
 
 
 
Svazijsko: Lékaři bez hranic zavádí inovační lékařský program zaměřený na 
prevenci přenosu HIV/AIDS z matky na dítě 
 
Zabránění přenosu viru HIV/AIDS z matek na děti představuje důležitý krok ve snaze 
zastavit epidemii této choroby ve Svazijsku. 
 
Od února roku 2013 realizují Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) ve 
spolupráci se svazijským ministerstvem zdravotnictví v regionu Nhlangano na jihu 
země inovační program, tzv. PMTCT B+ (prevence přenosu z matky na dítě, varianta 
B+). Cílem programu je během následujících čtyř let zahájit co nejdříve po diagnóze 
léčbu 2 000 HIV pozitivních těhotných žen. Dosud se do programu zapojilo více než 
200 žen. 
 
„Ve Svazijsku dosahuje výskyt HIV/AIDS mezi těhotnými ženami téměř 40 procent, 
což je mimořádně znepokojivé. Bez léčby se nakazí 25 až 40 procent dětí, které se 
těmto HIV pozitivním matkám narodí,“ vysvětluje Dr. Serge Kabore, lékařský 
koordinátor Lékařů bez hranic ve Svazijsku. „Cílem tohoto nového programu PMTCT 
B+ je zahájit doživotní antiretrovirovou léčbu všech těhotných a kojících žen, které 
jsou nakaženy virem, bez ohledu na počet jejich CD4 lymfocytů. Tím se zabrání 
přenosu HIV/AIDS z matky na dítě a současně bude zachován dobrý zdravotní stav 
matek. Léčba ochrání jejich případné další děti, stejně jako jejich HIV negativní 
partnery.“ 
 
V rámci jiných způsobů boje proti AIDS rozhoduje o nasazení antiretrovirové (ARV) 
léčby počet CD4 lymfocytů v krvi pacienta. Po letech přesvědčování ze strany řady 
zdravotnických subjektů, včetně Lékařů bez hranic, zvýšila Světová zdravotnická 
organizace (WHO) prahovou hodnotu CD4, při níž se doporučuje zahájit ARV léčbu, 
z 350 na 500. Tento významný posun znamená, že větší počet pacientů nyní bude 
moci rychleji nastoupit léčbu, což je ochrání před oportunními infekcemi a sníží také 
riziko přenosu mezi lidmi.  
 
„Je nepřijatelné, že v roce 2013 je přenos HIV/AIDS z matky na dítě stále realitou,“ 
zdůrazňuje Elias Pavlopoulos, vedoucí mise Lékařů bez hranic ve Svazijsku. 
„Zavedením programu PMTCT B+ chceme ukázat, že je ve Svazijsku možné 
dramaticky snížit pravděpodobnost přenosu viru z matky na dítě a současně pomoci 
matkám zůstat v dobrém zdravotním stavu.“ 
 
Lékaři bez hranic dnes zprovozňují novou webovou stránku http://hiv.lekari-bez-
hranic.cz, která vysvětluje pilotní program PMTCT B+, jeho výhody a cíle. „Lékaři bez 
hranic a svazijské ministerstvo zdravotnictví budou pravidelně vyhodnocovat 
výsledky programu podle následujících tří kritérií: účinku z hlediska zdraví a míry 
přenosu, zkušenosti pacientů a zdravotnického personálu, a finančních aspektů. 
Doufáme, že se nám podaří ovlivnit národní zdravotní politiku tak, aby tento nový 
program byl realizován v celé zemi. Lékaři bez hranic tu fungují jako katalyzátor 
změny,“ dodává Pavlopoulos.  
 
Nový program PMTCT B+ představuje významný pokrok v boji proti epidemii 
HIV/AIDS ve Svazijsku. Dlouhodobým cílem je zvrátit vývoj epidemické křivky tím, že 
se tento program stane normou pro širokou veřejnost. PMTCT B+ je prvním krokem 
na cestě ke generaci lidí bez HIV/AIDS v regionu Shishelweni. 
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