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Termín HIV+ („HIV positivní pacienti“) se v současné lékařské terminologii nahrazuje zkratkou PLWH 

(people living with HIV). Správně léčení PLWH jsou „neinfekční“. 

U správně léčených PLWH (mají nedetekovatelnou hladinu HIV RNA, nebo alespoň < 50 kopií/ml) 

nejsou potřebná žádná speciální režimová opatření nad rámec hygienického režimu ošetření „běžných 

pacientů“ (i tito mají riziko nediagnostikovaných infekcí – vč. HIV, hepatitid apod.). 

 

 

Ke stomatologickému ošetřování PLWH je na základě konsensu vedení Kliniky infekčních nemocí  

a cestovní medicíny a Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň stanoven tento doporučený 

postup: 

 

 PLWH pacienti v evidenci a léčení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny budou ke 

stomatologickému ošetření odesíláni s žádankou z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. 

 Pro pacienty PLWH bez doporučení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny či bez známého 

průběhu a léčby HIV infekce bude požadováno zhodnocení stavu aktivity HIV infekce pracovištěm 

Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. Za tímto účelem budou před zahájením 

stomatologického ošetření odeslání na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny k posouzení 

jejich rizikovosti (virová nálož, stav imunity, režim léčby apod.). 

 Není zapotřebí vyčlenit speciální stomatologické pracoviště ani ošetřovací tým. 

 U ostatních pacientů PLWH, kteří nesplňují tato kritéria, bude volen individuální postup ve 

spolupráci s Klinikou infekčních nemocí a cestovní medicíny. 

 V případě možného odložení stomatologického ošetření se vyčká po zahájení adekvátní léčby do 

nástupu efektu (nedetekovatelná hladina HIV RNA, nebo alespoň < 50 kopií/ml). 

 U neodkladných stavů se stomatologické ošetření provede v nezbytném rozsahu, za dodržování 

režimu zvýšených hygienických opatření (režim ordinace, osobní ochranné pomůcky a zvýšená 

opatrnost při výkonech). 
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