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KOŠICE: Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa AIDS 

 

Na Slovensku sa prvý prípad nákazy HIV objavil v roku 1985 a odvtedy sa vírusom infikovalo vyše 400 

občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na Slovensku 

KOŠICE 29. novembra (SITA) – Pri príležitosti Svetového dňa 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 sa o 18. hodine pred Tescom na košickej 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 Spolku medikov mesta Košice Kristína Žiarová. 

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

400 občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na Slovensku, hovorí profesor Pavol Jarčuška, zástupca 

prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice, ktorý je 

zároveň vedúcim lekárom Centra pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb a prezidentom 

Slovenskej spoločnosti infektológov. Doložil, že podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR 

medzi nakazenými dominujú muži, ktorých je šesťnásobne viac ako žien. Na východe Slovenska je 

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

   AIDS je skratka pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti a predstavuje smrteľné ochorenie 

prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej 

nedostatočnosti (HIV). Predpokladá sa, že ide o mutáciu opičieho vírusu, ktorý sa preniesol na 

človeka. Prenášať sa môže pohlavným stykom, krvnou cestou a tiež z matky na dieťa počas pôrodu, 

pričom ochorenie AIDS predstavuje posledné štádium infekcie HIV. 

 


