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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizovali osvetovú akciu
pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
Zapálením sviečok a vypustením červeného balónu šťastia na pamiatku ľuďom,
ktorí podľahli ochoreniu AIDS a takisto na znak solidarity s chorými ľuďmi, ukončili
vo štvrtok večer študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach osvetovú akciu
pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS nazvanú World AIDS Day. Podujatie
sa konalo 1. decembra 2016 na študentskom internáte na Medickej 4 - v čase medzi
13. a 18. hodinou tam mali študenti pripravený infostánok, v ktorom informovali svojich
spolužiakov o rizikách prenosu vírusu HIV a zároveň sa snažili búrať predsudky
vo vzťahu k nakazeným ľuďom. Medici oslovili počas piatich hodín takmer dvesto
študentov a zažili vážne rozhovory i kopec zábavy.
„Podujatie sa konalo na prízemí medického internátu už po tretí krát a oslovili sme
spolu 194 študentov, ktorí vyplnili náš dotazník a dostali od nás červenú stužku ako symbol
tejto osvetovej akcie. Niektorí sa pristavili pri nás na dlhší čas a diskutovali sme o slávnych
osobnostiach, ktoré sú HIV pozitívne, alebo ochoreniu AIDS v minulosti podľahli.
Ich fotografie s menami sme premietali pri infostánku a mnohí ostali prekvapení z toho,
koľkí slávni ľudia sa týmto nebezpečným vírusom bez vlastného pričinenia nakazili.
Študenti sa nás väčšinou pýtali na spôsoby prenosu a dôvody, prečo sa v určitých skupinách
ľudí vyskytuje toto ochorenie častejšie, než u iných. Tých, ktorí sa zaujímali o detailnejšie
informácie, sa ochotne ujal infektológ profesor Pavol Jarčuška,“ hovorí spoluorganizátorka
World AIDS Day 2016 Lucia Čergeťová, študentka 3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach.
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Organizátorov i okoloidúcich dobre pobavili odvážlivci, ktorí sa nechali nahovoriť
aj na ukážku navliekania prezervatívu na banán. Nešlo však iba o zábavu – medici chceli
touto aktivitou upozorniť na to, že najúčinnejšia je mechanická ochrana a lieky sú proti
pôvodcovi ochorenia AIDS zatiaľ bezmocné. Dokážu iba spomaľovať reprodukciu vírusov,
ale nie zneškodniť.
„Na akcii sa podieľalo celkovo 12 študentov z Klubu verejného zdravia Spolku
medikov mesta Košice. Akcia prebehla podľa našich predstáv, aj číslo oslovených študentov
nás príjemne prekvapilo. Myslím, že budem hovoriť za celý kolektív, ktorý sa na včerajšom
skvelom projekte podieľal, keď poviem, že ak sme nejakými informáciami obohatili aspoň
časť študentov, ktorí sa pristavili pri našom infostánku, tak náš World AIDS Day mal svoj
zmysel a význam. Našim cieľom je prispievať k vzdelávaniu verejnosti v oblasti zdravia,
a tentoraz sme mali príležitosť priblížiť zákerné ochorenie, ktorým sa môže človek nakaziť
nielen z vlastnej nedbanlivosti, ale aj chybou iných, napríklad infikovanou krvou
pri transfúzii,“ poznamenáva Lucia Čergeťová.
Aktivitu medikov kvituje zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezident Slovenskej
spoločnosti infektológov SLS prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý ju prišiel osobne
podporiť a poskytnúť študentom detailnejšie informácie.
„Infekcia vírusom HIV sa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym
ochorením podobným infekčnej mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie. Aj keď môže
nasledovať viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém človeka sa bez účinnej liečby
postupne oslabuje a chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové
ochorenia, či atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera. Vírus HIV
a ochorenia AIDS, ktoré vyvoláva, dnes predstavuje celosvetový a celospoločenský problém,
pretože sa týmto vírusom nakazilo dosiaľ už asi 70 miliónov ľudí a cca 28 miliónov
ochoreniu AIDS aj podľahlo,“ konštatuje.
Realita je podľa jeho slov taká, že ani po 35 rokoch neexistuje účinný liek
na usmrtenie pôvodcu ochorenia. No vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, už
majú pacienti našťastie k dispozícii vysokoúčinnú antiretrovírusová terapiu, ktorá im dokáže
značne predĺžiť a skvalitniť život aj napriek infikovaniu vírusom.
...
Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS predstavuje smrteľné
ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus
ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV. Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou
a z matky na dieťa počas pôrodu a dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch
sa naviaže, usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové
kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek
sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii
alebo nádorovému ochoreniu. Jestvuje viacero hypotéz o pôvode vírusu HIV najpravdepodobnejšie je konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z ľudoopov
pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom.
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