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Vplyv pandémie HIV/AIDS na spoločnosť 

Choroba homosexuálov, ktorí často striedajú partnerov. Áno, aj takto sa 

kedysi hovorilo o pandémii  HIV/AIDS. A mnohí mali dojem, že z tohto dôvodu sa ich 

netýka, nie je o nich. Skutočne?  

Začnime ale od Adama. Pre pochopenie súvislostí je potrebné mať jasno 

v pojmoch. Poďme si teda najprv stručne vysvetliť, čo to je pandémia a čo epidémia. 

Aký je medzi nimi rozdiel?  

Epidémia je hromadný výskyt infekčných chorôb na určitom mieste. 

Pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na väčšom území alebo dokonca 

medzi kontinentmi či celosvetovo. Takže zásadný rozdiel je práve rozsah.  

Našu spoločnosť napríklad už rok trápi a ohrozuje pandémia COVID-19, ktorá 

znehybnila svetovú ekonomiku a ovplyvnila „normálny život“ nás všetkých. Je málo 

ľudí, ktorí si myslia, že ICH sa netýka. Práve týmto vnímaním zatlačila do úzadia iné   

nákazlivé choroby, medzi nimi aj HIV/AIDS. Je namieste otázka, prečo jednu 

pandémiu (COVID-19) vnímame citlivo a inú (HIV) prehliadame.  

Prečo na pandémiu, ktorú poznáme len pár mesiacov už vedci vyvinuli 

vakcínu a na vírus HIV, s ktorým žijeme od 80-tych rokov, nebola doteraz vyvinutá 

účinná očkovacia látka.Kde a prečo sa vytvorili tieto rozdiely? Odpovede nájdeme, 

keď sa na HIV/AIDS pozrieme pozornejšie a poznatky budeme konfrontovať s tým, 

čo prežívame dnes. Položme si teda pár zásadných otázok: Kde vznikla pandémia 

HIV/AIDS? Ako vyzeral boj s pandémiou v minulom storočí a ako dnes? Existuje 

aspoň nejaká liečba tejto choroby? Máme nádej na objavenie účinnej očkovacej 

látky? Dokáže prevencia zmierniť priebeh pandémie? Ako sa k chorobe stavia 

spoločnosť? Dokážu už v dnešnej dobe ľudia nakazení touto chorobou, bez 

predsudkov žiť „bežný“ život?  

 

1. Kampaň na podporu chorých HIV/AIDS v USA 

 

Takže poďme po poriadku.  

 



HIV/AIDS pod lupou. 

Samotné ochorenie HIV/AIDS bolo objavené v roku 1981 v USA, u mladých 

homosexuálnych mužov. Vyskytol sa u nich zvláštny druh zápalu pľúc. Práve preto 

sa HIV/AIDS spočiatku nazýval „choroba homosexuálnych“. V roku 1981 ale AIDS 

nebol identifikovaný ako samostatná choroba. Symptómy boli diagnostikované ako 

iné infekčné choroby, napr. tuberkulóza, zápal pľúc. V polovici 20.storočia sa podarilo 

tieto choroby podarilo dostať pod kontrolu a tak bolo nad svetlo jasnejšie, že AIDS je 

nová, ešte nepopísaná choroba.  

V roku 1986 objavili v západnej Afrike vedci nový druh  vírusu a pomenovali 

ho HIV-2, keďže prvý druh vírusu bol pomenovaný HIV-1. Zaujímavé, že spätne bolo 

potvrdené, že daný vírus sa v Afrike a Karibskej oblasti vyskytoval už v 70.rokoch 

a jeho výskyt vedci predpokladali už  od  40.rokov minulého storočia. Môžeme teda 

povedať, že výsledná choroba AIDS je pomerne staršia choroba ako výskyt 

samotného vírusu HIV.  

 

Výrazný objav v oblasti HIV zaznamenali v roku 1983 v Paríži. Tam 

zamestnanci Pasteurovho ústavu objavili, identifikovali a aj popísali samotného 

pôvodcu ochorenia. 

 V roku 1983 došlo aj k inému významnému objavu, ktorý postupne menil 

postoj spoločnosti k AIDS/HIV. Dokázalo sa, že vírus sa neprenáša výlučne medzi 

homosexuálmi, potvrdil sa aj prenos heterosexuálnym stykom.  

Objavili sa dve epicentrá epidémie HIV. Jedno ležalo v Afrike a to druhé 

známe ležalo v USA. Dva rozdielne svety, milióny rozdielnych príčin a následkov. Asi 

nikomu nemusím vysvetľovať, že práve pre Afriku bola a naďalej je táto choroba 

obrovskou záťažou.  

V roku 1984 musela WHO konštatovať, že na svete trpí týmto vírusom až 10 

miliónov ľudí. Ale výskum a hľadanie liečby napredovalo veľmi pomaly. Dôvodom boli 

chýbajúce financie. Aj tu sa ponúka porovnanie s COVID-om. 

Napriek konštatovanému, aj chorí na HIV/AIDS neostali bez účinných 

preparátov. Začalo sa s objavovaním rôznych preparátov, ktoré sa snažili zabrániť 

rozmnožovaniu vírusu v tele človeka. Liečba sa spočiatku javila ako nádejná, ale len 

v minimálnom počte prípadov prišlo k vyliečeniu pacientov.  

Vakcínu farmafirmy nevyvíjali, lebo jej vývoj, skúšanie a distribúcia by boli 

stratové. Vo väčšine krajín a sociálnych skupín, kde sa AIDS/HIV šíril by náklady 

nemal kto uhradiť.  

Ako bariéra šírenia choroby je vnímaná čoraz viac  prevencia. Nik jej rolu 

nespochybňuje,  je kľúčová pri každej závažnej chorobe, infekčné nevynímajúc. Je 

nutné ale podotknúť, že nemôže ostať jediným mechanizmom na potlačenie 

pandémie. Prevencia dobre funguje v krajinách, kde sú ľudia vzdelaní, je dostupná 

osveta a pre jednotlivé sociálne skupiny existuje možnosť voľby. Môže ale tento 

recept fungovať v krajinách tretieho sveta? 



 Práve vďaka nim AIDS/HIV pre nás naďalej predstavuje celosvetový problém, 

hrozbu pre ľudský život, jeho dôstojnosť aj rovnocenné užívanie ľudských práv. 

V krajinách masového rozšírenia zasahuje do sociálneho a hospodárskeho života 

spoločnosti ako takej  a zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti.  

 

Pri postupnom skúmaní choroby sme pochopili a postupne sa stal  všeobecne 

známy fakt, že vírus HIV sa môže prenášať rôznymi spôsobmi. Okrem 

stigmatizujúceho sexuálneho prenosu (stále ešte existuje nálepka „môže si za to 

sám“), je potvrdený prenos parenterálnou cestou aj prenosom vertikálnym 

spôsobom.  

V článku HIV-AIDS-rozsah a dosah jednej pandémie-globálny aspekt sa 

uvádza: „Sexuálny prenos, je najrozšírenejším spôsobom prenosu HIV. Dnes sa ale 

odhaduje, že približne 75% infekcií vzniklo heterosexuálnym stykom a len približne 

5% homosexuálnym stykom.“ To jasne vyvracia pôvodný pohľad na spôsob nákazy 

a názor,  že HIV/ AIDS je ochorenie homosexuálov. Potvrdzuje sa ale, že pri tomto 

spôsobe prenosu hrá dôležitú úlohu životný štýl, ovplyvňuje ho vysoká promiskuita 

a časté striedanie partnerov. Pri sexuálnom type prenose dnes môžeme za 

najohrozenejšiu skupinu ľudí, označiť sexuálne pracovníčky. A zase môžeme 

zvažovať rôzne sociálne aspekty problému: od kriminálneho prostredia, drogovej 

závislosti, dostupnosť zdravotného zabezpečenia po sexuálnu turistiku z bohatých 

krajín. Je táto cieľová skupina ohrozených aj záujmovou skupinou pre farmaceutické 

firmy? Ťažko predpokladať. 

A tak aj po 50-ich rokoch od objavenia prvých prípadov HIV/AIDS, spoločnosť 

stále neprišla s účinnou vakcínou, ktorou by sa dalo zabrániť prenosu tohto vírusu. 

Preto je HIV/AIDS aj naďalej masívnym problémom globálnej spoločnosti.  

Pozitívom je, že dnes už existuje antiretrovírusová liečba, ktorá dokáže 

pacientom skvalitniť a predĺžiť  tým, že predĺži inkubačné obdobie. Napriek týmto 

benefitom, ktoré ART liečba poskytuje,  je počet nových pacientov, ktorí začínajú 

s liečbou, aj naďalej ďaleko pod hranicou očakávaní. Za dôkaz, že ART liečba naozaj 

funguje môžeme považovať  fakt, že medzi rokmi 2000-2019 bolo zachránených 15,3  

2. Počty chorých HIV/AIDS 



milióna životov. Rozhodne to nie je malé číslo. „Počet úmrtí klesol takmer o 51% 

a počet novo infikovaných poklesol o 39%“ hovorí WHO.  

A zase sa vraciame ku konštatovaniu, že úspech liečby a prevencie sa aj 

naďalej líši podľa regiónu, krajiny a populácie, že nie všetci potenciálne infikovaní 

majú prístup k testovacím zariadeniam, chorí k liečbe a nesmierne rozdielna je aj 

úroveň starostlivosti o HIV pozitívnych.  

 

3. Počet HIV infekcií v roku 2018 a porovnanie s rokom 2010 

WHO uvádza:„Na dosiahnutie nových globálnych cieľov budeme musieť 

zdvojnásobiť úsilie.“ Aj nás sa dotýka možnosť pol milióna úmrtí v subsaharskej 

Afrike. S novými turistickými trendmi aj bohatý západný svet ohrozuje 

možnosť  zvýšenia počtu infikovaných HIV. Dnes sú  za najviac postihnuté krajiny 

považovné východná Európa, stredná Ázia, Tichomorie a severná Afrika. Zmienené 

oblasti predstavujú až 95% nových infikovaných HIV.  



 

4. Prevalencia HIV u dospelých v roku 2018 

Ako sa zmenili sociálne skupiny ohrozované ochorením? Medzi kľúčové 

zaraďujeme: mužov, ktorí majú sex s mužmi, ľudí, ktorí si injekčne podávajú drogy, 

ľudí vo väzniciach a iných uzavretých zariadeniach, sexuálne pracovníčky a ich 

klientov.  Ak by sme sa viac zamerali práve na tieto kľúčové skupiny ľudí, malo by to 

obrovský dopad na epidémiu v pozitívnom smere. Napriek dopadu, ktorý sľubuje  

výrazné zníženie počtu novoinfikovaných ľudí, práve zmienené sociálne skupiny 

patria k vylúčeným komunitám, ktoré majú malý ekonomický aj politický výtlak, a tak 

ich zdravie, kým neohrozujú majoritu, ostáva na periférii záujmu. A ochorenie má 

stále stigmatizujúci charakter, napriek tomu, že vieme, že nakaziť sa mohol aj 

novorodenec počas prenatálneho vývoja, aj človek, ktorému bola podaná transfúzia 

krvi. 

Za všetkým hľadaj...peniaze 

V dnešnej dobe už vďaka dostatočným vedomostiam o HIV/AIDS, môžeme 

očakávať vývoj  účinnej očkovacej látky, ktorá by mohla pomôcť k zmiereniu krivky 

nakazených. Jedna vec je objav vakcíny, druhou je ochota populácie dať sa 

zaočkovať a to aj napriek tomu, že preukázateľným benefitom očkovania.  

Vraciame sa aj k otázke financovania vývoja, odskúšania a distribúcie vakcíny. 

Pre farmaceutické firmy, je výhodnejšie vyrábať lieky,  ako prísť s vakcinačnou 

látkou. Ak by aj vynašli vakcínu, boli by schopní reprodukovať jej dávky aj do krajín 

tretieho sveta? To je otázka, na ktorú by som osobne chcela dostať odpoveď.  Lebo, 

opakujem, práve krajiny tretieho sveta sú kľúčové regióny pre boj s pandémiou 

HIV/AIDS, no je na vyspelých krajinách, aby pomohli slabším. Len tak totiž môžeme 

vírus eradikovať a zamedziť jeho šíreniu.  

Ďalším obrovským míľnikom by bol objav lieku, ktorý dokáže účinne liečiť HIV 

a dokáže pacienta natrvalo vyliečiť. V tomto prípade by to bola obrovská nádej pre 



infikovaných, pretože by mali nádej žiť znovu plnohodnotný život, o ktorý boli obratí. 

Momentálne  ale existuje len symptomatická liečba a liečba predlžujúca inkubačnú 

dobu ochorenia. Obe sú pomerne nákladné, čo znamená, že nie sú všeobecne 

dostupné, už vôbec nie tam, kde je to najpotrebnejšie.  

A tak napriek 50 rokom nášho spolužitia s vírusom HIV, naším žolíkom je stále 

predovšetkým prevencia.  

Existuje množstvo spôsobov, ako sa dá upovedomiť populáciu o ochorení. 

Povedomie o ochorení a jeho prenose sa šíri prostredníctvom prednášok a besied, 

ktoré sú zamerané predovšetkým na deti a mládež. Práve mladí totiž  raz budú 

rozhodovať o vývoji pandémie. A keďže za najčastejší spôsob prenosu považujeme 

sexuálny styk, je dôležitá sexuálna výchova na školách a informácie o tom, čo je 

bezpečný sex . Pri sexuálnom styku je najdôležitejšia ochrana, pretože najčastejšia 

forma prenosu vírusu  HIV je nechránený pohlavný styk. Najsilnejšou zbraňou 

prevencie je informovanosť a edukácia. Nástenky, letáčiky, centrá prevencie, 

dostupnosť testov...To, aby spoločnosť pochopila, ako sa správať, ako sa chrániť. 

Dnes je to pre nás také samozrejmé... 

Ale platí to pre chudobné krajiny na východe Európy a krajiny tretieho 

sveta tiež? 
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