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HIV pozitívne deti sa u nás nerodia 

 

V košickej nemocnici odrodili jedenásť pôrodov mamičiek s HIV, u ich bábätiek sa vírus nepotvrdil. 

KOŠICE. Nedávny prípad v USA, kedy sa lekárom pomocou silného kokteilu bežných liekov podarilo 

vyliečiť dieťa s HIV, v slovenských pomeroch zatiaľ nebol možný. Na rozdiel od Ameriky sa na 

Slovensku doteraz pozitívnym mamičkám narodili zdraví potomkovia. 

V košickej univerzitnej nemocnici sa narodilo jedenásť bábätiek, ktorých mamky boli HIV pozitívne.  

Tehotné ženy s potvrdeným HIV sú pravidelne sledované. Na ich zdravotný stav dohliadajú 

infektológovia a gynekológovia, ktorí nadštandardne monitorujú imunologické a tehotenské 

parametre. Okrem toho podstupujú antiretrovírusovú liečbu, ktorá u HIV pozitívnych brzdí množenie 

vírusu v tele. Čím menšie je jeho množstvo, tým menej je dieťa ohrozené. 

Šanca do troch percent  

V prípade amerického bábätka jeho mama nevedela, že je infikovaná. Ukázali to až testy pred 

pôrodom. Preto žiadne lieky neužívala. Krátko po narodení dieťaťa lekári začali s podávaním 

viacerých liečiv vo väčšom množstve, ako je bežné. 

„Ak sa u detičiek využívajú bežne dostupné liečebné postupy, je jeden až trojpercentná šanca, že sa 

od matky infikujú. V Afrike, kde ženy zvyčajne žiadnu liečbu nepodstupujú, je riziko nákazy dieťaťa 

asi 20 až 30 percent,“ vysvetľuje profesor Pavol Jarčuška, zástupca prednostu Kliniky infektológie a 

cestovnej medicíny univerzitnej nemocnice a lekárskej fakulty UPJŠ. 

Infikovanie hrozí najmä v čase pôrodu. Pri prechode pôrodnými cestami môžu dieťatku vzniknúť 

drobné ranky, ktorými má vírus šancu dostať sa do jeho krvi. „Ztohto dôvodu rodia HIV pozitívne 

mamičky cisárskym rezom, pri ktorom sa riziko prenosu nákazy znižuje. Po príchode na svet nasadíme 

bábätku liečbu, ale menej agresívnu, ako malo americké dieťatko.“ Ochorenie sa môže z matky na 

potomka prenášať aj materským mliekom. Riziko prenosu infekcie je podľa profesora dvojpercentné. 

Preto ženy s HIV nemôžu dojčiť. 

 

Zabíja biele krvinky  

Na východnom Slovensku je evidovaných 52 infikovaných. V štatistikách sú najčastejšie zastúpení HIV 

pozitívni muži s homosexuálnou orientáciou. Ich vekový priemer je od 35 do 40 rokov. 

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

napáda biele krvinky človeka, takzvané T-lymfocyty. Naviaže sa na povrch týchto buniek, usmrtí ich a 

využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. 

Ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka oslabuje, začínajú ho trápiť bežné infekcie 

alebo nádorové ochorenia, ktorým nakoniec podľahne. 


