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KORZÁR, košický denník 

Muž s HIV priznal tisícky mileniek 

 

Dievčina sa nakazila pri prvom sexe 

Na východe je HIV vírusom nakazených 52 ľudí, väčšinou muži. Infikovali sa nechráneným sexom. 

KOŠICE. Mladá východniarka je HIV pozitívna kvôli sexu s prvým a jediným partnerom. To je jeden z 

výnimočných prípadov, ktoré lekári zaznamenávajú v súvislosti so závažným infekčným ochorením. 

V štatistikách sú najčastejšie zastúpení HIV pozitívni muži s homosexuálnou orientáciou. 

Na východnom Slovensku je evidovaných 52 infikovaných. Vekový priemer mužov je od 35 do 40 

rokov. 

Hlavnou príčinou nákazy býva promiskuita. Potvrdzuje to zástupca prednostu Kliniky infektológie  

a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Pavol Jarčuška. 

Jeden z východniarov dokonca udával štyritisíc sexuálnych partneriek. Najstarším východniarom je 

64-ročný muž. Najmladšou 16-ročná dievčina. 

Ukrajinskí narkomani Pohlavný styk je u nás najčastejším spôsobom, ako sa medzi ľuďmi vírus HIV 

prenáša. Len v malom percente dochádza k infikovaniu u narkomanov, ktorí si vpichujú drogu 

injekčnou striekačkou. „Je to pozitívne, 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–tisíc infikovaných, pričom 80 až 90 percent pacientov sa 

nakazilo vnútrožilovým podávaním drog,“ dodal Jarčuška. 

Sex a drogy nie sú jedinou možnosťou, ako sa možno nakaziť závažným vírusom. Pred dvomi rokmi v 

októbri na verejnosť prenikol prípad mladého Košičana, ktorý sa mal údajne v roku 2007 po podaní 

transfúzie v košickej nemocnici infikovať vírusom HIV. 

Usmrcuje biele krvinky  

Prvá nákaza HIV sa na Slovensku spája s rokom 1985, odvtedy sa ňou infikovalo 419 Slovákov. Tridsať 

osôb sa nakazilo tento rok. Dominujú muži, ktorých je 359 oproti 60 evidovaným prípadom u žien. U 

40 osôb sa rozvinulo štádium AIDS, 48 ľudí už zomrelo. 

Predpokladá sa, že HIV je mutáciou opičieho vírusu preneseného na človeka. „Vírus HIV napáda 

jeden z typov bielych krviniek človeka, takzvané T-lymfocyty. Naviaže sa na povrch týchto buniek, 

usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil a potom nové vírusy napádajú ďalšie 

lymfocyty. Postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka viac a viac oslabuje a 

začínajú ho trápiť bežné infekcie alebo nádorové ochorenia, ktorým nakoniec podľahne.“ 

Infekcia HIV prechádza niekoľkými štádiami, posledným je AIDS. Počas prvých týždňov sa u človeka 

rozvinie ochorenie podobné infekčnej mononukleóze. Príznakmi je celková únava, nutkanie vracať, 

hnačka, teploty či bolesti hrdla. Po tomto štádiu sa u človeka niekoľko rokov nemusia ukázať iné 

príznaky. 


