Tiskové prohlášení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Česká společnost AIDS pomoc
za podpory a ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem,
Severočeským divadlem a Novým divadlem v Plzni
20. květen 2018 - International AIDS Candlelight Memorial
International AIDS Candlelight Memorial – Světlo pro AIDS je jednou ze dvou
celosvětových kampaní v oblasti HIV/AIDS. První Světlo pro AIDS se uskutečnilo v
roce 1983, kdy ještě nebyla známa příčina AIDS a bylo zaznamenáno několik tisíc
úmrtí na AIDS. Druhá kampaň Mezinárodní den boje proti HIV/AIDS (1.prosince)
vznikla z iniciativy Světové zdravotnické organizace o 5 let později. Byly známy cesty
přenosu viru a účelně mohla být podpořena prevence.
Symbolem „Světla pro AIDS“ jsou červeně nasvícené významné objekty a
dominanty. V letošním roce se tak již pátým rokem stane v Praze i v dalších městech.
Světlo pro AIDS tradičně připravuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP), ke
které se připojuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ Ústí).
V roce 2018 se k aktivitě s podtitulem Reflect on the past and preparing for our
future - Zamysleme se nad minulostí a připravme se na budoucnost
ve spolupráci se ZÚ Ústí připojuje město Ústí nad Labem a Plzeň. Ve vzájemné
spolupráci obou organizací a magistrátů dotčených měst se podařilo tuto
symbolickou aktivitu rozšířit a založit tradici.
V rámci vzpomínkového dne na oběti nemoci AIDS tak chceme symbolicky upozornit
na problém HIV/AIDS a dalšími aktivitami následně zvyšovat povědomí o problému.
Solidaritu bychom chtěli demonstrovat červeným nasvícením budov tradičně třetí
květnovou neděli 20. května 2018, v čase od 21:00 hod. do 24:00 hod.

V Ústí nad Labem bude „svítit červeně“ Severočeské divadlo a v Plzni Nové
divadlo.

Ve srovnání s ostatními vyspělými evropskými, ale i východoevropskými
zeměmi je situace ve výskytu HIV/AIDS v České republice příznivější. Alarmující je
však prudký nárůst počtu HIV pozitivních osob v ČR v posledních letech – 68
nových případů v roce 2000 v porovnání s 254 HIV+ osobami v roce 2018. Trend
výskytu nových HIV infikovaných od roku 2012 každoročně kolísá kolem 250 případů.
V prvních třech měsících roku 2018 bylo diagnostikováno 58 nových HIV+ osob, za
posledních 12 měsíců to je 244 HIV+ osob.
Povědomí a možná i tabuizace této infekce, která převládala v 90. letech je v
současné době opuštěna a celý svět se snaží racionálně čelit této hrozbě.
Považujeme proto za důležité upozorňovat na problém HIV/AIDS a především
upozorňovat na možnost racionální prevence – poskytováním informací,
vzděláváním a zajištěním dostupného testování a poradenství. ZÚ Ústí aktivity na
poli prevence HIV/AIDS vyvíjí již mnoho let, působnost naší organizace je v rámci
9 krajů České republiky. Loňská data prokázala, že 18,1% nově zjištěných HIV
infikovaných bylo zjištěno pozdě, což zhoršuje úspěšnost léčby a umožňuje další
šíření viru. Proto klademe velký důraz na dostupnost a propagaci testování. V
Ústeckém kraji dostupnost testování zajišťují poradny HIV/AIDS v Chomutově,
Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem, úspěšně již pátým rokem probíhá na školách
interaktivní, edukativní program HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách,
který zvyšuje znalosti žáků a studentů v dané problematice a zároveň formuje
postoje mladých a vede je ke zdravému sexuálnímu chování. Tento program nabídne
ZÚ Ústí v rámci kampaně Světlo pro AIDS školám v Ústí nad Labem a Plzni zdarma.
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