování èi jednání. Podle typu
problému poradce podává co nejpøesnìjí informace, které zná, nebo které by mìl
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umìt rychle získat z pøísluných zdrojù . Co nejsrozumitelnìji a tøeba opakovanì
vysvìtluje ve, èemu klient nerozumí. Radí podle svého uváení na základì informací, které postupnì od klienta získal. V neposlední øadì pomáhá najít øeení
diskutovaného problému, které by bylo správné a pro klienta pøijatelné. Pro takové
øeení se klienta snaí získat.
Klient musí mít pocit, e poradce má dost èasu, e po celou dobu rozhovoru je zde
odborník právì pro nìj. Toto dodret je ponìkud problematické napø. u opakovanì
volajících klientù  fobikù, kteøí mají z nákazy velký strach, pøestoe vlastnì
nemìli riziko a do nekoneèna a do nejmeních podrobností rozebírají a diskutují
stále stejnou nebo podobnou situaci. V tìchto pøípadech je na místì pokusit se
takového klienta pøesvìdèit, aby navtívil psychiatra a dalí øeil v jeho ordinaci.
Ne se to podaøí, mìl by naopak poradce dát najevo, e èas rozhovoru není
neomezený, e je nutné dát monost i dalím, aby se dovolali.
Klienti
Mnoholeté zkuenosti Help line AIDS ukazují, e tyto linky vyuívají lidé vech
vìkových skupin, s rùznou úrovní znalostí o této problematice. Pøevánì volají
lidé fertilního vìku, mui i eny, nejèastìji zøejmì ve vìku 20-45 let. To je pouze
odhad, nebo jen málokdy je moné pøi rozhovoru zjistit pøesnìji vìk volajícího.
Pøíèinou mùe být napøíklad velmi krátký, pouze informativní rozhovor: Kde si
mohu nechat udìlat test nebo také nepravdivé údaje, napøíklad kdy volající
zaèíná rozhovor vìtou: Je mi 18 (eventuálnì 20 nebo 25) let, ale hlas prozrazuje koláka základní koly, èasto z nejniích tøíd.
Mnozí klienti volají pouze ze zvìdavosti, jiní si chtìjí ujasnit nebo doplnit informace, které získali èasto z rùzných médií a nerozumìjí jim. Dalími volajícími jsou
ti, kteøí si nejsou jisti, zda se bìhem poslední doby nesetkali s nákazou a volají spíe
z neinformovanosti a ádají potvrzení èi vyvrácení své domnìnky odborníkem.
U mení skupiny volajících se pøi rozhovoru ukáe, e mají oprávnìné obavy z nákazy, protoe se opravdu vystavili riziku HIV/AIDS. Vìtinou si vèas neuvìdomili
monost takového rizika, nebo ho pøedem nebrali vánì. Patøí k nim mimo jiné
klienti, kteøí mìli nechránìný pohlavní styk s prostitutkou nebo neznámou osobou
nebo v tìchto situacích pouili kondom, který ovem selhal. Mezi tìmito klienty
bývají i mui, jim kamarádi koupili k narozeninám prostitutku, striptérku atd.
nebo pøi sluebních cestách do exotické ciziny vyuili, prý jako vichni ostatní,
slueb tamìjích sexuálních pracovnic a mìli obvykle nechránìný pohlavní styk.
Mnozí z tìchto klientù si vlastnì nejsou jisti, co se odehrálo, nebo byli znaènì
opilí. Také volají manelky èi manelé nevìrných partnerù a partnerek, kteøí se
nejèastìji snaí zjistit míru vlastního ohroení èi chtìjí získat informace a rady
z obav o ohroení dalích èlenù rodiny.
V neposlední øadì volají lidé, kteøí mají nejrùznìjí zdravotní problémy a snaí se
na lince zjistit, zda by jejich pøíèinou nemohla být právì nákaza HIV/AIDS.
Nesmíme té zapomenout na ji zmínìné klienty, kteøí mají chorobný strach
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z nákazy HIV/AIDS, ani by proili riziko této nákazy a jen tìko jim lze vyvracet
jejich pøedstavu o nákaze. Nejèastìji mají obavy z nejrùznìjích skvrn na pøedmìtech i v prostøedí, kde ijí a pracují, pøi pouívání spoleèného nádobí, z letmých
dotekù v dopravních prostøedcích apod. Na help line AIDS volají také studenti
píící seminární a jiné odborné práce o HIV/AIDS, kteøí potøebují podrobnìjí
informace èi upøesnìní zjitìných faktù.
Dle této charakteristiky klientely help line AIDS je patrno, e jen zøídka poradce
øeí problémy HIV pozitivních a jejich blízkých. Je to dáno jednak zøejmì relativnì nízkým poètem HIV pozitivních v naí republice, ale jistì také tím, e mnoho
tìch, kteøí se stanou HIV pozitivními, se záhy dostanou do péèe AIDS center a pak
své problémy øeí spolu se zdejími odborníky. Èastìji je poradce u prvních obav
z nákazy a u samotného klienta nebo jeho blízkých. Nìkdy se také podílí na
øeení problému souití s HIV pozitivním v rodinì èi jiném spoleèenství, kdy se
na help line obrátí pøíbuzní, pøátelé èi dalí osoby v okolí HIV pozitivního. Dle
zkuenosti poradcù Národní help line AIDS se na linku nìkolikrát obrátili napøíklad pøíbuzní HIV pozitivních, kteøí do této doby ili v cizinì, nyní se vrátili nebo
mají vrátit a jejich blízcí potøebují získat spoustu informací o nákaze, moné léèbì
u nás, ale té o pøípadných úskalích sdílení spoleèné domácnosti, monosti pomoci apod.
Charakteristické dotazy èi problémy øeené na help line AIDS
Dotazy na Help line AIDS se krátce po zaèátku éry linek prevence a pomoci AIDS
ponìkud zmìnily, ale zároveò ustálily, take po celá dalí léta i nyní jsou v zásadì
shodné skupiny dotazù i problémù, které poradci na linkách pomáhají øeit.
Jednoznaènì nejfrekventovanìjí je otázka týkající se testování - kdy, kde, eventuálnì za kolik je mono se nechat vyetøit, zda je mono test koupit a vyetøit se
sám, jaká je spolehlivost výsledkù. Rozhovor je v takovém pøípadì obvykle
krátký, jasný, bez emocí. Pokud to je jen alespoò trochu moné, je dobré pokusit
se i v takovém rozhovoru vnutit klientovi informaci o vhodné dobì provedení
testu, aby mìl výsledek smysl a aby nedolo k falené negativitì.
Nìkteøí klienti volají ohlednì konkrétní situace, která se pøihodila jim nebo jejich
blízkým, jiní diskutují fiktivní událost buï jen pro zajímavost, nebo proto, e
oèekávají nebo se pøipravují na nìco, pøi èem by mohla nákaza HIV/AIDS moná
hrozit.
Pokud se týká skupin volajících, dotazù a problémù øeených na Help line AIDS,
je mono øíci, e se ponìkud lií v závislosti na vìku, ale hranice vìkových skupin
se jen velmi tìko urèují. Dìttí klienti, se kterými se setkáváme na Národní help
line AIDS, mají vìtinou pro svùj vìk, neznalost a nezkuenost charakteristické
dotazy. Dospìlí a starí adolescenti potøebují vìtinou rady pøi øeení podobných
problémù.
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Dìti se nejèastìji ptají, co je HIV, co je AIDS, jaký je mezi nimi rozdíl, jak se
mohou nakazit, jak se nákaza pozná, jestli se dá vyléèit, zda se pøenáí na zvíøata,
èi od zvíøat, jak vypadá HIV pozitivní, také co je kondom, kde se koupí, kolik
stojí Dále jsou pro nì charakteristické dotazy z oblasti anatomie a fyziologie
èlovìka a to hlavnì ze sexuální oblasti, otázky spojené s dospíváním - menstruace,
poluce, onanování, porod atd. Nìkdy si ovìøují informace, které získaly ten den ve
kole. Také se ptají, k èemu linka slouí, nìkdy si ji pletou s linkou bezpeèí. Jindy
mají potøebu okovat a zaèínají rozhovor vìtou Mám AIDS, nebo Jsem HIV
pozitivní. Nìkdy poradce slyí pouze øadu vulgárních výrazù.
Neustále diskutovaná je otázka monosti nákazy. I kdy klient obvykle zná zpùsob pøenosu HIV, pøesto èasto donekoneèna probírá nuance, ve snaze buï tuto
monost vylouèit èi naopak potvrdit. Klienti help line v drtivé vìtinì proili nebo
se domnívají, e proili riziko nákazy pøi nechránìném èi patnì chránìném
pohlavním styku. Opakovanì a asi nejvíce je pøitom diskutován orální sex
a monost nákazy pøi nìm, nebo mnozí nepovaují tuto praktiku za pohlavní styk.
U dospìlých se obavy z nákazy pøi pohlavním styku toèí nejvíce okolo jednorázových nevìr na dovolených, sluebních cestách, v lázních, pøi rùzných veèírcích
apod., u mladistvých jsou v této souvislosti zmiòovány nejèastìji diskotékové známosti. Diskutovány jsou pøi tom monosti nákazy i ostatních pohlavnì pøenosných
onemocnìní a jejich vyetøení a léèba.
Dalí velmi frekventovanou skupinou dotazù jsou ty, které se týkají moných projevù HIV/AIDS, tedy pøíznakù, podle kterých by se dalo poznat, e je dotyèný
nakaen nebo nemocen; pøíznakù, které se dají nebo nedají oèekávat. O pøíznacích
HIV/AIDS jsou mnozí díky internetu nìkdy doslova nabiti informacemi, kterým
vak nerozumìjí, a proto, pak èasto zcela zbyteènì zdìeni, volají na Help line
AIDS.
Vedle tìchto frekventovanìjích dotazù se na Help line AIDS setkáváme se spoustou dalích otázek a problémù, mezi nimi je mono jmenovat: spolehlivost kondomù, monosti èasnìjího vyetøení pøi podezøení z nákazy HIV/AIDS, hepatitidy a jejich pøenos, jak se chránit, monosti nákazy HIV a hepatitid ve
zdravotnických zaøízeních, kadeønických, kosmetických a tetovacích èi percingových salonech, z pohozených injekèních jehel a støíkaèek, pøi rùzných
poranìních, pøi poskytování první pomoci.
Nìkteøí klienti zamìòují linku pomoci a prevence AIDS se sexuologickou poradnou, jiní s poradnou pro podporu zdraví atd.
Otázky a problémy nejsou vdy jednoznaèné a ani odpovìdi nelze jednodue
pøedepsat èi urèit. Prùbìh rozhovoru se neodvíjí vdy stejnì, pøestoe diskutovaný
problém mùe stejný být. Záleí vdy na znalostech a umu poradce, který musí
poèítat s rùznorodostí volajících, kteøí nemusí být vdy dobøe chápaví, na èem se
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mnohdy podepisuje rozruení, vztek a dalí emoce. Zcela sporadicky se setkáváme
s problematikou drogové závislosti v souvislosti s HIV / AIDS, zcela výjimeènì
pak s poradenstvím u sexuálních pracovnic a pornohercù.
Souhrn
Telefonické poradenství a Help line AIDS jsou nedílnou souèástí prevence AIDS
ve vyspìlých spoleènostech, tedy i v Èeské republice. Takové poradenství je snadno dostupné, rychlé. Informace podávané na help line jsou aktuální. Poradenství
zajiují vykolení odborníci. Klienti navíc mají výhodu anonymity.
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Poradenství HIV/AIDS na českém internetu
MUDr. Anna Kubátová
V Èeské republice mùeme AIDS poradenství v èeském jazyce nalézt na následujících informaèních serverech:
1) www.aidshiv.cz
 webové stránky Národního programu boje proti AIDS v Èeské republice
 detailnì informují: Co je infekce HIV a onemocnìní AIDS, Jak se virus
HIV pøenáí, Jak se virus HIV nepøenáí, Kde si lze nechat provést test na
HIV, Kdy byste mìli jít na HIV test, Kam byste mìli jít na HIV test
 upozoròují na nové strategie v prevenci
 poskytují odkaz na Fórum nevládních organizací, kde je moné získat kontakty na 30 nevládních organizací  èeské spoleèenství organizací, jejich èinnost je zamìøena na boj proti AIDS
 rubrika Napite nám poskytuje telefonický, faxový i e-mailový kontakt na
Pracovitì manaera Národního programu HIV/AIDS v Èeské republice a na
pracovitì Národní referenèní laboratoøe pro AIDS v Èeské republice
2) www.acet.cz, http://acet.wz.cz/sex.php
 webové stránky nevládní organizace ACET Èeská republika, mezinárodní
køesanské organizace, která poskytuje bezpodmíneènou péèi, praktické vzdìlávání a vyuèování v oblasti HIV/AIDS
 poradenství je obsaeno v odkazu Knihy, který dovede ètenáøe k odkazu na
knihu Stuart Angus  Sex, AIDS, vztahy  otázky a køesanské odpovìdi na
nì nebo knihu Tomá Øehák  Sex jako lehaèka na dortu
 obì knihy jsou pøístupné v internetové podobì, je uveden telefonický i emailový kontakt na Tomáe Øeháka
3) www.004.cz
 webové stránky obsahující èlánky týkající se gay komunity, názory, polemiky a informace o bìném bytí gayù a leseb ve spoleènosti
 v rubrice ZDRAVÍ je vìnován velký prostor problematice Prevence
hivaids s podtitulem HIV/AIDS v gay komunitì, stejnì jako pohlavnì
pøenosným chorobám
 v rubrice ZDRAVÍ je vìnován prostor také problematice Pohlavnì pøenosné choroby s podtitulem STD 004
 v rubrice ZDRAVÍ jsou uvedeny i Odborné kontakty, zde vak podrubrika Poradny HIV/AIDS a AIDS centra nebyla dlouho aktualizována,
podrubrika Testování na HIV protilátky je aktuální.
4) www.aidspomoc.cz
 webové stránky Èeské spoleènosti AIDS pomoc
 informace o Domì svìtla
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 informace o AIDS centrech v Èeské republice
 informace pro HIV pozitivní s moností staení nìkterých materiálù v pdf formátu
 odkazy týkající se problematiky HIV/AIDS
5) www.gay.iniciativa.cz
 webové stránky Gay iniciativy, kde sice na úvodní stránce je uvedeno, e
k 31. 12. 2006 ukonèila svoji èinnost, nicménì webové stránky jsou aktivní
a problematice poradenství HIV/AIDS je vìnována èást GAY A HIV/AIDS,
garantovaná MUDr. Ivo Procházkou  v èásti GAY A HIV/AIDS je moné
si stáhnout ve formátu pdf øadu materiálù vydaných ÈSAP (napø. OTÁZKY
a ODPOVÌDI z internetové poradny ÈSAP a dalí)
 v èásti GAY A HIV/AIDS nalezne osoba hledající radu i odkazy a kontakty na sexuologický ústav, ÈSAP, SOS centrum Diakonie, AIDS centrum Bulovka, venerologii VFN a dalí.
 Je zde lze moné nalézt i upozornìní na rizika volného prodeje rychlých testù na HIV, statistiky HIV/AIDS v ÈR a dalí informace
6) www.klucicb.info
 webové stránky nevládní organizace Jihoèeská LAMBDA, gay a lesbické minority v Èeských Budìjovicích
 v èásti Dùleité informace o nemoci zvané AIDS poskytuje informace
o problematice v ÈR i ve svìtì
 server odkazuje na webové stránky Národního programu boje proti AIDS, Národní linku pomoci AIDS HELP LINE AIDS a webové stránky Zdravotního ústavu v Èeských Budìjovicích
7) www.aids.mladezcck.org
 webové stránky Mládee Èeského èerveného køíe, samostatnì pùsobícího
hnutí v rámci Národní spoleènosti Èeského èerveného køíe
 server informuje o projektu Projekt HIV/AIDS a ivot nás vech
 v odkazu na webu HIV/AIDS + besedníci lze nalézt i informace o pøenosu
viru HIV, STI, poradnách HIV/AIDS
 v odkazu HIV/AIDS + besedníci  Aktuality ze svìta lze nalézt odkaz na
server www.sweb.cz/zdravotnictvi.info s aktuálními informacemi i odkazy na
dalí servery
8) www.rozkosbezrizika.cz
 webové stránky obèanského sdruení Rozko bez rizika
 v èásti ABC HIV , otázky, otazníky, informace pøináí základní informace o infekci HIV i onemocnìní AIDS v Èeské republice
 uvedeny jsou telefonické i e-mailové kontakty na pracovnice, podrobnosti
o monostech, které sdruení nabízí své cílové skupinì tj. pøedevím prostitutkám, mladým bezdomovkyním a narkomankám
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9) www.planovanirodiny.cz
 webové stránky nevládní nevýdìleèné organizace zabývající se podporou populaèního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva
 kromì aktuálních informací o antikoncepci je pod odkazem Pohlavní choroby (s informacemi MUDr. Radima Uzla) odkaz Dalí informace
o HIV/AIDS, kde lze nalézt Faktické informace, Praktické informace,
Aktuální a statistické informace, Referáty a Odkazy
 jedná se o velmi pøehlednì uspoøádaný server s mnostvím uiteèných informací a odkazù, s moností e-mailového poradenství
10) http://nemoci.abecedazdravi.cz/hivaids
 server zamìøující se kromì obecných informací na doporuèení uívání potravinových doplòkù k posílení imunity
11) www.aidsfaq.ihelpdesk.cz
 server provozovaný pro Nadaci pro ivot s publikovanými dotazy k problematice HIV/AIDS (dotazy jsou datovány roky 2001, 2002)
12) www.helplineaids.cz
 provozovaný Národní help line AIDS  800 144 444
 obsahuje základní informace o viru HIV a AIDS
 monost e-mailového i telefonického kontaktu
 odkazy na èeské i zahranièní servery informující o problematice HIV/AIDS
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Často kladené dotazy (FAQ)
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Jak se virus HIV nepøenáí
 Jak se HIV infekce nepøenáí?
objímáním a bìným dotykem, pøátelským polibkem, spoleèným pouíváním
pøíborù, sklenice, spoleèným pouíváním WC, koupáním v bazénu, pøi masturbaci (onanování, sebeukájení), bodnutím hmyzu.
 Chtìla bych se zeptat, jestli se lze nakazit virem HIV kdy se napijete ze stejné
láhve s nakaeným èlovìkem a máte rozseknutý ret?
spoleèným sdílením pøíborù, talíøù, sklenek, stejnì jako WC, koupelen atd. se
virus HIV nepøenáí. Na druhou stranu vzhledem k jiným chorobám mi nepøipadá
pøíli vhodné pít nìkomu ze sklenky èi láhve, kdy víte, e právì krvácíte ze rtu.
 Je moný pøenos viru HIV zvíøaty? Napøíklad kdy si hrajete s koèkou a ona vás
krábne nebo kousne. Mùe se ona nakazit a být pøenaeèem na ostatní lidi?
na zvíøata se virus HIV pøenést nedá. Mohou mít obdobné onemocnìní, napøíklad opice a koèky, ale nejedná se o stejný virus. A naopak jejich virus nelze pøenést na èlovìka.
 Jeden kámo mi tvrdil, e se HIV mùe pøenést i vzduchem. Co je na tomto tvrzení pravdy?
Vá kamarád íøí naprosté nesmysly, na kterých není zhola nic pravdy. Nic se
nezmìnilo na ji 20 let tradovaných cestách pøenosu  tedy nechránìný pohlavní
styk s HIV pozitivní osobou, z krve do krve (zejména se týká spoleèného uívání
injekèních jehel a støíkaèek) a pak pøenos z infikované eny na její plod bìhem tìhotenství a její dítì pøi porodu a kojení.
 Mìl jsem chránìný styk s holkou, která si moc neláme hlavu s kým spí. Pouili
jsme kondom a nedolo k orálnímu sexu. Pouze si to dìlala prstem, olízla ho a zaèala mì líbat. Jak je velké riziko nákazy virem HIV?
hlavní riziko HIV nákazy spoèívá v nechránìné souloi. Mnohem mení riziko
je pøi orálním sexu. Kondom jste pouili, take hlavní riziko tam jistì nebylo a to
je dùleité. I kdyby dívka HIV pozitivní byla a její poevní sekret obsahoval virus,
muselo by se urèité mnoství viru pøímo dostat do Vaí poranìné sliznice. Pøitom
sliny tento virus likvidují. Lze tedy øíci, e pravdìpodobnost pøenosu lze touto cestou povaovat za prakticky vylouèenou. Vzhledem k prakticky nulovému riziku
bych Vám testování na HIV ani nedoporuèoval. Pokud byste na testu pøesto trval,
pak nejdøíve po dvou a tøech mìsících od tohoto styku.
 Chtìl jsem se Vás zeptat, je-li moné se nakazit HIV pøi takzvaném pettingu, jaká je pravdìpodobnost nákazy, tøeba pøi sundávání prezervativu a moném kontaktu s poevním sekretem.
Vae jednání lze charakterizovat jako zodpovìdné z hlediska rizika pøenosu
HIV. V poevním sekretu by se sice virus HIV objevit mohl, ale pøi pettingu se nepøenáí, pøes neporuenou pokoku také ne. Existovalo by jediné mírné riziko pøenosu kapavky pøes ruku pracovnice z jejího genitálu na Vá. Nepovauji tedy ani
za nutné, abyste kvùli tomuto riziku vyhledával HIV test. Pokud by se objevil po
nìkolika dnech výtok èi jiné pøíznaky, mìl byste navtívit venerologa.
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 Mám dotaz ve vìci klasického francouzského líbání. Existuje nìjaké riziko nákazy napø. HIV, hepatitis apod. Pokud by partner/ka byl/a tímto nakaen/a?
riziko HIV pøi pøátelském polibku je nulové. HIV se sice mùe ve slinách objevit, ale ve velmi nízké koncentraci, která nestaèí k pøenosu. Navíc sliny mají
schopnost virus nièit. Francouzský polibek: teoretické riziko pøenosu hrozí krví,
jestlie máte poranìné rty nebo sliznici v ústech nebo krvácející dásnì, pøi vánivém polibku sáním úst partnera, kdy mùete nasát i jeho krev z pøekrvených dásní a dojde ke styku vaí poranìné sliznice s krví partnera. Záleí také na rozvoji
HIV infekce partnera, tøeba AIDS nemocný je infekènìjí ne bezpøíznakový HIV
pozitivní. Hepatitida (B,C) je znaènì infekènìjí ne HIV a v urèitých stádiích
choroby (velké mnoství viru v krvi, tedy i ve slinách) nelze vylouèit ani pøenos
polibkem. I tehdy je riziko pøenosu nií ne pøi nechránìném pohlavním styku.
 Je moné se nakazit pøi pouití kondomu? Dalí mùj problém je koupalitì. Pokud jsem mìl mení ranku a el jsem do vody, co kdyby se ve vodì vyskytl virus
a pøiel do kontaktu s poranìním? Je vùbec moné se nakazit pøi návtìvì koupalitì? Co toalety? Nebo pøi pouití toaletního papíru, na kterém by se virus vyskytl (poèítám s odìrkou na koneèníku)? Dá se i v bìném ivotì pøijít k viru?
Vae dotazy jsou velmi úzkostné, opravdu vìøte tìm základním informacím
o nemoci, které jste si ji jistì pøeèetl. Virus HIV je velmi citlivý a nièí se zaschnutím. Samozøejmì ho lze, stejnì jako jiné viry, baktérie atd. kultivovat za urèitých
teplot na ivných pùdách, médiích, podobnì pøeívá v tìlesných tekutinách. K nákaze je potøebná tzv. infekèní dávka, tedy urèitý poèet èásteèek viru, nemùete se
tedy nakazit v bazénu, koupaliti, do kterého nìkdo pøedtím onanoval èi krvácel.
Stejnì tak tam dívka nemùe otìhotnìt. Kapavka je mnohem nakalivìjí ne
HIV, a pøesto vìtinu tìch tvrzení o nákaze na záchodì apod. lze povaovat za výmluvu. I pøi pouití kondomu se mùete nakazit. Riziko selhání kondomu je mezi
0,510% (záleí pøedevím na Vaí zkuenosti). Kondom toti mùe sklouznout,
prasknout, zejména kdy je starý a zpuchøelý nebo jde o nekvalitní výrobek (mìl
by mít schválení naeho ministerstva zdravotnictví nebo certifikát EU). Pokud by
Vás tyto odpovìdi opravdu neuklidnily, doporuèil bych Vám vyhledat konzultaci
psychologa (nikoli kvùli viru HIV, ale kvùli Vaí úzkosti).
 Chci se nechat tetovat. Existuje nebezpeèí, e mohu být pøi tetování infikován virem HIV?
pokud touíte po tetování, musíte si vybrat salón, který dává záruku, e dodruje vekeré hygienickoepidemiologické pøedpisy. To znamená, e jsou tetovací
jehly øádnì sterilizovány, nebo jsou pouívány jehly na jedno pouití a vekerý
materiál je náleitì dezinfikován. Pokoutní tetovací salony, které jsou sice podstatnì levnìjí, se ale ve svém dùsledku nevyplácí, je nebezpeèí nákazy i nejrùznìjími jinými krví pøenosnými infekcemi (napø. virové loutenky).
Jak se virus HIV pøenáí a bezpeènìjí sex
 Jak se HIV infekce pøenáí?
HIV infekce se pøenáí jen tøemi zpùsoby: 1. Nechránìným pohlavním stykem.
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Anální soulo je rizikovìjí ne pohlavní styk do pochvy. Orální sex znamená nízké riziko. Erotický polibek a petting (nekoitální sex) prakticky ádné riziko pøenosu HIV nepøedstavují. Nákaza jinou pohlavní nemocí riziko pøenosu HIV výraznì
zvyuje. 2. Krví. Pøedstavuje hlavnì riziko pøi nitroilním uívání drog a spoleèném uití støíkaèek, jehel, ostatních pomùcek, èi roztoku drogy. V civilizovaných
zemích je kadá krev pro transfúzi a výrobu krevních pøípravkù testovaná a pravdìpodobnost pøenosu HIV je tak minimální. Nízké riziko pøedstavuje spoleèné pouívání iletek a zubních kartáèkù s HIV pozitivním. 3. Z matky na plod a dítì.
Souèasná léèba umoòuje podstatnì sníit riziko pøenosu u tìhotných en. HIV
pozitivní eny nesmìjí své dítì ani kojit a rodí vdy, pokud mono, císaøským øezem, aby se pøedelo riziku pøenosu HIV pøi prùchodu novorozenìte porodními
cestami.
 Velmi dùleitou tekutinou, se kterou se pøi sexu dostaneme témìø pokadé do styku, je muský sekret vyluèovaný pøi vzruení pøed samotnou ejakulací. Tím spí, e
vyhnout se mu bez pouití prezervativu pøedevím pøi orálním, ale i jiném druhu
nekoitálního sexu je témìø nemoné. První otázkou tedy je, do jaké míry je tento
muský sekret nebezpeèný, zda patøí mezi tekutiny jako je sperma a je tedy pro pøenos viru velmi nebezpeèný, anebo patøí mezi tekutiny jako jsou sliny a mnoství viru v nìm obsaené je malé a pøenos neumoòuje?
preejakulát, tzv. kapka touhy èi uretrální sekret, mùe virus HIV obsahovat, ale
vìtinou v malém mnoství. Ale pøi vysokém mnoství viru v krvi, k nìmu dochází v pokroèilém stádiu HIV infekce (AIDS), ale také krátce po nákaze v rámci
tzv. akutní HIV infekce, by toto mnoství mohlo vést k pøenosu nákazy pøi orálním sexu bez ejakulace, kde je jinak riziko velmi nízké. Podobnì pøedstavuje tento sekret urèité riziko pøi nechránìné souloi bez ejakulace.
 V pondìlí jsem omylem nìkolikrát sáhnul prstem (nehtem) na zaschlou krev
(mohla byt kontaminovaná virem HIV). Bojím se, zda jsem tím prstem nemohl
podrádit sliznici v koutku oka a pøenést tam infekci HIV, jeliko jsem na tom prstu mohl mít mikroèásteèky té krve. Hned den nato se mi objevil v ústech aft a ve
støedu mì mírnì bolelo v krku, mám zduøelé uzliny pod èelistí. Mám taky trochu
rýmu. Teplotu ani bolesti kloubù nemám. Je vùbec moné, aby to byly pøíznaky primoinfekce v tak krátké dobì?
zaschnutí virus HIV spolehlivì nièí, take riziko bylo nulové. Rizikem je nechránìná soulo a spoleèné uití jehel a støíkaèek. Úvahy o primoinfekci èi akutní
HIV infekci je tøeba vztahovat pøedevím k rizikovému chování. Jedná se pøi ní
o chøipkové pøíznaky se zduøením uzlin na více místech tìla, které se projeví asi
u 70% nakaených 35 týdnù po nákaze. Prùmìrný èlovìk asi dvakrát za rok prodìlá virosu. Take o tu se spíe ve Vaem pøípadì jedná.
 Jednou jsem mìl velmi rizikový styk s HIV pozitivním a test mi po pìti mìsících
vyel negativní. Nemùe to znamenat, e jsem proti nákaze imunní a nemusím se jí
bát?
pravdìpodobnì ne. Kadý pohlavní styk s HIV pozitivním, i vysoce rizikový,
nemusí vést k nákaze, pøi infekci se uplatòuje celá øada faktorù. Mìl jste zkrátka
tìstí. Doufám, e to je i pouèení do budoucna a napøítì se takovému riziku vy-
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hnete. Nìkteøí lidé opravdu mohou být proti HIV infekci imunní, ale bude jich jen
velmi málo. Neumíme to zatím zjistit. Navíc s kadým opakovaným rizikem stoupá i pravdìpodobnost nákazy. Urèitì nedoporuèuji pokouet osud.
 Za jak dlouho po své nákaze mohu nakazit nìkoho dalího?
HIV virus se v organismu rozíøí velmi rychle. Odhaduje se, e ji po nìkolika
hodinách mùe dojít k pøenosu na dalí osoby. V období nìkolika dnù po nákaze
dojde k masivnímu íøení viru v organismu a pravdìpodobnost pøenosu na nìkoho
dalího je pak velmi vysoká. Pokud pøece jen dolo k rizikovému chování, mìl by
kadý, a do doby vylouèení nákazy HIV testem (tedy po 23 mìsících), dùslednì praktikovat bezpeènìjí sex.
 Jsem gay a nemohu nikde sehnat vìrohodné informace o tom, zda se HIV pøenáí i pøi orálním sexu, pokud nepøijmu sperma vùbec do úst. Co kdy nepøijmu sperma, ale mám tøeba v puse mikroskopické odìrky? Není mi toto poøádnì jasné a rád
bych si to ujasnil.
orální sex pøedstavuje velmi nízké, ale nikoli nulové riziko z hlediska pøenosu HIV
infekce. Bylo popsáno nìkolik desítek pøípadù, kde zøejmì k pøenosu dolo právì pøi
orálním sexu. Jak sám píete, výron semene do úst je jedna ze skuteèností, která toto
riziko zvyuje. Je u pak jedno zda sperma vyplivnete nebo spolknete, riziko pøenosu HIV infekce se zvýí. Mezi dalí dva faktory, které mohou riziko zvýit, patøí jednak nákaza nebo pøítomnost jiné sexuálnì pøenosné choroby, tøeba kapavky nebo
chlamydiové infekce. Tyto choroby se pomìrnì snadno pøenesou i pøi orálním sexu
a mohou zvýit riziko pøenosu i HIV. Dalím faktorem je vysoká virová nálo HIV
pozitivního partnera (k ní dochází napøíklad 35 týdnù po nákaze v rámci tzv. akutní infekce anebo v pokroèilém stádiu choroby). Pak by, neví se to pøesnì, mohlo
k pøenosu staèit i mnoství viru v tzv. kapce touhy (sekretu, který vychází pøed ejakulací). Záleí na kadém, aby si zvolil, jaké riziko je ochoten podstoupit. Jsou lidé,
kteøí se vyhýbají orálnímu sexu, jsou lidé, kteøí pøi nìm pouívají kondom, ale myslím, e vìtina muù toto malé riziko podstupuje, jen dbají na to, aby u nich nedolo
k ejakulaci do úst. A protoe bezpeènìjí sex je jen bezpeènìjí a nikoli zcela bezpeèný, doporuèujeme tøeba jednou za dva roky si pøece jen radìji dojít na HIV test.
 Chtìl bych se zeptat, jestli je moné nakaení HIV virem, nebo jinou pohlavní nemocí i pøi pouití kondomu?
pravdìpodobnost nakaení virem HIV pøi správném pouití kondomu je velmi
nízká a týká se zejména tìch situací, kdy kondom praskne èi sklouzne. Pøed nìkterými sexuálnì pøenosnými chorobami vak kondom ji tak spolehlivì nechrání. Kapavku lze snadno pøenést sekretem ji bìhem pøedehry bez vlastní souloe.
Riziko pøenosu infekèní loutenky typu B èi C kondom sníí, ale zcela nevylouèí.
Podobnì syfilis, opar a bradavièky pohlavních orgánù (kondylomata) lze pøenést
kontaktem na kùi kondomem nechránìnou. Na sexuální pøenos munìk èi svrabu
pak kondom nemá ochranný vliv u vùbec.
 Pokud se sperma dostane do oèí, je velké nebezpeèí nákazy virem HIV?
pokud se infikované sperma (semeno) dostalo do oèí, respektive na sliznici spojivek, pak nelze riziko nákazy HIV vylouèit. To, zda dojde k nákaze èi ne, ovlivní mnoho faktorù, zejména stav spojivek (napøíklad pøedchozí zánìt) a mnoství
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viru v ejakulátu. Samozøejmì náhodná drobná kapka je ménì riziková ne pøímý
výron semene do oka. Bylo by lépe se této praktice snait vyhnout.
 Jak správnì nasadit prezervativ?
pøi pouití kondomu je následující postup:
1. zkontrolovat na obalu datum, do kdy je moné kondom pouít
2. obal nerozbalovat pomocí nùek, které by mohly kondom pokodit, pozor na
protrení nehtem
3. pohmatem zjistit, kterým smìrem budu kondom rolovat, ale pøedem jej nenafukovat ani nerolovat
4. nasazovat jen na ztopoøený pohlavní úd
5. pøed nasazením kondomù stáhnout pøedkoku
6. stisknout pièku kondomu, aby vznikl rezervoár pro semeno
7. nasadit na pièku aludu a rolovat dolù a ke koøeni
8. potøít povrch kondomu lubrikaèním gelem (radìji více ne ménì)
9. vdy pouít jen ve vodì rozpustný lubrikaèní gel (tuk zvyuje riziko prasknutí kondomu)
10. jestlie kondom praskne, i bìhem souloe, vdy pouijte co nejdøíve nový (je
potøeba bìhem souloe kontrolovat stav kondomu, zda nesklouzl z údu nebo
nepraskl)
11. po výronu semene nepokraèovat v souloi a pøidret kondom u koøene pøi
vyndávání
12. zabalit a vyhodit do odpadkù (nikdy ne do WC)
13. nikdy nepouívat jeden kondom opakovanì, ani po omytí èi dezinfekci
 Zvyuje uívání poppers riziko nákazy HIV?
nepøímo ano. Jedná se o drogu, která zvyuje proitek sexuálního vzruení,
a tak mùe pøispìt ke ztrátì sebekontroly. Èasto se uívá ke snadnìjímu uvolnìní koneèníku pøi pasivním análním styku a mùe tak zvýit riziko poranìní sliznice. Hlavní riziko poppers pøedstavuje kombinace s léky na poruchu ztopoøení, která mùe vyústit ve smrtelný pokles krevního tlaku.
 Mìl jsem chránìný anální styk s partnerem, který mìl v penisu piercing. Bylo to
hodnì drádivé, ale pak mi dolo, e by mohl vést ke snadnìjímu protrení kondomu.
to je pravda. Piercing penisu skuteènì zvyuje riziko HIV infekce. Jednak mùe snadnìji dojít k poranìní penisu i sliznice koneèníku a pravdìpodobnost selhání kondomu je vysoká. Samozøejmostí by mìlo být zavedení takového perku v zaøízení, které dodruje hygienická opatøení.
 Ráda bych se zeptala na pøenos viru HIV pøi pohlavním styku. Je moné, aby se
virus pøenesl na enu, pokud by lo o tzv. pøeruovanou soulo, tzn. e by se
muské sperma nedostalo do tìla eny?
pøeruovaná soulo jen mírnì sníí riziko pøenosu z mue na enu, není vak
dostateènou ochranou pøed nákazou virem HIV.
 Byla jsem pohlavnì zneuita muem, který je HIV pozitivní. Vím, e to pravdìpodobnì nyní mám také, ale ráda bych vìdìla, jestli jsou i pøípady, e HIV pozitivní èlovìk nenakazí svého sexuálního partnera?
samozøejmì, e nechránìný pohlavní styk s HIV pozitivním nemusí vdy vést
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k pøenosu nákazy. Zda k pøenosu dojde, záleí na mnoha okolnostech, znásilnìní
je bohuel spíe negativní faktor. Jedna z okolností je, zda je útoèník opravdu HIV
pozitivní, zda ví o své diagnóze, pokud ví o své diagnóze, zda se leèí nebo ne,
apod. Doporuèuji Vám, abyste si dva a tøi mìsíce po riziku dola na test. I kdyby
pøece jen k nákaze dolo, tak budete sledována a je moné vèas podat léèbu.
 Chtìl jsem se zeptat, zda Vás napadají nìjaké konkrétní zpùsoby, jak pøijatelným
zpùsobem pøíteli sdìlit, e bych si s ním rád zael na HIV test pøed tím, ne spolu
zaèneme pohlavnì ít. Nerad bych toti pøítele ztratil kvùli neetrným projevùm
nedùvìry stran infekce HIV.
doporuèoval bych zaèít hovoøit pøedevím o sobì, e chcete jít na test, protoe
èlovìk nikdy neví a panic nejste (tedy pøedpokládám). A bezpeènìjí sex, který
tøeba vdy praktikujete je jen bezpeènìjí, nikoli zcela bezpeèný, a riziko není nulové. No a pak, pokud se pøítel nedovtípí sám, mu navrhnout, co kdybychom li
spolu oba? A máme klid. Nezapomeòte, e pro spolehlivost negativního výsledku je tøeba, abyste oba dva byli alespoò dva mìsíce od posledního styku s jiným
partnerem. Ale nìkteré lidi asi na test nedostanete (ty dùvody mohou být i dost iracionální), pak by ale mìlo být samozøejmostí pokraèovat jen v bezpeènìjím sexu.
Diagnostika HIV
 Byla mi zjitìna kondylomata a teï èekám na výsledky cytologie. Chci se zeptat,
jestli takový test zjistí pøítomnost HIV?
ádný bunìèný ani jiný laboratorní test nemùe spolehlivì odhalit infekci virem HIV. Tu lze zjistit pouze testem z krve (èi výjimeènì pouívaným slinným
testem). Negativní výsledek HIV testu lze povaovat za spolehlivý po uplynutí
23 mìsícù po rizikovém chování. To znamená, e byste si test radìji mìla nechat
udìlat, nebo k rizikovému chování dolo. Po nákaze se nìkdy mùe objevit chøipkové onemocnìní (ale to má prùmìrný èlovìk dvakrát do roka), pak èlovìk zùstává nìkolik let bez jakýchkoli potíí.
 S pøítelem jsme spolu 4 mìsíce, pøed mìsícem absolvoval test na HIV, který byl
v poøádku. Teï mì trápí zvlátní chøipkové pøíznaky. Vechna vyetøení jsou v poøádku. Mohu vylouèit i HIV infekci?
jestlie byl HIV test Vaeho partnera v poøádku, tak to znamená, e se on nenakazil dva mìsíce pøed provedením testu. Nic více. Neznamená, e jste se Vy nemohla v minulosti nakazit. Neznamená, e se on nemohl nakazit tøeba dva týdny
pøed provedením testu. Neznamená to, e nìkterá z jeho pøedchozích partnerek
v minulosti nebyla HIV pozitivní. Samozøejmì, pokud jste nemìla nikdy v ivotì
jiného sexuálního partnera (a ani si nepíchala drogy) a Vá partner nemìl jinou
partnerku v období minimálnì dvou mìsícù pøed svým HIV testem, pak jste se virem HIV nakazit nemohla. Pokud je Vá partner spolehlivì negativní, pak jste se
nemohla nakazit od nìj a pøípadné potíe nesouvisí s tzv. akutní HIV infekcí. Pokud jste vak v minulosti mìla jiného partnera a nebyla po uplynutí minimálnì
dvou mìsícù od posledního styku na HIV testu, tak je moné, e jste se nakazila
ji døíve od nìj a ádné potíe zatím mít vùbec nemusíte.
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 Chci si nechat vyetøit protein p24. Jaká je nejvhodnìjí doba po rizikovém styku se nechat na tento protein testovat? Staèí dva týdny? A jak je výsledek testu spolehlivý? Je nutné se jetì nechat testovat na pøítomnost protilátek po tøech mìsících? A pokud by byl test na protein pozitivní, je døívìjí odhalení nemoci výhoda
oproti tøem mìsícùm? Napøíklad jestli existuje nìjaký úspìnìjí zpùsob léèby?
Pøedem dìkuji za odpovìï!
antigen (protein) p24 se projeví zpravidla jen o týden døíve ne protilátky, take to samo o sobì dobu potøebnou k dosaení spolehlivosti negativního výsledku
testu (po 2  3 mìsících) u výraznì neovlivní. Ta doba dalích 5  6 týdnù navíc
je nezbytná rezerva, aby negativní výsledek mohl být povaován za opravdu spolehlivý. Døívìjí odhalení nemoci má smysl u lidí s velmi vysokým rizikem nákazy a zøetelnì vyjádøenou formou akutní HIV infekce, doporuèuje se pak nasadit
léèbu.
 V tìchto dnech jsem si nechal udìlat AntiHIV 1/2 test. K odbìru krve dolo za
2 a 1/2 mìsíce po rizikové události. Na potvrzení o rozboru krve (sestøièkou prezentováno jako negativní, paní doktorka byla na dovolené) je uvedena namìøená
hodnota AntiHIV 1/2 0.32 a jako referenèní meze je zde uveden interval
0.000.89. Je tedy ve opravdu v poøádku (tedy negativní)?
dva a pùl mìsíce je dostateèná doba ke spolehlivému negativnímu výsledku.
Jak sám vidíte, je Vá výsledek v referenèních mezích, take je negativní. Je samozøejmì vhodnìjí, aby laboratoø zaslala lékaøi jednoznaènìjí vyjádøení (napøíklad nae laboratoø ze Státního zdravotního ústavu to tak dìlá). Samozøejmì je tøeba poèítat i s dotazem klienta pøi sdìlování výsledku a lékaø by mìl být vdy
k dispozici.
 Mìl bych troufalý dotaz: Mohu se nechat otestovat ji 3,5 týdne po riziku ? Mám
pak odjet do zahranièí a znalost výsledku by mi samozøejmì dost pomohla (nejen
psychicky).
pøedevím ze zdravotních, ale i ekonomických dùvodù nedoporuèuji dìlat test
døíve, ne uplyne poadované období. Vìøte, e nejste první, kdo se o dvojí test
kvùli jednomu riziku pokouí a zkuenosti s takovým jednáním nejsou dobré. Nejistý výsledek Vás stejnì neuklidní. Svou nejistotou se budete jetì více zabývat
a ten týden navíc zbyteènì nervovat. Po odbìru bývá èlovìk vdy více úzkostný.
Vae chování bìhem budoucí doby musí být tak jako tak velmi zodpovìdné, protoe byste v pøípadì nákazy právì mohl snadnìji HIV pøedat nìkomu dalímu. Pokud nemáte zdravotní potíe pøipomínající chøipku (tedy monou akutní HIV infekci) nebo jinou sexuálnì pøenosnou chorobu, tak bych Vám doporuèoval radìji
poèkat.
 Je negativní výsledek testu na HIV infekci (ELISA test) pokud byla krev odebrána 115 dní po rizikovém chování (pohlavní styk s kondomem, který se sesmekl) dostateènì spolehlivý? Nìkde se toti udává, e se protilátky mohou objevit a za 6
mìsícù.
v biologii a medicínì nikdy nemùeme operovat s pojmy 100%. Ostatnì to platí pro celý ná ivot. Pøesto lze øíci, e HIV test je jeden z nejcitlivìjích a nejspolehlivìjích testù, které v medicínì pouíváme. Ta spolehlivost po 23 mìsících je
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opravdu velmi vysoká. Samozøejmì se mùe o nìkolik setinek procent jetì zvednout za dalí tøi mìsíce, ale opravdu jde u o nevýznamná èísla.
 Prosím o informaci, kde je moné nechat si udìlat rychlý test z odbìru slin na
virus HIV.
smìujete dvì rùzné vìci, rychlý test a slinné testy. Slinné testy se pouívají
u osob, u nich nelze pøedpokládat, e by se dostavily do bìné poradny (toxikomani, bezdomovci, prostitutky atd.). Rychlé testy se pouívají jako orientaèní tøeba pøi poranìní lékaøe bìhem operace, také jejich uití a spolehlivost jsou omezené. Proto Vám doporuèuji vyhledat si nejblií bìnou poradnu (tøeba na stránkách
www.aidshiv. cz) a dojít si na test tam. Nezapomeòte, e negativní výsledek testu
je spolehlivý po 23 mìsících od posledního rizika (u rychlých testù je to vak a
po delí dobì).
 Kdy mohou tyto HIV testy dát nesprávné výsledky?
nesprávnì (falenì) negativní výsledek mohou dát tyto testy v pøípadì, e testovaná osoba pøijde na test pøíli brzy po rizikovém chování. Ve zdravotnických laboratoøích by se nemìlo stát, e test byl nesprávnì proveden (selhání lidského èi
pøístrojového faktoru) èi by byly pouity neschválené testy. Nesprávnì (falenì)
pozitivní nález mohou dát tyto testy v pøípadì, e sérum vyetøované osoby reaguje s nìkterými slokami testu (nespecifická reakce). Tuto reakci by vak vylouèil
následný, konfirmaèní test. Pacient/klient by se vdy mìl dozvìdìt a koneèný výsledek.
ivot s HIV
 Na naem pracoviti máme kolegu, který je HIV pozitivní. Není nebezpeèí, e se
nakazíme? Nìkdy nevím, jak se k nìmu chovat.
pøi dodrování základních pravidel hygieny nemùe dojít k pøenosu viru HIV
na pracoviti. Neupøesnil jste o jaké pracovitì jde, ale vude platí tato základní
pravidla. Ani v pøípadì úrazu, který není spojen s krvácením, není nebezpeèí nákazy. Pokud ke krvácení dojde, je tøeba oetøit poranìného v rukavicích a potøísnìné plochy vydesinfikovat chloraminem nebo steriliem. Vaemu kolegovi pomùete nejvíce, kdy se k nìmu budete chovat stejnì, jako k ostatním kolegùm.
Nìkdy pøíliná ohleduplnost zraòuje více ne nezájem. Vá kolega je zøejmì jen
nosiè HIV, nepotøebuje tedy ádné úlevy, falenou lítost èi postranní pohledy. Je
plnohodnotným èlenem Vaeho pracovitì a zaslouí si porozumìní a úctu jako
kterýkoliv jiný èlen Vaeho kolektivu.
 Ve ètvrtek jsem mìl rizikový nechránìný styk. Èetl jsem na internetu o nìjakých
pøíznacích.Za 2 dny jsem se probudil a dost se mi tøásly nohy. V noci ze soboty na
nedìli se pøidalo bolení svalù na rukou a v noci pocení, které mírnì probíhalo jetì z nedìle na dnení pondìlí. Je moné toto spojovat s AIDS jako jeho pøíznaky èi
nakaením HIV?
pøíznaky akutní HIV infekce se mohou objevit 35 týdnù od nákazy, vypadají
jako chøipka, s teplotami nad 38 stupòù, se zduøením mízních uzlin na rùzných
místech tìla. Pøíznaky jsou tedy pomìrnì málo specifické, podobnì mùe vypadat
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i infekèní mononukleóza. Po 12 týdnech potíe odezní a èlovìk zùstává nìkolik
let bez pøíznakù. Vae pøíznaky odpovídají tedy spíe bìné viróze, kterých je
v jarním období více ne dost. Doporuèuji si dojít na test nejdøíve po dvou mìsících od rizikového chování.
 Mám obavu, e jsem se pøed tøemi mìsíci pøi styku s prostitutkou nakazil a protoe mám zduøelé uzliny na rùzných místech tìla, tak se bojím, e u se rozvíjí AIDS.
je vysoce nepravdìpodobné, e by se u nìkoho AIDS rozvinul ji nìkolik mìsícù po nákaze, v prùmìru to trvá bez léèby devìt let.
 Znamená HIV pozitivní výsledek e mám AIDS?
.. HIV pozitivní výsledek neznamená, e vyetøovaná osoba má AIDS, e trpí onemocnìním AIDS. Doba od nákazy virem HIV do propuknutí onemocnìní
AIDS je dlouhá, v souèasné dobì se u léèených pacientù poèítá a na desítky let.
 Jak se bezpeènì ochránit pøi kontaktu s osobou, která je HIV pozitivní, jaká je
monost pøenosu infekce?
dùleité je, zda je tato osoba Vaím sexuálním partnerem èi ne. Pokud není, je
riziko spíe v teoretické rovinì, kdyby se pøi nìjakém poranìní dostala jeho/její
krev do Vaí otevøené rány èi oèní spojivky. Pokud byste tuto osobu oetøoval, mìl
byste tedy radìji mít latexové rukavice. Bìný spoleèenský kontakt nevede k nákaze, mùete sdílet spoleèné WC, nádobí, objímat se a líbat atd.
Pokud je to Vá sexuální partner/ka, pak je pøedevím dùleité pøi souloi pouívat vdy kondom (i zesílený) a dbát na dostateènou lubrikaci (pouívání lubrikaèního gelu). Problematický je nechránìný orální sex, kdy je riziko nízké, ale nikoli nulové, záleí na Vaem spoleèném rozhodnutí.
 Existuje monost preventivního podání protivirových lékù, pokud u mne dolo
k selhání kondomu pøi souloi s HIV pozitivním?
taková monost existuje, ale je tøeba poèítat s úhradou ve výi pøiblinì 15.000
Kè. Léèba musí být zahájena co nejdøíve po takové události (max. 72 hod.) a riziko nákazy nemùe zcela vylouèit. Èím pozdìji se s nasazením lékù zaène, tím je
mení úèinnost. Léèba není jednoduchá, má øadu vedlejích neádoucích úèinkù.
Pokud o ni èlovìk má zájem, mìl by se obrátit na nejblií AIDS centrum. Ale urèitì platí, e je tøeba dùkladnì zváit stupeò podstoupeného rizika a pøedevím se
mu snait pøedcházet.
 Jak pøesnì vzniká AIDS? Víme, jak se mùeme nakazit, ale nevíme jak vzniká.
Jak poznáme, e jsme infikovaní HIV? Kdy nejpozdìji kontaktovat lékaøe? Kdy jetì mùeme nemoc zastavit?
AIDS je poslední stádium HIV infekce, k jeho stanovení je tøeba dvou faktorù
 jednak laboratorních nálezù, jednak propuknutí tzv. AIDS definujících chorob,
jejich seznam je pomìrnì iroký. Pokud jste ale mìla na mysli pùvod viru HIV,
povauje se za nejpravdìpodobnìjí mutace s následným pøestupem viru z opic na
èlovìka jako nového hostitele. Samozøejmì by èlovìk mìl vyhledat HIV test døíve, ne AIDS propukne. Pak toti mùe být pozdì na nasazení úèinné léèby. Sám
pamatuji pacienta, který zemøel na AIDS døíve, ne u nìho staèili HIV infekci vùbec diagnostikovat. Natìstí prùmìrná doba od nákazy k rozvoji AIDS je i bez léèby 89 let. I u rozvinutého AIDS mùe léèba zastavit prùbìh onemocnìní a èás-
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teènì obnovit imunitu, je ale vhodnìjí ji nasadit døíve, ne dojde vùbec k její závané porue.
 Jsem HIV + a chtìl bych jet na dovolenou do nìjaké exotické zemì? Je to vùbec
moné a zvládnu to?
neznám Vá zdravotní stav, ale pokud máte bezpøíznakovou HIV infekci nemìl
byste mít s cestováním problémy. V kadém pøípadì navtivte nejprve svého lékaøe v AIDS centru a poraïte se s ním o svých plánech. Budete muset spolu vyøeit
øadu otázek týkajících se eventuálního oèkování, úpravy Vaeho léèebného reimu, pøípravy lékù první pomoci pøi prùjmu nebo pøi teplotì, musíte probrat Vá
oèekávaný denní reim a ivotosprávu na cestách. Napøíklad pro HIV+ není dobøe se vystavovat nadmìrnému sluneènímu záøení. Dobøe naplánovaná dovolená
s dobrou pøípravou a rozumnými poadavky Vám jistì jen prospìje a dodá sebevìdomí, jak dobøe jste cestu zvládl.
 Slyel jsem, e byl vynalezen lék na virus HIV. Mùete mi o tom nìco øíct? Je to
pravda?
lékù na HIV infekci je v souèasné dobì asi 20. Uívají se v kombinaci, nemoc
neumí vyléèit, ale podstatnì zastavují zhorování imunity HIV pozitivních.
 Kdybych se nakazil HIV  za jak dlouho musím umøít?
pøedevím musíte udìlat ve proto, abyste se infekcí HIV nenakazil  vyhnout
se rizikovému sexuálnímu chování a nebrat (nebo si alespoò nepíchat) drogy. Infekce virem HIV má svá klinická stádia. Bìhem 35 týdnù po nákaze se mùe objevit tzv. akutní HIV infekce, která je èasto podobná chøipce nebo mononukleóze.
Pak je dlouhé stádium bezpøíznakové a po nìkolika letech se mohou objevit rùzné
mení problémy, jako jsou plísnì v dutinì ústní, vyráky na tìle, pásový opar, nejasné teploty, únava, prùjem, hubnutí. apod. Teprve kdy sele obranyschopnost
organizmu, objeví se velké pøídatné infekce, které mohou vést ke smrti pacienta.
Je proto dùleité, aby kadý, kdo má podezøení, e je HIV infikovaný, se nechal
zavèas vyetøit a v pøípadì HIV pozitivity navtívil lékaøe AIDS centra, kteøí mu
dají pøíslunou léèbu, která zpomalí vývoj onemocnìní.
 Slyel jsem, e moderní léèba sniuje také pravdìpodobnost pøenosu HIV infekce pøi nechránìném styku?
èásteènì je to pravda. Tato léèba toti sniuje mnoství volného HIV viru v tìlesných tekutinách a to hraje roli i v pravdìpodobnosti pøenosu. Nicménì ani
u dobøe léèeného HIV pozitivního toto riziko není zanedbatelné a nedoporuèuji na
to spoléhat. Vedle toho existuje i dost lidí, kterým léèba dobøe nezabírá, a lidí, kteøí o své HIV infekci nevìdí a ádnou léèbu tedy neuívají. Take vdy bych doporuèoval dodrovat pravidla bezpeènìjího sexu.
 Mùe být trestnì stíhán HIV pozitivní, který vìdomì ohrouje ostatní nechránìným stykem?
takoví lidé samozøejmì existují, ale je jich jen malá èást. Jejich jednání je trestnì postiitelné a nejménì tøi lidé byli u nás také ji odsouzeni. Vìtí riziko vak
pøedstavují ti, kteøí se chovají trvale rizikovì a o své nákaze nevìdí.
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HIV poradenství u homosexuálně se chovajících mužů
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Homosexuální pøenos je v Èeské republice, stejnì jako v nìkterých dalích støedoevropských a západoevropských zemích, nejèastìjím zpùsobem nákazy virem
HIV. Po urèité stagnaci nových pøípadù v gay komunitì v devadesátých letech
v posledních letech dochází opìt k nárùstu nových pøípadù. HIV poradenství
doprovázející testování pøedstavuje jednu z nejúèinnìjích forem, jak ovlivnit
chování.
Nedávný prùzkum prokázal, e pøiblinì tøi pìtiny homosexuálnì se chovajících
muù vyhledaly alespoò jednou HIV test, vìtina z nich chodí na tyto testy opakovanì. Podíl testovaných se zvýil proti roku 1994 o témìø deset procent, pøesto
zùstává o dalích deset procent nií ne v sousedním Nìmecku. Povzbudit motivaci k vyhledávání HIV testování u gayù a ostatních homosexuálnì se chovajících
muù je povaováno za jeden z dùleitých preventivních úkolù. Nezbytnou podmínkou je vytvoøit pro nì v poradenských centrech nediskriminující prostøedí
respektující odlinosti jejich sexuálního ivota a schopnost poskytnout jim kvalifikovanou konzultaci.
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) doporuèuje gay muùm, aby se
nechali jednou roènì testovat na HIV i v pøípadì soustavného dodrování zásad
bezpeènìjího sexu. Opakované testování na HIV je pak projevem zodpovìdného
chování a adekvátního zhodnocení rizika v komunitì a zpravidla nesvìdèí pro
recidivující selhávání v zásadách bezpeènìjího sexu. Pravidelné testování (pod
jménem èi pod jedním kódem) také umoòuje vyhodnotit zmìny v chování a podpoøit motivaci klienta k dodrování zásad bezpeènìjího sexu pøi tìchto stycích.
Z naeho prùzkumu vyplývá, e mezi homosexuálnì se chovajícími mui, kteøí
nechodí na HIV testy, je vìtí skupina osob s velmi nízkým zpùsobem rizika, ale
také mení skupina osob s vysoce rizikovým chováním, kteøí odmítají brát existující riziko na vìdomí a k monosti nákazy pøistupují fatalisticky.
Vlastní pøedtestové poradenství s klientem
Ji samo pøiznání homosexuálního chování mùe být pro klienta obtíné. Poradce
by mìl pøispívat k vytváøení nediskriminujícího prostøedí, kde s variantou homosexuálního chování lze poèítat jako s nìèím samozøejmým a oèekávaným. Mìl by
ocenit, e se klient rozhodl na test jít, protoe pro nìkteré z nich je limitující právì
obava z vyzrazení svého homosexuálního chování. Homosexuální klienti více ne
heterosexuální preferují anonymitu vyetøení. Pokud anonymita není moná, tak je
vhodné zdùraznit jim dùvìrnost sdìlených informací.
Nìkteøí homosexuální mui preferují pro pojmenování své orientace (identity) termín gay. Ne kadý mu, který pøipustí homosexuální chování, se ale s tímto termínem ztotoòuje. Nìkteøí se povaují za bisexuály a jiní se mohou cítit (a také
skuteènì být) heterosexuálnì, pøestoe mìli homosexuální aktivity.
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Pøiznání homosexuálního chování samo o sobì by nemìlo být dostateèné pro
objasnìní motivace k vyhledání testu a zajitìní validity zjitìného výsledku. Je
tøeba napøíklad zjistit, zda dotyèný zároveò navazuje partnerský vztah a zda jde o
spoleèné rozhodnutí páru. Pokud ano, dalí dotaz má smìøovat k tomu, zda
uplynula dostateèná doba od rizikového chování s pøedchozím partnerem. Toté
platí i pøi zjitìní HIV negativity pøi ukonèení vztahu a po náhodném styku.
Nìkteøí mui v souladu s doporuèením CDC vyhledávají test pravidelnì bez toho,
e by poruili zásady bezpeènìjího sexu.
Pøi zjitìní nedávného vyího rizika (zejména náhodného nechránìného análního
sexu nebo rizikovìjího styku s HIV pozitivním partnerem) by poradce mìl
pozornost vìnovat i pøípadným projevùm akutní HIV infekce. Její vèasné
rozpoznání umoní nasazení terapie a lepí prognózu.
Podobnì je vhodné se zeptat na pøípadné pøíznaky ostatních sexuálnì pøenosných
chorob. Muùm, kteøí pøiznají nechránìný anální sex v pasivní roli, doporuèujeme
provedení vyetøení na syfilis (i kdy neanonymní), protoe klinické pøíznaky
v této lokalitì by mohly uniknout pozornosti. U muù s nechránìným análním
sexem je vhodný i dotaz na pøítomnost kondylomat. Ta výraznì zvyují
pravdìpodobnost nákazy HIV. Poradenství také poskytuje prostor k doporuèení
oèkování proti hepatitidì A a B. Ostatní sexuálnì pøenosné choroby jsou významné i anamnesticky, protoe jejich pøítomnost mohla zvýit náchylnost k nákaze
HIV.
Pøi hodnocení poètu partnerù bychom se mìli vyhnout heterosexualizaci. V homosexuálním ivotì se toti podstatnì èastìji ne v heterosexuálním setkáváme s
nekoitálními praktikami. Vzájemná onanie, která je z epidemiologického hlediska
málo významná (existuje mírné riziko pøenosu kapavky a syfilisu, ale prakticky
nikoli HIV infekce), je jedním z nejèastìjích zpùsobù partnerského sexuálního
chování. Forma sexuálních praktik pøitom jednoznaènì nepredikuje identifikaci
respondenta, pøestoe u bisexuálù a heterosexuálù je anální sex ménì èastý.
Nìkteøí mui pøi dotazu na poèet sexuálních partnerù znejistí, protoe nevìdí, jaké
pøesnì do souboru zahrnout. Nìkteøí uvedou vechny partnery vèetnì nekoitálních, jiní uvedou jen ty, s nimi mìli nechránìný anální sex. Není výjimkou, e
klienti zapomenou zapoèítat do výètu svého stálého partnera.
Je tedy vhodné zjistit poèet partnerù s análním sexem, a to chránìným
i nechránìným. Jejich podíl toti ukazuje i schopnost klienta úspìnì se adaptovat
na bezpeènìjí sex. Mùe poukázat na chyby, které mohou smìøovat k èastìjímu
selhávání kondomu. U muù, kteøí opakovanì selhávají pøi náhodných stycích, se
mi osvìdèil dotaz, zda mají kondom dnes u sebe. Ten jim pøipomene, e kondom
by mìl patøit mezi souèást kadodenního vybavení.
Nìkteøí klienti vedle toho mají partnery, s nimi neprovozovali anální sex, ale
pouze orální, kde riziko pøenosu HIV je podstatnì nií. Pøiblinì ètvrtina gayù
anální sex vùbec nepraktikují a jejich riziko souvisí zejména s touto praktikou.
Pouití kondomu pøi orálním sexu se vyskytuje jen u meniny muù. Pøi zhodnocení tohoto rizika je rozhodující, zda umonili výron semene partnera do úst.
Poradce by mìl být obezøetný, aby se zdrel morálního posuzování poètu partnerù
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i tehdy, pokud sám chování klienta hodnotí jako promiskuitní. Doporuèuji, aby
pozornost vìnoval rizikovosti praktik a pokud se ji hodnocení nevyhne, aby se
snail ocenit pøedevím pozitivní jev v chování klienta. Tedy jestlie klient uvedl
více partnerù, ale s bezpeènìjím sexem, poloit dùraz na soustavné uívání kondomu. Pokud poèet partnerù je nízký, ale chování rizikovìjí, mìl by klientovi
pøipomenout, e má znát HIV stav partnera, s ním se nechová bezpeènìji.
U muù, kteøí uvádìjí èastìjí selhání kondomu, by mìl poradce vìnovat
pozornost moným chybám, napøíklad výbìru vhodného kondomu a lubrikantu.
S piercingem v penisu se setkáváme v èeské komunitì ménì èasto, ale je tøeba
myslet na to, e takový perk prakticky vyluèuje úspìné pouití kondomu pøi
aktivním análním sexu.
Dokonce i u egosyntonních gayù by nemìl chybìt dotaz na eventuální enské partnerky. Nìkdy zjiujeme bezpeènìjí sexuální chování s mui ne se enami, jindy
tomu je ale naopak.
Nìkteøí klienti jsou si vìdomi, e nìkterý z jejich partnerù byl HIV pozitivní.
Zhodnocení rizika pøi tìchto stycích a pøípadným pøíznakù akutní HIV infekce by
mìl poradce vìnovat zvlátní pozornost.
Pøi vyhodnocení partnerù cizincù jsme zjistili, e homosexuálnì se chovající mui
je uvádìli dvakrát èastìji ne heterosexuální klienti. Problémem pøi tom není jen
vyí HIV prevalence v amerických a západoevropských gay komunitách a sexuální turistika, ale i komunikaèní problémy pøi dohodì o bezpeènìjím sexu.
Výskyt homosexuálnì se chovajících uivatelù drog sice pøedstavuje zøetelný
podíl mezi HIV pozitivními, ale nezdá se, e by toto chování v gay komunitì
pøevyovalo zbytek populace. Nicménì dotaz na injekèní aplikaci drog a pøípadnì
podezøení na takové chování u jeho sexuálních partnerù by nemìl chybìt u ádného klienta.
Sdìlení výsledku - specifika potestového poradenství
Pøi sdìlení pozitivního výsledku se poradenství u homosexuálnì se chovajících
muù pøíli nelií od ostatních. Vìtina z nich tuto monost pøece jen pøedvídá,
a tedy jejich reakce není tak pøekvapivá. Je dobré se zeptat, jestli má, komu se se
svou zprávou svìøit, nìkteøí z nich mohou být sociálnì izolovaní. Na druhou stranu
jim spíe radíme opatrnost pøi sdìlování informace pøátelùm z gay komunity, která
není prosta diskriminujících tendencí.
Pøi sdìlení negativního výsledku je vhodné zdùraznit, e negativita klienta znamená, e k nákaze nedolo 2-3 mìsíce pøed provedením testu. Jeho negativní
výsledek také neznamená negativitu pøedchozích ani souèasných partnerù. Pokud
má stálého partnera, s ním má nebo plánuje nechránìné styky, pak je tøeba aby
byli oba testováni s negativním výsledkem a v pøípadì poruení vzájemné vìrnosti byli schopni pøejít na bezpeènìjí sex. Klientùm, kteøí uvedli, e mìli styk s HIV
pozitivním zdùrazníme, e jejich negativita neznamená, e by se nemohli nakazit
v budoucnu.
Zároveò vem klientùm s homosexuálním chováním doporuèujeme, aby se nechali
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jednou za 1-2 roky vyetøit i pøi dodrování zásad bezpeènìjího sexu.
Zdùrazníme, e pokud by se pøes vechnu opatrnost pøece jen nakazili, mají pak
anci vèas zahájit léèbu. Pokud by u nich pøece jen dolo k vysoce rizikovému
chování, je tøeba jít na test døíve. U negativních partnerù v sérodiskordantním
vztahu (s HIV pozitivním partnerem) doporuèujeme pravidelné testování jednou
za pùl roku, pokud nedolo k selhání bezpeènìjího sexu.
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HIV poradenství na dermatovenerologických
odděleních
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Dermatovenerolog chápe infekèní onemocnìní HIV jako jednotku ze skupiny sexuálnì pøenosných nákaz (STD, STI). Tato infekce má samozøejmì výjimeèné
postavení, které je dáno rozsahem pandemie, tíí nemoci, souèasnou nevyléèitelností a závanými spoleèenskými, morálními, etickými i ekonomickými problémy, které spolu pøináí. Nemoc je dobøe historicky porovnatelná se syfilis.
V dobì neznalosti pùvodce nemoci, ale i úèinné léèby, byla i syfilis vpravdì
morovou ranou s globálním rozíøením. Ji z tìchto dob a bìhem dalího vývoje pocházejí preventivní medicínsko-epidemiologická pravidla, která omezila
a postupnì vedla k podstatné redukci tohoto onemocnìní na dnení poèty. Jetì po
válce byla situace katastrofální. Pouze si pøipomeòme, dnes nemyslitelnou a svìtovì ojedinìlou akci PN, která plonì vyetøila vechny eny ve fertilním vìku
u nás. Vedla prakticky k anulování akutních pøípadù syfilis v naí zemi v 50. létech
minulého století. Z dlouholetých zkueností víme, e lze vyetøováním kontaktù
a zdrojù onemocnìní, tudí vyuíváním bìných zásad epidemiologické práce,
podstatnì nemoci redukovat. Dalí redukce pak spoèívá v dùsledné kontrole
nemocných, jejich správné léèbì a zamezení recidiv onemocnìní. Tøetím pilíøem
postupu je pak prevence, resp. dùsledná edukace obyvatelstva, pøedevím
ohroených skupin (zejména mládee), a vyuívání bariérových pomùcek (kondom) pøi pohlavním styku. Pøístup k ostatním STI mùe být mnohem aktivnìjí,
obyvatelstvo se ji s jejich existencí smíøilo, úroveò znalostí je rovnì vyí
a pøedevím mùeme kadému nabídnout zcela absolutní vyléèení.
Pøístup k HIV/AIDS se lií zatím právì tím, e nelze zatím vyléèení zaruèit, øada
lidí dosud reaguje neadekvátnì, neakceptuje, e zpùsoby pøenosu jsou známé, ale
pøesto mají tendenci nemocné s HIV diskriminovat. Proto se pøistoupilo i k urèité
benevolenci, èi jinému pøístupu ve striktních epidemiologických zásadách. Je
jisté, e se tento pøístup od vzniku epidemie v r. 1986, jak u odborníkù, tak obyvatelstva mìní a posunuje. Pøispívá k tomu i lepí nabídka úèinnìjí léèby i její
výsledky. Pøetrvávají a bohuel i narùstají ekonomické problémy prevence
a pøedevím léèby. Je to patrné i ve spontánním posunu èi omezení anonymního
vyetøování, pøíp. léèení, ke svobodnì volenému pøechodu nemocných pøi vykazování péèe ke zdravotním pojiovnám apod. Podaøí-li se nalézt úèinnou vakcínu
proti HIV, pøíp. se dále zlepí léèba, pak se jistì zcela pøeskupí preventivní aktivity i pøístup k nemocným.
STI, pøedevím ty, které na sliznicích genitálu tvoøí odìrky pøíp. vøedy, a 300x
snáze umoòují vniknutí viru HIV. Navíc jedinci s urèitým chováním, mùeme
øíci ménì zodpovìdným, mají bìnì nìkolik STI souèasnì. Tudí jednou z nemocí
mùe být, nebo bývá, i HIV. Podíváme-li se na statistiku, pak na èelném místì
v poètu zjitìných nemocných HIV/AIDS jsou pacienti z dermatovenerologických
pracovi. Protoe jsou preventivní aktivity vùèi STI zcela identické jako pro
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HIV/AIDS, je dùslednì vem nemocným s jakoukoliv STI nabízeno
i screeningové vyetøení na HIV. Bìnì se provádí vdy vyetøení na vechny STI,
pøi zjitìní kterékoliv z nich. To, e je dosahováno na dobrovolné bázi, více ne
95 % úspìnosti odbìru svìdèí o dobrém zvládnutí dalího a potøebného úseku
práce. Jde o pohovor a pouèení pacienta, které se provádí dùslednì na venerologických pracovitích minimálnì od r. 1922, tj. tehdy, kdy se pøelo z reglementaèní
praxe v abolici a vytvoøení nových zásad boje proti pohlavním chorobám. Dnes se
pro to pouívá anglického termínu counselling. Pøedevím se jedná o dùvìrný
a dùvìru vzbuzující rozhovor a pouèení. Ten vede oetøující lékaø a tzv. depistání
sestra, která má speciální kolení. Pojem depistá se u nás vil, v zahranièí se
skoro nepouívá, ale aktivity, které jsou náplní práce na venerologických oddìleních se bìnì v rozvinutých zemích provádìjí, doporuèuje je i WHO. Jde
o pouèení, vysvìtlení léèby, statistické hláení nemoci, dispenzarizace s kontrolami léèby, zjitìní kontaktù a zdroje onemocnìní (contact tracing, confidentiality).
Dùvìra a taktní pøístup jsou nezbytnou souèástí úspìchu této práce. Døíve jsme se
setkávali i s venerofobií, tj. strachem z onemocnìní pøedevím syfilis, které mnohdy pøerùstalo a v psychiatrické onemocnìní, nezøídka i se suicidiálními dùsledky.
Dnes se s tímto fenoménem setkáváme spíe ve vztahu k onemocnìní HIV/AIDS.
Podle nastalé situace èi rùzným typùm pacientù rozeznáváme techniku rozhovoru,
která umoní øeení problému a pøijetí rozhodnutí.
Základem pøístupu je tedy aktivní poslech, dále pomoc, doprovod a výchova. Rada
v primární prevenci je urèena k povzbuzení zmìny chování, je-li tato nezbytná
k prevenci, nebo k ujitìní o podpoøe pøi rùzných fázích rozhodování, které
dovolují tuto zmìnu chování. Dále k navrení realistické akce pøizpùsobené situaci
kadého konsultanta a pomoci konsultantùm prakticky si osvojit informace, týkající se jejich zdraví. Klient a rádce musí komunikovat rovnoprávnì, abychom se
vyhnuli na jedné stranì roli zachránce a obìti a na druhé stranì roli rodièe a dítìte.
Základem kadého pùsobení je získání dùvìry vyetøované osoby, kterou tím
snáze pøimìjeme ke zmìnì pøípadného rizikového chování, které samozøejmì
umoòuje, nebo usnadòuje pøenos HIV.
V rámci sekundární prevence se jedná pøedevím o monost depistáe, tedy
o pøizpùsobení sledování a vèasnou léèbu jedince. V pøípadì AIDS se jedná o depistá pasivní a selektivní. U dárcù krve jde o depistá systematickou, aktivní
a neselektivní.
V terciární prevenci counselling pøedchází psychosociálním a citovým dùsledkùm
problémù nosièù HIV a jejich okolí. Cílem je doprovázet osobu v rùzných stádiích
nemoci. Jde té o rehabilitaci vztahu spoleènosti k nemocným s AIDS, která
umoní alespoò èásteènì se vyhnout fenoménùm vylouèení a jejich dùsledkùm.
Nemocný v krizi prochází nìkolika psychickými fázemi. První bývá fáze oku.
V té bychom mìli nemocnému pomoci nalézt víru v sebe sama, respektovat jeho
city a sdílet jeho úvahy i starosti. Informace podáváme pøesnì a srozumitelnì.
Druhá je fáze popøení. Lze ji vyjádøit vìtou: To se mì netýká. Tento fenomén
obrany je nutný ke znovu obnovì (rekonstituci) sebe sama. V této fázi je nutné
nechat vybouøit fantazii. Dojde tak k ventilaci hnìvu a zlosti a zabrání se nepøed-
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loeným èinùm. Tøetí fáze staení je vyjádøena dvìma city: hnìvem a beznadìjí.
Pøitom je nutné reformulovat a zosobnit problém a snait se pøevzít iniciativu.
Ètvrtá fáze pøijetí znamená pøipustit a integrovat pøítomnost nebezpeèí. Tím
konèí období smutku, je moné øeit celý problém a zaèít s pøístupem rada-rozhodnutí. Po odeznìném krizovém období vedeme nemocného ke zmìnì chování
v zájmu jeho vlastní ochrany i spoleènosti. Na základì dobrovolnosti pøedává venerolog nemocného s HIV pøíslunému AIDS centru, kde je provedeno i podrobné hláení. Mùe rovnì pomoci pøi vyhledání kontaktù nemocného a pøi výskytu
veliké kály koních i venerických komplikací HIV/AIDS pomáhá s léèbou. Úzká
spolupráce je i s pøísluným epidemiologem.
Z pohledu dermatovenerologa, jeho pracovní náplní a dovedností je i andrologie
je dùleité pouívání na prvním místì v prevenci kondomù, nejen pro infekci, ale
i z dùvodù kontracepce. To úzce souvisí i s odpovìdným výbìrem partnera,
hygieny a zahájení pohlavního styku. Na rùstu pohlavních nákaz se jistì podílí
neznalost podstaty sexu, jeho významu, dále alkohol, toxikomanie, pøíliná emancipace mládee, úbytek vlivu náboenství, které nebylo nahrazeno jinou motivací,
pokles výchovného vlivu rodiny, nevhodná podpora sexuality v mediích, døívìjí
dospívání, íøení nákaz importem ze zahranièí, výskyt asymptomatických pøípadù,
zneuívání antibiotik se vznikem rezistence (samoléèba), rizikové chování heteroi homosexuální, promiskuita a prostituce.
Z naznaèeného je patrné, e jsme stále, pøedevím ve výchovì a vèasné obnovì
znalostí u dalích dorùstajících roèníkù, zejména naích mladistvých, hodnì
dluni. Je patrné, jak komplexní je celý problém, který by mìl sníit poèty nejen
HIV pozitivních, ale i onìch 333 mil. kadoroènì na svìtì infikovaných nemocných s STI. Eliminování kadého procenta z jmenovaných negativních jevù je jistì
významné!
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HIV poradenství mezi prostituujícími ženami
aneb

preventivní práce s prostitutkami
Prostitutky, lapky, coury, holky, dìvky, dìvèata, tìtky, bìhny, kurvy,
knìky lásky, rajdy, sexuální pracovnice, nevìstky, provozovatelky
nejstarího øemesla - a jak jim vnutit bezpeèný sex
PhDr. Hana Malinová, CSc.
1. Kdo jsou prostitutky?
A u jim øíkáme jakkoliv, osoby enského pohlaví poskytující placené sexuální
sluby se nalézají - pokud postupujeme napøíè sociálním spektrem celé spoleènosti - prakticky vude. Od vrstvy nazývané v anglosaské terminologie pytel blech,
kam øadíme bezdomovkynì, mladistvé, ale i ty pøestárlejí poulièní prostitutky, a
po strop, který v prostituci prezentují napø. spoleènice pièkového managementu, tzn. elegantnì vypadající a vzdìlané eny a dívky, do kterých by to nikdo
neøekl. Obdobnì vìkovì, sociálnì, inteligenènì a vzdìlanostnì rùznorodou
skupinu tvoøí mezi skupinami, jejich pøísluníci jsou adresáti sociálních slueb,
snad jen drogovì závislí. Avak skupina prostituujících se osob má kromì zmiòovaných spíe demografických parametrù navíc svou neopominutelnou a nezamìnitelnou národnostní a etnickou pestrost.
Jaké tedy jsou charakteristiky prostituujících se en?
I kdy nás neustále pøekvapují eny, které jsou schopny se prostitucí uivit i ve
vìku nad 50 let, hlavní statistické charakteristiky jako modus, medián a prùmìr
jsou neúprosnì diktovány poptávkou po sexuálních slubách. Vìkový prùmìr se
ji po léta pohybuje mezi 23 - 24 roky 1). Vìtí vìkový rozptyl, resp. krajní vìkové
skupiny (pod 18 let a nad 40 let ) najdeme spíe na ulici. V noèních èi erotických
klubech jsou zamìstnávány nejèastìji eny a dívky kolem 22 let, pokud se zde
vyskytují starí eny (od 25 let výe), jsou to hlavnì cizinky.
Èím nií vìk provozovatelky, tím vyí riziko! Mladé dívky - hlavnì adolescentky - jsou pøi poskytování sexuálních slueb vystaveny mnohem vìtímu riziku ne
dospìlé eny, a to jak po èistì fyziologické stránce (jejich organizmus je
promiskuitou, tj. vìtím poètem rùzných sexuálních partnerù, více destruován),
tak po stránce psychologické: mladé dívky jsou snadnìji ovlivnitelné, pøístupnìjí
k rizikovému chování. Dùsledkem je statisticky významnì vyí výskyt závaných
sexuálních onemocnìní právì ve vìkové skupinì do 21 let. Na druhé stranì
mladistvý nevinný vzhled, neprofesionalita, a tudí i vìtí manipulovatelnost,
) Ve stati jsou vyuívána sledovaná data o klientkách obèanského sdruení Rozko bez
Rizika, dále interních etøení, provádìných týmem pracovníkù (Zikmundová, M., Tùmová,
L.) a výsledky vlastního pozorování.
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svádí zákazníky k nechránìnému sexu právì s mladistvými a velmi mladými prostitutkami. Labilita, kterou dospívající dívky èasto manifestují nezdrenlivým
chováním, se mj. projevuje i v jejich pøístupu k drogám. Rychle pøecházejí na
intravenózní aplikaci nebo volí levné, v libovolném mnoství dostupné drogy
s nadstandardními vedlejími úèinky (toluen).
U máme u nás na pracoviti takový úzus, e jakmile se objeví andìlsky vypadající mlaïounká blondýna, øíkáme si: Á, zase nìjaký prùvih. A vìtinou to tak
bývá. V pojízdné ambulanci jsme vyetøovali 19letou dívku (pro zmìnu èernovlásku), která bìhem odbìru krve témìø neodtrhla od nosu kapesník naputìný
toluenem. Personál byl témìø zfetován ji bìhem tohoto nedlouhého zdravotnického úkonu. Výsledkem bylo zjitìní øady závaných onemocnìní: hepatitid B
a C, kapavky a syfilidy.
Problémem mladistvých je, e závislosti - a u na alkoholu èi na drogách - se
u nich vytváøejí za kratí období a mají mnohem hlubí koøeny ne u dospìlých.
Intoxikace je ádoucí stav, nikoli chyba. Podobnì je tomu s prostitucí. Najednou
se stanou støedem pozornosti, mají moc, mají peníze.
Specifickou podskupinu v rámci mladí vìkové skupiny tvoøí mladí dospìlí.
Spoleènost i vlastní rodina si zdánlivì vydechnou, e u má dívka adolescenci
(resp. povinnost ze strany rodièù anebo spoleènosti se o ni starat) za sebou - a teï
jdi a dìlej si, co chce. A ona dìlá. I to, co nechce. Obdobnì celou situaci hodnotí
Gerhard M. Caplan z University George Washingtona (Washington D.C.), kdy
vyzdvihuje skuteènost, e prostitutkami se stávají vìtinou ty dívky, které odely
z domova, mnohé z nich z domova dokonce utekly, jiné byly z domova prostì
vyhozeny (runaways a throwaways).2)
Vìkové skupiny prostitutek nad 23 let bývají ve své práci vìtinou mnohem opatrnìjí a profesionálnìjí. Mnohé z nich pøily bìhem svého pùsobení do kontaktu s
týmy streetworkerù èi dokonce navtívily nae centrum nebo jiné zdravotnické
zaøízení. Zde se jim dostalo nejen vyetøení, ale byly jim poskytnuty adekvátní informace (napø. brourka Ahoj u nás!) a prostøedky prevence (kondomy a lubrikaèní
gely). Èastìji také mají stálého partnera a vlastní dìti. O to víc se chtìjí chránit.
2. Cesty k prostituci
Motivace k provozování prostituce, cesty, jak se do ní dostat, jsou v podstatì trojího druhu:
2.1. Sociální cesta. Nejednou to bývá v manipulování okolnostmi a okolím. Do
této skupiny se mohou pøiøadit dívky, které opustily dìtský domov a v podstatì
nemají kam jít. Jediný, kdo na nì èeká, je vlastní rodina, která ji jako pannu prodá
nìmeckému zákazníkovi za pìtinásobnou cenu. Zatímco do svých 18 let byla
bedlivì støeena a opatrována její bezúhonnost, najednou se nikdo nepodivuje nad
tím, e má 10 zákazníkù dennì. Je to skuteèný pøípad, a zdaleka ne ojedinìlý.
Samozøejmì, e mnohé chovanky utíkaly z dìtského domova a prostituovaly se.
) Caplan, Gerhard M.: The Facts of Life about Teenage Prostitution, Washington,
1984
2
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V oblasti Teplic, Dubí a Chomutova dle naich zjitìní tøetinu prostitutek na ulici
èi silnici tvoøí holky z dìcáku.
Stále více en pøebírá roli jediného ivitele, a to nejen vlastního partnera a dìtí,
ale èastokrát i irí rodiny. Zvlá v romských komunitách je atraktivita mladých
en (a bílých èi romských) nekompromisnì vyuívána k jejich finanènímu
zajitìní. Setkáváme se s pøípady, kdy jedna ena má 3 a 5 pasákù.
Na cestu k prostituci pøispívá i situace v pùvodních rodinách. Chudoba, hrubé
chování, poniování, vysoký stupeò násilí v rodinì a nedostatek pracovních
pøíleitostí v místì bydlitì zpùsobují, e vstup do prostituce je pociován jako
úleva. Jisté nedostatky èi temné skvrny na novém ivotì, jako jsou násilí,
poniování a uráky, ve svìtì prostituce ostatnì dosti obvyklé, nejsou pro tyto
dívky nièím, co by z døívìjího ivota neznaly. I kdy zdaleka nedisponují vemi
penìzi, které si vydìlaly, mají to, co potøebují: cigarety (opakovanì jsme zjistili,
e 80 % zkoumaných klientek uvedlo, e kouøí), jídlo, pití (pøes 60 % uvedlo, e
pije alkoholické nápoje) a módní obleèení. A samozøejmì mají kde spát, i kdy
místem k odpoèinku je velmi èasto pokoj, kde zároveò provozují sexuální sluby
(klubové prostitutky), anebo lonici sdílejí s nìkolika dalími dívkami (poulièní
prostitutky). Trpí pøedevím nedostatkem soukromí, nebo prostor, kde pobývají,
je neustále kontrolován pasáky èi majiteli noèních klubù (zajímá je, zda neukrývají ulité peníze, perky a jiné dárky èi drogy), i kdy soukromí vìtinou nemìly ani doma, ani v dìtském domovì.
2.2. Sexuální cesta. Mezi prostitutkami existuje také nemalá skupina en,
které do prostituce vstoupily v dùsledku promiskuity a tento zpùsob práce je
pro nì do jisté míry koníèkem. Více ne polovina zkoumaných en uvedla, e
pøi sexuálním styku ze zákazníkem pociují vzruení èi dokonce zaijí orgasmus, i kdy v meninì pøípadù. Jde tedy o urèitou selektivitu sexuálního
proívání, která bude spíe odviset od pøitalivosti zákazníka ne od jejich
vlastní enormnì zvýené sexuální apetence, nebo jen malé procento sledovaných en uvedlo, e je vzrueno vdy, resp. témìø vdy a vdy, resp.
témìø vdy dosáhne se zákazníkem orgasmu (7 %). Vstupu tìchto en do svìta
prostituce vìtinou pøedchází úvaha Proè si za to nevzít peníze?
a spoutìcím mechanismem bývá setkání s nìkým, kdo je do prostituce uvede.
Ani v tomto pøípadì není jednoduché pøekonat ostych a strach a poádat pøedem o zaplacení za sexuální styk. Postoj èerstvé prostitutky k sobì samé
i postoj veøejnosti k ní se tím okamikem prostì zmìní. Pøestoe ani pøedtím
nebyla odmítavá, od chvíle, kdy se z ní jednoznaènì vyklube (turn out)
prostitutka, u je posuzována jinak.
3.3. Cesta rozumu. Tøetí cestu charakterizuje racionální úvaha, e sex je práce
a e lze takto vydìlat pomìrnì dost penìz, a navíc je to mnohem svobodnìjí èi
nezávislejí zamìstnání ne jiné profese. K tomuto rozhodnutí dospívají eny
a dívky, které si chtìjí vydìlat peníze a vyhovují jim i nìkteré jiné atributy provozování prostituce, a sice:
- práce v noèních hodinách: z tohoto pohledu mùe být prostituce zajímavá pro
matky malých dìtí, nebo mohou být pøes den s nimi, resp. klimbat vedle nich,
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a v noci se vìnovat sexuální práci (40 % klientek jsou matky dìtí, ale pøiblinì
pouhá polovina z nich je má ve vlastní péèi);
- monost pracovat jen nìkteré dny v týdnu: této monosti vyuívají mimo jiné
i studentky, dokonce se nám jeden majitel klubu chlubil, jakých studijních výsledkù jeho zamìstnankynì dosahují!
- monost oddìlovat svìt práce od osobního ivota: obzvlá snadné to bývá pro
homosexuálnì orientované prostitutky, kdy sex s mui je pro nì prací a láska
s enou mimo svìt sexbyznysu naplòuje jejich emoèní ivot (ètvrtina dotazovaných en uvedla, e má èi mìla sexuální kontakty se enami v osobním ivotì).
Nemají morální konflikty, nezamilovávají se do zákazníkù. Heterosexuální eny
s tímto pøístupen (sex je práce) k provozování prostituce nemívají pøíli mnoho
osobních partnerù a jejich sexuální ivot (mimo svìt prostituce) se pøibliuje základní populaci.
Profesionální pøístup k provozování prostituce bývá ze zdravotního hlediska
nejménì rizikový, ale mívá jiná úskalí. Mezi nejvìtí patøí tzv. windfall effect3).
Týká se víceménì vech úspìných a sociálnì nezávislých prostitutek, kdy zaènou disponovat pro nì dosud nebývalým mnostvím penìz. Platilo to zejména na
poèátku boomu prostituce u nás, kdy se otevøely hranice a èeská, resp.
èeskoslovenská koruna jetì nesrovnala se západní mìnou krok. Sexuální trh
tehdy témìø úplnì ovládly eny z bývalého Východního bloku, a zákazníci ponejvíce ze Západní Evropy platili ve valutách.
Najednou jsem mohla vechno a mìla jsem na vechno. Kadý chtìl tu mladou
malou Cikáneèku. Jetì mi nebylo 18, a tak mì èíník schovával do pøíborníku.
Zvala jsem kamarády, kamarádky ale i lidi, které jsem ani moc neznala. Najednou jsem to byla já, kdo platil za vechny.
Ne vechny skupiny prostitutek mohou disponovat svými pøíjmy. Za velmi
dobrou pozici v sex-byznysu - v podstatì dnes nejlepí dosaitelný standard 
lze povaovat situaci, kdy provozovatelce zùstane polovina z èástky, kterou
zákazník za sexuální slubu zaplatil. U poulièních prostitutek je tato èástka
vìtinou nií - kolem 20 % nebo i ménì. Situace cizinek bývá jetì tristnìjí.
Co vak spoleènost a prostituce? A co se oèekává od terénního pracovníka?
Kdo má chu a peníze, mùe si v Èeské republice sex koupit. Skuteènost, e ve
spoleènosti objektivnì existuje monost koupit si sexuální slubu, vymezuje prostituci jako sociální jev. Tato monost v naí spoleènosti se postupnì stala témìø
pøedimenzovanou. Mení Night kluby, lemující nae hranice, postupnì omezovaly
poèet pracovnic. Po záplavách v roce 2002 a uzavøení nìkterých hranièních pøechodù a následné ekonomické recesi byla øada z nich nucena svou èinnost ukonèit.
) Je to tendence dìlit se o zdroje, které jsme získali náhodnì z anglického windfall - tìstí
spadlé do klína. In: Bakaláø Petr: Tabu v sociálních vìdách. Slovníèek pojmù.Votobia,
Praha, 2003.
3
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Hledaly se nové formy, jak pøilákat zákazníky. Výsledkem byl stejnì strukturovaný
globalizaèní proces, který pøetvoøil nae spotøební chování. Malé obchùdky vytlaèily supermarkety, kde je k dostání vechno. V jednom takovém sexmarketu
je zamìstnáno a devadesát pracovnic. O zákazníky zde není nouze, kadý tam
najde, co hledá. ádné rozhovory, intimní prostøedí apod. - prohlíej, vybírej
a kupuj. Ani vstup Èeské republiky do Evropské unie zrovna nepøispìl k dalímu
rozvoji nejstarího øemesla. Zruením cel na hranicích se sice zruily dlouhé fronty èekajících kamionù, ale odpadli tím i zákazníci - jejich øidièi, kteøí si sexem
èekací dobu èasto zpestøovali.
2. Spoleènost a prostituce
Spoleènost se bojí íøení sexuálnì pøenosných nemocí, pokukuje po pøíjmech
ze zdaòování prostituce a touí zavést do prostituce poøádek.
2.1 Sexuálnì pøenosné infekce a jejich prevence
I kdy se prostituce podílí na íøení pohlavnì pøenosných infekcí mnohem ménì,
ne se pøedpokládá (okolo 10%)4), není toto mnoství zanedbatelné, zvlá z toho
dùvodu, e dost èasto jde o velmi závaná onemocnìní.
Výrazný podíl má na tomto pøíznivém stavu v Èeské republice jak primární, tak
hlavnì sekundární prevence, zamìøená právì na skupinu sexuálních pracovnic. Obecnì lze prevenci PPI (pohlavnì pøenosných infekcí) ze zdravotnického
hlediska vést dvìma zpùsoby:
- zabránit viru, bakterii atd., tj. obecnì choroboplodnému zárodku, aby se
dostal do lidského tìla,
- zlepovat imunitní systém.
(Obì metody se navzájem doplòují a prolínají.)
První zpùsob pøedpokládá vytvoøení takové bariéry, která by zabránila prùniku
infekce do tìla. V pøípadì PPI je touto bariérou dodrování zásad bezpeèného,
resp. bezpeènìjího sexu.
a) Prevence pohlavnì pøenosných infekcí a streetwork
Úèinnou metodou pro íøení zásad bezpeèného sexu mezi prostitutkami je streetwork neboli terénní sociální práce. A ji na ulici, na okraji silnice èi v klubu je
tøeba distribuovat mezi sexuální pracovnice informace (brourky o bezpeèném
sexu) a prostøedky prevence (kondomy a lubrikanty). Sdruení Rozko bez
rizika opìtovnì vydalo v 6 jazykových verzích pùvodní holandskou brourku Sex
and Work, a vlastní produkci pøedstavuje leták Kdo se mùe nakazit? Pro osvìtu
pouíváme i jiné ne námi vydané materiály, které lze získat ze Státního zdravotního ústavu èi na hygienických stanicích.
4

) Materiály Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku ÈR
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Kondom je mechanická bariérová antikoncepce, která zabraòuje pøímému styku
sliznic (a ji úst, análu èi pohlavních orgánù) a proniknutí muského semene
jako zdroje infekce do organizmu jiné (penetrované) osoby, stejnì jako
proniknutí vaginálního sekretu sliznicí penisu do organizmu mue.
Lubrikaèní gel zabraòuje protrení kondomu hlavnì v pøípadech, kdy
nedochází k pøirozenému zvlhèení pochvy (nedostateèné sexuální vzruení),
anebo pøi análním sexuálním styku.
Harm reduction - redukce negativních dùsledkù prostituce - pøedpokládá celou
øadu aktivit. Prevence pohlavnì pøenosných infekcí zùstává jednou z nejdùleitìjích a spoleènosti nejcitlivìji vnímanou a sledovanou èinností. A právì streetwork je levnou, úèinnou, ale zdaleka ne jednoduchou metodou preventivní
práce, která významnì pøispívá ke sníení výskytu PPI mezi provozovatelkami nejstarího øemesla.
b) Zlepování imunitního systému jako prevence HIV
Je nepochybné, e zdravý organizmus lépe odolává infekcím. Kromì obecných
metod pøispívajících k celkovému ozdravìní organizmu (otuování, zdravá
výiva, dostateèný pøísun vitaminù atd.) má pro prevenci HIV/AIDS specifický
a nezastupitelný význam diagnóza a léèba sexuálnì pøenosných chorob.
Pohlavní choroby usnadòují viru HIV vstup do tìla dvojím zpùsobem:
oslabují imunitní systém a zároveò pokozují sliznice orgánù sexuálního kontaktu (to mohou být nejen pohlavní orgány, ale i ústa èi øitní otvor).
Nejzákeønìjí chorobou je v tomto smìru syfilis. Vysoké horeèky èlovìka
vysilují, syfilitický vøed vyskytující se nejèastìji na pohlavních orgánech pøedstavuje bránu vstupu viru do tìla ji tak dost chorobou oslabeného organizmu.
U èlovìka trpícího syfilidou je pravdìpodobnost pøenosu viru HIV a 300x
vyí. I drobná pokození sliznice, zpùsobená bìnými a vcelku banálními
infekcemi, vak usnadòují viru HIV proniknout do organizmu. Diagnóza a léèba
sexuálnì pøenosných chorob je tudí nezbytnou souèásti prevence HIV!!!
c) Náklady na prevenci HIV a její ekonomický pøínos
Jistì kadý z nás nìkdy slyel nebo dokonce sám volal: Proè se starat o prostitutky? A vùbec, kadý je si svého osudu strùjcem... apod. Lidé vìdí, e by mìli
ít v pevném monogamním svazku, ale neijí. V prevenci jde o to, e nabádá lidi,
aby dodrovali zásady bezpeèného sexu v pøípadech, kdy stálého partnera nemají
a hledají ho, anebo se ho chystají (by jen na chvíli) opustit. Zvlá efektivní je
samozøejmì prevence mezi osobami poskytujícími placené sexuální sluby, které
vyboèení ze sexuálního stereotypu enatým èi jinak zadaným muùm rády za
úplatu umoní. Zadaní mui tvoøí a 90 % zákazníkù prostitutek. Kadá z nich
má v prùmìru 10 zákazníkù týdnì. Ony o sobì samozøejmì vypovídají, e kondom
pouívají vdy (91 %), ale více ne polovina (53 %) uvedla, e zná kolegyni, která
kondom nepouívá. Navíc - kondom se obèas protrhne (uvedlo 80 % dotázaných),
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a tak je jistì v zájmu klientely a potamo celé spoleènosti lépe, aby sexuální pracovnice byly zdravé. Roèní náklady na léèbu, resp.udrování statu quo HIV pozitivního pacienta stojí v prùmìru okolo jednoho milionu korun. Náklady na roèní
provoz obèanského sdruení Rozko bez rizika se pohybuje okolo dvou milionù,
a pøitom jeho tým staèí kontaktovat pøes 2000 klientek a vyetøit na sexuálnì
pøenosné choroby a AIDS bezmála tisícovku (937 v roce 2002). Výsledky prevence nepøicházejí ze dne na den, nìkdy ani ne z roku na rok, ale deset let preventivní èinnosti je u vidìt. Na poèátku 90. let jsme na tom byli v poètu infikovaných HIV na stejné úrovni s Ukrajinou. Na konci roku 2002 u nás bylo
diagnostikováno celkem 601 pøípadù HIV pozitivity, na Ukrajinì ilo v polovinì
roku 2003 pøes 400 000 HIV pozitivních.5) Zatímco mezi prostitutkami u nás je 0,2
a 0,5 % HIV pozitivních, v nìkterých oblastech na Ukrajinì tvoøí HIV pozitivní
prostitutky tøetinu uliènych sexrabotnikov.6)

) Otevøený dopis od celonárodní ukrajinské sítì lidí ijících s HIV/AIDS
(info@ceehrn.org)
6
) Informace o cílové skupinì en poskytujících placené sexuální sluby ve mìstì
Donìck.Výzkumná zpráva. Opakovaný výzkum provádìný v letech 2000- 2002 organizací
Donìcká oblastní spoleènost na podporu infikovaných virem HIV.
5
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HIV PORADENSTVÍ PRO ROMSKOU MINORITU
PaedDr. Ludmila Verhunová
Klademe-li si otázku, proè poradenství a prevence v problematice infekce
HIV/AIDS specificky pro romskou minoritu, nacházíme jednoznaènou odpovìï.
V Èeské republice patøí romské etnikum v souèasné dobì mezi nejpoèetnìjí
sociokulturnì znevýhodnìnou skupinu a tím i skupinu více ohroenou rùznými
zdravotními postieními vèetnì infekce HIV/AIDS.
Vedle toho jej netvoøí homogenní skupina, jsou v ní zastoupeny rùzné vìtve
s ponìkud odlinými tradicemi, ale i v rámci kadé podskupiny existují znaèné
rozdíly. A to v závislosti na dobì, která uplynula od jejich pøíchodu do Èeské
republiky, jejich zastoupení v jednotlivých krajích a uplatnìní na trhu práce,
prostøedí, ve kterém ijí.
Po skonèení druhé svìtové války se toti struktura romské populace v èeských
zemích zásadnì zmìnila. Èetí Romové a nìmeètí Sintové byli témìø vyhlazeni
a do pohranièních mìst a prùmyslových aglomerací se zaèaly valit ivelné a stále vzrùstající migraèní vlny slovenských, zvlátì pak východoslovenských
Romù. Zde docházelo k zániku pøíbuzenského systému rodinných a skupinových vztahù, pøièem tento proces probíhal pomaleji u olaských Romù
pocházejících z Moravy ne u Romù pocházejících z tradièních slovenských
romských osad.
Tìsná vnitøní soudrnost se v minulých desetiletích stále více uvolòovala a stále
uvolòuje - extenzivní velkorodiny ustoupily do pozadí a jejich místo v architektuøe
romského spoleèenství nemohly zaplnit úplné tradièní rodiny, respektive bytové
domácnosti, jejich poèet èlenù se zøetelnì zmenoval.
Rozpadem velkorodin a rodových skupin byla naruena funkce spoleèenské kontroly, kterou zajioval právì tento tradièní pøíbuzenský systém. Pøehodnocování
starých a vytváøení nových hodnot ustrnulo v jakémsi pøechodném stadiu, bìhem
nìho Romové opoutìli své kladné vzorce chování a jednání a nahrazovali jen
nìkterými prvky ivotního standardu majoritní spoleènosti, ústícími nìkdy do asociální a sociálnì patologické èinnosti /napø. tradièní péèi o dìti vystøídalo jejich
pøedávání do dìtských domovù/.
V dùsledku horích sociálních podmínek ve výchovì dìtí, podceòování úlohy
vzdìlání a kvalifikace i nedostateèné znalosti èeského jazyka dosahuje vzdìlanostní úroveò Romù ve srovnání s ostatním obyvatelstvem nevysokých hodnot.
Neádoucí vzdìlanostní struktura, nízká kvalifikovanost spolu s nezájmem o práci,
patnou pracovní morálkou, vysokou pracovní nespolehlivostí, malou pracovní vytrvalostí a nepøimìøenými mzdovými poadavky se staly hlavními dùvody, které pøipravily v podmínkách transformující se ekonomiky vìtinu Romù o jejich zamìstnání.
Postupnì se objevují i nìkteré nové faktory, jako je diskriminace na trhu práce
nebo neochota vyuívat nabízených volných míst a setrvávat místo toho na podporách v nezamìstnanosti a na chybném systému sociálních dávek.
Výsledná míra romské nezamìstnanosti je krajnì vysoká, odhaduje se na 70 %,
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v nìkterých lokalitách ostravsko-karvinské prùmyslové aglomerace nebo
severoèeské hnìdouhelné pánve a na 90 %.
Extrémní nezamìstnanost Romù vede k jejich sociálnímu propadu a tím k dalí
pauperizaci a demoralizaci. Souèasnì posiluje jejich sklony k parazitnímu ivotu
a k sociálnì patologickým jevùm, tj. ke kriminalitì a asociálnímu èi antisociálnímu jednání, které je spojeno pøedevím s prostitucí a drogovou scénou.
Prostituce je pojímána jako obvyklý a legální zpùsob obivy, stejnì tak pasáctví.
Nezøídka jsou provozovány i v rámci rodinného spoleèenství.
Za normální je povaováno i dealerství drog nebo závislost na návykových
látkách. Témìø v kadé uí èi irí romské rodinì je jedna osoba, v nìkterých
dokonce více osob øadících se mezi problémové uivatele drog, popø. gamblery.
Alarmující je tabakismus, kouøí u dìti na prvním stupni Zv nebo Z, zneuívání
tìkavých látek a dalích psychotropních látek s neakceptovatelným rizikem.
Dalím negativním jevem, který decimuje tu nejménì vzdìlanou a nejchudí èást
romské populace, je pùjèování penìz na lichváøské úroky. Mnohé rodiny se tak
dostávají do témìø neøeitelných problémù, zatím co ty parazitující si mohou
dovolit nadstandard.
Jestlie hovoøíme o nìkterých problémech suujících romskou minoritu,
nemùeme pominout velmi neutìenou bytovou situaci znaèné èásti Romù. Ti se
po svém pøíchodu do èeských zemí velmi rychle urbanizovali, take dnes ije
jejich drtivá vìtina ve mìstech. Zpravidla tam obývá byty niích kategorií
a meních rozmìrù. Pokud je jim pøidìlen byt první kategorie, dokáí jej velmi
rychle vybydlet, take byty mívají krajnì nevyhovující hygienické podmínky
a bývají nápadnì pøeplnìné.
Romtí nájemníci jsou také èasto vystìhováni z dùvodù neplacení nájemného
i ostatních poplatkù, a tak se v lepím pøípadì pøestìhovávají do holobytù èi
naplòují azyly pro bezdomovce, v horím pøípadì zùstávají na ulici.
Nevyhovující bydlení spolu se patnou ivotosprávou a nevhodnou stravou,
neschopností nebo neochotou starat se o vlastní zdraví jsou mimo dalích faktorù
i pøíèinou nepøíznivého zdravotního stavu Romù. Chceme-li tedy ovlivòovat jejich
postoje a chování, mìli bychom se co nejvíce zamìøit na primární prevenci
rizikového chování.
Abychom mohli realizovat aktivity orientované na prevenci infekce HIV/AIDS
a ostatních STD, musíme vyuívat zaøízení a akcí, kde mùeme Romy oslovit.
Kromì nízkoprahových zaøízení a v rámci terénních programù cílených na
injekèní uivatele drog rozhodnì zdravotnická zaøízení. Za velmi významné
povaujeme poradenství urèené pro eny. Tìm èasto chybí i základní informace
týkající se rizik ohroujících jejich zdraví. V romských rodinách zastává dominantní roli pøevánì mu, ena se mu zcela podøizuje, a to i tehdy, kdy mu
zneuívá návykové látky nebo je závislý na gamblerství. Není výjimkou, e
vysoké finanèní nároky závislého partnera dotuje ze sociálních dávek, popø.
poskytováním placených sexuálních slueb.
Za velmi vhodné zejména pro primární prevenci povaujeme rùzné typy kol, dìtské domovy a výchovné ústavy.
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Urèitý èasový prostor, vhodné technické zázemí a zpravidla ménì poèetné
skupiny umoòují vyuívat interaktivní metody práce, audiovizuální techniku,
a tak zvýit efektivitu. Poskytnout nejen potøebné informace, ale ovlivnit i postoje, nauèit ádoucím dovednostem. Dospìlé osoby mùeme oslovit v rámci
rodièovských schùzek.
Pøi poradenství pro Romy je tøeba dodrovat urèité zásady:
- musíme zachovávat ohled na osobu /klienta/ i jejich komunitu;
- musíme respektovat kulturu komunity, její tradice a hodnoty, nesmíme se
dopustit jakéhokoliv spoleèenského ocejchování;
- musíme respektovat dùvìrnost a soukromí, prokonzultovat informace, které je
moné sdìlit napø. pøísluníkùm rodiny;
- je tøeba navodit takovou atmosféru, aby se klient nebál poloit jakoukoliv
otázku, eventuálnì vznáet námitky;
- je nutné pouívat jednoduchý jazyk  slovní zásoba je omezená, èasto chybí
funkèní gramotnost, neumìjí èíst s porozumìním, neustále kontrolovat, zda
vám klient správnì rozumìl èi zda jste vy správnì rozumìli tomu, co bylo
øeèeno nebo oznámeno;
- je nutné si uvìdomit, e èasto postrádají i základní vìdomosti, napø. neznají
význam slov obranyschopnost, manipulace atd., vhodné je proto vyuívat
názornosti;
- je nutné tolerovat uívání výrazù, které mohou pro vás znít velmi vulgárnì,
v romské komunitì jsou ale uívány bìnì, nejsou vnímány pejorativnì. Bìhem
komunikace není problém klienta pouèit a domluvit se na urèité kultuøe
vyjadøování;
- u nìkterých je tøeba prolomit nedùvìru, u jiných otupit ostøí obranných výbojù.
Obvykle staèí krátké objasnìní vlastní role, podtrení oboustranného prospìchu
apod., rozhodnì je nutné zvládnout eventuální vlastní negativní emoce, udret
konverzaèní tón;
- je vhodné povzbuzovat klienty k rozhodování o øízení vlastního ivota (zejména pokud jde o osoby poskytující placené sexuální sluby), pomoci jim získat
sebeúctu a sebedùvìru;
- v pøípadì potøeby je nutné je informovat o dostupných slubách, právech
a povinnostech, pouèit je jak v urèitých zaøízeních komunikovat, popø. jim
zprostøedkovat doprovod.
Pokud s Romy pracujete a oni vycítí upøímnou snahu pomoci, umìjí být velmi
vdìèní. Ale pozor na pøílinou dùvìru, mùe následovat tvrdé rozèarování.
Samozøejmì existuje èást romské populace, pro kterou výe uvedená fakta
a doporuèení neplatí. Jsou to ti Romové, kteøí se v uplynulých desetiletích dokázali do znaèné míry integrovat. Respektují zákony a normy, stylem ivota ani hodnotovou orientací se nevyèleòují z majoritní spoleènosti. Zpravidla mají ukonèené
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základní, nìkteøí støedokolské nebo i vysokokolské vzdìlání. Jsou vìtinou
zamìstnaní, jejich ivotní úroveò je standardní, jejich byty, èasto první kategorie,
velmi dobøe vybaveny, úzkostlivì dbají na hygienu.
Pøedstavují kladný vzor i pro své dìti, které jsou vhodnì motivované k uèení
a získání kvalifikace i vyvarování se rizikového chování. Tato skupina Romù
ovem nevyaduje specifický pøístup ani v otázkách poradenství v problematice
infekce HIV/AIDS a ostatních STD.
A závìrem jetì poznámka. Vìtina Romù svùj etnický pùvod popírá. Hlásí se
k èeské nebo slovenské národnosti, nikoliv romské.
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Zajištění návazné péče o pacienty s HIV infekcí
V kontextu poskytování pøedtestového poradenství a vyetøení na HIV pøedstavuje návazná péèe proces, v jeho prùbìhu se vyhodnotí bezprostøední potøeby klienta, pokud jde o poskytnutí péèe a podpory, stanoví se jejich priorita a klientùm se
poskytne pomoc v pøístupu k dalím slubám. Do zajitìní èi zprostøedkování
návazné péèe by mìla spadat snaha o usnadnìní poèáteèního kontaktu s poskytovateli léèebné a podpùrné psychologické péèe.
V tomto kontextu neznamená zajitìní èi zprostøedkování návazné péèe prùbìnou
podporu nebo prùbìné zaøizování kontaktù s dalími institucemi nebo vedení pøípadu. Správný management v této oblasti se obecnì charakterizuje jako prùbìný
vztah s klientem, který zahrnuje komplexní hodnocení potøeb lékaøské péèe a psychosociální podpory, vypracování oficiálního plánu uspokojení tìchto potøeb, podstatnou pomoc v pøístupu k návazné péèi a monitorování poskytované péèe.
Nejbìnìjí potøeby v oblasti návazné péèe
Klienty je tøeba poslat do zaøízení, která odpovídají jejich prioritním potøebám
a jsou pro nì vhodná z hlediska jejich kultury, jazyka, pohlaví, sexuální orientace,
vìku a úrovnì vývoje. Jako pøíklad takových slueb uvádíme
 Správný management pøípadu. Klientùm s mnoha sloitými potøebami,
které ovlivòují jejich schopnost zmìnit chování a u této zmìny vytrvat, aby se
u nich sníilo riziko infekce HIV a jejího pøenosu, by mìly být poskytnuty
sluby, které jim pomohou zajistit prevenci, nebo by mìli být posláni do zaøízení,
která poskytují takové sluby, vèetnì prùbìného poradenství. V rámci
správného managementu lze zkoordinovat øeení rùzných otázek souvisejících
s návaznou péèí a sledováním klienta.
 Lékaøské vyetøení, péèe a terapie HIV/AIDS. Klientùm infikovaným HIV by
mìla být poskytnuta lékaøská péèe v souvislosti s jejich infekcí HIV (vèetnì
vyetøení funkce imunitního systému a diagnostiky, léèby a prevence oportunních infekcí), pøípadnì by mìli být posláni do zdravotnických zaøízení, která
takové sluby zajiují. Diagnostika a profylaxe oportunních infekcí a s nimi
souvisejících stavù pøi infekci HIV (napøíklad rakoviny dìloního hrdla) má
u osob infikovaných HIV velký význam. Navíc koinfekce HIV s pøenosnými
nemocemi (napøíklad TBC, sexuálnì pøenosnými nemocemi a hepatitidou)
mohou, pokud se neléèí, pøedstavovat hrozbu pro vnímavé èleny komunity.
Poskytovatelé vyetøení na HIV by tedy mìli být obeznámeni s odpovídajícími
skríninkovými testy (napøíklad na TBC), vakcínami (napøíklad proti hepatitidì A
a B), s profylaxí sexuálnì pøenosných nemocí a TBC s klinickým vyetøením
aktivní tuberkulózy, aby se zajistilo vèasné rozpoznání tìchto pøenosných
nemocí a poslání klientù do odpovídajících zaøízení.
 Sluby v oblasti poradenství a zprostøedkování návazné péèe pro partnery
infikovaných. Osobám s pozitivním výsledkem testu na HIV by mìly být
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poskytnuty sluby nebo by mìly být poslány do zaøízení poskytujících sluby,
kterém jim pomohou s informováním jejich sexuálních partnerù nebo partnerù
pøi injekèním uívání drog nebo manelských partnerù o expozici HIV a o pøístupu k poradenství, vyetøení a návazné péèi.
 Sluby v oblasti péèe o reprodukèní zdraví. Klientkám, které jsou tìhotné
nebo v plodném vìku, je tøeba poskytnout sluby v oblasti péèe o reprodukèní
zdraví nebo je poslat do odpovídajících zaøízení, která takovou péèi poskytují.
Tìhotné eny infikované HIV je tøeba poslat k poskytovatelùm zajiujícím preventivní poradenství a osvìtu, jako i zapoèetí léèby pro prevenci perinatálního
pøenosu infekce HIV a odpovídající péèi vycházející z existujících smìrnic pro
tento typ péèe.
 Prevence a léèba zneuívání drog a alkoholu. Klientùm, kteøí zneuívají drogy
nebo alkohol, je tøeba poskytnout preventivní poradenství o zneuívání
návykových látek nebo alkoholu a léèbu nebo je poslat do zaøízení, poskytujících
odpovídající sluby.
 Psychiatrické a psychologické sluby. Klientùm, kteøí trpí duevní chorobou,
vývojovou vadou nebo obtínì zvládají diagnózu HIV a problémy související
s HIV, je tøeba poskytnout odpovídající psychiatrické a psychologické sluby
nebo je poslat do zaøízení poskytujících takové sluby.
 Právní sluby. Klienty, kteøí vykázali pozitivitu v testu na HIV, je tøeba co
moná nejdøíve po sdìlení výsledku testu poslat do zaøízení poskytujícího právní
poradenství o tom, jak pøedcházet diskriminaci v zamìstnání a v souvislosti
s bydlením a ubytovacími slubami tím, e èlovìk informuje o svém stavu pouze
ty osoby, které sám uzná za vhodné, nebo osoby vyplývající ze zákona 258/2000
Sb.
 Skríninkové vyetøení na sexuálnì pøenosné nemoci a poskytnutí péèe.
U klientù infikovaných HIV a dalími sexuálnì pøenosnými nemocemi je tøeba
provést skríninková vyetøení na jednotlivé sexuálnì pøenosné nemoci a léèit je
nebo je poslat do odpovídajících zaøízení, zajiujících takové sluby.
 Skríninkové vyetøení a léèba virové hepatitidy. Mnozí klienti, kteøí jsou
infikovaní HIV, jsou ohroení také virovou hepatitidou A, B a C. Mui, kteøí
mají sexuální styky s jinými mui nebo injekèními uivateli drog, by mìli být
oèkováni proti hepatitidì A. Vichni klienti, kteøí nemají v anamnéze infekci
hepatitidou B nebo oèkování proti ní, by mìli být vyetøeni na hepatitidu B, a
pokud nejsou infikováni, mìli by být oèkováni proti hepatitidì B nebo posláni do
zaøízení, kde se takové oèkování provádí. Dále klientùm, kteøí injekènì uívají
drogy, by mìlo být rutinnì doporuèováno vyetøení na hepatitidu C.
 Dalí sluby. Klienti mohou mít více potøeb, které mohou øeit dalí preventivní
a podpùrné sluby (napøíklad pomoc se zajitìním bydlení, potravy, zamìstnání,
pøepravy, péèe o dítì, pomoc v pøípadì domácího násilí nebo poskytnutí
právního poradenství). Øeení tìchto potøeb mùe klientùm pomoci i pokud jde
o pøístup k lékaøské péèi a o zmìny chování a vytrvání u tìchto zmìn vedoucích
ke sníení rizika infekce HIV a jejího pøenosu. Klienty je tøeba informovat
o slubách, na které se mohou obrátit se svými konkrétními potøebami.
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Soukromí a dùvìrnost informací
Zajitìní soukromí a dùvìrnosti informací pro klienty, kterým je poskytováno
poradenství o HIV, vyetøení na HIV a informace o monostech návazné péèe,
pøedstavuje základní poadavek, ale v nìkterých netradièních zaøízeních by
nemuselo být bez problémù. Dùvìrnost informací o klientech se snadno poruí
v zaøízeních, kde klienti a poskytovatelé mohou být spatøeni. Navrhovaná strategie zachování soukromí a dùvìrnosti informací v netradièních zaøízeních vychází
z níe uvedených zásad:
 V pojízdné jednotce pracujte s klienty v oddìleném prostoru.
 Pouívejte uzamykatelné místnosti.
 Oznaète konkrétní místnost nápisem neruit nebo obsazeno.
 Vyhraïte si v zaøízení prostor, kde budete mít s klientem soukromí.
Informovaný souhlas
Èlenové personálu poskytující sluby v oblasti poradenství o HIV, vyetøení na
HIV a zprostøedkování návazné péèe by mìli být vnímaví k pøekákám, které
mohou bránit získání skuteèného informovaného souhlasu, vèetnì uívání alkoholu a drog, duevní choroby a spoleèenského tlaku v místech, kde se lidé scházejí a stýkají. Navrhovaná strategie pøi získávání informovaného souhlasu v netradièních zaøízeních vychází z níe uvedených zásad:
 Pøeètìte klientovi text informovaného souhlasu.
 Pomocí kontrolních otázek si ovìøte, zda klient skuteènì rozumí informacím
uvedeným v tzv. informovaném souhlasu.
Poradenství
Èlenové personálu pùsobící v komunitních a dalích netradièních zaøízeních by
mìli znát a pouívat strategie vyhledávání rizika, aby vìdìli, zda doporuèit
poradenství o prevenci HIV. Èlenové personálu by mìli být vykoleni v poradenství o prevenci HIV nebo v jiných metodách sniování individuálního rizika
infekce HIV. V pøípadì potøeby (napøíklad u injekèních uivatelù drog) se na
poradenských sezeních klientùm poskytnou také informace o dalích sexuálnì
pøenosných nemocech a nákazách pøenáených krví.
Vyetøení na HIV
Pøi rozhodování o provádìní vyetøení na HIV v netradièních zaøízeních je tøeba
vzít v úvahu nìkolik faktorù vèetnì dostupnosti zdrojù a monosti oznámení
výsledku testu a dalího sledování klienta. V nìkterých pøípadech je vhodné poslat
klienta do jiného zaøízení. Volba konkrétní technologie testu na HIV musí
vycházet z logistických pøedpokladù (jako napøíklad terénní podmínky pro sbìr,
pøevoz a skladování vzorkù, bezpeènost práce a pravdìpodobnost, e se klienti
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dostaví pro výsledek testu). Poskytovatelé si musí být vìdomi, nakolik mohou
terénní podmínky (jako napøíklad extrémní teploty nebo èasová prodleva mezi
odbìrem vzorku a jeho zpracováním) vzorky ovlivnit. Odbìr, skladování a pøeprava vzorkù musí probíhat podle pokynù výrobce testu.
Vedení evidence
Zachovávání dùvìrnosti záznamù o klientovi má zásadní význam. Poskytovatelé
by mìli vypracovat písemné protokoly o vedení záznamù o klientech, které øeí
pøevoz záznamù o klientovi do terénních pracovi a zpìt. Strategie zachovávání
dùvìrnosti záznamù o klientovi vychází z níe uvedených zásad:
 Vekeré záznamy o klientovi vrate do kanceláøe hned po ukonèení sezení s klientem.
 Radìji ne jména klientù pouívejte kódy nebo specifické identifikátory.
 Vekeré záznamy uchovávejte v zabezpeèeném prostoru (napøíklad v uzamèených lístkovnicích).
 Nabídnìte klientovi monost jak anonymního tak dùvìrného poradenství a vyetøení na HIV.
 Pøed sdìlením výsledku testu si ovìøte klientovu totonost (napøíklad na základì
porovnání jeho podpisu s podpisem na informovaném souhlasu nebo kontrolou
jeho prùkazu totonosti).
 Pøi práci v terénních zaøízeních si dokumentaci uchovávejte v uzamykatelné
skøíòce.
 Heslo chrání a kóduje elektronicky uchovávané záznamy o klientovi.
Je tøeba vypracovat postupy pro zajitìní klientovy anonymity (napøíklad neuvádìt
provedení vyetøení v záznamech o klientovi, ani na laboratorní ádance neudávat
ádné osobní identifikaèní údaje). I kdy èlenové personálu poskytujícího
poradenství o HIV, vyetøení na HIV a informace o monostech návazné péèe
klienta znají (a to i jménem a vìdí, kde bydlí) v souvislosti s jinou èinností, je tøeba
chránit právo klienta na anonymní vyetøení.
Pro text byly pouity vybrané èásti Revidovaných smìrnic pro poradenství
o HIV, vyetøení na HIV a zprostøedkování návazné péèe, které jsou dostupné na
internetové stránce http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5019a1.htm.
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PŘÍLOHA
Tabulka 1. Pøíklady zjiovacích a doplòujících otázek v rámci HIV poradenství
Otázky zjiovací. Pøestoe mají zásadní
význam v individuálních pøípadech, mohou na klienta pùsobit ruivì a nepøíjemnì

Otázky doplòující, které se
pøi individuálnì zamìøeném
poradenství o prevenci HIV osvìdèily

Uíval jste nìkdy injekèní drogy
NEBO
(u mue) Mìl jste nìkdy
sexuální styk s muem?
NEBO
(u eny) Mìla jste nìkdy
sexuální styk s bisexuálním muem?

Co vlastnì dìláte, e si myslíte, e jste
ohroen infekcí HIV?
Co z toho, co dìláte, pokládáte za
nejnebezpeènìjí?

Mìl(a) jste nìkdy sexuální styk, kdy jste
byl(a) pod vlivem alkoholu nebo drog?
Pouíváte pøi sexuálním styku (vdy)
kondom?
NEBO
Mùete pøi sexuálním styku (vdy) pouít
kondom?

Kdyby se pøi vyetøení zjistilo, e jste
pozitivní, jak podle vás mohlo k nákaze
dojít?
Kdy si myslíte, e vám naposledy hrozilo,
e se infikujete HIV? Co se tehdy odehrálo?
Jak èasto uíváte drogy nebo pijete
alkohol?
Mají podle vás drogy nebo alkohol nìjaký
vliv na riziko infekce HIV?
Jak èasto pouíváte pøi sexuálním styku
kondom?
Kdy/ s kým jste mìl sexuální styk bez
kondomu? Kdy s kondomem?

Máte pøi injekèním uívání drogy vdy
monost pouít èistý materiál (tedy jehly,
injekèní støíkaèky, vatu a dalí
pomùcky*)?

*Vata se pouívá jako filtr pøi nasátí
roztoku drogy do injekèní støíkaèky.
Dalími pomùckami se rozumí lahvové
uzávìry, líce èi jiné nádoby, v kterých
se droga rozpoutí.

Co v souèasné dobì dìláte pro svou
ochranu pøed infekcí HIV? Jak to funguje?
Co dìláte pro ochranu svého partnera pøed
infekcí HIV? (otázka pro klienty
infikované HIV)
Povìzte mi, jak jste v konkrétní situaci
omezil riziko HIV. Jak to probíhalo, e se
vám to podaøilo?
Jak rizikoví jsou vai sexuální partneøi
a partneøi pøi injekèním uívání drog?
Nechali se tøeba v poslední dobì vyetøit
na HIV?
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Tabulka 2. Pøíklady veobecných a konkrétních krokù ke sníení rizika HIV pøi
poradenství o prevenci HIV
Veobecné kroky ke sníení rizika HIV,
které pravdìpodobnì nepovedou ke
zmìnì chování

Konkrétní kroky ke sníení rizika HIV,
které s vìtí pravdìpodobností povedou
ke zmìnì chování

Vdy pouívejte kondom.

Zítra si koupím kondom a vyzkouím si
ho.
A pøítì vyrazím za dobrodrustvím
(do baru/ do noèního klubu), vezmu si
s sebou kondom.
Ode dneka budu mít na noèním stolku
pøipravené kondomy.
Dneska veèer øeknu partnerovi, aby si
pøítì vzal kondom, jinak s ním nebudu
mít vaginální (anální) styk.
Nebudu se scházet s konkrétním partnerem, který se schází s dalími lidmi.
Rozejdu se s konkrétním partnerem, ne si
nìco zaènu s nìkým novým.

Mìjte ménì rizikových stykù, nebo ménì
rizikových partnerù.

Otevøenì si promluvím s konkrétním partnerem o svém stavu, pokud jde o HIV,
a zeptám se ho na jeho stav.
A si pøítì vyrazím s pøáteli a eventuálnì
dojde na sex, nebudu pít alkohol na
povzbuzení ani brát drogy.
Dokud oba nebudeme znát výsledky
svých testù na HIV, budeme se s konkrétním partnerem pouze líbat atd.
Zítra se zeptám konkrétního partnera
(konkrétní partnerky) na výsledek testu na
HIV z poslední doby a jestli se dal(a)
vyetøit i na dalí sexuálnì pøenosné
nemoci.
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Provozujte bezpeènìjí sex.

Hned zítra si obstarám èistý materiál (tedy
jehly, injekèní støíkaèky, vatu a dalí
pomùcky*), abych ho mìl po ruce, ne si
pøítì píchnu drogu.
Objednám se v centru léèby drogových
závislostí.

Pøestaòte s injekèním uíváním drog.

*Vata se pouívá jako filtr pøi nasátí
roztoku drogy do injekèní støíkaèky.
Dalími pomùckami se rozumí lahvové
uzávìry, líce èi jiné nádoby, v kterých se
droga rozpoutí.
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Stanovisko UNAIDS/WHO k HIV testování (2004)
Jak se roziøuje pøístup k antiretrovirové léèbì v zemích s nízkými a støedními
pøíjmy, narùstá souèasnì potøeba rozíøit pøístup k prevenci HIV, která zùstává
hlavním pilíøem celosvìtové reakce na epidemii HIV. Bez úèinné prevence bude
stále vìtí poèet lidí, kteøí budou vyadovat léèbu HIV. Mezi aktivitami, které
hrají ústøední roli jak v léèbì tak i v prevenci, je nejdùleitìjí právì testování na
HIV infekci a poradenství.
Aktuální rozsah slueb v oblasti testování na HIV je stále nedostateèný: v nízkoa støednì-pøíjmových zemích má k nim pøístup pouze 10% tìch, kteøí vyadují
dobrovolné testování a poradenství z dùvodu, e mohli býti vystaveni infekci HIV.
I v situacích, ve kterých je rutinnì nabízeno dobrovolné poradenství a testování,
jako jsou programy prevence pøenosu z matky na dítì, zùstává v mnoha zemích
poèet lidí vyuívajících tìchto slueb nízký. Realitou je, e stigma a diskriminace
nadále brání mnoha lidem nechat si provést test na HIV.
Aby se tento problém odstranil, je nezbytné, aby souèástí HIV testování se stala
ochrana pøed stigmatizací a diskriminací, jako i garance pøístupu k integrovaným
slubám zahrnujícím prevenci, léèbu a HIV poradenství. Podmínky za kterých se
lidé nechávají testovat na HIV musí býti zakotveny v pøístupu, který chrání jejich
lidská práva a náleitì ctí obecné etické principy. Mladí lidé vyadují zvlátní
pozornost, zejména v oblasti poskytování dùvìrných zdravotnických slueb, které
jsou jimi akceptovatelné. Strategie veøejného zdravotnictví a podpory lidských
práv se v této oblasti vzájemnì doplòují.
Strategie tøí C zastávaná od doby, kdy testování na HIV se v roce 1985 stalo dostupným, nadále zùstává platnou a podtrhuje principy pro provádìní HIV testování
u jednotlivých osob.
Je nezbytné, aby HIV testování splòovalo následující kritéria (kritéria tøí C
v anglickém originálu):
 bylo dùvìrné (confidential)
 bylo doprovázeno HIV poradenstvím (counselling)
 bylo provádìno pouze s informovaným souhlasem (consent), co znamená, e
musí splòovat obì kritéria, být jak informované tak i dobrovolné.
V mnoha zemích s nízkým a støedním pøíjmem bylo po dlouhou dobu primárním
modelem pro HIV testování, zejména poskytování dobrovolných slueb poradenství a testování iniciovaných klienty. Nyní narùstá význam HIV testù iniciovaných poskytovatelem, tj. poskytovateli zdravotní péèe. Tito poskytovatelé
zdravotní péèe rutinnì sami nabízejí HIV testování v irím kontextu: s poskytováním èi odkazem na dalí lékaøskou péèi a úèinné sluby v oblasti prevence
dalího íøení infekce HIV.
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Abychom se dostali k lidem, kteøí potøebují léèbu, bude nezbytné provést desítky
milionù HIV testù u tìch, kteøí mohli být v riziku nákazy virem HIV.
UNAIDS/WHO doporuèují, aby se jasnì rozliovaly tyto 4 druhy testování:
1. HIV poradenství a testování na základì dobrovolnosti
Testování na HIV iniciované klienty prostøednictvím slueb poskytujících
dobrovolné HIV poradenství a testování zùstává stìejní oblastí pro úèinnou
prevenci HIV/AIDS. UNAIDS/WHO podporují, aby kadý èlovìk mìl zájem
znát svùj HIV status. Poradenství pøed provedením HIV testu se mùe poskytovat individuálnì nebo ve skupinách. UNAIDS/WHO podporuje zavádìní
rychlých testù, aby výsledky byly poskytovány co nejdøíve a mohly býti
sdìleny bezprostøednì pøi prvním sezení (counsellingu), a to jak tìm, kteøí
jsou HIV negativní, tak i tìm, kteøí jsou HIV pozitivní.
2. Diagnostické testování na HIV je indikováno vdy, kdy jakákoliv osoba
vykazuje známky nebo pøíznaky, které odpovídají onemocnìní spojenému
s HIV nebo AIDS.
Mezi tento typ HIV testování patøí testování na HIV u vech pacientù s TBC,
a to jako souèásti jejich rutinního oetøování.
3. Rutinní nabídka HIV testování poskytovatelem zdravotní péèe by mìla být
uèinìna zejména tìm pacientùm, kteøí:
 jsou vyetøováni na venerologické klinice èi jinde pro sexuálnì pøenosnou
infekci - aby se umonilo poradenství ité na míru, zaloené ji na znalosti
HIV statusu;
 jsou v kontaktu se zdravotními slubami z dùvodu gravidity - aby se umonila
pøípadná antiretrovirová profylaxe pro prevenci pøenosu HIV z matky na
plod/dítì.
Je nezbytné stanovit jasné mechanismy HIV testování ve vech pøípadech HIV
testování iniciovaných poskytovatelem zdravotnických slueb: je nezbytné
zabezpeèit HIV pøedtestové i potestové poradenství u vech testovaných,
a navíc lékaøskou a psychosociální podporu u tìch osob, u kterých byl
výsledek HIV pozitivní. Základním pøedpokladem správného HIV testování je
dùvìrnost, informovaný souhlas a poskytnutí pøedtestového a potestového
poradenství.
Minimální mnoství informací, které pacienti potøebují, aby byli schopni poskytnout svùj informovaný souhlas, je následující:
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 klinický pøínos a pøínos HIV testu pro prevenci dalího íøení infekce
 právo klienta odmítnout HIV test
 následné sluby, které budou nabídnuty po provedení testu
 v pøípadì pozitivního výsledku testu, zdùraznit dùleitost informovat vechny,
kteøí by byli v kontaktu s dotyèným a tudí sami vystaveni riziku infekce HIV.
U vech výe zmínìných typù HIV testování existuje právo klienta odmítnout HIV
testování!
Pozn.: testování na HIV bez souhlasu mùe mít své opodstatnìní v tìch situacích,
kdy pacient je v bezvìdomí, jedná se o nezletilého a jeho rodiè èi poruèník nejsou
pøítomni a kdy znalost statutu HIV je nutná pro úèely optimální léèby. Viz zákon
258/2000 Sb.
4. Povinné testování na HIV
UNAIDS/WHO podporují povinný skrínink na HIV a dalí krví pøenosné
viry u vekeré krve urèené pro transfúzi anebo výrobu krevních derivátù.
Povinné vyetøování dárcù se poaduje pøed vemi zdravotnickými úkony, kdy
dochází k pøenosu tìlních tekutin anebo èástí tìla, jako jsou napø. umìlé oplodnìní, transplantace rohovky, jiných tkání a transplantace orgánù.
UNAIDS/WHO nepodporuje povinné testování jednotlivcù z dùvodù veøejného zdraví. HIV testování vede spíe ke zmìnì chování, pokud je provedeno
jako dobrovolné a nikoliv povinné, aby se pøedelo pøenosu HIV na dalí osoby.
WHO a UNAIDS jsou si vìdomy toho, e øada zemí vyaduje povinné testování
na HIV z dùvodù pøistìhovalectví a e nìkteré zemì provádìjí povinné testování
pøed vojenskými odvody a u pravidelných lékaøských hodnocení pro stanovení
tìlesné zdatnosti, nicménì UNAIDS/WHO doporuèují, aby takové testování bylo
provádìno pouze za souèasného poradenství a souèasnì byla zaruèena návaznost
na konziliární vyetøení a dalí lékaøské a psychosociální sluby pro vechny
osoby s pozitivním výsledkem testu.
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V roce 2007 vydala Svìtová zdravotnická organizace dokument nazvaný
Guidance on providerinitiated HIV testing and counselling in health facilities
(viz www.who.org), který vyzývá zdravotníky svìta k tomu, aby podle moností
zváili nabídnutí HIV poradenství a pøípadnì i HIV testu v rámci kontaktù pacientù se zdravotnickými slubami.
Tento cca 60stránkový text není prozatím k dipozici v èeském pøekladu, proto odkazujeme na webové stránky (poznámka editorù, 2007).

Prohlášení a doporučení k rozšíření HIV
testování a poradenství
Referenèní skupina UNAIDS pro HIV a lidská práva1
ÚVOD
1. Dne 30. kvìtna 2007 vydaly WHO a UNAIDS smìrnici o HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele (PITC) ve zdravotnických zaøízeních2. Toto prohláení Referenèní skupina UNAIDS pro HIV a lidská práva vydává v reakci na smìrnici, kdy uznává, e smìrnice má velký vliv na tvorbu politiky
1

) Referenèní skupina UNAIDS pro HIV a lidská práva je nezávislým poradním orgánem
zaloeným v roce 2002 za úèelem poskytování poradenství Spoleènému programu Spojených národù o HIV/AIDS (UNAIDS) ve vech vìcech souvisejících s HIV a lidskými
právy. Její èlenové jednají ve své funkci samostatnì. Názory Referenèní skupiny vèetnì
tìch, které jsou vyjádøeny v tomto dokumentu, nemusí nezbytnì vyjadøovat názory nebo
postoje sekretariátu UNAIDS ani spoleèných sponzorù UNAIDS. Tento dokument je výsledkem spoleèných úvah èlenù referenèní skupiny. Nemusí nezbytnì znamenat individuální souhlas vech èlenù skupiny se vemi prohláeními obsaenými v tomto dokumentu. Zejména jeden èlen, pan Anad Grover ze skupiny právníkù v Indii, vyjádøil závanìjí obavy
v tom smyslu, e smìrnice WHO/UNAIDS o PITC by mohla neúmyslnì legitimizovat poruování lidských práv v souvislosti s HIV testováním, které je v Asii iroce rozíøené. Od
svého prvního zasedání v roce 2003 se Referenèní skupina aktivnì úèastnila diskuse o HIV
testování. Zejména vydala v roce 2004 prohláení k tomu, jak zajistit rozíøení dostupnosti
HIV testování a poradenství zaloené na právech (prohláení je obsaeno v pøíloze 1)
a v lednu 2007 vydala rozsáhlý komentáø k návrhu smìrnice WHO/UNAIDS o PITC
(k dispozici na adrese www.unaids.org/en/Issues/Impact_HIV/20070601_reference_group_HIV_human_rights.asp). Referenèní skupina by ráda ocenila práci na HIV testování, kterou vykonává Program veøejného zdraví Institutu otevøené spoleènosti. Dokument
tohoto programu Zvyování dostupnosti HIV testování a poradenství pøi souèasném respektování lidských práv (k dispozici na adrese http://www.soros.org/initiatives/health/articles_publications/publications/routinizing_20061213) a výtah z tohoto dokumentu (pøedaný k publikování) velmi referenèní skupinì velmi pomohly pøi práci
a poslouily jako základ pro tento komentáø.
2
) WHO, UNAIDS (2007). Smìrnice o HIV testování a poradenství ve zdravotnických zaøízeních z podnìtu poskytovatele. K dispozici na adrese http://www.who.int/hiv/en/
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a praxe ohlednì HIV testování a poradenství v zemích celého svìta. Je zásadní,
aby HIV testování a poradenství bylo zavedeno takovým zpùsobem, který bude
maximalizovat pøínos pro jednotlivce a veøejné zdraví a zároveò respektovat,
chránit a naplòovat lidská práva.
2. Prohláení je urèeno WHO a UNAIDS, národním vládám, dárcùm, poskytovatelùm zdravotnické péèe, nevládním organizacím a dalím subjektùm, které usilují nebo se zajímají o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství v rámci celosvìtového úsilí o dosaení univerzální dostupnosti prevence, léèby, péèe
a podpory v souvislosti s HIV do roku 2010.
3. Referenèní skupina vítá novou smìrnici WHO/UNAIDS a vyzývá k rychlé akci vedoucí k rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství s plným financováním a programovou pozorností vìnovanou ochranì pacientù dle úpravy
v této smìrnici. V tomto duchu Referenèní skupina vyjadøuje následující obavy,
vydává sérii doporuèení a naléhavì vyzývá WHO, UNAIDS, národní vlády,
dárce a dalí dotèené subjekty, aby urychlenì pøistoupili k jejich splnìní.
4. Úsilí o zvýení dostupnosti HIV testování a poradenství v souèasné dobì nevystupuje ze vzduchoprázdna. Spíe k nìmu dochází v prostøedí, kde dochází
k obecnému podkopávání zasvìcených, na dùkazech a lidských právech zaloených pøístupù k HIV a reakcí na HIV. Navíc navzdory tomu, e jsou nyní k dispozici obrovsky zvýené finanèní prostøedky na HIV, pro ty, kteøí jsou HIV a jeho dùsledky nejvíce ohroeni, je prevence, péèe a léèba HIV nejménì dostupná.
5. Nejvýznamnìjí je, e v mnoha zemích se mnoha smìrech zneuívá zpùsob, jakým se HIV testování a poradenství provádí. Referenèní skupina má obavu, e
pokud nebudou problémy, na které upozoròuje, vyøeeny, mùe implementace smìrnice vést k dalímu zneuívání namísto k pomoci v oblasti lidských práv a veøejného zdraví.
6. To uznává i sama smìrnice WHO/UNAIDS, kdy stanoví, e: rozhodnutí
o tom, jak nejlépe zavést HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele,
bude záviset na vyhodnocení situace v konkrétní zemi. Tam, kde je vysoká míra stigmatizace a diskriminace a/nebo malé kapacity poskytovatelù zdravotnické péèe k zavedení HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele pod
podmínkou informovaného souhlasu, dùvìrnosti a poradenství, musí se na øeení tìchto otázek vyèlenit dostateèné prostøedky jetì pøed zahájením implementace (zdùraznìno).3
7. Jak je uvedeno níe, referenèní skupina poaduje, aby UNAIDS/WHO a vlády
plnì dostály této èásti smìrnice tak, e vyhodnotí situaci v zemi a tam, kde je to
nutné, pøijmou dostateèná opatøení jetì pøed zavedením a zároveò i bìhem zavádìní testování a poradenství z podnìtu poskytovatele a tak zajistí, aby tøi
pøedpoklady testování a poradenství z podnìtu poskytovatele, stanovené ve
smìrnici, byly skuteènì splnìny:
 dostupnost prevence, péèe a léèby HIV vèetnì reálného pøedpokladu, e antiretrovirová léèba bude k dispozici v blízké budoucnosti jako souèást národního plánu na dosaení veobecné dostupnosti antiretrovirové léèby
3

) Smìrnice WHO/UNAIDS, strana 45.
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 kapacity poskytovatelù zdravotnické péèe dostaèující k tomu, aby bylo moné zavést testování a poradenství z podnìtu poskytovatele pod podmínkou informovaného souhlasu, dùvìrnosti a poradenství a dostateèná programová
pozornost vìnovaná ochranì osob pøed stigmatizací a diskriminací.
Naléhavý poadavek lidských práv a veøejného zdraví: Potøeba rozíøit dostupnost HIV testování a poradenství z podnìtu klienta i poskytovatele
8. Referenèní skupina uznává, e iroký pøístup k dobrovolnému, dosaitelnému
a vysoce kvalitnímu HIV testování a poradenství je zásadní pro úèinnou celosvìtovou reakci na HIV a e se jedná o naléhavá poadavek jak veøejného zdraví, tak lidských práv.
9. Rozíøení pøístupu k HIV testování a poradenství a zajitìní odpovídajícího HIV
testování a poradenství z podnìtu poskytovatele bude mít, vedle rozíøení dobrovolného poradenství a testování z podnìtu klienta (VCT), pravdìpodobnì
velký pøínos, pokud lidé s pozitivním HIV testem budou moci vyuít léèbu, péèi a podporu, vèetnì antiretrovirové léèby (ART) budou mít k dispozici
osvìdèená preventivní opatøení, která jim umoní sníit riziko pøenosu na jejich
partnery a budou chránìni pøed stigmatizací, diskriminací a násilím v sociálním
a právním prostøedí, které jim budou oporou.
Lidská práva a tøi C: (pozn. pøekladatele  z anglického counselling, consent,
confidentiality) èesky tedy poradenství, informovaný souhlas a dùvìrnost.
10. Aby poskytovatelé zdravotnické péèe mohli nabízet HIV testování a poradenství vem svým pacientùm, bude v nìkterých zaøízeních ospravedlnitelné
zmírnìní, do urèité míry, poadavkù na poradenství pøed testováním. Lidská
práva a veøejné zdraví nevyadují pro poradenství pøed testováním tìkopádné procedury. Nicménì naléhavé poadavky lidských práv  a veøejného zdraví  vyadují, aby bez ohledu na to, zda se osobám HIV test v místì poskytování zdravotnické péèe nabídne èi zda o nìj poádají sami, tyto osoby mohly
poádat o informace a zároveò dostat informace dostateèné k tomu, aby mohly dát informovaný a skuteènì dobrovolný souhlas k testování. Vyadují také
to, aby se osobám dostalo poradenství po testování a aby byla zaruèena dùvìrnost výsledkù testu a skuteènosti, e test vyhledali.
11. WHO a UNAIDS ve své smìrnici o PITC potvrdily, e pacienti musí být
schopni uèinit dobrovolné a informované rozhodnutí o tom, zda chtìjí test
podstoupit èi nikoli, a specifikovaly minimum informací nutných pro informovaný souhlas, které by poskytovatelé mìli svým pacientùm dát, kdy jim doporuèují HIV testování a poradenství.4 Referenèní skupina má nicménì i nadále obavy, e pøijetí pøístupu k testování spoèívajícího v rozhodnutí pro
neúèast (na jeho základì se lidé testují, pokud se výslovnì nerozhodnou pro
neúèast nebo test neodmítnou), který doporuèují WHO a UNAIDS5, mùe
4
5

) Tamté, strana 3637.
) Tamté, strana 5.
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v praxi vést k tomu, e bude více lidí testováno bez informovaného a dobrovolného souhlasu. V zaøízeních, kde je postavení poskytovatele testu a klienta
nerovnoprávné, mùe být dojít k popøení dobrovolné povahy HIV testování,
protoe klient se mùe cítit povinen v návaznosti na nabídku poskytovatele
svùj souhlas poskytnout.
12. Jedním ze zpùsobù, jak rychle rozíøit dostupnost HIV testování, který mùe být stejnì úèinný jako vìc veøejného zdraví, nicménì více respektuje lidská práva, by mohla být rutinní nabídka a doporuèení rozhodnout se pro
úèast na HIV testování a poradenství spíe ne rozhodnout se pro neúèast
na testování. V rámci pøístupu spoèívajícím v rozhodnutí pro úèast dává
podnìt k testu poskytovatel, který nabízí test HIV v rámci bìného rozhovoru se vemi pacienty v daném zaøízení nebo s tìmi, kteøí splòují urèitá kritéria (napø. tìhotné eny, vichni pacienti vyuívající zdravotní sluby spojené se sexuálnì pøenosnými chorobami), nicménì klient musí s testem
výslovnì souhlasit, nestaèí, e jej pouze neodmítl. V rámci pøístupu rozhodnutí pro neúèast znamená nesplnìní provedení testu; v rámci rozhodnutí
pro úèast znamená nesplnìní neprovedení testu. Jedná se o dùleité rozhodnutí, které smìrnice neuèinila, kdy na nìkterých místech staví na roveò testování a poradenství z podnìtu poskytovatele a testování v rámci pøístupu
rozhodnutí pro neúèast. Pokud se odpovídajícím zpùsobem podpoøí pøístup rozhodnutí pro úèast, mùe být stejnì nebo témìø stejnì úspìný ve
zvýení poètu lidí testovaných na HIV jako v pøípadì, pokud by se pøijal pøístup rozhodnutí pro neúèast. Má také potenciál ovlivnit dostupnost péèe
a léèby, prevenci a stigmatizaci stejnì jako pøístup rozhodnutí pro neúèast,
který vyuívá PITC.6
Doporuèení 1
Národní vlády, které uvaují o zavedení HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele v (nìkterých) zaøízeních zdravotnické péèe, by mìli zváit pøijetí pøístupu rozhodnutí pro úèast namísto rozhodnutí pro neúèast.
13. Nakonec kadá forma PITC  a ji rozhodnutí pro úèast nebo rozhodnutí
pro neúèast se bude muset peèlivì sledovat a vyhodnocovat, aby se v praxi
zajistilo, e poskytovatelé budou testování nabízet a doporuèovat a e pacienti budou poskytovat informovaný a dobrovolný souhlas s testem7. V této souvislosti Referenèní skupina s obavami poznamenává, e podrobnìjí návod
k monitorování a vyhodnocování, který WHO teprve vytváøí, není v tomto
okamiku k dispozici,
14. Kromì toho budou muset být ze stejných dùvodù s dostateèným pøedstihem
pøed zavedením HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele vytvoøeny a zavedeny kolící programy pro zamìstnance, kteøí budou provádìt HIV
) Jürgens R (2007) Zvýení dostupnosti HIV testování a poradenstvím pøi souèasném dodrování lidských práv. New York: Program veøejného zdraví OSI
7
) Trantola D., Gruskin S. (2007). Nová smìrnice o doporuèeném HIV testování a poradenství. The Lancet, 370 (3583): 202203.
6
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testování a poradenství ve zdravotnických zaøízeních, a také pro dalí personál, který s klienty v rámci zdravotnických slueb pøichází do styku
Doporuèení 2
WHO a UNAIDS by mìly vytvoøit (a) vzorový kodex chování pro poskytovatele
zdravotnických zaøízení, je provádí HIV testování a poradenství; (b) návod k obsahu kolení ohlednì informovaného souhlasu, dùvìrnosti a poradenství; a (c) minimální standardy pro prokolení a akreditaci kolitelù. Kromì toho by mìly zemím pomoci se zavedením a kontrolou daného kodexu, se kolením pracovníkù
zdravotnické péèe a se zajitìním zdrojù nutných na prokolení a zavedení kodexu chování.
Doporuèení 3
Zdravotnická zaøízení by mìla pøijmout kodex chování poskytovatelù zdravotnické péèe, kteøí provádìjí HIV testování a poradenství (v nezbytných pøípadech po
jeho pøizpùsobení místním podmínkám), a spolupracovat s národními vládami na
zajitìní úèinných zpùsobù odkodnìní tìch pacientù, jejich práva se poruují.
Doporuèení 4
WHO a UNAIDS byl mìly zajistit, aby byl brzy k dispozici podrobný návod ke
sledování a vyhodnocování HIV testování a poradenství, vèetnì testování a poradenství z podnìtu poskytovatele. Tento návod by mìl obsahovat jednoznaèné ukazatele, jejich prostøednictvím se bude sledovat a vyhodnocovat realizace úsilí
o rozíøení testování, vèetnì ukazatelù citlivých na otázky lidských práv a na vazby mezi testováním a poradenstvím a prevencí, péèí a léèbou.
Doporuèení 5
Národní vlády, dárci a zdravotnická zaøízení by mìli zajistit, aby sledování a vyhodnocování tvoøily nezbytnou a trvalou souèást programù na zavedení HIV testování a poradenství z podnìtu poskytovatele. Jako jedna z významných strategií
by se mìlo zváit formální a rutinní zapojení obèanské spoleènosti, vèetnì organizací komunit a sítí osob ijících s HIV, do sledování a vyhodnocování.
15. Jeliko objem údajù shromádìných prostøednictvím rutinního sledování bude
vdy omezen, mìlo by být rutinní sledování doplnìno cíleným vyhodnocováním pøizpùsobeným rùzným zaøízením. To je obzvlá významné, protoe se
v dùsledku nedostateèných empirických údajù, a ji ze studií nebo ze sledování existujících programù, objevilo mnoho debat a pøedpokladù kolem HIV
testování a poradenství (napø. e více znalostí o stavu sniuje stigmatizaci
a diskriminaci). Zejména mimo prenatální kontext jsou dùkazy o vlivu testování a poradenství z podnìtu poskytovatele i nadále omezené a je tøeba odpovídajícím zpùsobem zodpovìdìt hlubí výzkumné otázky jdoucí nad rámec
pouhého poètu testovaných osob, aby se zajistilo, e testování a poradenství
budou mít zamýlený úèinek. Je tøeba zodpovìdìt otázky jako následující: Jaké jsou zkuenosti testovaných osob v situaci, kdy se je HIV testování ru-
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tinnìjí? Zvýil by pøístup k testování a poradenství z podnìtu poskytovatele
spoèívající v rozhodnutí pro neúèast monost negativních dùsledkù, a to
vèetnì poruování lidských práv, zejména pokud jde o eny, v porovnání s pøístupem spoèívajícím v rozhodnutí pro úèast nebo s vyími investicemi do
VCT a kampaní proti stigmatizaci? Vedly by tyto formy HIV testování k normalizaci HIV a sníily by stigmatizaci spojenou s HIV ve vìtím rozsahu ne
formy HIV testování, v jejich rámci se lidem nabídne testování, ale testují se
jen tehdy, pokud se rozhodnou testu zúèastnit? Zvýili by tyto formy testování podstupování ART nebo by je sníily? Za jakých podmínek je pravdìpodobné, e tyto formy testování odradí osoby, které hledají péèi? Zvýily by tyto
formy testování podstatným zpùsobem poèet osob, které jsou testovány na
HIV, v porovnání s rutinní nabídkou testování a pokud ano, byli by lidé, kteøí
pøestavují tento rozdíl, pøipraveni dozvìdìt se o svém stavu ohlednì HIV, sdìlit jej svému partnerovi (svým partnerùm) a zavázat se k pozitivní zmìnì svého chování? Do jaké míry je v souèasné dobì monost rozíøení léèby omezena mezerou v testování v porovnání s ostatními faktory? Jaký vliv mají
rutinní formy testování na preventivní hodnotu testování a poradenství a byl by
jakýkoli pøípadný negativní dùsledek vyváen vyím poètem osob, které se
mohou testování zúèastnit? Jaký je dopad rychlého testování v místì péèe na
poradenství a proces poskytnutí souhlasu? Je v jurisdikcích, které pøijaly pøístup spoèívající v rozhodnutí pro neúèast obecnou nebo dokonce dobrou dostupnou léèby a prevence?
Doporuèení 6
WHO a UNAIDS by mìly povzbuzovat a podporovat cílené vyhodnocování, pøizpùsobené jednotlivým zaøízením, za úèelem posouzení, zda zvýení poètu
podstoupených testù umoòuje zemím splnit jejich cíle ohlednì prevence a léèby,
poskytuje informace o poètu osob, které dostaly výsledky svého testu, zveøejnily
svùj HIV stav, zásadnì zmìnily své sexuální chování a/nebo chování spojené
s uíváním drog a vyhledávají péèi a léèbu vèetnì ART. Je také potøeba provést
výzkum, který byl zachytil zkuenosti s HIV testováním a ty osoby, u nich existuje nebezpeèí negativního výsledku.
Rozíøení dobrovolného poradenství a testování (VCT)
16. Snaha o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství, které se v souèasné dobì zamìøuje na testování a poradenství z podnìtu poskytovatele v oficiálních zdravotnických zaøízeních, musí vìnovat více pozornosti tomu, jak je
moné zlepit a rozíøit VCT z podnìtu klienta, zejména u skupin na okraji
spoleènosti.
17. Velké mnoství prùzkumù prokazuje úèinnost VCT jako souèásti veobecné
strategie prevence, léèby a péèe. Sluby VCT, které jsou vstøícné a citlivé ke
komunitám, kterým se poskytují, se musí odpovídajícím zpùsobem podpoøit
prostøedky, propagovat a roziøovat. Výzkumné studie provedené v mnoha zemích a zaøízeních naznaèují zpùsoby, kterými je moné zvýit podstupování
a pøijatelnost VCT.

102

18. Rozíøení dostupnosti VCT je dùleité zejména proto, e velký poèet lidí nevyuívá oficiální zdravotnické sluby a mohou potøebovat jiný zpùsob, jak se
dostat k HIV testování a poradenství, zejména pokud ijí na venkovì, kde je
patná obslunost se strany systému zdravotnické péèe, neustále migrují nebo
patøí k náchylným komunitám, které ve zdravotnických zaøízeních èelí stigmatizaci a diskriminaci.
Doporuèení 7
WHO a UNAIDS by mìly podpoøit strategie vedoucí k rozíøení dostupnosti
a podstupování HIV testování a poradenství prostøednictvím slueb VCT zamìøených na klienta, vèetnì: o zdokumentování nejlepího postupu o aktualizace stávající smìrnice o VCT o poskytování technické podpory zemím, je investují do
rozíøení dostupnosti slueb VCT o dalího zdùrazòování významu slueb VCT
a obhajování vyích financí na tyto sluby.
Doporuèení 8
Národní vlády by mìly zajistit, aby snaha o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství zahrnovalo i snahu rozíøit sluby VCT z podnìtu klienta a aby tato snaha
tvoøila nezbytnou souèást veobecné dostupnosti HIV prevence, péèe a podpory.
Naplòování potøeb nejrizikovìjí èásti populace
19. Ve své smìrnici WHO a UNAIDS uznávají, e jsou zapotøebí strategie vedoucí k rozíøení dostupnosti a podstupování HIV testování a poradenství
u nejrizikovìjí èásti populace, zejména prostøednictvím nových pøístupù zamìøených na klienta, jako jsou sluby poskytované na mobilních klinikách,
v dalích komunitních zaøízeních, prostøednictvím programù na sníení rizika
(harm reduction)8. Smìrnice nicménì také øíká, e je tøeba zváit doporuèování HIV testování a poradenství vem pacientùm, kteøí vyuívají speciální
zdravotnické sluby spojené s pohotovostí, sexuálnì pøenosnými chorobami
nebo léèbou drogových závislostí.9
20. Referenèní skupina má obavy, e zavedení testování a poradenství z podnìtu
poskytovatele v tìchto zaøízeních mùe vést k tomu, e nìkteøí lidé pøestanou
péèi vyhledávat. V mnoha zemích jsou lidé, kteøí patøí k nejrizikovìjím
èástem populace, bìnì ve zdravotnických zaøízeních vystaveni patnému zacházení a mohou mít pocit, e nemají právo odmítnout doporuèení podstoupit
test. Smìrnice uznává tyto obavy a vydává nìkolik doporuèení, která je mají
øeit, mimo jiné vèetnì toho, e v tìchto zaøízeních by se mìly konat doplòující diskuse10 o právu odmítnout test na HIV a o rizicích a výhodách HIV testování; a e poskytovatelé zdravotnické péèe budou zpravidla potøebovat
zvlátní kolení a dohled, aby prosazovali standardy ohlednì informovaného
) Smìrnice WHO/UNAIDS, strana 2425
) Tamté, strana 25.
10
) Tamté.
8
9
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souhlasu a dùvìrnosti u tìchto èásti populace.11 Smìrnice uzavírá, e v pøípadì nejnáchylnìjích èástí populaci stojí za zváení pøístup k informovanému
souhlasu spoèívající v rozhodnutí pro úèast12, a navrhuje, aby tam, kde se zavádí testování a poradenství z podnìtu poskytovatele, byly nejrizikovìjí èásti populace a jejich právní zástupci zapojeni do pøípravy protokolù o HIV testování a poradenství a do sledování a vyhodnocování programù testování
a poradenství z podnìtu poskytovatele.
21. Zùstává nicménì obava, e pokud na zajitìní skuteèného zavedení tìchto doporuèení do praxe nebudou vyèlenìny finanèní a technické zdroje, budou se
pøísluníci nejrizikovìjích èástí populace i nadále vyhýbat zdravotnickým
slubám nebo budou v rámci tìchto slueb podrobeni patnému zacházení.
Doporuèení 9
WHO, UNAIDS a dalí orgány OSN by mìly u rizikových èástí populace speciálnì podporovat rozíøení nových slueb VCT zamìøených na klienta.13
Doporuèení 10
Národní vlády by mìly vìnovat zvlátní úsilí k zajitìní toho, aby pøísluníci nejrizikovìjích èástí populace nebyli vynecháni ze snah o rozíøení dostupnosti k HIV
testování a poradenství nebo aby jimi nebyli negativnì dotèeni, a mìly by zajistit,
aby tito lidé mìli snadný pøístup k novým slubám VCT zamìøeným na klienta.
Doporuèení 11
Pokud WHO a UNAIDS uznávají, e je tøeba podrobnìjí návod k doplòujícímu
kolení a dohledu, které potøebují poskytovatelé zdravotnické péèe pracující s nejrizikovìjími èástmi populace, mìly by WHO a UNAIDS tento návod vytvoøit a poskytnout. Pro zemì, které navzdory obavám vyjádøeným výe zvaují pøijetí pøístupu k HIV testování spoèívajícího v rozhodnutí pro neúèast v jistých zaøízeních, je
slouí tìmto èástem populace, by tento návod mìl stanovit, co pøesnì by s sebou mìla nést doplòující diskuse o právu odmítnout HIV testování.
Doporuèení 12
Pøed sputìním testování a poradenství z podnìtu poskytovatele podle zásady
rozhodnutí pro neúèast v urèitých zdravotnických zaøízeních, která poskytují
sluby nejrizikovìjím èástem populace, by národní vlády mìly zorganizovat pilotní projekty, které by obsahovaly jak doplòující debatu o právu odmítnout, tak
doplòující kolení a dohled, a tyto projekty peèlivì sledovat a vyhodnotit.
HIV testování nelze zavádìt izolovanì
Veobecná dostupnost HIV prevence, léèby, péèe a podpory
) Tamté.
) Tamté.
13
) V èervenci 2007
11
12
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22. Referenèní skupiny uznává, e pøístup k ART by nemìl být bezpodmíneènou
podmínkou zavádìní testování a poradenství z podnìtu poskytovatele, nicménì zdùrazòuje, e testování HIV by se nikdy nemìlo provádìt, pokud pro kadé jednotlivé testování není zajitìno napojení na prevenci, péèi a podporu a co
nejrychlejí dostupnosti léèby. V dùsledku toho je úèinnost politiky a programù testování postupnì spoluurèována dostupností úèinných programù prevence, péèe, léèby a podpory. Smìrnice toto upravuje ve svém tvrzení, e testování a poradenství z podnìtu poskytovatele musí být propojeno s poskytováním
balíèku HIV prevence, léèby, péèe a podpory (jsou podrobnì rozvedeny ve
smìrnici14). To znamená, e snaha o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství se musí koordinovat a spojit se snahou o rozíøení dostupnosti ART
a s osvìdèenou prevencí. Kromì toho má mnoho zemí patné nebo neexistující sledování pacienta a doporuèené pøedepsané postupy. Neexistuje tedy ádný zpùsob, jak sledovat, zda se pacientùm, kteøí se podrobí testování a poradenství v urèitém zaøízení, vùbec dostane prevence, léèby, péèe a podpory, je
potøebují. V takovéto situaci nelze odhadnout, zda rozíøená dostupnost testování a poradenství bude mít pozitivní zdravotní výsledky.
Potøeba velké a mnohem vyí investice do ochrany pøed diskriminací a patným zacházením
23. Nárùst HIV testování a poradenství musí jít ruku v ruce s mnohem vyí investicí do skuteèné ochrany  v praxi, a nikoli jen na papíøe  pøed diskriminací
a patným zacházením spojenými s HIV, zejména u en, dìtí a adolescentù, sexuálních pracovníkù, muù, kteøí mají sex s mui, uivatelù drog a vìzòù. Ve
smìrnici WHO a UNAIDS uznávají, e stejné úsilí je tøeba vìnovat tomu, aby
se zavedl podpùrný sociální, politický a právní rámec, který bude maximalizovat pozitivní výsledky a minimalizovat pøípadnou újmu na stranì pacientù.15
Kromì toho smìrnice stanoví, e tam, kde je stigmatizace a diskriminace velká
a monost zavést tøi C malá, je tøeba se pokusit nejprve o vyøeení tìchto otázek a vytvoøit monost uplatnit tøi C, a to jetì pøed sputìním snah o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství a jako pøedpoklad tohoto sputìní.16
24. Dosud byla obecnì jen malá snaha o zaplacení, zahrnutí do rozpoètu a realizaci národních programù, které by zajistily právní ochranu a ochranu lidských
práv pro osoby, které ijí s HIV a AIDS, jsou jimi dotèeny nebo jsou k nim náchylné. Navzdory obrovsky navýeným financím pro celosvìtové programy
AIDS probìhly jen malé investice do právní reformy a slueb právní podpory,
kampaní typu poznej svá práva, kampaní proti násilí na enách a dalích iniciativ, které zajiují ochranu proti stigmatizaci, diskriminaci a dalímu zneuívání lidských práv. Nezdá se ani, e by v kontextu roziøování testování
a poradenství z podnìtu poskytovatele vlády posuzovaly jejich situaci z hledis) Smìrnice WHO/UNAIDS, str. 3031.
) Tamté, str. 32.
16
) Tamté, str. 45.
14
15
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ka míry stigmatizace a diskriminace a schopností zdravotnických pracovníkù
a e by v problematických pøípadech pøijímaly opatøení k vyøeení jakýchkoli
problémù jetì pøed rozíøením testování a poradenství.
Doporuèení 13
WHO a UNAIDS by mìly zdùraznit, e rozíøená dostupnost HIV testování a poradenství by nikdy nemìla být cílem sama o sobì, a mìly by dùraznì podporovat
koordinaci a propojení snah zemí o rozíøení:
 dostupnosti HIV testování a poradenství
 dostupnosti léèby
 dostupnosti osvìdèené prevence a
 právní ochrany a ochrany lidských práv u osob, které ijí s HIV a AIDS, jsou
jimi postieny nebo jsou Ohroeny HIV/AIDS
Doporuèení 14
Jeliko tyto snahy byly v minulosti opomíjeny, mìly by WHO a UNAIDS zejména podporovat snahu zemí o zaplacení, zahrnutí do rozpoètu a realizaci národních
programù, které by zajistily právní ochranu a ochranu lidských práv tìm lidem,
kteøí ijí s HIV, jsou jím postieni nebo nejvíce ohroeni. Tyto programy by mìly zahrnovat právní reformu a sluby právní pomoci, kampanì typu Poznej svá
práva, kampanì proti násilí na enách a dalí iniciativy, které pomohou vytvoøit
podpùrné spoleèenské, právní a politické prostøedí, v nìm mohou lidé vyhledat
HIV testování a poradenství a zároveò být pøísluným zpùsobem chránìni proti
stigmatizaci a diskriminaci a dalímu zneuívání lidských práv.
Doporuèení 15
Zemì, které pøizpùsobují smìrnici WHO/UNAIDS svým místním podmínkám, by
mìly posoudit svou situaci z hlediska míry stigmatizace a diskriminace a schopností zdravotnických pracovníkù a v problematických pøípadech pøijmout opatøení k vyøeení jakýchkoli problémù jetì pøed rozíøením testování a poradenství.
Doporuèení 16
Zemì by mìly koordinovat své úsilí o rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství s národními plány a zaèlenit toto úsilí do národních plánù, a to za úèelem (a) dosaení veobecné dostupnosti prevence, léèby, péèe a podpory; a (b)
vytvoøení podpùrného sociálního a právního prostøední pro osoby, které ijí
s HIV nebo jsou v ohroení HIV. V rámci tohoto úsilí by zemì mìly financovat,
zahrnout do rozpoètu a realizovat národní programy, které by zajistily právní
ochranu a ochranu lidských práv tìm lidem, kteøí ijí s HIV, jsou jím postieni
a nejvíce ohroeni.
Doporuèení 17
Zemì by mìly zaèlenit do programù HIV testování a poradenství mechanismy doporuèení, sledování pacienta a následného monitorování k zajitìní toho, aby se
pacientùm dostávalo prevence, léèby, péèe a podpory.
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Potøeba vyích lidských, technických a finanèních zdrojù
25. Roziøování HIV testování a poradenství bude vyadovat významné mnoství
lidských, technických a finanèních zdrojù. Pøesto momentálnì není dostatek
prostøedkù na sputìní smìrnice za patøièných podmínek a v irím smyslu na
rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství. V dùsledku toho se mùe
stát, e zemím se nepovede rozíøit pøístup k HIV testování a poradenství, e
zavedou PITC, ani by zajistily takové prostøedí, které je nezbytné pro maximalizaci výhod testování a minimalizaci pøípadných jím zpùsobených kod,
nebo e mohou pøevést zdroje z jiných dùleitých oblastí, které jsou pøedmìtem snah, jako jsou roziøování dostupnosti osvìdèené prevence, antiretrovirální léèba a zásahy do lidských práv. Pokud má roziøování HIV testování
a poradenství naplnit své cíle, budou se muset najít nové a dalí prostøedky,
a to nejen na navýené testování a poradenství, ale také na podmínky, které zajistí úspìnost testování a poradenství.
26. Pokud jde o lidská práva, mùe k pøekonání chronického nedostatku personálu
v nìkterých zaøízeních pomoci pøerozdìlení povinností (pøesun úkolù) zdravotnických pracovníkù ve zdravotnických zaøízeních. To mùe zahrnovat i identifikaci laického personálu s patøiènou kvalifikací, který je moné prokolit a odmìnit, aby provádìl èinnosti spojené s HIV testováním a poradenstvím pod
dohledem zdravotních profesionálù s vyí specializací. Lidé, kteøí ijí s HIV,
servisní organizace AIDS a dalí komunitní organizace a dalí skupiny v rámci
obèanské spoleènosti mohou pøedstavovat dùleitý zdroj kvalifikovaného laického personálu pro poskytování testování a poradenství, sledování pacienta
a doporuèování a pro monitorování a vyhodnocování. V nìkterých zaøízeních
mùe rozíøení typù zdravotnických pracovníkù, kteøí jsou oprávnìni vykonávat HIV testování a poradenství, vyadovat zmìnu zákonù a pøedpisù.
Doporuèení 18
Zemì by mìly pøezkoumat a v pøípadì potøeby upravit politiky, zákony a pøedpisy, aby umonily: (a) pøesunutí úkolù ve zdravotnických zaøízeních; a (b) laickému personálu po pøísluném prokolení provádìt HIV testování a poradenství
i sledování a vyhodnocování.
21. Pokud jde o technické zdroje, mohly by WHO a UNAIDS velmi pomoci zemím, které uvaují o zavedení testování a poradenství z podnìtu poskytovatele tím, e poskytnou jednoduché nástroje, je zemím pomohou se zprovoznìním smìrnice. Tyto nástroje by zejména zemím pomohly rozíøit dostupnost
HIV testování a poradenství takovým zpùsobem, který zajiuje, e (a) toto
testování a poradenství bude propojeno s dostupností prevence, péèe a podpory a vèasné léèby; (b) ve zdravotnických zaøízeních a mezi zdravotnickým personálem existují dostateèné kapacity k realizaci informovaného souhlasu, poradenství a dùvìrnosti, a (c) byly zavedeny dostateèné programy chránící
osoby ijící s HIV nebo náchylné vùèi HIV pøed stigmatizací, diskriminací
a dalím zneuíváním lidských práv.
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Doporuèení 19
WHO a UNAIDS by mìly podpoøit sputìní smìrnice tím, e zajistí jednoduché
nástroje, které zemím pomohou smìrnici zprovoznit. Tyto nástroje by mìly zemím
pomoci snadno pochopit, co musí pøed zavedením testování a poradenství z podnìtu poskytovatele a bìhem nìj udìlat.
28. Pokud jde o finanèní zdroje, existují obavy z nedostateèných zdrojù na sputìní smìrnice a rozíøení dostupnosti HIV testování poradenství za pøísluných
podmínek. Obavy jsou zejména o to, e se mùe stát, e národní vlády a dárci
poskytnou dalí finanèní prostøedky pouze a hlavnì na zavedení testování
a poradenství z podnìtu poskytovatele a pøitom opomenou poskytnout pøísluné prostøedky na kolení, sledování, vyhodnocování, dobrovolné testování
a poradenství z podnìtu klienta a na vytvoøení podpùrného sociálního, politického a právního rámce, co by mìlo být pøedpokladem, pøípadnì doplòkem
testování a poradenství z podnìtu poskytovatele. Existuje také obava, e navýené financování HIV testování a poradenství nebude spojeno s navýením finanèních prostøedkù na prevenci a léèbu.
Doporuèení 20
Národní vlády a dárci by mìli zajistit navýené financování pro vechny sloky
nezbytné k zajitìní toho, aby se dostupnost HIV testování a poradenství zavedla
takovým zpùsobem, který maximalizuje pøínos veøejnému zdraví a zároveò respektuje, chrání a naplòuje lidská práva, To vyaduje zejména dostateèné finance
na vytvoøení podmínek nutných ke sputìní smìrnice WHO/UNAIDS za pøísluných podmínek, navýené finanèní prostøedky na dobrovolné poradenství a testování z podnìtu klienta a navýené finanèní prostøedky na prevenci, léèbu, péèi
a podporu a zásahy v souvislosti s lidskými právy.
Potøeba zintenzívnit boj proti vynucenému testování
29. Jak bylo nedávno zdùraznìno na Spoleèné technické poradì WHO/UNICEF/UNAIDS k roziøování HIV testování a poradenství v Asii a Pacifiku17,
dochází v mnoha zemích a v mnoha souvislostech k vynucenému HIV testování, a to v rozporu z etickými zásadami a základními právy na vyjádøení souhlasu, na soukromí a na tìlesnou integritu. S výjimkou vyetøení na HIV u krve, krevních produktù a pøed vemi zákroky, které zahrnují pøenos tìlesných
tekutin nebo tkání, není naøízené nebo povinné HIV testování pro úèely veøejného zdraví úèinné a pøedstavuje poruování lidských práv.
Doporuèení 21
WHO a UNAIDS musí podniknout konkrétní a udritelné opatøení proti takové politice a postupùm, které vyadují nebo povolují naøízené a povinné testování, vèet) WHO, UNICEF, UNAIDS (2007). Spoleèná technická porada WHO/UNICEF/UNAIDS
k roziøování testování a poradenství v Asii a Pacifiku. Phnom Penh, Kamboda, 4.6. èervna 2007. Závìry a doporuèení.
17
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nì pomoci vládám pøi revizi stávajících zákonù nebo politik, které toto testování
vyadují, a vèetnì podpory pøi zplnomocnìní mechanismù lidských práv OSN a také obèanské spoleènosti k monitorování tìchto postupù a k jejich zpochybnìní.
Dodatek 1:
Referenèní skupina UNAIDS pro HIV a lidská práva
Prohláení k HIV testování, 2004
Od svého prvního zasedání v roce 2003 se Referenèní skupina UNAIDS pro HIV
a lidská práva (tehdy pod názvem Globální referenèní skupina UNAIDS pro
HIV/AIDS a lidská práva) aktivnì úèastnila diskuse o HIV testování. Zejména vydala v roce 2004 prohláení k tomu, jak zajistit rozíøení dostupnosti HIV testování a poradenství zaloené na právech (uvedeno níe)18 a v lednu 2007 vydala rozsáhlý komentáø k návrhu smìrnice WHO/UNAIDS o PITC19.
Zajitìní pøístupu zaloeného na právech
Globální rozíøení odezvy na AIDS zejména v souvislosti s testováním HIV jako
pøedpokladem rozíøené dostupnosti léèby musí být zaloeno na praxi pevného veøejného zdraví a také na respektování, ochranì a naplòování lidských práv, norem
a standardù.
Podstatou vech pøístupù a programù k HIV musí zùstat dobrovolnost testování,
a to jednak kvùli dodrování zásad lidských práv a jednak kvùli zajitìní udritelných pøínosù pro veøejné zdraví. Následující klíèové faktory, které se vzájemnì
doplòují, by se mìly øeit souèasnì:
1. zajitìní etického postupu provádìní testování, vèetnì definice úèelu testu
a výhod pro jednotlivce, kteøí se mu podrobí, a zajitìní propojení místa, kde se
test provádí, s pøíslunou léèbou, péèí a dalími slubami, v takovém prostøedí,
které zaruèuje dùvìrnost vech zdravotnických informací;
2. øeení dùsledkù pozitivního výsledku testu, vèetnì nulové diskriminace a dostupnosti udritelé léèby a péèe o osoby, jejich test je pozitivní;
3. omezení stigmatizace a diskriminace v souvislosti s HIV/AIDS na vech úrovních, zejména ve zdravotnických zaøízeních;
4. zajitìní podpùrného právního a politického rámce, v nìm se odezva roziøuje, a to vèetnì zabezpeèení lidských práv osoby, které tyto sluby vyhledají;
5. zajitìní toho, aby zdravotnická infrastruktura dostaèovala k øeení výe uvedených problémù a aby existoval dostateènì prokolený personál, který by èelil
zvýené poptávce po testování, léèbì a souvisejících slubách.
Globální referenèní skupina UNAIDS pro HIV/AIDS a lidská práva
) Prohláení bylo zveøejnìno jako pøíloha k vyhláení politiky UNAIDS/WHO o HIV testování z roku 2004 (http://www.who.int/hiv/pub/vct/statement/en/index.html)
19
) Tento komentáø je k dispozici na adrese http://www.unaids.org./en/Issues/Impact:HIV/20070601_reference_group_HIV_human_rights.asp.) Tamté.
18
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