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Historie



1993 první Národní program boje proti AIDS

Současnost


Vláda schvaluje:

Vláda ukládá:

Usnesení vlády ČR ze dne 29.11.2017 č. 839

Národní program řešení problematiky HIV / AIDS
v České Republice v období let 2018 – 2022

> ministrům a předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Plnit

ve své působnosti úkoly vyplývající z Národního programu
Podat zprávu Ministerstvu zdravotnictví do 31.1.2018 a dále vždy do
31.ledna o plnění úkolů včetně objemu finančních prostředků
vyčleněných na řešení problematiky HIV/AIDS
> ministru zdravotnictví

Zajistit do 31.3.2018 publikaci Národního programu
> ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
> a na webových stránkách MZ ČR

Vláda vyzývá: > hejtmany a primátora hlavního města Prahy k plnění úkolů vyplývajících
z Národního programu
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1.

Principy řešení problematiky HIV / AIDS

1 Komplexní přístup
2 Mezinárodní spolupráce
3 Odborná doporučení
mezinárodních organizací
4 Aktivní zapojení občanské společnosti
5 Dlouhodobé komplexní plánování
v souladu se současným stavem vědeckého
poznání o HIV/AIDS

6 Výsledky biologické, epidemiologické
a behaviorální surveillance infekce HIV…
S upřednostňováním účinných postupů
boje proti infekci HIV…

7 Respektování lidské důstojnosti, důvěrnosti
osobních informací, rovnosti mužů a žen, ochrany
lidských práv a svobod včetně boje s diskriminací a
stigmatizací

8 Centrální koordinace
9 Koordinace postupů v prevenci infekce HIV a
jiných onemocnění s obdobným způsobem přenosu

2.
Úvod

Výchozí situace
Epidemiologie a
surveillance
Infekce HIV u MSM

Diagnostika

Léčba

Prevence

Primární prevence
na školách

Infekce HIV u IUD
Infekce HIV u osob
poskytujících placené
sexuální služby
Infekce HIV u cizinců
dlouhodobě žijících
na území ČR
Infekce HIV u osob
ve výkonu trestu a
odnětí svobody
Epidemiologie
sexuálně přenosných
infekcí

Prevence mezi
skupinami ve
zvýšeném riziku
Prevence v obecné
populaci
Vyšetřování
gravidních žen
Povinné testování
dárců krve, buněk,
tkání a orgánů
Testování veřejnosti
Permanentní
Fakultativní

Stigma a
diskriminace

Legislativní
rámec

Financování

Zákony

Prevence

Vyhlášky

Diagnostika

Metodický
návod

Léčba

Doporučené
postupy odborných
společností

3.

Cíle Národního programu: „90-90-90“
Vychází z cílů UNAIDS – dokument Urychlené dosažení stanovených cílů (Fast-Track Targets):

Snížení počtu nových případů infekce HIV v populaci ČR
vzhledem k údajům za rok 2016 do roku 2022 o 25%
(286)

(215)
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Zvýšit % diagnostikovaných osob
žijících s HIV

Zvýšit % osob na
ART léčbě

Zvýšit % osob s nedetekovatelnou
virovou náloží

Alespoň 90% osob by mělo vědět
o své HIV pozitivitě

Alespoň 90%
diagnostikovaných by mělo
být léčeno

Alespoň 90% léčených by mělo dosáhnout
nedetekovatelné virové nálože
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diagnostikovaných by mělo
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Zvýšit podporu preventivních
aktivit na školách

Zvýšit míru užívání
kondomů v populaci MSM

Snížit míru stigmatizace MSM a
diagnostikovaných HIV+ osob a jejich
blízkých

100% dětí, kt. ukončily školní
docházku by mělo být informováno
o prevenci přenosu infekce HIV a STI

4.

Cílové skupiny
Populační skupiny s vyšším
rizikem infekce HIV
Muži mající sex s muži
Cizinci dlouhodobě žijící
v ČR, tj. rezidenti
Injekční uživatelé drog
Osoby poskytující placené
sexuální služby
Osoby ve výkonu vazby a
trestu odnětí svobody

Osoby žijící
s HIV / AIDS

Obecná
populace
Zaměřeno na:
prevenci přenosu infekce HIV
u dárců
vertikálního přenosu a sexuálního
přenosu u vulnerabilních skupin:
dárci krve, tkání, buněk a orgánů
gravidní ženy
dospívající a mladiství
sexuálně aktivní populace
s rizikovým chováním

Podpora vzdělávání zdravotnických, sociálních a pedagogických pracovníků

5.

Aktivity vedoucí k dosažení cílů
1) Aktivity na úseku prevence přenosu HIV
Populace s vyšším rizikem

Obecná populace

Odborná veřejnost

Realizovat speciální programy
(edukace, zapojit MSM)

Edukace, vrstevnické peer programy

Průběžné vzdělávání pro
pedagogické pracovníky

Rozvíjet komunitní centra
Upravit metodický a organizačně technický
rámec pro poskytování rychlých testů
Zvýšit protestovanost na HIV a STI u MSM,
terénní testy
Pilotní studie testů pro sebetestování

Podpora celostátních bezplatných
linek pomoci AIDS, webů, mobilních
aplikací a dalších moderních
technologií
Preventivní Aktivity - zvýšení znalostí
o významu bezpečnějšího sexu
Podpora sítě poradenských center
(bezplatné/anonymní testování,
mobilní testování)

Pilotní ověření nových depistážních postupů u HIV+
Podpora včasné a dostupné PEP
Zajištění prevence, diagnostiky a léčby HIV/AIDS
a STI u osob ve výkonu vazby a trestu

Podpora skríningu HIV u
gravidních žen (bez pojištění včetně)

Průběžné vzdělávání
odborných pracovníků ve
zdravotnictví a sociálních
službách
Organizace pravidelných
odborných setkání na
celonárodní úrovni

5.

Aktivity vedoucí k dosažení cílů

2) Aktivity na úseku zajištění
zdravotní péče osobám žijícím s
HIV/AIDS nebo osobám v ohrožení
nákazou HIV/AIDS

Zajištění léčby, depistáže, dispenzarizace, laboratorního
vyšetřování pacientů s HIV/AIDS
s podporou adherence k léčbě ve všech HIV centrech
v ČR podle aktuálního doporučeného postupu Společnosti
infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP. (HIV centra v ČR, SZÚ)
Zajištění skríningu a důsledné léčby dalších pohlavně
přenosných infekcí u HIV pozitivních osob včetně podpory
očkování proti VHA a VHB.
Podpora peer programů vedených HIV pozitivními
zaměřenými na bezpečnější sex, adherenci k léčbě
a psychickou podporu
Zajištění profylaktických opatření u všech HIV pozitivních
gravidních žen a jejich novorozenců, včetně nepojištěných

3) Aktivity v oblasti
destigmatizace a
sociálních služeb

Zajištění sociálních služeb osobám s HIV/
AIDS, terénních služeb pro ohrožené skupiny,
práce s rodinami a ohroženou mládeží v
oblasti HIV/AIDS
Vytvoření odborného podkladového
dokumentu pro destigmatizaci neheterosexuality dalších skupin ve vyšším
riziku infekce HIV a HIV pozitivních a zahájení
její implementace

4) Aktivity
na úseku
mezinárodní
spolupráce

Zastoupení České
republiky a spolupráce
v mezinárodních
organizacích činných v
oblasti HIV/AIDS

5.

Aktivity vedoucí k dosažení cílů
5) Monitorování,
hlášení, výzkum

Zajištění biologické a epidemiologické surveillance HIV/AIDS v ČR
Zajištění behaviorální surveillance HIV/AIDS v celkové populaci
a v populačních skupinách ve zvýšeném riziku
Výroční zpráva o HIV/AIDS v ČR
Zmapování rozsahu a způsobu realizace primární prevence
HIV/AIDS na základních a středních školách
Mezinárodní hlášení
Průběžné sledování léčebné kaskády
Sledování stigmatizace skupin ve zvýšeném riziku infekce HIV

6) Koordinace a
ﬁnancování

Činnost Koordinační skupiny Národního
programu HIV/AIDS
Realizace Dotačního programu
Národní program řešení problematiky
HIV/AIDS reagujícího na aktuální situaci

Děkuji za pozornost!
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www.prevencehiv.cz

www.mzcr.cz

