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Aids alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je 

infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. HIV je skratka pre 

Human Immunodeficiency Virus. Tento vírus bol objavný v polovici 

osemdesiatych rokov minulého storočia a patrí medzi tzv. 

retrovírusy. HIV napáda imunitný systém človeka. Človek nakazený 

vírusom HIV je vystavený riziku vzniku rôznych závažných infekčných ochorení a rakoviny. 

V súčasnosti neexistuje žiaden liek, ktorý by človeka napadnutého vírusom HIV vyliečil z 

infekcie, avšak existuje dostatok liečiv, ktoré infikovanému zabezpečia dlhší a plnohodnotný 

život. 

Aké sú príznaky HIV? 

Príznaky HIV infekcie sú veľmi rôznorodé. Jediný spôsob, ako si byť istý, je dať sa 

otestovať na HIV. Je to veľmi dôležité, lebo včas zachytená HIV infekcia zvyšuje u človeka 

šancu na správnu liečbu a starostlivosť. Väčšina ľudí do dvoch týždňov až troch mesiacov od 

infikovania prekoná ochorenie, ktoré nazývame serokonverzia. Medzi typické príznaky patrí 

horúčka, bolesť v krku, bolesti hlavy, bolesti klbov a škvrnitá červená vyrážka. U niektorých 

ľudí je táto choroba tak mierna, že to prejdú bez povšimnutia. Niektorí ľudia ju mylne 

považujú za chrípku, ale u niektorých je to ťažšie a môžu potrebovať navštíviť lekára. Tieto 

príznaky po niekoľkých dňoch vymiznú. Ak ste mali nechránený pohlavný styk a 

zaznamenáte tieto príznaky po niekoľkých týždňoch, možno by ste mali zvážiť testovanie na 

HIV. Po tomto počiatočnom štádiu všetky príznaky ustúpia. Ale vírus sa ďalej množí v 

organizme a spôsobuje poškodenie imunitného systému. Po rôzne dlhom období sa začne u 

človeka objavovať celý rad príznakov. Tie môžu zahŕňať horúčku a nočné potenie, vysokú 

teplotu, kašeľ, ktorý neustupuje, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti, ťažkú hnačku, bolesti 

hlavy, alebo pretrvávajúce kožné problémy, zväčšené lymfatické uzliny. 

Ako sa HIV prenáša? 

HIV sa vyskytuje len u človeka. Vírus HIV je prítomný v krvi, spermiách, vaginálnych 

výlučkoch a v materskom mlieku. V nepatrnej miere sa vyskytuje aj v ďalších tekutinách, ako 

sú sliny, slzy a pod., ale tými sa človek nemôže nakaziť. Hlavným spôsobom prenosu je 

prenos sexuálny. Vstupnou bránou infekcia je sliznica pohlavných ústrojov alebo konečníka. 



Rizikovým faktorom sú akékoľvek poranenia, ktoré vznikajú pri sexuálnom akte, alebo iné 

defekty sliznice v dôsledku iných pohlavných chorôb. Riziko prenosu infekcie z muža na 

ženu je vyššie ako zo ženy na muža. Najviac rizikový je análny styk, pretože sliznica 

konečníka nie je mechanicky odolná. Veľkosť rizika pri jednorázovom nechránenom styku je 

asi 0,1-0,3%. K infekcii HIV by mohlo dôjsť pri podaní infikovanej transfúzie, alebo iných 

krvných prípravkov, pri používaní nedostatočne sterilizovaných nástrojov alebo pri 

transplantáciách. V súčasnosti sú darcovia krvi pravidelne kontrolovaní a vyšetrovaní na 

prítomnosť HIV. Významným rizikovým faktorom je používanie spoločných ihiel, striekačiek 

alebo roztokov drogy u intravenóznych narkomanov. K prenosu infekcie môže dôjsť aj pri 

tetovaní alebo piercingu za nesterilných podmienok. Nikdy nebol dokázaný prenos infekcie 

bodavým hmyzom. K infekcii môže dôjsť aj prenosom z matky na plod počas tehotenstva, 

pôrodu, alebo kojením. Kondómy poskytujú vynikajúcu ochranu proti prenosu vírusu HIV pri 

sexe. U narkomanov sa riziko znižuje používaním sterilných injekčných striekačiek. Správnou 

starostlivosťou a liečbou ženy s HIV infekciou počas tehotenstva, ukončením pôrodu 

cisárskym rezom a liečením novorodenca sa významne znižuje riziko prenosu infekcie z 

matky na dieťa. 

Ako sa HIV neprenáša?  

HIV sa neprenáša bozkávaním, objímaním, podaním ruky alebo pri akomkoľvek 

bežnom spoločenskom kontakte. Neprenáša sa spoločným používaním domácich potrieb 

(taniere, príbory), alebo posteľnej bielizne. HIV sa neprenáša pri kýchaní alebo kašli. 

Ako mám zistiť, či mám HIV?  

HIV testy sú veľmi presné. Testy, používané dnes, zachytia HIV infekciu v 90 % 

prípadov po dvoch týždňoch od nakazenia. Ak sú prvé testy negatívne a človek chce mať 

istotu, je vhodné zopakovať testy po troch mesiacoch od rizikového správania sa. Ak máte 

HIV, je veľmi dôležité zachytiť čo najskôr vašu infekciu. Dáva vám to šancu na včas 

nasadenú liečbu a kvalitný život aj s touto infekciou. 

Dá sa liekmi HIV vyliečiť?  

V súčasnosti sa dá dostupnými liekmi HIV liečiť, ale nie vyliečiť. Lieky môžu 

zastaviť množenie vírusu, obnoviť fungovanie vášho imunitného systému, stále však budete 

HIV pozitívny. Dokonca aj ľudia, ktorí užívajú lieky niekoľko rokov, majú ešte stále veľmi 

malé množstvo vírusu v tele. HIV sa v týchto prípadoch nachádza v bunkách, ktoré 



"oddychujú", alebo sú "spiace" a nie je možné ho liečbou ovplyvniť. Tieto spiace bunky sú 

jeden z dôvodov, prečo je také náročné HIV vyliečiť. Lieky môžete užívať dlhé obdobie. 

Znamená to, že môžete zomrieť skôr v dôsledku staroby a nie preto, že žijete s HIV. Tiež to 

môže znamenať, že budete ešte žiť, keď sa HIV bude dať vyliečiť - a to je dobrý cieľ, na 

ktorý sa môžete zamerať. 

Kde sa môže pacient s HIV infekciou liečiť?  

Starostlivosť a liečba pacientov s HIV infekciou sa poskytuje v špecializovaných 

Centrách pre liečbu a diagnostiku HIV/AIDS. Na Slovensku sú 4 centrá: 

• Bratislava - Kramáre, Klinika infektológie, Nemocnica akad. L. Dérera. 

• Banská Bystrica - Infekčná klinika Rooseveltovej nemocnice. 

• Martin - Infekčná klinika Fakultnej nemocnice. 

• Košice - Infekčná klinika, Nemocnica L.Pasteura.  
 
 

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 DS – 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" 

 


