Zápis z 8. schůze Předsednictva Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (P-ČSAP) v roce 2014 konané
dne 8. července 2014 od 17.30 hod. v Domě světla.
Přítomni: Robert Hejzák (RH), Petr Pazdiora (PP), Jakub Tomšej (JT), Július Szabó (JS), Petr Mach (PM),
Jiří Pavlát (JP)
Omluven: Max Blanck
Uvítání účastníků
1. Průběh zasedání mezirezortní Koordinační pracovní skupiny 11.6.2014 (PP). Shrnutí jednotlivých
bodů jednání – zápis bude doručen oběma účastníkům za ČSAP (zaslán 10.7.2014). Z programu a dat
PP a RH nejvíce zaujal vysoký podíl nově podchycených HIV+ na základě vyšetření na vlastní žádost
(121), vysoký podíl DS na těchto vyšetřeních, cca 15 % je bohužel zachyceno až ve stadiu AIDS, ve
věznicích podchyceno 31 HIV+ osob, podle odhadu dr. Němečka je počet HIV+ cca dvojnásobný,
kontakt s potenciálními partnery při řešení problematiky (Úřad vlády). Další jednání přelom září-říjen
2014.
Úkol pro členy předsednictva: projít jednotlivé body Národního programu na roky 2013-2017 a
připravit podklady pro jeho obsahové změny včetně definic jednotlivých markerů, termín: do příštího
zasedání předsednictva.
2. Nutnost akreditace ČSAP u MŠMT. K účasti v dotačním programu MŠMT bude nutné urychleně
zajistit akreditaci ČSAP u MŠMT.
Úkoly pro: RH: kontakt s MŠMT, PM: náplň akreditací, JS: rozešle www ohledně náplní
3. Diskuse o přípravě behaviorálních studií, možnostech překladů textů pro klienty HIV – oslovit MŠMT,
RR, národní manažerku, dr. Jágrovou (HShlMP) – úkol pro JP, RH, PP
4. Aktualizace jednacích řádů, podpisového a pracovního řádu – odloženo na příští zasedání
předsednictva.
5. Pilotní projekt testování na syfilis v rámci HIV testování v DS. Dr. Procházka navrhl provedení pilotní
studie prevalence syfilis mezi klienty DS – je třeba pečlivě připravit. Dr. Pazdiora navrhl rozšíření
testování o vyšetření protilátek anti-VHC; prodiskutuje s NRL. Případné studie cílit na MSM.
6. Diskuse o indikátorech kvality činnosti: je třeba navázat na úvahy minulého předsednictva. Úkol pro
pracovníky DS - příprava indikátorů a následná diskuse na předsednictvu
7. Novela zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Bohatá diskuse ke 2 problémům, tj.
povinnosti hlásit HIV status při přijetí do zařízení sociální péče a povinnost vyšetření na základě
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Budou osloveni různí poslanci a další subjekty, které by
novele zákona zabránily. PP poukázal na to, že povinnosti vycházejí z toho, že i na infekci HIV se musí
vztahovat obecné předpisy jako na ostatní infekční onemocnění. Platí to ve vztahu k nosičům, tj.
problém ZSP (v legislativě zakotvena povinnost již od r. 2000!) - problémem je, že pojem ZSP
v současnosti zahrnuje nejen lůžková, ale i ambulantní, konzultační zařízení. Je proto žádoucí
terminologické upřesnění. Možnost uložit vyšetření rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví
vychází ze zkušeností s neukázněnými nespolupracujícími osobami – cílem není rozhodně povinné
vyšetřování a represe. Popření těchto obecných pravidel může znamenat konec vnímání infekce HIV
jako samostatného problému nejen i v legislativě, ale i v dotačních programech. Tento názor je

v předsednictvu menšinový, většina P-ČSAP vidí větší problém v stigmatizaci HIV+ osob a absenci
důvodů, které se upírá k jednáním na MZ a ovlivňování poslanců při projednávání novely zákona
(podle aktuálních informací novela bude projednávána v září, v srpnu se uskuteční setkání zástupců
MZ,
MŠMT
a
ČSAP).
Vystoupení
JT
v televizi
je
dostupné
na
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100703/video/336190.
Je
třeba připomenout, že stát v současnosti dostatečně nepodporuje osvětu související s prevencí HIV.
8. Náplň a periodicita současného dvouměsíčníku Pozitivně! K dvouměsíčníku proběhne samostatná
schůzka redakční rady za účasti členů P-ČSAP dne 15.7.2014.
9. Prague Pride 2014. Ředitel DS seznámil přítomné s chystaným programem Prague Pride. Mj. bude
zajištěno prodloužení ordinačních hodin pro testování, bude využita mobilní ambulance, besedy
s HIV+, distribuce propagačních materiálů. Předseda ČSAP upozornil na vhodnost získávat od
vyšetřovaných osob informaci, kde se dozvěděly o možnostech vyšetření. Tím by mj. mohla být
dokumentována efektivnost obdobných akcí. Úkol: JP zajistí sběr marketingových dat v rámci
testování.
10. Přijetí nových členů. RH upozornil na blížící se termín rozhodnutí o přijetí nových členů ČSAP, JS
pověřen kontrolou prokázání zájmu uchazečů na činnosti ČSAP.
11. Zápis spolku do rejstříku spolků. Po ověření podpisu předsedy ČSAP bude proveden zápis do
rejstříku spolků – zodpovídá JT.
12. Rozpočet ČSAP pro rok 2014. Ředitel DS seznámil členy předsednictva s předběžnými údaji o plnění
rozpočtu v 1. pololetí 2014. Členům předsednictva bude rozeslán zjednodušený tabulkový výstup,
podrobně se rozpočtem bude zabývat P-ČSAP na dalším jednání (zodpovídá JP).
13. Ředitel DS seznámil přítomné s průběhem pohovorů se zaměstnanci DS, do 22.7. slíbil dokončení
systému hodnocení a popisů práce (zodpovídá JP).
14. Životní pojištění pro HIV+ osoby. Ředitel DS poskytl info o stavu řešení problému vyloučení infekce
HIV z pojistného plnění. K problematice životního pojištění je nutné získat odborné podklady od dr.
Machaly a dr. Jilicha, následně je rozpracuje určená osoba (zodpovídá JP).
15. Odhlasováno zvýšení ceny ubytování a režim pohybu návštěv přes recepci, evidence vyžadovaných
údajů bude diskutována na příštím jednání P.
16. JT seznámil přítomné s případem neplatiče za ubytování (dluh cca 20 000 Kč), dotyčný falšoval i
stvrzenky o zaplacení. Daniel Skála a JT pověřeni podat trestní oznámení.
17. PP upozornil ostatní členy P-ČSAP na žádost MB o uvolnění z předsednictva ČSAP.

Zapsal: prof. MUDr. Petr Pazdiora,CSc.
místopředseda ČSAP

Ověřil: ing. Robert Hejzák
předseda ČSAP

