SVETOVÝ DEŇ AIDS – 1. DECEMBER 2018
Každoročne si v prvý deň v mesiaci december, už od roku 1988,
pripomíname Svetový deň AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať
ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej
šírení a najmä prevencii. Symbolom svetového dňa proti AIDS
je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením
solidarity s osobami HIV/AIDS pozitívnymi.
AIDS sa na svete objavilo v roku 1981 a na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985.
AIDS je skratka pre Syndróm získanej imunodeficiencie (Aquired Immune Deficiency Syndrome),
fatálneho prenosného ochorenia imunitného systému spôsobeného ľudským vírusom imunodeficencie HIV.
AIDS je posledným štádiom infekcie HIV.
Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych. Od začiatku monitorovania
prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v r. 1985 bolo k 30. 9. 2016 registrovaných spolu 876 prípadov
infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (u občanov Slovenskej republiky a cudzincov). Zo 736
prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky sa 644 vyskytlo u mužov a 92 u žien. U 93 osôb (80 mužov,
13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a bolo zaznamenaných 62 úmrtí ľudí s HIV (z toho 48 v štádiu
AIDS). Väčšina infekcií HIV bola v Slovenskej republike spôsobená homosexuálnym stykom (64,2%
prípadov).
HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV – human immunodeficiency virus). Tento vírus
napadá v organizme T-lymfocyty s membránovým znakom CD4+, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a
znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Dochádza postupne k zlyhávaniu imunity a rozvíjaniu sa
AIDS ochorenia. Vírus HIV patrí do čeľade Retroviridae, do rodu Lentivirus. Vyskytuje sa v dvoch
geneticky odlišných typoch označovaných ako HIV-1 a HIV-2. Oba vírusy sú patogénne iba pre človeka.
Ak máte podozrenie, že ste boli infikovaný HIV vírusom, tak v Prešove existuje možnosť dať sa otestovať
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, na adrese Hollého 5, Prešov. Súčasťou práce poradne je aj
individuálne poradenstvo na Linke prevencie HIV/AIDS: telefónne čísla: 051/7580333 a 051/7731183.
Aj v našich laboratóriách AdLa, s.r.o. je možné vyšetriť hladinu protilátok anti-HIV.
Viac informácií na stránkach:
http://www.hivaids.sk/index.php/h-i-v
http://www.cervenestuzky.sk/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.who.int
http://www.testingweek.eu/home

