Komentář k hlášení HIV/AIDS za měsíc květen 2008
Nové případy HIV infekce:
V květnu bylo diagnostikováno 11 nových případů HIV-1 infekce: 7 případů u českých občanů (z toho
2 rezidenti) a 4 případy u cizinců.

Občané ČR: celkem 5 (muži)
šech 5 mužů MSM (muži mající sex s muži), u třech z nich byla důvodem vyšetření klinická diagnóza (ve
dvou případech dermatovenerologická), 2 byli vyšetřeni na vlastní žádost s udáním osobních dat.
U 3 homosexuálně orientovaných mužů byl současně získán anamnestický údaj o jiné sexuálně přenosné
chorobě (v jednom případě časná a ve druhém léčená syfilis, třetí muž byl zachycen jako kontakt se syfilis,
v minulosti opakovaně prodělal kapavku).
Ve dvou případech šlo o akutní HIV infekci, tři muži byli zachyceni v asymptomatickém stadiu.

Rezidenti: celkem 2 (1 muž, 1 žena)
Muž ukrajinské národnosti přiznal injekční užívání drog před 10 lety, při záchytu u něho byla
diagnostikována miliární TBC. Třiatřicetiletá žena z Polska byla zachycena z důvodu klinické diagnózy, je
injekční uživatelkou drog a v minulosti prodělala HCV.

Cizinci: celkem 4 (muži)
Dva muži z Ukrajiny jsou injekčními uživateli drog, oba byli vyšetřeni na vlastní žádost s udáním osobních
údajů. Jeden z nich (1973) prodělal virovou hepatitidu B a C, drogy užívá 11 let.
Další muž je albánské národnosti, MSM, asymptomatický, byl vyšetřen na vlastní žádost s udáním osobních
dat.
Poslední muž z Německa, byl aktivně vyhledán epidemiology jako kontakt promiskuitní ženy slovenské
národnosti zachycené v březnu letošního roku.

Úmrtí na AIDS:
U třiatřicetiletého homosexuálně orientovaného muže byla HIV infekce poprvé diagnostikována v roce 1995
ve Švýcarsku. Podle klinické klasifikace SZO-EURO prodělával od roku 1997 symptomatickou infekci - non
AIDS, bezprostřední příčinou úmrtí bylo jaterní selhání.

Porod HIV pozitivní matky:

Opožděné hlášení porodu v dubnu letošního roku, dvaadvacetiletá žena (IUD pervitin, poslední dávka srpen
2007) byla v době prvního záchytu v říjnu loňského roku gravidní, její partner je HIV negativní, narodil se jí
chlapec.
Ženě ukrajinské národnosti (1980) byla HIV pozitivita zjištěna v 21. týdnu těhotenství v lednu 2008, její
partner je HIV pozitivní, také jí se narodil chlapeček.
HIV status obou dětí bude uzavřen po dovršení 18. měsíce věku.

