Tisková zpráva: Obrovský zájem o terénní testování na HIV a syfilis
V rámci celého Pride týdne přišlo do pracovišť České společnosti AIDS pomoc zjistit svůj HIV
status celkem 602 žen a mužů, z toho 432 si zašlo na test během sobotního festivalového
odpoledne na pražské Letné. Je to vůbec největší počet terénních testů na pohlavně přenosné
choroby, který byl v Česku uskutečněn během jedinného dne.
Stejně jako v předchozích letech zajistila Česká společnost AIDS pomoc, provozoval Domu světla,
i pro letošní ročník Prague Pride bezplatné anonymní testování na HIV a podpořila tak jeden z
hlavních proudů festival - prevenci. U vybraných zájemců zdravotníci testovali i na další pohlavně
přenosnou nemoc – syfilis.
Zájemci se mohli dostavit na test ve standardní testovací časy do Domu světla (pondělí 16-19 hod.
a středa 9-12 hod.), navštívit mobilní pracoviště na pražském Andělu nebo testovací centrum na
Letenské pláni. Právě na Letné se podařilo uspokojit nejvíce zájemců o test. Po zkušenostech z
předchozích let letos testovací centrum navýšilo kapacitu a disponovalo 5 sanitními vozy. Čtveřice
předtestových pracovišť se postarala o maximální komfort a čekací doba na test tak nepřekonala
ani v největší špičce 20 min.
Konkétně testovací centrum na Letné uspokojilo celkem 432 klientů, kterým byl zjištěn jejich HIV
status. U 127 z nich byl proveden i test na další pohlavně přenosnou infekci syfilis. Oproti
předchozímu roku tak na Letné bylo otestováno o 80 % více lidí na HIV a o 100 % lidí na syfilis.
Posádka andělské sanitky odbavila 107 zájemců o HIV test, Dům světla pak navštívilo 63 klientů.
Celkově bylo na všech pracovištích během jednoho týdne obslouženo 602 lidí, což je o 83 % více,
než předchozí rok.
Bohužel ne všichni otestovaní zájemci byli s výsledkem testu spokojeni. Celkem osm vzorků
putovalo na detailní zkoumání do Národní referenční laboratoře s podezřením na infekci HIV nebo
syfilis. V případě potvrzení pozitivních výsledků čeká nové pacienty 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.
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