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TLAČOVÁ  SPRÁVA      
         
Košice, 5. december 2018                                                                                                                                                             

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili pri príležitosti  
Svetového dňa boja proti AIDS rôzne osvetové aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti Lekárskej fakulty 
UPJŠ v pondelok 3. decembra 2018 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS na 
všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na Technickej 
univerzite Košice. 

 

 „Cieľom World AIDS Day, ktorý organizoval Spolok medikov mesta Košice, bolo 
zvýšiť povedomie o problematike HIV a AIDS a informovať študentov, zamestnancov a 
návštevníkov dvoch univerzít o spôsoboch prenosu HIV a možnostiach prevencie. Tento rok 
sme sa zamerali aj na boj proti diskriminácii a stigmatizácii HIV pozitívnych ľudí, čomu 
určite napomáha aj edukácia spoločnosti. Nebezpečný vírus sa totiž šíri iba telesnými 
tekutinami a nie napríklad podaním ruky, ako sa mnohí mylne domnievajú, na čo sme 
chceli takisto poukázať,“ hovorí študent 4. ročníka UPJŠ LF Adam Nedoroščík a predseda 
Spolku medikov mesta Košice. 
 

         
 

World AIDS Day (WAD) 2018 na Lekárskej fakulte UPJŠ – foto:UPJŠ LF Žofia Hnátová 
 
 

 Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Počas dopoludňajšej študenti v informačných 
stánkoch na všetkých fakultách UPJŠ a TUKE poskytovali informácie o prenose vírusu HIV, 
kvalite života a liečbe infikovaných, ich právach, povinnostiach a tiež diskriminácii, s ktorou 
sa v živote stretávajú. „Počas dopoludňajšieho programu mali okoloidúci možnosť 
dozvedieť sa veľa nového o tejto diagnóze, pripnúť si červenú stužku ako symbol boja proti 
AIDS a odniesť si informačnú brožúru, nálepky či prezervatívy. V rámci tejto aktivity sa 
nám podarilo osloviť 459 ľudí, ktorí vyplnili aj dotazník s otázkami o HIV a AIDS, takže 
budeme mať možnosť overiť si, aké sú ich vedomosti o príčinách a prenose tohto 
nebezpečného ochorenia. Výsledky dotazníkového prieskumu vyhodnotíme v priebehu 
najbližších dní,“ poznamenáva Adam Nedoroščík.  
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 V rámci popoludňajšej časti sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ premietal film s 
tematikou HIV nazvaný „HOW TO SURVIVE A PLAGUE“ a po ňom nasledovala panelová 
diskusia v jednej z posluchární, na ktorú prijal pozvanie uznávaný infektológ prof. MUDr. 
Pavol Jarčuška, PhD. a Slavomíra Húšťová z občianskeho združenia PRIDEKOŠICE.  

 

 „Obaja rečníci nám priblížili prácu s HIV pozitívnymi ľuďmi, terapiu tohto 
ochorenia, ako aj komunikáciu a cítenie HIV pozitívnych osôb.  Diskusia bola veľmi 
zaujímavá a rečníkom chcem týmto poďakovať za ich ochotu a čas venovaný študentom. 
Rovnako ďakujem všetkým kolegom, ktorí pomáhali so zabezpečovaním všetkých aktivít 
v rámci World AIDS Day,“ dodáva A. Nedoroščík.  
 

 Deň venovaný osvete a búraniu predsudkov ukončili študenti sviečkovým pochodom 
pred Lekárskou fakultou UPJŠ ako vyjadrenie solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi i tými, 
ktorí ochoreniu AIDS už v minulosti podľahli.  
 

 
F O T O G A L É R I A : 

 

       
 

Foto: propagačný materiál k WAD, panelová diskusia a ukončenie sviečkového pochodu na UPJŠ LF 
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     AIDS - 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 alebo 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. Realita je taká, že ani po 
štyroch desaťročiach nebol objavený účinný liek, ktorý by dokázal eliminovať vírus HIV, no vyspelých 
krajinách, vrátane Slovenska, majú pacienti k dispozícii vysokoúčinnú antiretrovírusovú terapiu, ktorá im dokáže 
značne predĺžiť a skvalitniť život infikovaných. 
 
     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... 
 
      Svetový deň AIDS sa vo svete pripomína prvý decembrový deň už roku 1988. 
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