
 

 

 

Tisková zpráva: Moravané měli možnost se otestovat na HIV. Využilo ji 139 
zájemců  

V šesti vybraných městech Moravy navštívilo mobilní testovací pracoviště České 
společnosti AIDS pomoc celkem 139 žen a mužů, kteří si nechali zjistit svůj HIV 
status. Mobilní bezplatné anonymní testování na HIV probíhalo od 1. 9. do 9. 9. 2016 
a pokrylo Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.  

Testovací šňůra startovala v  Kroměříži a na test se zde dostavilo 23 zájemců. Druhý 
den, v pátek 2. 9. 2016, probíhalo testování v Přerově, kam na náměstí Přerovského 
povstání dorazilo 18 zájemců. Moravskoslezský kraj byl pokryt třemi testovacími 
místy, a to před poliklinikou ve Frýdku-Místku (34 testů), před obchodním domem 
Elan v Havířově s 12 provedenými testy a v Třinci (10 testů).  Poslední testovací 
termín byl 9. 9. 2016 v Olomouci, kdy poradci provedli předtestový pohovor se 42 
zájemci a následně i oni po 20 minutách čekání zjistili svůj HIV status.  

“Regionální testování na HIV podporuje Česká společnost AIDS pomoc hned z 
několika důvodů. Jednak se snažíme přiblížit všem zájemcům o test tam, kde není k 
dispozici naše poradna anebo ze zkušenosti víme, že by do ní klient z obavy, že by 
jej někdo viděl, zkrátka nešel. Druhým důležitým faktorem mobilního testování je 
zaměřit se na regiony, kde počty nakažených virem HIV stoupají a patří dlouhodobě 
mezi ty s největším počtem výskytů.” uvádí Lukáš Volf, tiskový mluvčí z České 
společnosti AIDS pomoc. 

Zájemci se mohli také dostavit na test ve standardní testovací časy do kamenných 
poraden, které jsou provozovány v Olomouci v budově Krajské hygienické stanice 
každou středu od 13:30 do 16:30 a v Ostravě na klinice infekčního lékařství ve 
Fakultní nemocnici Ostrava každý čtvrtek od 15:00 do 18:00. 

Bohužel ne všichni otestovaní zájemci byli s výsledkem testu spokojeni. Jeden 
vzorek putoval na detailní zkoumání do Národní referenční laboratoře s podezřením 
na infekci HIV nebo syfilis. V případě potvrzení pozitivního výsledku čeká nového 
pacienta zahájení léčby. U obou pohlavně přenosných nemocí je důležité jejich 
včasné zachycení a zahájení léčby. HIV je nevyléčitelná infekce, nicméně dnešní 
léky již umožňují pacientům kvalitní život a zabraňují rozvinutí v AIDS.  

Zpracoval: Lukáš VOLF, lukas.volf@aids-pomoc.cz  

13.9.2016  

 


