1.december - Svetový deň boja proti AIDS
Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom
svete venovaný boju proti AIDS ako Svetový deň
boja proti AIDS. Červená stužka je medzinárodným
symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV.
Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a
života.
Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým
heslom, poukazujúcim na rôzne aspekty
problematiky tohto ochorenia. Napriek tomu, že sa v posledných desaťročiach dosiahol významný
pokrok v boji proti AIDS, súčasná pandémia COVID-19 prehĺbila nerovnosť v poskytovaní potrebných
služieb, čo negatívne ovplyvnilo životy mnohých ľudí s HIV na celom svete.
Tohtoročnou témou Svetového dňa boja proti AIDS je preto „Ukončenie nerovností. Ukončenie AIDS.
Ukončenie pandémie.“, s osobitným zameraním na populáciu, ktorá výrazne zaostáva v prístupe k
základným službám v oblasti HIV.
Prvé ochorenie AIDS sa na svete objavilo v roku 1981. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych osôb
hlásených v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Vyšší výskyt ochorení v rámci
Európy je hlásený v krajinách východnej Európy.
Výskyt HIV/AIDS v Slovenskej republike k 31.12.2020
Na Slovensku je zaznamenaný dlhodobo rastúci trend výskytu nosičstva HIV.
V roku 2020 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo 110 nových prípadov HIV infekcie
(83 prípadov u občanov SR a 27 prípadov u cudzincov). Ide o najvyšší výskyt novo diagnostikovaných
prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku doposiaľ. V roku 2020 boli hlásené štyri úmrtia HIV
infikovaných pacientov.
Od roku 1985 do 31. 12. 2020 bolo registrovaných u občanov Slovenskej republiky a cudzincov spolu
1284 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 1061 prípadov u občanov
Slovenskej republiky sa 953 vyskytlo u mužov a 108 u žien. U 129 osôb prešla HIV infekcia do štádia
AIDS a zaznamenaných bolo 77 úmrtí ľudí s HIV.
Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najviac HIV
infikovaných ľudí žije vo väčších mestách. Najvyššia incidencia bola zistená v okresoch Bratislava I
(18,96/100 000), Bratislava II (12,88/100 000), Bratislava III (9,99/100 000), Bratislava V (8,90/100000),
Medzilaborce (8,52/100 000) Trenčín (5,23/100000) a Stropkov (4,90/100000).
Na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je v rámci odboru epidemiológie zriadená poradňa prevencie
HIV/AIDS. Popri poskytovaní odborného poradenstva je možnosť bezplatného a anonymného odberu
krvi na detekciu protilátok anti HIV u osôb, ktoré o to požiadajú a rovnako u osôb z dôvodu vystavenia
certifikátu o HIV negativite pri vycestovaní do zahraničia. Okrem HIV je v poradni možné vyšetrenie
protilátok proti hepatitíde typu B a C. Pre poskytovanie informácií je k dispozícii telefonická linka
poradne 048/415 42 26.

