STO

Nie je to vidie�
nie je to poèu�
nie je to cíti�
Je to vírus

HIV
AIDS
Vírus HIV spôsobuje
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Èo je HIV?
HIV je vírus nedostatku ¾udskej imunity.
Tento vírus napadá imunitný systém èloveka
a tak zni�uje jeho obranyschopnos� voèi ochoreniam.
Tým, �e je imunitný systém slabší, èlovek ¾ahšie pod¾ahne iným
ochoreniam, baktériám a vírusom.

Prvé príznaky HIV infekcie sú ¾ahko
zamenite¾né s chrípkovým ochorením
a objavujú sa 2−3 tý�dne od infikovania.
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Ako sa HIV infekcia prejavuje?
Celková únava, pocit napínania na zvracanie, boles� kåbov
a svalov, zvýšená teplota a� horúèka, vyrá�ky, boles� hrdla, hnaèka,
zväèšenie lymfatických uzlín, malátnos�.
Tieto príznaky sa však po nieko¾kých tý�dòoch stratia.
Okrem toho, u ve¾a ¾udí, ktorí sú infikovaní vírusom
HIV, sa tieto príznaky neobjavujú.

Medzi infikovaním vírusom HIV
a vypuknutím choroby AIDS mô�e uplynú�
nieko¾ko rokov − 6 a� 10.
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Èo je AIDS?
AIDS je syndróm získanej imunitnej nedostatoènosti.
Je to posledné štádium HIV infekcie.
Znamená to, �e èloveku úplne zlyhá
imunitný systém a telo u� nie je schopné
bráni� sa �iadnemu
ochoreniu.

Pre èloveka chorého na AIDS mô�e by� aj be�né ochorenie,
ako napríklad chrípka, smrte¾né!
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HIV sa prenáša aj pri
nechránenom pohlavnom styku.
HIV sa mô�e prenies� pri ka�dom druhu pohlavného
styku, ktorý nie je chránený prezervatívom, alebo inou
bariérovou ochranou. To znamená pri be�nom
styku do pošvy, pri análnom sexe alebo pri drá�dení
pohlavných orgánov ústami.

Vírus HIV sa toti� nachádza v krvi, pošvových výluèkoch
a v sperme v takej koncentrácii,
ktorá je dostatoèná na prenos infekcie.
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HIV sa mô�e prenies�:
sexuálnym stykom bez pou�itia prezervatívu alebo inej bariérovej
ochrany, a to bez oh¾adu na pohlavie partnerov a formy sexu
krvnou cestou, napríklad spoloèným pou�ívaním ihiel
a injekèných striekaèiek (piercing, tetovanie a iné)
z infikovanej matky na die�a poèas tehotenstva,
pôrodu alebo materským mliekom
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HIV sa nemô�e prenies�:
be�ným kontaktom s infikovaným èlovekom,
podávaním rúk alebo bozkom
pobytom v škole, v zamestnaní alebo spoloènej
domácnosti
spoloèným stolovaním
v sprchách, saunách, na kúpaliskách,
ihriskách alebo spoloèných WC
uštipnutím bodavým hmyzom, domácimi
ani inými zvieratami
HIV sa neprenáša vodou
ani vzduchom
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Daj sa otestova� na HIV!
Test je jediný spôsob ako zisti�,
èi èlovek je alebo nie je infikovaný
vírusom HIV. Test má zmysel vykona�
a� 3 mesiace po prípadnom rizikovom správaní.

Je ale dobré pozna�
zdravotný stav
seba a svojho partnera
ešte pred sexuálnym stykom.
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Národné referenèné centrum pre prevenciu HIV/AIDS
na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
a v Košiciach
Váš obvodný lekár

Výsledky testov bývajú k dispozícii pribli�ne o tý�deò.
Existujú miesta, kde sa mô�eš da� testova� anonymne a bezplatne.

Viac informácií nájdeš na:
Národné referenèné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

www.hiv−aids.sk

Kde sa mô�eš da� otestova�?

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbova 12, Bratislava

Linka dôvery: 02/5936 9174
E−mail:

danica.stanekova@szu.sk
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Èo sa stane, ak budem HIV pozitívny?
Máš mo�nos� navštevova� špeciálne ambulancie pre
pacientov �ijúcich s vírusom HIV. Mô�eš bra� lieky, ktoré zabránia
mno�eniu vírusu HIV, a tým odïa¾ujú rozvinutie ochorenia AIDS.
To, �e je èlovek HIV pozitívny, je chránené lekárskym
tajomstvom, a preto o tom nemô�e by� bez tvojho súhlasu
informovaný nikto z tvojich príbuzných, èi v tvojej práci.

Je však potrebné, aby si aj ty
vedome neprenášal infekciu HIV ïalej.
Inak by si sa dopustil trestného èinu
ohrozovania vírusom ¾udskej imunodeficiencie
12 pod¾a §165 a §166 trestného zákona.

Opakovanie je matkou múdrosti.
AIDS je tu, ale dá sa mu predís�!

1. Pou�ívaj ochranu pri sexe!
2. Pou�ívaj sterilné injekèné striekaèky a ihly, ihly pri tetovaní a podobne!
3. Pou�ívaj ochranné gumené rukavice pri kontakte s krvou!
4. Ak si tehotná, po�iadaj o testovanie na HIV!
5. Nedojèi die�a, ak �iješ s vírusom HIV!

A teraz pravidlá pre jeho pou�ívanie!

1. Nikdy nepou�ívaj prezervatív po záruènej dobe.
2. Prezervatív otváraj opatrne. Ka�dý prezervatív má na svojom obale drá�ky,
ktoré zabezpeèujú ¾ahké otvorenie obalu.
3. Pred pou�itím skontroluj, èi nie je porušený obal prezervatívu. Stlaè obal,
pokia¾ v òom cítiš vzduch, je v poriadku.
4. Uisti sa, èi máš prezervatív pripravený správnou stranou, aby sa dal zrolova�. 13

A teraz návod ako z kuchárskej knihy!
Prezervatív vyberieme z obalu a dr�íme ho prstami
jednej ruky za vypuklú èas� v strede.
Tým, �e ho takto dr�íme zaistíme, aby
pred �aluïom zostalo v prezervatíve miesto
na výron semena. Prilo�íme ho k stoporenému penisu
a druhou rukou ho zrolujeme a� po koreò penisu.
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Od tejto chvíle sú obaja partneri
navzájom chránení.
Preto prezervatív pou�ite pred
stykom, nie a� poèas styku.
Po sexe prezervatív stiahneme,
zauzlíme, aby spermie nevytiekli,
a zahodíme do koša.

Viac informácií nájdeš:

WWW. HIV−AIDS. SK
WWW. ICM. SK
INFO LINKA ICM: 18 555
Cena za volanie na linku 18 555 je
4.10 Sk bez DPH zo siete T−COM,
3.60 Sk bez DPH zo siete ORANGE a T−MOBILE
a 4.50 Sk s DPH z kariet EASY a PRIMA.

E−MAIL:

INFO@ICM.SK

Vyu�i šancu by� informovaný!
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