
1. december - Svetový de ň boja proti AIDS  

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného 
z nás. Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 
2015 a vyvrcholí 1. decembra 2016 – na Svetový deň boja proti AIDS.  

Pôvodca ochorenia AIDS je RNA vírus, ktorý nesie názov Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) a patrí do čeľade Retroviridae. Pre tieto vírusy je charakteristické, že pomocou enzýmu  
sú schopné prepísať vírusovú RNA do formy DNA a v tejto podobe provírusovej DNA sa 
naviazať do genómu ľudskej bunky. Po infekcii sa provírusová DNA nedá pri súčasnej terapii 
z genómu napadnutej ľudskej bunky eliminovať, preto je infekcia HIV zatiaľ nevyliečiteľná.  

Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie. 

Dve formy vírusu HIV 

Existujú 2 typy vírusu HIV: HIV-1 a HIV-2, v rámci ktorých je známych už 11 subtypov 
HIV-1 a 7 subtypov HIV-2. HIV-1 sa vyskytuje najmä v Amerike, západnej Európe ale tiež v 
Ázii, kým HIV-2 najmä v subsaharskej Afrike, ale vďaka mobilite obyvateľstva sú už obidva 
vírusy rozšírené po celom svete. Obidva vírusy podobným spôsobom poškodzujú imunitný 
systém, avšak infekcia HIV-1 rýchlejšie progreduje do štádia AIDS než infekcia HIV-2. 

Cesty prenosu HIV: 

►sexuálna (pohlavná),    
►krvná, 
►z matky na novorodenca. 

HIV sa neprenáša: 

►bežným kontaktom s infikovaným človekom, napr. podávaním rúk, bývaním v spoločnej 
domácnosti, v plavárni, v sprchách 
►uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte a pod.), 
►vzduchom ani vodou.  

Terapia (liečba) 

Základom liečby sú antiretrovírusové preparáty (v súčastnosti 6 tried liekov), ktoré brzdia 
množenie vírusu HIV na rôznych stupňoch jeho replikácie v bunke, čím umožňujú postupnú 
regeneráciu oslabeného imunitného systému, predlžujú a skvalitňujú život pacienta a zlepšujú 
prognózu ochorenia.  



Výskyt HIV či AIDS začali úrady na Slovensku monitorovať od roku 1985. Do konca roku 
2015 zaznamenali u Slovákov i cudzincov 811 prípadov infekcie vírusom HIV.  

"Zo 674 Slovákov bolo nakazených 587 mužov a 87 žien,". HIV infekcia prešla do 
štádia AIDS u 87 ľudí, z toho u 74 mužov a 13 žien. Zomrelo 59 ľudí. Slovensko naďalej 
patrí k členským štátom Európskej únie s nízkym výskytom HIV infekcie. 

 

 


