
Nasazení léčby HIV infekce se doporučuje každému, jehož počet CD4 klesl pod 
350 a kdo se cítí připraven léčbu zahájit. Nasazení léčby se zvláště doporučuje pro 
pacienty, jejichž počet CD4 klesl pod 200.

Ohledně dotazů týkajících se léčby HIV infekce se obraťte na vašeho lékaře.  
Ten vám rovněž pomůže určit, jestli jste připraveni léčbu zahájit.

Někdy začínají lidé s léčbou, i když je jejich počet CD4 nad 350. Váš lékař to může 
doporučit, jestliže:

l jste nemocní díky HIV,
l máte jiné zdravotní problémy (např. žloutenku nebo cukrovku),
l je u vás vysoké riziko srdečního onemocnění,
l vám je přes 50 let, nebo
l máte vztah s osobou HIV negativní (léčba snižuje riziko přenosu HIV).
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Každý rok NAM poskytuje 
informační zdroje zdarma tisícům 
lidí. Přispějte prosím sponzorským 
darem na www.aidsmap.com/
donate.

Informace v této brožuře vycházejí 
z doporučení v oblasti péče a léčby 
HIV infekce v Evropě.

Poděkování k českému vydání:
Vladimír Ondris (překlad)
a Česká společnost AIDS pomoc 
(www.aids-pomoc.cz) 

NAM je organizace zabývající se problematikou HIV, sídlící ve Velké Británii. Úzce 
spolupracujeme s odborníky na poli medicíny, výzkumu a sociální péče a s lidmi 
zasaženými HIV. Vydáváme tištěné a on-line informace o HIV v angličtině, včetně 
informací pro HIV pozitivní a pracovníky zabývající se problematikou HIV.

Na tyto materiály se vztahují autorská práva organizace NAM. NAM nezodpovídá 
za přesnost překladu ani za odlišnost místních specifik.

Litujeme, že jako anglicky mluvící organizace nejsme schopni komunikovat v 
češtině. Nicméně naše webové stránky aidsmap.com obsahují databázi služeb na 
celém světě. Může být použita k vyhledání místních organizací a zdravotnických 
zařízení. 

Na stránkách aidsmap.com si lze přečíst nebo stáhnout další naše přeložené 
materiály.



Není nezbytné, 
aby vám byla léčba 
nasazena okamžitě. 
Záleží na tom, jak 
vir HIV doposud 
ovlivnil váš 
imunitní systém.

Důležitá fakta
l Evropská zdravotnická 
směrnice doporučuje 
zahájit léčbu tehdy, 
pokud počet CD4 klesne 
pod 350.
l Užíváním léků 
předejdete dalšímu 
poškozování vašeho 
imunitního systému. 
Rovněž se sníží riziko 
rozvoje onemocnění v 
budoucnosti.

Imunitní systém zajišťuje přirozenou 
obranu organizmu. Když je silný, je 
tělo schopno zvládnout infekce a 
nemoci samo. 

Množství buněk CD4 v krvi 
poskytuje informaci o vašem 
imunitním systému. Vysoký počet 
CD4 znamená, že váš imunitní 
systém je silný.

Jestliže je váš počet CD4 nízký, znamená 
to, že HIV oslabil váš imunitní systém.

Klesne-li vám počet CD4 pod 350, 
doporučuje se nasadit léčbu.

Léčba HIV infekce obnáší užívání léků 
každý den ve stejnou dobu. Měli byste 
být na to připraveni.

Léčba upevní váš imunitní systém. 
Bude schopen opět bojovat s 
infekcemi a nemocemi.
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