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Sviečkovým pochodom 1.decembra, si uctia pamiatku zosnulých 
na AIDS 

 
 

 
KOŠICE - Už dvadsaťštyri rokov sa v prvý decembrový deň pripomína 

problematika HIV a AIDS. Členovia Klubu verejného zdravia Spolku 
medikov mesta Košice pripravili v spolupráci s Mládežou Slovenského 

červeného kríža a Občianskym združením Pomocná ruka, ktorá poskytuje 
pomocné služby drogovo závislým, na sobotný podvečer sviečkový 

pochod. 
 

 

 
 

 
 

„Začne o 18. hodine pred Tescom na Hlavnej ulici a bude smerovať 
k Vedeckej knižnici. Jeho cieľom je uctiť si pamiatku obetí AIDS, 

podporiť ľudí infikovaných HIV, vzbudiť pozornosť verejnosti a 
mobilizovať spoločnosť v boji proti tomuto ochoreniu. Okrem toho 

sme pripravili interaktívne besedy pre stredoškolákov, ktoré sa 
uskutočnia v závere tohto a začiatkom budúceho týždňa,“ informuje 

vedúca Klubu verejného zdravia Spolu medikov mesta Košice Kristína 
Žiarová. 

 
AIDS je skratka pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti a 

predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými 
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tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 

(HIV). Predpokladá 
sa, že sa jedná o mutáciu opičieho vírusu, ktorý sa preniesol na človeka. 

Prenášaťsa môže pohlavným stykom, krvnou cestou a tiež z matky na 

dieťa počas pôrodu, pričom ochorenie AIDS predstavuje posledné štádium 
infekcie HIV. 

 
Na Slovensku sa prvý prípad nákazy HIV objavil v roku 1985 a odvtedy sa 

vírusom infikovalo 419 občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na 
Slovensku - z nich 30 sa ich nakazilo v tomto roku. Na východe je 

evidovaných 52 infikovaných, prevažne mužov a vekový priemer 
pacientov je približne 35 - 40 rokov. „Veľkú časť slovenských 

pacientov tvoria homosexuáli. Na Slovensku je našťastie len málo 
pacientov infikovaných pri vnútrožilovom užívaní drog, čo je to 

pozitívna informácia, pretože ak sa táto nákaza dostane do 
komunity narkomanov užívajúcich drogy vnútrožilovým spôsobom, 

šíri sa obyčajne veľmi rýchlo. Príkladom toho je Ukrajina, ktorá má 
asi 300 000 infikovaných, pričom 80 až 90 percent pacientov sa 

nakazilo vnútrožilovým podávaním drog,“ konštatuje prof. MUDr. 

Pavol Jarčuška. 
 

Ako dodáva, pacienti infikovaní HIV sú obyčajne promiskuitnejší, než je 
bežný priemer, no len dvaja či traja pacienti z východoslovenského 

regiónu boli veľmi promiskuitní - jeden z nich udával až 4000 sexuálnych 
partneriek. „Zhruba jedna tretina našich pacientov mala jednoducho 

iba veľkú smolu a jedna pacientka sa dokonca infikovala od svojho 
prvého a jediného sexuálneho partnera,“ poznamenal Jarčuška. 

 


