Počet nakažených HIV neustále roste,
ostravský Zdravotní ústav nabízí bezplatné testování

Ostrava, 6. květa 2019

Nejnovější data Státního zdravotního ústavu potvrzují vytrvalý růst počtu
lidí nakažených virem HIV. Loni jich v ČR žilo 3368*. Jen za první čtvrtletí
letošního roku přibylo dalších 61 osob. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě proto i
letos nabízí bezplatné testování HIV ve své mobilní sanitce, která se zastaví na
řadě míst v Moravskoslezském kraji.
Počet lidí, kteří se nakazili virem HIV se každoročně zvyšuje. V porovnání
jednotlivých dekád od roku 1986, kdy se údaje zjišťují, nových případů přibývá
rychleji. Jenom loni žilo v celé ČR 3368 HIV pozitivních lidí. O deset let dříve to
bylo 1186 a v roce 1998 „pouhých” 392 lidí. Nejvíce případů hlásí Praha následovaná
Středočeským a Jihomoravským krajem. Moravskoslezský kraj je s 219 případy na
čtvrté pozici.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se snaží nepříznivý trend alespoň
zpomalit a občany informovat o možných rizicích. Také letos vyráží do ulic mobilní
sanitka, ve které bude probíhat bezplatné testování HIV. Každému zájemci nejprve
konzultant poradny položí pár otázek, poté obdrží anonymní pořadové číslo, a
nakonec mu sestřička odebere malé množství krve z prstu na ruce. Do dvaceti minut
se pak lidé dozví výsledek.

Mobilní testovací ambulance dorazí například do Ostravy, Frýdku-Místku nebo
Havířova. První zastávkou bude v sobotu 18. května ostravská zoologická zahrada,
kde budou v rámci Dne s RBP pracovníci Zdravotního ústavu testovat zájemce mezi
10. a 17. hodinou.
Komplexní vyšetření nejenom na přítomnost HIV, ale i žloutenky typu B, C a
syfilitidy, provádí Zdravotní ústav ve své budově na Partyzánském náměstí v Ostravě.
Více informací najdou zájemci na webu www.zuova.cz.

Termíny a místa mobilního testování HIV:
• 18.5. Ostrava, ZOO
• 23.5. Frýdek-Místek, OC Frýda
• 14.6. Ostrava, hudební festival MichalFest
• 18.7. Ostrava, hudební festival Colours
• 19.7. Ostrava, hudební festival Colours
• 12.9. Havířov
• 21.9. Mošnov, Dny NATO

*) Zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS a Státní zdravotní ústav; období:
1.1.1986-31.3.2019.

