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KOŠICE - V utorok 1. decembra  v čase medzi 13. a 18. hodinou zorganizujú študenti 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti 
AIDS.   
 
 

 

V študentskom internáte na Medickej 4 pripravia dve stanovištia, kde si budú môcť ich 
kolegovia vyplnením dotazníka overiť, čo vedia o HIV a overiť či nacvičiť si správnu techniku 
navliekania kondómu na banáne. Všetci, ktorí  vyplnia dotazník, budú zaradení do tomboly, 
v ktorej môžu vyhrať fonendoskop, internet na letný semester a kurz prvej pomoci. 
Okoloidúcim budú dobrovoľníci rozdávať letáčiky s informáciami o tomto nebezpečnom 
ochorení a červené stužky, ktoré sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS. Ich pripnutie 
predstavuje vyjadrenie solidarity s nakazenými a tiež šírenie myšlienky prevencie. Na záver 
podujatia sa uskutoční zapálenie sviečok za obete AIDS a symbolický sviečkový pochod 
študentov okolo internátov (začiatok bude po 18. hodine na Medickej 6). 

 Prvý decembrový deň sa ako Svetový deň AIDS pripomína sa už vyše štvrťstoročie. Syndróm 
získanej imunitnej nedostatočnosti 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, z ktorých najpravdepodobnejšie je 
konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z niektorého druhu ľudoopov 
pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom desaťročia predtým, ako bol objavený. Jeho 
prenos na človeka dnes predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. 

 „Predtým neznáme ochorenie spojené s atypickým zápalom pľúc u viacerých pacientov 
popísal ako prvý pred 34 rokmi lekár Michael Gottlieb pôsobiaci v San Franciscu a chorobu 
nazval ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Neskôr sa zistilo, že 
chorých je viac nielen v USA, ale aj ďalších západných krajinách a je rozšírené hlavne v 
komunite homosexuálov. Vírus HIV sa podarilo izolovať prvý krát z lymfatických uzlín 
chorého v roku 1983 v parížskom Pasteurovom ústave a v nasledujúcom roku tím profesora 
Galla v USA izoloval tento vírus od viacerých pacientov a označil ho za pôvodcu AIDS. 
V priebehu nasledujúcich desaťročí sa stal z infekcie HIV celosvetový problém, pretože  sa 
týmto vírusom nakazilo doteraz približne 65 miliónov ľudí a vyše 25 miliónov už ochoreniu 
AIDS aj podľahlo. Prevažná väčšina chorých nemá prístup k efektívnej liečbe, no vo 
vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, majú pacienti k dispozícii vysokoúčinnú 
antiretrovírusová terapiu, ktorá im dokáže značne predĺžiť a skvalitniť život napriek 
infikácii vírusom,“ hovorí zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezident Slovenskej spoločnosti 
infektológov SLS Pavol Jarčuška, podľa ktorého tvoria homosexuáli aj veľkú časť slovenských 
pacientov. Ako upresňuje, kumulatívny počet pacientov (teda žijúcich, aj už nežijúcich) 
evidovaných v SR je 798. V Košiciach je dispenzarizovaných 79 pacientov.  

 „Infekcia sa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym ochorením podobným 
infekčnej  mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie, no aj keď môže nasledovať aj 
viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém sa bez účinnej liečby postupne oslabuje. 
Chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové ochorenia, prípadne sa u neho 
objavia atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera,“ konštatuje Pavol Jarčuška, 
ktorý v súvislosti s nebezpečným ochorením varuje homosexuálov i všetkých heterosexuálov 
pred rizikovým pohlavným stykom. V databáze jeho pacientov sa totiž vyskytujú aj ženy, 
ktoré sa nakazili pri svojom vôbec prvom sexuálnom kontakte... 

 

 


