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   TLAČOVÁ  SPRÁVA 

Košice, 2. december 2014                                                                                
 

 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prispeli v rámci 

Svetového dňa boja proti AIDS k prevencii tohto ochorenia 

 
 

      V pondelok 1. decembra 2014 zorganizovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. V priestoroch študentského 

internátu na Medickej 4 v Košiciach mali medzi 13. a 18. hodinou pripravený informačný 

stánok, ktorý navštívilo asi 120 mladých ľudí. Podujatie zavŕšili o pol siedmej večer 

sviečkovým pochodom okolo internátu. 

 

      „Okrem kvízu s desiatimi otázkami týkajúcimi sa infekcie vírusom HIV a ochorenia 

AIDS sme mali pre študentov a návštevníkov internátov pripravené aktivity, ako sexpexeso 

a puzzle so sexuálnou tematikou. Okoloidúci si tiež mohli vyskúšať navliekanie kondómu 

na banán a v pozadí stánku sa premietali krátke videá s motívom HIV a AIDS. Študenti od 

nás dostali aj informačný letáčik o tomto ochorení a červenú stužku, ktorá je symbolom 

Svetového dňa boja proti AIDS a prejavom solidarity k ľuďom nakazených HIV,“ hovorí 

študentka 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ 

v Košiciach Veronika Štureková. 

 

 

 
 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach počas osvetovej akcie 1.decembra 2014 
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      Infekcia HIV a ochorenie AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. 

Podľa organizácie UNAIDS žilo koncom roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s HIV  

a zaznamenaných bolo približne 1,5 milióna úmrtí na AIDS. 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. Ten sa môže 

prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a tiež 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.  

 

      Červená stužka ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS je tiež posolstvom podpory 

ďalšieho vzdelávania ľudí nakazených HIV a symbolom nádeje, že môžu aj napriek infekcii 

žiť plnohodnotný život. 

 
 

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk 

 
 

Pre viac informácií o podujatí kontaktujte Veroniku Šturekovú – mobil: 0918 525 633 

 

 
 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 
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