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HIV 

human immunodeficiency virus

vírus imunologickej nedostatočnosti

 RNA vírus z čeľade Retroviridae

 Spôsobuje progresívny úbytok obranyschopnosti 
organizmu.

Existujú 2 typy tohto vírusu:

 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.



Cesty prenosu HIV:

o sexuálna (pohlavná)

o krvná

o z matky na novorodenca

HIV sa neprenáša:

o bežným kontaktom s 
infikovaným človekom, 
napr. podávaním rúk, 
bývaním v spoločnej 
domácnosti

o uštipnutím bodavým 
hmyzom (komáre, kliešte a 
pod.)

o vzduchom ani vodou.



PRÍZNAKY HIV

HIV infekcia prebieha v piatich štádiách.
1.  štádium – bezpríznakové. Začína sa 3 týždne po preniknutí vírusu do 

organizmu a trvá asi do 3 mesiacov. Pacienti nemajú žiadne príznaky.
2.  štádium- objavia sa príznaky chrípky, bolesti hlavy, kĺbov, 

svalov, celková slabosť, zvýšená teplota, hnačky, zväčšené 
lymfatické uzliny, výsev na koži. V tomto štádiu sa už dá potvrdiť 
diagnóza na základe protilátky proti HIV v krvi. Trvá 2 až 4 mesiace.

3.  štádium – bezpríznakové. Trvá niekoľko rokov. U niektorých 
pacientov boli pozorované zväčšené lymfatické uzliny.

4.  štádium- pacient chudne, máva zvýšenú teplotu, hnačky.
Začínajú sa opakovane objavovať vírusové infekcie najmä herpetické, 
kandidózy, zápaly pľúc, kožné infekcie, vlasatá leukoplakia jazyka.

5. štádium- príznaky 4. štádia sa stupňujú, rozvíja sa AIDS.

HIV je vírus, AIDS sú symptómy posledného štádia tohto vírusu





Videá 

o Čo robí v tele HIV

https://www.youtube.com/watch?v=hUEFSn9fnZg

o HIV prevencia

https://www.youtube.com/watch?v=AkeGrEgJNlE

o O HIV a AIDS

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM
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AIDS

acquired immunodeficiency syndrom

syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

• klinický syndróm,

• posledné štádium dlhodobo prebiehajúcej HIV 
infekcie. V tomto štádiu dochádza k takej deštrukcii 
imunitného systému organizmu, že sa 
objavia oportunné infekcie (infekcie, ktoré vznikajú 
len u jedincov s výrazne porušenou imunitou) 
a nádorové choroby.

 Čas od nákazy ku vzniku plne rozvinutého AIDS je 
rôzne dlhý. U dospelých ide priemerne o 8 až 12 
rokov. U detí je táto lehota kratšia – 4 až 5 rokov.



 Ochorenie AIDS je nevyliečiteľné

 AIDS sa na svete objavilo v r. 1981, na Slovensku bol 
prvý prípad zaznamenaný v r. 1985. V súčasnosti je 
najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a 
východnej Ázii a v Latinskej Amerike. 

 Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny 
s najmenším výskytom HIV pozitívnych. 

 Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená 
stužka.

 Na svete je viac ako 40 miliónov nakazených ľudí



Príbehy

https://www.youtube.com/watch?v=pQM1qa_3PpQ

https://www.youtube.com/watch?v=2vgSKwd6oQc
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STIGMA

 HIV stigma je negatívny postoj a presvedčenie o 
ľuďoch žijúcich s HIV.

 Práve predsudok, ktorý prichádza s označením 
jednotlivca ako člena skupiny, sa považuje za spoločensky 
neprijateľný.

Príklady:
o Presvedčenie, že HIV vírusom sa môžu nakaziť iba určité 

skupiny ľudí
o Morálne posudzovanie osôb, ktoré podnikajú kroky na 

zabránenie prenosu HIV
o Pocity, že ľudia si zaslúžia dostať HIV, kvôli svojim 

rozhodnutiam/ voľbám



 HIV stigma má pôvod v strachu z HIV, stále existujú 
mylné predstavy o prenose a živote s HIV

 Nedostatok informácií a povedomia vedie ľudí k 
strachu z HIV



DISKRIMINÁCIA

 Zatiaľ čo stigma označuje postoj, či vieru, 
DISKRIMINÁCIA je správanie, ktoré je 
výsledkom týchto postojov a viery

 HIV diskriminácia  je akt zaobchádzania s ľuďmi s HIV 
inak ako s ľuďmi, ktorí nemajú HIV

Príklady:
o Zdravotnícky pracovník odmietne poskytnúť starostlivosť 

alebo služby osobe s HIV
o Odmietnutie príležitostného kontaktu s osobou s HIV
o Sociálna izolácia člena komunity, pretože je nakazený 

HIV
o Označovanie ľudí ako „pozitívny“, „HIVer“



Ako ovplyvňuje stigma a diskriminácia ľudí s 
HIV?

 HIV stigma a diskriminácia ovplyvňujú emočnú 
pohodu a duševné zdravie ľudí žijúcich s HIV. 
Často si kvôli stigme a diskriminácii títo ľudia 
začnú o sebe vytvárať negatívny sebaobraz.

 Obávajú sa, že v prípade odhalenia ich stavu budú 
diskriminovaní alebo negatívne posudzovaní

„Zvnútornená stigma“, „seba-stigma“
➢ človek príjme negatívne predstavy a stereotypy o ľuďoch 

s HIV a začne ich aplikovať na seba
➢môže viesť k pocitom hanby, strachu z odhalenia, 

izolácie, či zúfalstva
➢môže to brániť ľuďom v testovaní a liečbe HIV



Ako bojovať so stigmou HIV?

Hovoriť o HIV

• Otvorená diskusia o HIV môže pomôcť normalizovať 
tému. Poskytuje tiež príležitosti na nápravu mylných 
predstáv a pomáha ostatným dozvedieť sa viac o 
HIV. Majte však na pamäti, ako hovoríte o 
HIV a ľuďoch žijúcich s HIV.

Konajte

• Všetci môžeme pomôcť ukončiť stigmu HIV 
prostredníctvom našich slov a činov v každodennom 
živote. Veďte ostatných svojím podporným 
správaním.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


