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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. 

 

Charakteristika vírusu HIV 

HIV patrí medzi Retrovírusy. 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. 

Rozdiel medzi infekciou HIV a chorobou AIDS 

Infekcia HIV je stav, kedy je pacient nakazený vírusom HIV, ale nemusí pociťovať žiadne 
klinické problémy. Pacienti pociťujú príznaky zhruba 2-3 týždne po nakazení vírusom HIV: 
bolesti hlavy, malátnosť, zväčšené lymfatické uzliny, zvýšenú teplou. Potom dochádza 
postupnému pomalému množeniu vírusu v organizme človeka a oslabovaniu imunitného 
systému vedúceho ku chorobe AIDS. Tá sa už prejavuje rôznymi klinickými príznakmi ako sú 
onkologické, autoimunitné, nervové ochorenia a oportúnne infekcie. 

Liečba HIV 

Infekcia HIV 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. Preto HIV pozitívni 
pacienti sú stále nositeľmi vírusu aj v prípade, že sa cítia zdravo a hodnoty ich vírusovej 
záťaže v plazme sa vyskytujú pod hranicou detekcie. 

 
Prevencia 
 
Dodnes nexistuje očkovacia látky proti nákaze HIV. Najlepšou a jedinou cestou, ako sa 
chrániť pred touto nákazou zodpovedné chovanie každého človeka. 
Sexuálna abstinencia a vzájomná partnerská vernosť vylučujú plne možnosť prenosu nákazy. 
 
Štyri cesty ochrany pred AIDS 
 
1.Abstinencia 
2.Vernosť 



3.Jednorazové rukavice pri manipuláciu s krvou. 
4.Sterilné ihly a striekač 

Práva a povinnosti HIV infikovaného pacienta 

Novo diagnostikovaný HIV pozitívny pacient je oboznámený o svojom zdravotnom stave a je 
povinný nešíriť infekciu HIV ďalej. Je povinný upovedomiť svojho sexuálneho partnera o 
svojom zdravotnom stave, ako aj každého ošetrujúceho lekára. Ináč sa dopúšťa trestného činu 
ohrozenia infekčným ochorením. Pacienti nemusia o svojom zdravotnom stave informovať 
široké okolie, vrátane svojho zamestnávateľa. Odporúča sa im však vykonávať také 
zamestnanie, pri ktorom nie sú vystavení riziku častých krvácavých poranení. Podľa zákona 
majú HIV-pozitívni pacienti rovnaké právo ako iní pacienti na spokojný a dôstojný život v 
našej spoločnosti. 
 
Na koho sa obrátiť pri podozrení na nákazu infekciu HIV 
 
- váš obvodný lekár 
 
Existujú miesta, kde sa môžete dať testovať anonymne a bezplatne. 

Viac informácií nájdete na: Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS – 
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbova 12, Bratislava.        

Linka dôvery HIV/AIDSLinka dôvery HIV/AIDSLinka dôvery HIV/AIDSLinka dôvery HIV/AIDS:::: 02020202----    59 37014459 37014459 37014459 370144,     
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