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Níže mů
ůžete vidět odstrašujíccí čísla HIV
V+ registrov
vaných oso
ob v evropsských zemíích. Tato
čísla se
e rapidně zvvyšují každýým rokem. V ČR a SR
R je ještě ša
ance tento rrůst HIV po
ozitivních
oddálit. Počet nakkažených virem
v
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211(0,23%) každá 430. osoba
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0 - počet ob
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28%) každá
á 353.
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Německko: 70.000 - počet obyvvatel: 81.87
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1
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00 - počet obyvatel: 10..632.069(0,40%) každá
á 253. osob
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Holandssko: 22.000
0 - počet obyyvatel: 16.5
531.294(0,13%) každá 751. osoba
a
Belgie: 14.000 - po
očet obyvate
el: 10.788.7
760(0,13%) každá 770. osoba
Rakoussko: 15.000 - počet obyyvatel: 8.364
4.095(0,18)) každá 557
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41.850.000((0,69) každá
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ba
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06(0,76) kažždá 131. os
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3
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oba
Rumunssko: 16.000
0 – 21.482.3
395(0,07) ka
aždá 1343. osoba
Česká Republika
R
2
2000
– 10.489.970(0,02
2) každá 52
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5
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Počty registrovan
Dnes jsou nám zná
ámi pouze počty
p
registtrovaných nakažených
n
eme brát
, ale tyto číísla nemůže
ém případě
ě jako kone
ečná. Odbo
orníci na problematiku
u hovoří o skutečnostti, že se
v žádné
může je
ednat až o desetinásob
d
bek.
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Za před
dpokladu 10
0-ti násobku
u skutečnosti ČR: každá 524. oso
oba
SR: každá
á 1083. oso
oba
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