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AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), alebo syndróm získanej imunitnej 
nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu a posledné štádium dlhodobo prebiehajúcej 
HIV infekcie.    História infekcie HIV sa píše od začiatku 80 rokov, kedy boli v San Franciscu 
zaznamenané prvé smrteľné prípady pneumocystovej pneumónie u mužov, ktorí mali styk s mužmi. Preto 
sa táto neznáma choroba začala v pokladať za chorobu homosexuálov. Neskôr sa podobné smrteľné 
prípady ochorenia popísali aj u vnútrožilových užívateľov drog. V r. 1983 bol objavený pôvodca 
ochorenia – vírus HIV a choroba ním spôsobená dostala názov AIDS. 
Infekcia HIV/AIDS predstavuje vážny celosvetový problém. Podľa UNAIDS a WHO je vo svete vyše 33 
miliónov HIV-infikovaných osôb, pričom ročne pribudne 2,7 miliónov nových prípadov infekcie a 2 
milióny ľudí na AIDS zomiera. Infekcia HIV/AIDS predstavuje mimoriadnu hrozbu nielen pre zdravie 
človeka, jeho dôstojný život a účinné užívanie ľudských práv, ale narúša tiež sociálny a hospodársky 
rozvoj na celom svete a zasahuje do všetkých oblastí spoločnosti. 

Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne nízkou prevalenciou infekcie HIV, najnižšou v strednej 
časti EU.  

Čas od nákazy ku vzniku plne rozvinutého AIDS je rôzne dlhý. U dospelých ide priemerne o 8 až 
12 rokov. U detí je táto lehota kratšia – 4 až 5rokov. Pôvodcom choroby je HIV vírus, ktorý spôsobuje 
progresívny úbytok obranyschopnosti organizmu. Existujú dva kmene vírusu ľudskej imunitnej 
nedostatočnosti (HIV, Human Immunodeficiency Virus),     patriace k retrovírusom - HIV-1 a HIV-2. 
HIV-1 sa vyskytuje v centrálnej Afrike a na všetkých ostatných kontinentoch,  
HIV-2 sa vyskytuje v západnej Afrike. Spôsobuje podobné príznaky ako HIV-1, ale ochorenie sa vyvíja 
pomalšie.  
Príznaky HIV prebiehajú v piatich štádiách.  
1. štádium akútnej infekcie 
2. štádium asymptomatického nosičstva 
3. štádium generalizovaného (všeobecného) spuchnutia miazgových uzlín 
4. štádium ARC ( AIDS related complex) 
5. štádium rozvinutého ochorenia – AIDS 

Prenos  je možný 3 cestami  

• Pohlavným stykom – infekcia sa prenáša všetkými telesnými tekutinami – infikovaným pošvovým 
sekrétom, cervikálnym sekrétom (sekrétom krčka maternice), ejakulátom, slinami, krvou. Riziko 
prenosu sa zvyšuje aj pri malých rankách v ústach alebo na vonkajších pohlavných orgánoch, na 
rukách.  

• Krvou a niektorými krvnými derivátmi – infikovanými ihlami, striekačkami. Vysoké riziko je 
u injekčných užívateľov drog. Krvné transfúzie sú síce testované na HIV protilátky, ale tie sa dajú 
s určitosťou stanoviť až o 6 až 12 týždňov od nakazenia sa. Teda ak sa jedinec nakazí a ide darovať 
krv napr. o 3 týždne, v krvi sérologický test na HIV môže byť negatívny.  

• Prenos z matky na plod – t.j. vertikálny prenos. Infikovaná matka môže preniesť HIV na svoje ešte 
nenarodené dieťa transplacentárne. Ešte vyššie riziko prenosu infekcie je počas pôrodu a po narodení 
dojčením.  



HIV sa neprenáša: kašľaním, kýchaním, uhryznutím, bozkávaním, uštipnutím hmyzom, používaním 
spoločných vecí (príborov, tanierov atď.), kúpaním sa v spoločných bazénoch, spoločným používaním 
WC a spŕch, od domácich zvierat, bežným osobným stykom (objímaním, hladkaním a pod.).  

Neodporúča sa používanie spoločných osobných potrieb ako je zubná kefka, holiace potreby, prípadne 
ďalšie, ktoré môžu prísť do styku s krvou infikovaného človeka. Možno konštatovať, že pri dodržiavaní 
základných hygienických zásad sa nemusíme obávať možnosti prenosu HIV. Neprejde neporušenou 
kožou. 

Prejavy AIDS 

AIDS sa môže prejavovať rôznymi klinickými symptómami cez autoimunitné, nádorové (napr. Kaposiho 
sarkom), kožné, pľúcne, gastrointestinálne, nervové ochorenia a oportunné infekcie. Ide o súbor 
klinických príznakov, ktoré sa môžu prejaviť spolu či jednotlivo. 

HIV infekcia je liečiteľná ale zatiaľ nie vyliečiteľná. Antiretrovírusová terapia zabraňuje množeniu vírusu 
na rôznych stupňoch jeho replikácie v bunke, avšak nedokáže vyštiepiť infekčný agens schovaný v 
podobe provírusu z genómu ľudskej bunky, čiže iba spomaľuje deštrukciu imunitného systému 
organizmu. Prevencia zostáva najdôležitejšou metódou v zabránení šíreniu infekcie.  

Prevencia 

1.Pri každom orálnom, vaginálnom alebo análnom sexe používajte mužský alebo ženský kondómu, či 
rúšku, lurikačný gél na vodnej alebo silikónovej báze 
2. pokiaľ užívate drogy injekčne, dodržiavajte zásady bezpečnejšieho injekčného užívania 
3. pokiaľ sa chcete dať tetovať alebo si dať urobiť piercing, tak si vyberte profesionálne tetovacie 
a piercingové štúdium, ktoré sterilizuje svoje nástroje 
4. pri ošetrovaní krvácania používajte gumené rukavice 
5. dávajte sa pravidelne testovať aspoň 1x za 6 mesiacov a motivujte k testom aj svojho sexuálneho 
partnera či partnerku 
6. Pokiaľ máte niektorý z príznakov, alebo podozrenie, že ste sa mohli infikovať, okamžite zastavte svoj 
sexuálny život a vyhľadajte lekára 
 
Svetový deň AIDS 1. december bol vyhlásený Svetovou Zdravotníckou organizáciou a OSN prvý krát v 
roku 1988 a jeho symbolom je červená stužka solidarity. RÚVZ – OPZ pripravilo v rámci prevencie 
AIDS pre žiakov základnej školy v Dunajskej Strede prednášku, ktorá sa uskutoční priamo na škole.        
 
Zdroj: Konferencia "Diagnostika, terapia a poradenstvo pri infekcii HIV a I. STI" 

 
 

 


