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Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života HIV pozitivních lidí. Cílem mé 

práce je zhodnotit kvalitu života HIV pozitivních lidí, zjistit, které z vybraných faktorů kvalitu 

života a zdraví ovlivňují. 

 Teoretická část práce definuje HIV/ AIDS a stručně popisuje jeho historii, etiologii a 

epidemiologii HIV. Zdůrazňuje význam pravidelnosti a přesnosti léčby HIV infekce. Ukazuje 

důležitost edukace veřejnosti, způsob prevence přenosu viru a výskytu HIV/AIDS. Připomíná 

cíle projektu Zdraví 21 zaměřující se na primární prevenci. Popisuje, jak lze zajistit kvalitu 

ošetřovatelské péče o tyto pacienty, na které se aktivně podílejí sestry.  

 Autorka s pomocí vedoucího práce vybrala, přeložila a pilotně ověřila vhodný 

zahraniční dotazník, který zjišťuje kvalitu života HIV pozitivních pacientů. U vybraného 

souboru HIV pozitivních pacientů jsem pomocí tohoto dotazníku diagnostikovala a zhodnotila 

jejich kvalitu života, získala jsem informace o pocitech únavy, problémech se spánkem, se 

soustředěním, s pamětí, s každodenními aktivitami, se zvládáním fyzické zátěže, se 

žaludečními problémy, s chutí k jídlu, se změnou tělesné hmotnosti a vzhledu, s kožními 

obtížemi. Dále bylo zajímavé hodnotit jejich trávení volného času, vztah s rodinou po sdělení 

diagnózy, obtíže v milostném životě, strach z odhalení pozitivity přáteli a možnosti přenesení 

infekce, deprese, pocity při kontrole a čekání na sdělení výsledků jejich zdravotního stavu; 

myšlenky co bude následovat při nakažení běžnou infekcí pro každého z nás, strach z 



prohloubení závažnosti nemoci, zda pomáhá náboženské přesvědčení žít s HIV, spokojenost 

se zdravotní péčí, která se jim dostává, mají-li finanční problémy, obavy mít dítě, jeho 

zabezpečení a zdravotní stav po porodu. Snášení každodenního braní léků, obtěžující vedlejší 

účinky antiretrovirotik, pravidelnost braní léků, názor na množství léků. Zjišťovala jsem, 

které z vybraných faktorů kvalitu života těchto pacientů významně ovlivňují. Konkrétně se 

jednalo o věk, pohlaví, profesní aktivitu, úroveň vzdělání, rodinný stav, etnický původ, rok 

stanovení diagnózy, aktuální stádium nemoci, způsob přenosu, jiná aktuální onemocnění ve 

vztahu k HIV, HAART, o frekvenci užívání léků, počet užívaných kapslí, léčbu ostatními 

léky k základnímu onemocnění, hladinu CD4+ a virovou nálož RNA HIV. 

 


