N••která fakta o AIDS
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B•hem 80. let se onemocn•ní AIDS (Acquired
Immune Deficiency Syndrome
Syndrom
získaného selhání imunity) stalo mezinárodní, rychle
rostoucí epidemií. Sv•tová zdravotnická organisace
pÍedpokládá, ñe koncem tohoto století bude
vyvolávajícím virem infikováno více neñ 40 miliónç
lidí. Podle n•kterých odborník ç existují zem•,
které v dçsledku tohoto onemocn•ní mohou ztratit 25
% své populace.

AIDS se nepÍ enáší
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AIDS je pÍenosné a smrtelné onemocn•ní, zpçsobené
virem HIV (Human Immunodeficiency Virus - virus
lidské imunitní nedostate…nosti). Virus ochromuje
obranný systém t•la. Zanechává t•lo neschopné
obrany proti infekcím a n•kterým nádorçm.

Jak se AIDS pÍ enáší

Jediná ochrana proti AIDS je

PREVENCE!

kýcháním nebo kašláním
ani objetím a polibkem
komáry nebo hmyzem
ani mazlením se zvíÍaty

... virus není pÍenášen ani ñivotem s lidmi, kteÍí AISD
mají, pokud nedojde k sexuálnímu kontaktu nebo
ke kontaktu s infikovanými t• lními tekutinami
(krev, sperma a poševní sekret).

I pÍes intenzivní lékaÍský výzkum v•da není schopna
tuto hroznou nemoc porazit.. AIDS mçñ e být
nazváno "malomocenstvím" 20. století.
Proti AIDS dosud není ú… inná vakcina ani
efektivní lé … ba.

podáním ruky
stravováním v restauraci
pouñitím veÍejného WC
návšt•vou bazénu a sauny
pÍi ošetÍení u lékaÍe nebo stomatologa

AIDS se nej…ast•ji rozšiÍuje sexuálním kontaktem
s infikovaným partnerem. Virus HIV se pÍenáší v
n•kterých t• lních tekutinách (krev, sperma a
poševní sekret). Infekce se mçñe objevit také tehdy,
kdyñ dojde k pÍenosu infikované krve (napÍ. injek…ní
aplikací drog, pÍímým p Íevodem krve nebo
nedostate…n• sterilizovanými jehlami …i nástroji v
sanitárních …i zdravotnických zaÍízeních). Jsou známé
pÍípady, kdy došlo k pÍenosu AIDS infikovanou
krví pÍi transfusi, proto jsou u nás všechny tyto pÍípravky kontrolovány.

Jak pÍ edcházet AIDS?
1. Vyhni se sexuálnímu styku pÍed manñelstvím.
2. V manñelském sexuálním vztahu bu‹ v•rný svému
neinfikovanému partnerovi.

VýÁ atek z dokumentu "Postoj Církve
adventistç sedmého dne k AIDS"

3. Kdykoliv je to moñné, dej pÍednost neinjek…ní
aplikaci lékç.

Lidská sexualita je Boñím darem …lov•ku. Sexualitu
stvoÍil Bçh a nazval ji "velmi dobrou". V naší sexualit•
zañíváme projev Bo ñí lásky. Dávat, slouñit jeden
druhému, intimn• sdílet svou manñelkou lásku je
biblický pohled na lidkou sexualitu. Chápání sexuality
dle Bible je prevencí degradace sexu a následné
exposice HIV infekcí.

4. K injekcím pouñívej pouze sterilizované jehly a
stÍíka…ky.
5. Pokud je nutná transfuse, ujisti se, ñe krev je
pe…liv• testována.
6. Vyhni se riskantnímu sexuálnímu chování.
7. Pouñití kondomu mçñe riziko sníñit, ale nevylu…uje
jej.

Proti AIDS je prevence!
AIDS lze p Í edejít vylou…ením sexuálního kontaktu
pÍed manñ elstvím a dosañením
v•rného,
monogamního vztahu s neinfikovaným partnerem v
manñelství na celý ñivot.
AIDS lze pÍedejít neú…astí v nezákonném obchodu
s drogami a jejich injek…ní aplikací.
AIDS lze pÍedejít pouñíváním sterilních jehel
a desinfikovaných nástrojç v zaÍízení v lékaÍské pé…e.
AIDS lze pÍedejít podporou všech výchovných a
vzd•lávacích aktivit, které mohou redukovat rizikové
chování.
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