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I. Namiesto úvodu 
Prevencia tzv. sociálnopatalogických javov a výchova k pozitívnym medziľudským 

vzťahom a zdravému životnému štýlu sa stáva jedným z prioritných zameraní a ak-
tuálnym cieľom pôsobenia v našej spoločnosti. Verejnosť si začína uvedomovať celý 
komplex problémov s nimi súvisiacich a nutnosť prispieť k ich eliminácii. 

Združenie abstinentov Slovenska v súlade so svojim spoločenským poslaním pri-
pravilo pre svojich partnerov a spolupracovníkov v oblasti kultúrno - osvetovej práce 
metodický materiál Drogy, HIV/AIDS. Cieľové zameranie tejto brožúrky nie je von-
koncom náhodné. Uvedomujeme si totiž akútnosť a celospoločenskú závažnosť 
problému, ale i nutnosť participácie svojpomocných skupín v danej oblasti. 

Uvádzame základné medicínske aspekty a informácie o HIV/AIDS - charakteristi-
ku vírusu HIV a ochorenia AIDS, informácie o pôsobení vírusu HIV v organizme, o 
prejavoch infekcie, možnostiach liečby a očkovania, ako aj o súčasnej diagnostike. 

Predpokladom úspešnej prevencie a liečby pri drogových závislostiach a nákazy 
vírusom HIV záleží aj na tom, aby človek získal správny náhľad na svoju chorobu. A 
tak  vlastne absolvovaním  liečby ozdravovacie  dianie nekončí.  Ono teraz vlastne  
ešte len začína. Môže sa tak stať aj prostredníctvom prednášok, besied, či písaného 
slova, ktorým  terapeuti a lekári apelujú na logické myslenie. Terapeuti sa snažia pô-
sobiť na rozum, súdnosť a zdravú kritickosť úsudku jednotlivých pacientov. Je im po-
dávaný odborný výklad, s objasňovaním základných princípov zákonitostí drogových 
závislostí, príčin jej vzniku a jej dôsledkoch. Rovnako tak aj zásad potrebných pre 
liečbu a doliečovací proces. Prostredníctvom logických argumentov sa terapeuti 
snažia o zmenu pacientových chorobných postojov a názorov. Toto pôsobenie nie je 
obmedzené len na oblasť, ktorá je bezprostredne spojená s drogou, lebo cieľom 
liečby nie je len samoúčelná abstinencia. Cieľom má byť celková zmena osobnosti 
pacienta tak, aby prostredníctvom abstinencie, ktorá je preňho prostriedkom, dokázal 
opäť žiť v spoločnosti ako jej plnohodnotný člen. Preto je terapeutické pôsobenie 
zamerané aj na rozšírenie vedomostí o zdravom, hodnotnom, bezkonfliktnom a tvo-
rivom životnom štýle. Pacientom sú predstavované rôzne životné perspektívy a oni 
samotní by mali spoznať, že musia prehodnotiť svoju minulosť a pripravovať sa na 
budúcnosť. Takto obohatení o skúsenosti iných a o všeobecne platné poznatky, oni 
sami dobrovoľne pristupujú k zásadnému prerodu vlastnej osobnosti. Ak sa tak na-
ozaj stane, človek získava obrovskú životnú šancu. 

Celkový úspech ovplyvňuje viacero faktorov. Predovšetkým je to však pacientova 
motivácia - JEHO VNÚTORNÁ POTREBA PRESTAŤ PIŤ, PRESTAŤ BRAŤ 
DROGY. Ďalej je to PRIJATIE ZODPOVEDNOSTI ZA SEBA SAMĚHO A ZA 
SVOJE KONANIE. Na to potom nadväzuje ZMENA DOTERAJŠIEHO 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A NOVÉ USPORIADANIE HODNOTOVÉHO REBRÍČKA. 

               RNDr. Danica Staneková, CSc.
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II. DROGA 
 

Definícia drogy SZO: 
 

Droga je akákoľvek prírodná či syntetická substancia, ktorá po vpra-
vení do živého organizmu mení jeho jednu či viac psychických či fyzic-
kých funkcií.   

Droga je akákoľvek prírodná (alkohol, hašiš, tabak ...)  
či syntetická (extáza, PCP, pervitín ...)  
substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu (ústami /per os/, 

inhalovaním, šňupaním, vstrebaním cez sliznice, injekčne do svalu, 
vnútrožilne) 

mení jeho jednu či viac psychických (rúcanie komunikačných zá-
bran - zhovorčivosť, intenzívnejšie vnímanie zvukov, farieb ...)  či 
fyzických (narušenie reči, narušenie motoriky ...)  

funkcií.  
 

Každá droga má svoj špecifický obraz prejavov. Iné príznaky sú pri al-
kohole, iné pri heroíne a iné napr. pri pervitíne. 

 
 ČO  JE TO  DROGA?  

Celkom určite každý pozná dajakú drogu, ale pri pohľade na ampulku 
morfínu, každý si predstavuje niečo iné:  

 
 lekár hovorí,    že je to liečebný prostriedok; 
 farmaceut hovorí,  že je to farmaceutický preparát; 
 chemik hovorí,   že je to substancia omamnej látky;  
 právnik hovorí,   že je to narkotikum;  
 zákon hovorí,    že je to prostriedok k jeho narušeniu;   
 abúzer hovorí,   že je to kúsok hostiny;   
 závislá osoba hovorí, že je to životná istota 
 obchodník hovorí,  že je to len maličkosť.         

              I.Bayer, 1981 
 

Droga (holand.) je slovo s pôvodným  významom suchý. Dnes je slovo 
droga  nadradeným pojmom  vo všeobecnosti  i v odbornej oblasti, ktorý 
označuje vo farmaceutickom zmysle, ale aj iné látky (lieky, alkohol), ktoré 



 5 

ak sú konzumované pre zmenu psychického stavu, ide o abúzus drogy. 
K abúzu drogy  jedinec siaha pre: navodenie zmeny vedomia, 
k povzbudeniu či k utlmeniu, k vyvolaniu  mimoriadnych zážitkov - ilúzií, ha-
lucinácií, pseudohalucinácií...Slovo droga  je najviac používané  
s významom „omamujúci“ príp. „dráždiaci“ prostriedok, napr.  omamná 
droga, jedovatá droga, povzbudzujúca droga...pôsobiť ako droga (hra). 

Základné delenie: 
• alkohol-barbiturátový  typ,  zástupcovia:  alkoholické  nápoje,   

sedatíva, anoxiolytiká... 

• amfetamínový typ: fermetrazín, dexfermetrazín, pervitín, 

• canabisový typ: marihuana, hašiš, 

• halucinogénny: LSD, psilocybín, meskalín, ecstasy, PCP, 

• khatový typ: listy  khaty jedlej, 

• kokaínový typ: kokaín, crack, 

• kofeínový typ: káva, čaj, čaj maté... 

• morfínový typ: ópium, morfium, heroín, 

• solvenciový typ: inhalovanie prchavých látok, 

• chorobné hráčstvo: tipovanie, hracie automaty, hazardné hry 

• závislosť od práce, 

• závislosť od sexu 
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Základné riziká: 

• poškodenie psychického alebo fyzického zdravia  (psychózy,   
depresie, fyzický úpadok, HIV/AIDS,  infekcie...) 

• narušenie sociálnych vzťahov (rozpad rodiny) 

• majetkový úpadok 

• kriminalizujúce   konanie   (trestná   činnosť   na  získavanie   
finančných prostriedkov, konzumovanie ilegálnych drog) 
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III. Morfínový typ závislosti 
 
Východzia surovina:  mak siaty (Papaver sinferum) 
Historický pôvod:   zmienka o šťave z makovíc v sumerskom    
        texte z asi  4000 r. pred n.l.   
Základní predstavitelia: ópium, morfium, heroín 

Prejavy intoxikácie heroínom  

akútna:  

rýchly nástup výraznej eufórie, otupenie mysle a pocit subjektívnej blaže-
nosti. Spočiatku sa objavuje zhovorčivosť, miznú zábrany, zvyšuje sa se-
xuálna aktivita;   

prehlbovaná:  

nastupuje apatia, neschopnosť sústredenia, poruchy videnia, pokles tele-
snej teploty, studený pot; 

chronická:    

zvýšená unaviteľnosť, predráždenosť, egocentrizmus, poruchy pamäti, 
rozvrat hodnotového systému, strata zmyslu pre povinnosť, ťažké naruše-
nie medziľudských vzťahov. Droga sa  postupne stáva jediným zmyslom 
života, duševný život subjektu sa čoraz viac otupuje a stáva sa prázdnym, 
zvyšuje sa riziko sebevraždy;  

 Odvykací syndróm:  

nastupuje asi po 5 - 10 hodinách. Po uplynutí tohoto času od poslednej 
dávky drogy subjekt začína slziť, má vodnatý výtok z nosa, je pokrytý stu-
deným potom. Kríza vrcholí po 36 - 72 hodinách od poslednej dávky: slzí, 
vodnatý výtok z nosa, napínanie na zvracanie, zvýšenie krvného tlaku, po-
ruchy srdcového rytmu, svalové kŕče, hnačky. Z psychického hľadiska je 
subjekt v depresii, má sklon k samovražednému správaniu... Kríza postup-
ne mizne asi do 14 dní; 
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Základné riziká:   

• vznik životunebezpečnej fyzickej závislosti;  

•  riziko predávkovania drogou; 

•  riziko otravy z prímesí, ktoré sú v droge;  

•  infekcia (zápaly, rozpad pečene, AIDS); 

•  riziko úrazu pod vplyvom drogy...              
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IV. INFEKCIA HIV/AIDS 
Niečo na úvod... 

Pandémia HIV/AIDS vzhľadom na svoju podobu a rozsah nemá v histórii 
ľudstva obdobu. Prvé prípady ochorenia AIDS /acquiered immunodeficien-
cy syndrom/ boli opísané oveľa skôr, než bol opísaný jej pôvodca - vírus 
HIV /human immunodeficiency virus/. Až v r. 1983 bol kolektívom francúz-
skych vedcov, na čele s prof. Montagnierom, objavený vírus HIV - pôvodca 
epidémie 20. storočia a choroby AIDS. Od tejto doby začal cielený a inten-
zívny boj s touto nákazou... 

Aký je vírus HIV? 

Vírus HIV patrí do skupiny retrovírusov. Je to obalený vírus, genóm ktorého 
tvoria dve vlákna RNA spojené bisulfidickou väzbou. Je citlivý na teplotu 
vyššiu ako 60 C, možno ho zničiť varom, koncentrovaným alkoholom alebo 
chloramínom. Odporúča sa nechať pôsobiť účinné látky na infikované 
miesta najmenej 24 hodín. 

Vírus HIV je druhovo špecifický, t.j. prenáša sa iba z človeka na človeka, 
príp. na niektoré druhy opíc. Preto sa napr. predpokladá, že sa do ľudskej 
populácie dostal z opíc infikovaných vírusom SIV /pohryzením, či sexuál-
nym stykom/ a zmutoval na HIV. Existujú aj rôzne iné hypotézy vzniku in-
fekcie HIV, žiadna z nich však nebola doteraz potvrdená. 

V súčasnosti sú známe dva typy HIV, a to HIV-1 a HIV-2, ktoré vykazujú 
mierne odlišnosti vo svojich povrchových štruktúrach, v patogenickom pô-
sobení na organizmus, biologických vlastnostiach a epidemiologickom roz-
šírení. Vírus HIV vykazuje značnú variabilitu vo svojich povrchových štruk-
túrach, ktorá mu umožňuje uniknúť dostatočnej imunitnej odpovedi v orga-
nizme a je prekážkou vyrobenia účinnej očkovacej látky. Variabilita vírusov 
HIV vedie k vzniku nových subtypov HIV-1 a HIV-2. Nasledujúci text podá-
va stručný prehľad o infekcii HIV/AIDS formou odpovedí na        otázky, kto-
ré najčastejšie zaujímajú laickú verejnosť. 
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Akým spôsobom pôsobí vírus HIV v organizme?  

Osobitou vlastnosťou retrovírusov je prítomnosť enzýmu reverznej trans-
kriptázy, ktorý umožňuje prepis RNA do formy DNA. Tá sa potom môže 
pomocou ďalšieho enzýmu - endonukleázy naviazať na DNA ľudskej bun-
ky a v nej dlhodobo prežívať. V takejto forme prežíva vírus HIV predovšet-
kým v makrofágoch a monocytoch, ktoré slúžia ako rezervoáry infekcie. Z 
času na čas sa vírus uvoľní z genómu bunky, vytvorí sa kompletný vírus, 
ktorý potom infikuje ďalšie bunky. Na infekciu HIV sú citlivé predovšetkým 
tie bunky, ktoré nesú na svojom povrchu receptor CD4. Patria medzi ne 
najmä T-pomocné lymfocyty, ktoré vírus, počas infekcie ničí, postupne zni-
žuje ich počet, a tým celkovo oslabuje imunitnú odpoveď organizmu. S po-
stupujúcou infekciou sa zvyšuje množstvo vírusov v infikovanom organizme 
a súčasne klesá jeho imunitná odpoveď. Výsledkom je zlyhanie imunitného 
systému, ktoré sa prejaví množstvom klinických symptómov, ktoré sa sú-
borne nazývajú AIDS. 

 
Aké sú prejavy infekcie HIV? 

Prvé prejavy infekcie HIV sú nešpecifické, podobné akémukoľvek infekč-
nému ochoreniu. Medzi ne patria: zvýšená teplota, malátnosť, bolesti hlavy, 
zväčšené lymfatické uzliny. Tieto príznaky sa objavujú tesne po infikovaní, 
ale u mnohých infikovaných osôb aj skoré štádium infekcie prebieha bez 
viditeľných príznakov. Potom nasleduje dlhé obdobie, počas ktorého infiko-
vaná osoba nepociťuje žiadne príznaky infekcie a často ani netuší, že je in-
fikovaná. Bezpríznakové obdobie infekcie trvá od 7 do 10 až 12 rokov po 
infekcii v závislosti od spôsobu prenosu, infekčnej dávky, typu vírusu, spô-
sobu života a terapie. Nástupom špecifických klinických príznakov sa pa-
cient dostáva do štádia ARC/AIDS. Medzi klinické symptómy AIDS patria: 
Kaposiho syndróm, pneumocystová pneumónia, neurologické a autoimu-
nitné ochorenia a oportúnne infekcie. V ojedinelých prípadoch bezprízna-
kové obdobie trvá dlhšie ako 10-12 rokov. Ide o pacientov, ktorí sú v sú-
časnosti v centre pozornosti odborníkov. Sleduje sa, ktoré faktory prispieva-
jú k tomu, že sa u HIV-pozitívnych pacientov nerozvinie ochorenie AIDS. 
Získané poznatky by sa mohli v budúcnosti využiť v terapii, či prevencii 
HIV/AIDS. 
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Aké sú možnosti liečby či očkovania? 

Možnosti liečby infekcie HIV sa stále viac zdokonaľujú. Svedčí o tom aj fakt, 
že sa značne zredukovala možnosť prenosu infekcie z matky na dieťa. V 
súčasnosti sa používa kombinovaná terapia, ktorá síce neničí vírus, ale 
značne brzdí jeho množenie, tým predlžuje bezpríznakové obdobie infek-
cie, skvalitňuje život pacienta a odďaľuje štádium AIDS. Nutnou podmien-
kou úspešnej liečby pacienta je však jeho účasť na pravidelných lekárskych 
kontrolách, dodržiavanie správanej životosprávy a v neposlednej rade sko-
rý dôkaz infekcie HIV. Poznanie skutočnosti, že je človek infikovaný, je pre 
každého psychicky veľmi náročné, avšak pri súčasnej terapii dáva nádej na 
dlhší a kvalitnejší život a snáď aj dočkanie sa objavu novej, ešte účinnejšej 
terapie. 

Vzhľadom na vysokú variabilitu vírusu HIV nebolo doteraz možné pripraviť 
takú očkovaciu látku, ktorá by bola účinná voči všetkým variantom kolujú-
cim v ľudskej populácii. 

 
Aké sú možnosti diagnostiky? 

Metodika slúžiaca na dôkaz infekcie HIV bola objavená už v tom istom ro-
ku, kedy bol popísaný pôvodca ochorenia AIDS. Od tej doby až po súčas-
nosť sa rozšírila paleta diagnostických vyšetrení, pomocou ktorých možno 
dokázať infekcie obidvoma vírusmi - HIV-1 aj HIV-2. 

Základná diagnostika infekcie HIV spočíva v dôkaze anti-HIV protilátok zo 
séra alebo z plazmy. Tieto sa väčšinou dajú dokázať od 3. mesiaca po infi-
kovaní. Dĺžka tzv. "okna", t.j. obdobia, keď je jedinec séronegatívny ale už 
infikovaný, je variabilná a závisí od cesty prenosu, imunitného stavu jedin-
ca, koinfekcie i. agens, veku, dávky expozície a subtypu vírusu. Preto je dô-
ležitou súčasťou vyšetrení pred a post testovacie poradenstvo, ktorého 
úlohou je objasniť okolnosti možnej infekcie HIV a na základe nich navrh-
núť vhodnú stratégiu diagnostiky. 

Základné vyšetrenie anti-HIV protilátok sa vykonáva vo všetkých Štátnych 
zdravotných ústavoch / ŠZÚ/, na hematologicko -transfúznych oddeleniach 
/HTO - predovšetkým z dôvodov darcovstva krvi/ a špecializovaných odde-
leniach mikrobiológie. Pri testovaní vzoriek séra alebo plazmy sa používajú 
komerčné vysoko citlivé diagnostické súpravy, pomocou ktorých možno 
súčasne dokázať infekciu HIV-1 aj HIV-2. 
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Povinné testovanie anti-HIV protilátok sa u nás začalo v r.1986 v Bratislave 
a v západoslovenskom kraji a v priebehu roka 1987 sa rozšírilo na celé 
Slovensko. V súčasnosti sa v SR povinne testujú na prítomnosť anti-HIV 
protilátok všetci darcovia krvi, spermy, orgánov, tkanív a materského mlie-
ka. Testovanie je dostupné pre každého človeka, je bezplatné a s výnim-
kou povinného darcovstva môže byť anonymné. 

V prípade, že sa ktokoľvek dostal do situácie kde hrozilo (alebo hrozí) riziko 
infekcie HIV, nemá zmysel, aby sa pokúšal sám na sebe objaviť príznaky 
infekcie. Väčšina príznakov, hlavne tesne po infikovaní, je nešpecifických. 
Treba prekonať zábrany či strach a prísť najmenej po troch mesiacoch od 
rizikovej situácie na testovanie. Iba výsledok testu môže spoľahlivo určiť, či 
došlo k nákaze HIV. 

 
Ako sa prenáša infekcia HIV? 

Sú známe iba 3 cesty prenosu HIV: 

 
a/ Sexuálnym stykom 
V minulosti sa infekcia HIV spájala predovšetkým s mužskou homosexuali-
tou. V súčasnosti je známe, že akýkoľvek nechránený sexuálny styk s oso-
bou, ktorej zdravotný stav nie je známy, je rizikový. 

Prenos vírusu HIV pri análnom styku dvoch mužov je rizikovejší než klasic-
ký styk heterosexuálnej dvojice, lebo pri ňom často dochádza k drobným 
krvácaniam spôsobeným trhlinkami a ranami. Tak sa môže vírus HIV do-
stať priamo do krvi a zvyšuje sa riziko jeho prenosu. 

Pri nechránenom heterosexuálnom pohlavnom styku sú v riziku infekcie 
obidvaja partneri. Žena je však väčšinou exponovaná vyššou dávkou víru-
su. Zistilo sa tiež, že mladý ženský organizmus je citlivejší voči infekcii HIV 
než mužský. Žena je navyše, ako budúca matka, nositeľkou života. Z uve-
dených skutočností vyplýva, že je preto vo vyššom riziku infekcie ako muž. 

Pri lesbickom vzťahu je pravdepodobnosť prenosu infekcie HIV minimálna, 
hoci v ojedinelých prípadoch sa v literatúre popisuje. Ide najmä o prípady 
prenosu infekcie spoločnými sexuálnymi pomôckami, či nedostatočnou hy-
gienou. 
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Pokiaľ ide o orálny sex, riziko infekcie HIV je o niečo menšie, než pri klasic-
kom pohlavnom styku, ale nie je zanedbateľné. Vírus sa môže dostať na 
sliznice ústnej dutiny či priamo do krvi druhej osoby /v prípade drobného 
krvácania v ústach/, a tak spôsobiť infekciu. 

Rovnako môže ojedinele dôjsť k prenosu infekcie HIV aj pri náruživejšom 
bozkávaní /v prípade drobných trhliniek v ústach/ , t.j. prenosu krvou, nie 
slinami. 

 
b/ Krvou a krvnými derivátmi 
Pokiaľ ide o darcovstvo krvi, cesta prenosu HIV krvou a krvnými derivátmi 
je znížená na minimum vzhľadom na povinné testovanie všetkých darcov, 
vysokú citlivosť diagnostických súprav ako aj dobré predtestovacie pora-
denstvo. 

Skupinu s menším rizikom infekcie HIV /najmä v krajinách s vysokou pre-
valenciou infekcie/ predstavujú ľudia, ktorí sú odkázaní na príjem niekto-
rých krvných derivátov. Sú to predovšetkým hemofilici, t.j. ľudia s vrodenou 
krvácavosťou v dôsledku zníženej zrážanlivosti krvi. Títo sú odkázaní na 
príjem plazmových derivátov, ktoré obsahujú antihemofilické faktory VIII 
alebo IX. 

Doteraz sa neobjavil prípad infekcie HIV v SR u príjemcu krvi a krvných de-
rivátov podaných na Slovensku. Vo svete sú popísané ojedinelé prípady in-
fekcie u príjemcov krvi a krvných derivátov, predovšetkým však u ľudí, kto-
rým bola podaná krv odobratá v čase, keď sa testovanie anti-HIV protilátok 
ešte nevykonávalo alebo nebolo vykonané správne. V prípade potreby mô-
že každý človek využiť možnosť tzv. autotransfúzie, t.j. príjmu vlastnej krvi, 
ktorú si dal za týmto účelom cielene odobrať a v podobe derivátov uchovať 
zmrazenú na transfúznej stanici. 

Osobitnú skupinu ľudí, ktorí sú v riziku infekcie HIV krvnou cestou, predsta-
vujú vnútrožiloví užívatelia drog. Najmä v prípade, že si vymieňajú za úče-
lom pichania si drogy ihlu a striekačku so svojim kamarátom alebo nabera-
jú drogu spolu so svojimi kamarátmi síce každý vlastnou striekačkou, ale z 
tej istej nádoby. V rovnakom nebezpečenstve je aj okolie, kde sa užívatelia 
drog pohybujú. Sú to predovšetkým deti, ktoré môžu nájsť pohodené použi-
té striekačky na ulici, či v parku a z neopatrnosti sa nimi pichnúť. Z uvede-
ných dôvodov je jedným z preventívnych opatrení prenosu infekcie HIV /ale 
aj hepatitídy a i. krvou prenosných ochorení/ program výmeny ihiel a strie-
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kačiek u vnútrožilových užívateľov drog. Znižuje sa tým možnosť prenosu 
infekčných ochorení nielen v tejto skupine ľudí s vysoko rizikovým správa-
ním, ale aj medzi ňou a okolím. 

 
c/ Z matky na plod 
K prenosu infekcie HIV z matky na dieťa môže dôjsť počas tehotenstva, 
počas pôrodu alebo pri dojčení. Najčastejšie dochádza k infekcii novoro-
dencov počas pôrodu, keď sa krv infikovanej matky môže dostať na slizni-
ce očí, úst, pohlavných orgánov dieťaťa. V minulosti približne 30% detí HIV-
pozitívnych matiek priviedlo na svet infikované dieťa. V súčasnosti vďaka 
kombinovanej terapii, ktorá sa podáva budúcim mamičkám počas tehoten-
stva a novorodencom šesť týždňov po pôrode, sa prenos infekcie HIV z 
matky na dieťa zredukoval na 7-8%. HIV-pozitívnym matkám sa po pôrode 
neodporúča dojčiť svoje dieťa, nakoľko sa potvrdil prenos infekcie HIV aj 
materským mliekom. 

Testovanie anti-HIV protilátok u tehotných žien nie je na Slovensku povin-
né. Všetky budúce mamičky sa však môžu dať testovať na prítomnosť anti-
HIV protilátok na vlastnú žiadosť alebo môžu byť poslané na vyšetrenie 
prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára. 

 
Sú známe iné cesty prenosu? 

Nie, nie sú. Prenos vírusu HIV sa nepotvrdil bodavým hmyzom, ako sú 
komáre, kliešte, bodavé muchy a pod. Rovnako sa nedokázal prenos in-
fekcie používaním spoločných toaletných zariadení, bazénov, sáun, kúpeľ-
ní, spoločných riadov, bežným spoločenským kontaktom či spoločenským 
bozkávaním. 

 
Ako sa možno chrániť? 

Spôsoby ochrany pred infekciou HIV vyplývajú z jej možného prenosu. Vo 
väčšine prípadov sa infekcia HIV prenáša sexuálnym stykom, ktorý patrí 
medzi prirodzené ľudské činnosti. Ako teda možno zdravo sexuálne žiť a 
pritom sa nenakaziť? 

Jednou z krajných možností prevencie HIV sexuálnym stykom je celibát, t.j. 
prijatie rozhodnutia nemať počas celého života sexuálny styk. Je to mož-
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nosť, či spôsob života, ktorý prijíma a je schopná dodržiavať iba obmedze-
ná časť ľudí. Vzhľadom na potrebu reprodukcie ľudskej populácie ani nie je 
žiadúce, aby sa táto myšlienka stala krédom prevencie infekcie HIV.... 

Faktom však je, že s každým novým sexuálnym partnerom vzrastá riziko 
infekcie HIV geometrickým radom tak, ako vzrastá strom partnerov, ktorý 
každý potencionálny sexuálny partner so sebou prináša. Preto myšlienka 
jedného, príp. minimálneho počtu sexuálnych partnerov je z hľadiska pre-
vencie infekcie HIV najpriateľnejšia. Samozrejme za predpokladu, že obi-
dvaja partneri poznajú svoj zdravotný stav a sú si navzájom verní. Odhod-
lať sa prísť spoločne s partnerom na vyšetrenie nie je pre mnohé páry ľah-
ké, avšak je súčasne prejavom ich duševnej zrelosti, zodpovednosti a 
vzťahu. Už len fakt, že partner po vzájomnom rozhovore váha, či odmieta 
ísť spoločne na testy svedčí o tom, že bol v minulosti v riziku infekcie HIV 
alebo, že neberie vzťah vážne. Preventívne testovanie anti-HIV protilátok u 
partnerov pred vstupom do sexuálneho vzťahu je dnes vo svete bežné a 
stáva sa častým javom už aj v našich ambulanciách. 

Ďalšou možnosťou prevencie infekcie HIV pri sexuálnom, najmä náhod-
nom styku, je použitie kondómu. Vírus HIV potrebuje k svojmu prežitiu živú 
bunku, ktorá je väčšia ako sú póry prezervatívu. Kvalita prezervatívov je 
testovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou. Preto prenos infekcie HIV 
sexuálnym stykom, či otehotnenie partnerky za použitia prezervatívu je 
možné iba pri jeho nesprávnom použití. Z rovnakého materiálu ako je pre-
zervatív sa vyrábajú latexové rukavice, ktoré spoľahlivo chránia zdravotníc-
ky personál pri práci s infikovanými vzorkami pacientov, či pri chirurgických 
zákrokoch. 

 
Čo hovoria čísla? 

Podľa odhadu SZO je dnes vo svete infikovaných okolo 25,5 milióna dos-
pelých osôb a 2,5 milióna detí. Najviac sú postihnuté oblasti Afriky a Ameri-
ky. Celkovo sa odhaduje, že vo svete žije okolo 8 miliónov chorých na 
AIDS. Najvyššiu prevalenciu infekcie v Európe zaznamenáva Španielsko, 
po ňom Francúzsko a Švajčiarsko. Vo všeobecnosti stúpa počet HIV pozi-
tívnych žien a tiež prenos infekcie vnútrožilovým podávaním drog. Prenos 
infekcie HIV u homosexuálne orientovaných mužov má vďaka účinným 
preventívnym opatreniam stagnujúcu tendenciu. 
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V SR bol prvý prípad HIV-pozitivity hlásený v r.1983. Do 31.1.1999 bolo na 
Slovensku registrovaných 100 osôb infikovaných vírusom HIV, z toho 70 
občanov SR /z toho 59 mužov a 11 žien/ a 30 cudzincov. U 19 osôb pre-
puklo ochorenie AIDS, 14 z nich zomreli. Najčastejší spôsob prenosu u nás 
je homo-bisexuálny, hoci rovnako ako vo svete tak aj u nás sa v posled-
ných rokoch pozoruje zvýšený výskyt infekcie HIV u heterosexuálov a tiež 
vnútrožilových užívateľov drog. Doteraz máme evidovanú jednu  HIV- pozi-
tívnu gravidnú ženu a jedného novorodenca v sledovaní. Nedošlo k preno-
su infekcie HIV na príjemcu krvi našich darcov. 

 

A čo na záver? 
Infekcia HIV a drogová závislosť 
sa dnes už týka každého z nás. 
Nemožno sa vyhovárať, že o nich 
nevieme, nemožno obviňovať dru-
hých za našu prípadnú ľahostaj-
nosť či nezodpovednosť. 
Pokúsme sa naučiť tolerancii voči 
tým, ktorí mali možno menej šťas-
tia ako my, a preto práve dnes 
potrebujú našu pomoc. 
Všetci sme súčasťou veľkej rule-
ty. 
 A stále sa točí... 
 Pokúsime sa ju zastaviť? 
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