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TLAČOVÁ  SPRÁVA      
         
Košice, 3. december 2019 
                                                                                                                                               

Medici pripravili osvetový Týždeň WAW: 
 
 
 

V rámci World AIDS Week pri príležitosti Svetového dňa boja 
proti AIDS informujú o závažnom ochorení študentov i verejnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti Lekárskej fakulty 
UPJŠ v pondelok 2. decembra 2019 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 
svojim kolegom na všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a tiež na Technickej univerzite Košice a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie.   

 Dnes pokračujú osvetové aktivity medikov v rámci World AIDS Week večerným 
sviečkovým pochodom organizovaným v spolupráci s územným spolkom Slovenského 
červeného kríža Košice-mesto na Hlavnej ulici. Pochod, ktorého hlavnou ideou je búranie 
predsudkov a vyjadrenie solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi a spomienka na tých, ktorí 
ochoreniu AIDS podľahli, začne o 18.30 h. pred budovou bývalého Tesca. Zajtra večer sa 
uskutoční ešte PUBQUIZ v pizzerii BambaLina. 
  

 „Myšlienkou WAW - World AIDS Week, ktorý organizuje Spolok medikov mesta 
Košice, je zvýšiť povedomie o problematike HIV a AIDS a informovať širokú verejnosť o 
spôsoboch prenosu HIV a možnostiach prevencie. Začali sme osvetou v radoch študentov, 
pre ktorých sme v pondelok pripravili aktivity na piatich fakultách UPJŠ a tiež na TUKE 
a UVLF, kde sme oslovili celkovo 581 ľudí a objasnili im možné spôsoby prenosu 
ochorenia,“ hovorí predseda Spolku medikov mesta Košice, študent 5. ročníka Lekárskej 
fakulty UPJŠ Adam Nedoroščík. 
  

 Počas programu na troch košických univerzitách mali študenti možnosť získať nielen 
dôležité informácie o víruse HIV a ochorení AIDS, ale dostali aj červenú stužku ako symbol 
boja proti AIDS, informačné brožúry a prezervatívy predstavujúce účinný spôsob ochrany pri 
sexuálnom styku. „Našim cieľom je tak prevencia, ako aj boj proti diskriminácii 
a stigmatizácii nakazených, keďže vírus sa šíri výlučne telesnými tekutinami a nie bežným 
fyzickým kontaktom, napríklad podaním ruky,“ dodáva Adam Nedoroščík. 

 
 
   
 

      
 
 

World AIDS Day (WAD) 2019 na Lekárskej fakulte UPJŠ – foto:UPJŠ LF Žofia Hnátová 
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     Svetový deň AIDS sa vo svete pripomína prvý decembrový deň od roku 1988. 
      
     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... 
 
       
 
Tlačovú správu nájdete archivovanú na: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-verejnost-a-media/tlacove-spravy/ 
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