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S vetový luteránsky zväz (SLZ) sa zaoberá krízou spôsobenou infekciou 
HIV a chorobou AIDS už od osemdesiatych rokov. Jeho akčný plán Súcit, 
Premena, Starostlivosť: Odpoveď cirkví na pandémiu HIV/AIDS, bol zahá-
jený v roku 2002 a infekcia HIV a choroba AIDS sa tak stala strategickou 

prioritou  praktických projektov SLZ v oblastiach zasiahnutých vírusom a stále je 
globálnou prioritou SLZ ako celku. Veľa členských cirkví SLZ sa stále viac aktivi-
zuje vo vyrovnávaní sa s touto výzvou. V Afrike, Ázii, Európe a Južnej Amerike boli 
usporiadané viaceré regionálne odborné diskusie.  Je čím ďalej, tým viac naliehavej-
šie zdôrazňovať význam preventívnych opatrení na ochranu života.

Uprostred všetkých týchto aktivít sa ukázalo, že je potrebné na jednom mieste zosuma-
rizovať teologické a pastorálne perspektívy, ktoré formujú spôsob, akým by sme ako 
spoločenstvo evanjelických cirkví mali pristupovať k ľuďom zasiahnutým infekciou HIV  
a chorobou AIDS. Táto príručka je určená pre tých, ktorí sa s uvedenou problematikou 
zaoberajú na konkrétnej lokálnej úrovni. Preto sme do tohto základného učebného mate-
riálu zaradili predovšetkým poznatky z oblasti medicíny, preventívnej a domácej starostli-
vosti a verejnej angažovanosti. Sme si vedomí toho, že k jednotlivým aspektom súvisiacim 
s touto pandémiou by bolo možné povedať oveľa viac. V budúcnosti sa preto vynasnažíme 
poskytnúť ďalšie materiály, ktoré by doplnili informácie v tejto publikácii.

Pri príprave tejto príručky sme využili množstvo užitočných informácií, ktoré poskytli 
osoby podieľajúce sa na práci v oblasti infekcie HIV a choroby AIDS. Išlo napr. o teolo-
gickú konzultáciu vo švajčiarskom Lausanne v decembri 2005 a o odborné rokovanie 
v hlavnom meste Kene, Nairobi, ktoré sa uskutočnilo v júni 2005 a ktorého sa zúčast-
nili vedúci cirkevní predstavitelia, lekári, ošetrovatelia, sociálni pracovníci, poradcovia, 
ako aj ďalší, ktorí sa venujú tejto dôležitej práci.  Všetci títo odborníci poskytli množ-
stvo materiálu, ktorý sme využili pri zostavovaní jednotlivých kapitol tejto príručky. 
Tím pracovníkov SLZ následne spracoval zozbieraný materiál do jeho konečnej podoby. 
Sme vďační všetkým, ktorí sa na procese prípravy tejto publikácie podieľali. 

Dúfame, že predkladaný výsledok našej práce bude užitočným zdrojom informácií nie-
len pre evanjelické cirkvi a ich aktivity, ale aj pre ľudí pochádzajúcich z iných kresťan-
ských tradícií. Hoci je táto publikácia jednoznačne založená na kresťanských princípoch, 
množstvo konkrétnych pohľadov a odporúčaní máme spoločných nielen s veriacimi 
iných náboženstiev, ale aj so sekulárnymi organizáciami. Je to náš evanjelický príspe-
vok  k pokračujúcim snahám v oblasti ekumenického a medzináboženského dialógu. 
SLZ naďalej zostáva hlboko oddaný  spoločnej práci so svojimi ekumenickými, medzi-
náboženskými a vládnymi partnermi, ako aj  s partnermi z občianskej spoločnosti.

Ishmael Noko

generálny sekretár 
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D opady, ktoré má infekcia HIV a choroba AIDS na náš svet nemôže-
me ignorovať. Pandémia zasahuje naše komunity, rodiny, cirkvi, na-
šich priateľov a aj nás osobne. Toto tvrdenie je určite pravdivé, ak 
my sami alebo naši príbuzní žijeme s tými, ktorí sú infekciou HIV 

a chorobou AIDS priamo zasiahnutí. Buď sme videli, alebo sme priamo zakúsili 
strach a utrpenie, ktoré spôsobujú ľudia snažiaci sa držať si odstup alebo vylúčiť 
tých, ktorí žijú s infekciou HIV a chorobou AIDS. Možno sme sprevádzali tých, 
ktorí na AIDS zomreli. Možno sme sa to báli urobiť. Možno sme zostali ticho alebo 
sme zatajili skutočnú príčinu ich smrti. V lepšom prípade sme možno boli pohnutí 
súcitom a snažili sme sa osloviť a podať pomocnú ruku tým, ktorí boli zasiahnutí. Je 
možné, že sme sa zasadzovali za to, aby im boli zabezpečené životne nevyhnutné 
lieky a starostlivosť, prípadne aby boli uplatnené preventívne opatrenia na ochranu 
života ostatných.

Existuje veľa dôvodov, prečo sa ľudia rozličného náboženského presvedčenia a život-
ných skúseností aktivizujú v tejto práci. Je kľúčové, aby sme spolupracovali s tými, 

ktorí s nami možno nezdieľajú našu konkrétnu 
náboženskú vieru alebo presvedčenie a to bez 
toho, aby sme sa ich snažili konvertovať. Predsa 
je však dôležité, aby sme jasne pomenovali dô-
vody, pre ktoré sa ako miestne cirkvi a cirkevné 
organizácie do uvedenej práce zapájame. Jadrom 
našej motivácie je to, že sme Bohom povolaní 
k tomu, aby sme boli pre všetkých inkluzív-
nymi spoločenstvami Božej milosti, tak ako 
to poznáme v Ježišovi Kristovi.

Evanjelickí kresťania chápu cirkev ako miesto, 
kde sa Slovo Božie káže a sviatosti riadne pod-
ľa Slova Božieho prisluhujú. Prichádzame do nej 
preto, aby sme prijali Božiu milosť, odpustenie 
a nový život. Stále sme si však vedomí všetké-
ho toho, v čom sme aj naďalej otrokmi hriechu. 

Prostredníctvom chleba a vína vo Večeri Pánovej sa Božej milosti môžeme dotknúť 
a aj ju zakúsiť. Tu prijímame Božiu zachraňujúcu a uzdravujúcu prítomnosť. Sme 
posilnení, zmocnení a premenení k tomu, aby sme sa stali Kristovým telom v tomto 
svete. Kristus nás víta pri svojom stole; všetci pokrstení sú vítaní. V ostrom kon-
traste so všetkými poriadkami a praktikami nášho sveta, ktoré vylučujú na základe 
toho, kým ľudia sú alebo čo robia, je Večera Pánova prístupná pre všetkých, ktorí 
veria.

„Bál som sa chodiť do kostola, 
pretože som sa obával toho, že ma 
bude Boh odsudzovať. Bál som sa, 
že sa na mňa budú ostatní pozerať 
zhora a že ma budú tiež súdiť. Ale 
predsa som išiel... Nič z toho, čoho 
som sa obával, sa však nestalo. 
Nikto mnou nepohŕdal a nikto si 
neodsadol. Každý ma objal. A vtedy 
som začul, že Ježiš ma miluje.“

ELCA News Service [Spravodajský servis 

Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike],         

22. november 2006, 

dostupné na internete: www.elca.org/

news/Releases.asp?a=3489 
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Prečo sa miestne cirkvi musia angažovať

Cirkev má záväzok byť „kontrakultúrnou“ v tom zmysle, že obsiahne a zahrnie 
všetkých tých, ktorí sú zo spoločnosti vylúčení. Práve tu, medzi stigmatizovaný-
mi, nachádzame ukrižovaného Krista. Pri lámaní chleba stretávame vzkrieseného 
Krista (Lk 14:13-35) a On z nás  vytvára spoločenstvo.   Stávame sa jedným s tými, 
ktorých by iní mohli považovať za „nečistých“, „nebezpečných“ alebo „pohoršujú-
cich“.

Prostredníctvom  krstu sa stávame súčasťou tela Kristovho. Sme dôverne spojení 
s Kristom, a preto aj jeden s druhým, ako bratia a sestry v Kristovi. Bez ohľadu na 
to, či žijeme s tými, ktorí  sú infekciou HIV a chorobou AIDS zasiahnutí, patríme 
k tomu istému telu a sme účastní na tom istom spoločenstve. V tomto zmysle má 
telo Kristovo infekciu HIV a chorobu AIDS. 
Kristus je pre nás prítomný vo svätej Večeri Pá-
novej; sme povolaní k tomu, aby sme boli prítom-
ní pre tých, ktorí sú infikovaní a zasiahnutí infek-
ciou HIV a chorobou AIDS.

Diakonia (služba) je súčasťou samotného bytia 
tela Kristovho. Pre cirkev je to „reč tela“, prostred-
níctvom ktorej nesie svedectvo svetu:  súcitne sa 
usiluje slúžiť všetkým, ktorí trpia, mimoriadne 
tým, ktorí sú nejakým spôsobom zasiahnutí in-
fekciou HIV a chorobou AIDS a snaží sa ich hájiť. Kristova bezpodmienečná láska 
je „pravým duchom diakonie – žiť, kráčať, dotýkať sa, chápať, zdieľať, opatrovať  
a ,zápasiť bok po boku’.“1  Toto zahŕňa prorocké povolanie cirkvi usilovať sa a zá-
pasiť o spravodlivosť, rovnosť a oslobodenie pre tých, čo sú infikovaní a zasiahnutí 
vírusom HIV či chorobou AIDS. Cirkev by mala byť miestom pre duchovnú podpo-
ru a sociálne uzdravenie, miestom, kde je nádej pre budúcnosť zvestovaná a usku-
točňovaná. 

V rámci svojho diakonického povolania sa cirkev v priebehu dejín snažila pomôcť tým, 
ktorých trápili rozličné ochorenia. Prečo však množstvo cirkví váha konať podobne 
tvárou v tvár pandémii HIV a AIDS? V tejto situácii sú často problémom práve cirkvi 
a kresťania, najmä keď prostredníctvom svojich postojov a konaním stigmatizujú (ozna-
čujú skupinu osôb negatívnym spôsobom) a keď vylučujú tých, ktorí sú zasiahnutí a in-
fikovaní. Ľudia trpiaci inými chorobami však stigmatizovaní a vylúčení nie sú, aspoň 
nie tým istým spôsobom, ako tí, o ktorých je známe, že sú nakazení infekciou HIV či 
trpia chorobou AIDS.

1 One Body: North-South Reflections in the Face of HIV and AIDS (The Nordic-FOCCISA Church Coopera-
tion, 2005), vol. 1, s. 30, dostupné na internete: www.norgeskristnerad.no/doc/OneBody-vol1-Eng.pdf

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi 
jesť; bol som smädný, a dali ste mi 
piť, prišiel som ako cudzinec a prijali 
ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste 
ma; bol som nemocný a navštívili ste 
ma; ... Veru, hovorím Vám: Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ 
(Mt 25: 35-40).
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Žiaľ práve miestne zbory sú často miestami, kde sa takíto ľudia cítia najviac vylúčení, 
stigmatizovaní alebo nevítaní. Niekedy im bola odopretá Večera Pánova alebo pitie zo 

spoločného kalicha. Podľa apoštola Pavla je cirkev 
telo Kristovo. Ako však vyhlásil jeden človek, ktorý 
neskôr zomrel na AIDS: „Niekedy mám pocit, že 
niektorí... sú zubmi, kým ja sám som časťou hlienu, 
ktorého sa chce telo zbaviť!“2 Toto je nehoráznosť, 
pretože kresťania sú povolaní prinášať svedectvo 
a uskutočňovať Božiu neohraničenú lásku, ako 
bola zjavená v Ježišovi Kristovi.

Cieľom tejto príručky je pomôcť širokým skupi-
nám ľudí k tomu, aby aktívnejšie a efektívnejšie 

sprevádzali ľudí žijúcich s infekciou HIV a chorobou AIDS a tým prinášali svedec-
tvo o Božej milosti, starostlivosti a spravodlivosti pre každého človeka.

2 Ibid., vol. 2, s. 7.

Prečo tak veľa zborov zlyhalo 
a nedokázalo byť „soľou“ a „svetlom“ 
v týchto situáciách? Z nevedomosti? 
Strachu? V dôsledku toho, čo 
sme počuli alebo čo nás naučili 
v minulosti? Alebo preto, že sa cirkvi 
cítia preťažené? Prečo trvalo tak 
dlho, kým niektoré cirkvi konečne 
zareagovali? 



Kapitola 1: 
Lekárske fakty 
a prevencia
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V dôsledku mnohých mýtov, domnienok a morálnych súdov, ktoré infek-
ciu HIV a chorobu AIDS obklopujú, je pre kresťanov dôležité, aby brali 
do úvahy výsledky skúmania lekárskej vedy. Veríme v Boha, Stvorite-
ľa, ktorého stvorenie je možné poznať a zveľaďovať prostredníctvom 

medicíny a tých, ktorí v tejto oblasti pracujú. Začneme s priamočiarou rozpravou 
medicínskych faktov a overených foriem prevencie infekcie HIV a choroby AIDS, 
pretože „HIV je vírus, a nie morálny stav.“ 3 

Čo je infekcia HIV a choroba AIDS?  

Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS – z angl. Acquired Immune De-
ficiency Syndrome) je ochorenie, ktoré je zapríčinené vírusom nedostatku ľudskej 
imunity (HIV – z angl. Human Immunodeficiency Virus). HIV útočí a ničí imunitný 
systém, ktorý za normálnych okolností chráni telo pred infekciami. Biele krvinky 
sú akoby vojakmi, ktorých úlohou je chrániť imunitný systém; bojujú a chránia telo 
pred útokmi mikróbov (baktérie, vírusy, alebo iné mikroorganizmy spôsobujúce 
ochorenia). HIV útočí na konkrétny typ bielych krviniek, ktoré majú na svojom po-
vrchu tzv. CD4 receptor, na ktorý sa vírus viaže.  Takýmito bunkami sú  CD4 lym-
focyty (špecifický subtyp T-buniek, tzv. pomocné T-lymfocyty), ale aj napr. makro-
fágy, ktoré zohrávajú  v imunitnom systéme veľmi dôležitú úlohu.

Vírus HIV napáda CD4 bunku, vnáša do nej vlastný reprodukčný materiál a selek-
tívne ju ničí. Inými slovami, HIV sa zmocňuje CD4 bunky a používa ju na svoje 
ďalšie rozmnožovanie. Keď sa vírus v bunke namnoží, bunka praskne, čím sa zničí 
a do krvného obehu sa uvoľnia veľké množstvá nových vírusových častíc. Proces sa 
opakuje v ešte väčšom množstve CD4 buniek, pričom ich počet v tele sa postupom 
času značne znižuje a množstvo vírusu, tzv. vírusová záťaž sa naopak zvyšuje.

Hladina vírusovej záťaže predstavuje množstvo častíc vírusu na mililiter krvi.  Toto 
množstvo narastá, keď sa vírus rýchlo replikuje v krvnom obehu. Hladina vírusovej 
záťaže je veľmi vysoká práve v období, keď ešte telo nezačalo vytvárať protilátky 
počas primárnej infekcie.  Počas tejto fázy je jednotlivec vysoko nákazlivý, hoci by 
výsledky testov na protilátky mohli byť negatívne. Hladina vírusovej záťaže neskôr 
klesá počas asymptomatickej fázy infekcie a zostáva na nízkej úrovni, pretože telo 
znovu nad infekciou získava čiastočnú kontrolu.  Pokiaľ je však takýto človek ne-
liečený, po niekoľkých rokoch začne jeho telo strácať kontrolu nad vírusom,  množ-
stvo vírusu v krvi začne stúpať a začínajú sa objavovať prvé symptómy choroby 

3 Rev. J. P. Heath, African Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by AIDS 
(ANERELA+), vo svojom prejave k mimoriadnemu zasadaniu Valného zhromaždenia OSN o HIV a AIDS, 
jún 2006.
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AIDS.  Počas ďalšieho priebehu infekcie hladina vírusovej záťaze narastá a počet 
CD4 klesá. 

Následne sa postupne znižuje miera obranyschopnosti jedinca, telo stráca schop-
nosť odolávať a bojovať s ďalšími infekciami. Napokon je táto schopnosť natoľko 
znížená, že dosiahne kritickú hranicu, kedy sa už objavia rôzne príznaky choroby 
a infikovaný jednotlivec je označovaný ako osoba s AIDS. U zdravých dospelých je 
normálny počet CD4+ zvyčajne v rozmedzí medzi 600 a 1 800 na mikroliter krvi. 
Keď počet klesne na 500, jedinec môže začať trpieť drobnými infekciami. Keď kles-
ne pod 300-200, začnú sa objavovať znaky a symptómy AIDS.

Ako vírus útočí na CD4 bunky 

HIV je vírus patriaci do skupiny retrovírusov.  Mnohé baktérie a vírusy majú von-
kajší obal, ktorý sa skladá z proteínov, špecifických pre konkrétny typ mikroorga-
nizmu. HIV sa veľmi inteligentne zbavuje svojho vonkajšieho obalu ešte pred tým, 
než vstúpi do CD4 bunky. Následne prepisuje a ukryje svoju genetickú informáciu 
do genetickej informácie bunky. HIV preto môže v bunkách CD4 dlhodobo existo-
vať bez toho, že by bunke škodil. 

Ako sa HIV prenáša?

HIV sa u infikovaných nachádza v krvi, sexuálnych tekutinách a v materskom mlie-
ku. Prenáša sa prostredníctvom týchto telesných tekutín z jednej infikovanej osoby 
na druhú.

Sexuálna aktivita

Infekcia HIV a choroba AIDS sa prenáša prostredníctvom nechráneného pohlavné-
ho styku (bez použitia kondómu) s infikovanou osobou. HIV môže do tela vniknúť 
počas sexu cez vaginálne hlienové membrány, penis (močovú trubicu), análny otvor 
alebo ústa, ako aj cez čerstvé rany, poranenia a odreniny na pokožke. Nechránený 
análny a vaginálny sex sú najrizikovejšie sexuálne aktivity.

Riziko prenosu vírusu narastá u osoby s inou sexuálne prenosnou infekciou (STI 
– z angl. Sexually Transmitted Infection), pretože prítomnosť poranení alebo po-
škodení pokožky v dôsledku týchto infekcií uľahčuje vniknutie vírusu HIV. Včasná 
liečba STI je jedným zo spôsobov zníženia rizika prenosu HIV.
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V niektorých častiach sveta je praktizovaný tzv. „suchý sex“: do vagíny je aplikova-
ná látka, ktorej účelom je ju vysušiť. Toto vytvára počas styku väčšie trenie, ktoré 
niektorým mužom prináša intenzívnejšie uspokojenie. Uvedená praktika však spô-
sobuje lacerácie (tržné rany) na jemnom tkanive vaginálnych membrán, čo uľahčuje 
nákazu vírusom HIV. Navyše prirodzené antiseptikum (dezinfekčný prostriedok) 
obsiahnutý vo vaginálnom sekréte nemôže bojovať s STI. A aj kondómy sa kvôli 
zvýšenému treniu oveľa ľahšie pretrhnú.

Orálny sex je oveľa menej rizikový ako vaginálny alebo análny sex, nemožno ho však 
považovať za úplne bezpečný. Ústne vredy, silne zapálené alebo krvácajúce ďasná, 
bolestivé hrdlo, alebo praktizovanie orálno-vaginálneho sexu so ženou infikovanou 
HIV počas menštruácie prispievajú k zvýšenej pravdepodobnosti prenosu HIV.

Výskumy preukázali, že mužská obriezka znižuje riziko prenosu HIV od 60 do 70 %, 
pretože určité charakteristické črty predkožky uľahčujú prienik vírusu HIV. Preto 
je u mužov, ktorí nie sú obrezaní, riziko infekcie väčšie. Pri odstránení predkožky 
prostredníctvom obriezky sa pravdepodobnosť prenosu znižuje. 

Spoločné používanie ihiel, striekačiek alebo 
piercingu 

Spoločné používanie ihiel a injekčných striekačiek vytvára vysoké riziko prenosu 
HIV. Zdieľanie varičov (nástrojov na varenie drog za účelom zvýšenia ich čistoty), 
bavlnených tkanín a vody určených na miešanie/bielenie drog môže taktiež viesť 
k prenosu  vírusu HIV, pretože po ich použití v nich môžu zostať malé množstvá 
krvi infikovanej HIV, v ktorej, kým je čerstvá, môže vírus krátkodobo prežívať 
a prostredníctvom nej následne preniknúť do krvného obehu ďalšieho užívateľa. 

Transfúzia infikovanej krvi 

Riziko získania HIV prostredníctvom transfúzie krvi a krvných produktov, ktoré 
boli testované na prítomnosť HIV, je menšie než jedna k miliónu. Riziko prenosu in-
fekcie HIV z transplantovaného orgánu je pravdepodobne rovnaké. V dnešnej dobe 
krvné a transplantačné banky vopred vyselektujú väčšinu potenciálnych darcov 
s rizikom infekcie HIV, keďže vzorky krvi, krvných produktov a orgánov sú navy-
še extenzívne testované na výskyt HIV a iných krvou prenosných infekcií. Predsa 
však existuje minimálna možnosť, že by niekto mohol darovať krv bez vedomia 
toho, že má vírus, počas prvých týždňov infekcie, v inkubačnej dobe, kedy uvedenú 
skutočnosť ešte nie je možné zistiť krvnými testami (pozri „Ako poznáme, že je 
niekto infikovaný,“ s. 17).
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Existuje ešte síce veľmi malé, avšak reálne riziko, že by sa zdravotnícky personál 
mohol nakaziť vírusom HIV od pacientov po pichnutí ihlou alebo potom, čo bol 
vystavený v dôsledku pracovného úrazu veľkému množstvu krvi. Riziko podstupu-
jú takto aj osoby pracujúce s krvou v laboratóriách, ako aj personál, ktorý vynáša 
smeti alebo upratuje zašpinenú bielizeň.

Prenos z matky na dieťa

K prenosu môže dôjsť tromi spôsobmi: počas tehotenstva (prenos antepartum), počas 
pôrodu (prenos intrapartum) a počas kojenia (prenos postpartum). Najvyššie riziko 
prenosu je počas pôrodu. Sekréty v pôrodnej ceste obsahujú vysoké množstvá víru-
su. U bábätka môže dôjsť počas pôrodu k vzniku malých kožných odrenín, cez ktoré 
môže vírus vniknúť do tela. V prípade prenosu postpartum môže byť nemluvňa infiko-
vané počas dojčenia. Materské mlieko ženy infikovanej HIV obsahuje vírus a čím dlh-
šie dojčenie prebieha (viac ako 6 až 9 mesiacov), tým väčšie je riziko prenosu nákazy.  
U detí, ktoré sa narodia matke infikovanej HIV, ktorá nie je liečená antivírusovou tera-
piou, je riziko nákazy vírusom 20 až 30 %. V prípade, že je žena liečená od 3. mesiaca 
tehotenstva, dieťa prichádza na svet cisárskym rezom, počas ktorého matka dostáva 
infúziou vysoké dávky antiretrovirálnych (ARV) liekov (následne v sirupe dostáva lie-
ky aj dieťa po narodení a súčasne nie je dojčené); riziko prenosu sa redukuje na 6-7%. 
Je dôležité poznamenať, že riziko prenosu vírusu HIV dojčením je podstatne nižšie 
ako sa pred pár rokmi predpokladalo, a riziko je odlišné aj podľa faktu, či matka s die-
ťaťom žije v ekonomicky vyspelej krajine alebo ekonomicky nízko príjmovej krajine. 

Ako sa HIV neprenáša

Vedci a poprední lekári spoločne tvrdia, že HIV nedokáže dobre prežiť vo vonkaj-
šom prostredí mimo živej bunky. Možnosť takéhoto prenosu je teda veľmi neprav-
depodobná. Keď infikované tekutiny úplne vyschnú, teoretické riziko prenosu cez 
vonkajšie prostredie je v zásade považované za rovné nule.

HIV sa neprenáša:
vzduchom, kašľom a kýchaním;• 
bozkávaním, objímaním, podávaním rúk alebo masážou;•	

kontaktom s doskou na toalete;• 
hmyzom alebo uhryznutím zvieraťom (komáre a ploštice • nemôžu prenášať 
HIV);
v bazéne;• 
konzumáciou jedla, ktoré pripravila osoba infikovaná HIV;• 
nosením oblečenia alebo uterákmi.• 
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Rozdiel medzi HIV a AIDS

Osoby infikované vírusom HIV sú označované ako HIV pozitívne; môžu byť zdravé 
a nemusia vykazovať žiadne symptómy ochorenia. Takéto osoby môžu žiť dlhý a ak-
tívny život, musí im však byť zabezpečené poradenstvo, primeraná výživa, musia žiť 
zdravým životným štýlom, dodržiavať isté preventívne opatrenia a ak je to pre nich 
dostupné a finančne dosiahnuteľné, majú užívať antiretrovirálne (ARV) lieky.

Osoba, ktorá dosiahla štádium AIDS, je zvyčajne symptomatická a často musí bojo-
vať s množstvom ochorení. Pokiaľ jej nebudú podávané antiretrovirálne lieky, bude 
jej zostávajúce obdobie života značne obmedzené.

Pochopiť rozdiel medzi HIV a AIDS je dôležité. V mnohých častiach sveta je už 
dnes infekcia HIV zvládnuteľná. Život pacientov môže byť predĺžený a skvalitne-
ný za predpokladu, že je liečba hradená poisťovňami alebo je cenovo dostupná. Je 
vhodnejšie namiesto termínu infekcia HIV/AIDS používať pojmy „infekcia HIV  
a choroba AIDS“, nakoľko ide o dve odlišné, hoci navzájom prepojené diagnózy. 

Štádiá infekcie HIV 

1. séronegatívne nosičstvo 

U novoinfikovaných osôb sa 3 týždne až 3 mesiace po infekcii príznaky infekcie ne-
prejavujú. Možnosť prenosu infekcie HIV si väčšina novo infikovaných osôb neuve-
domuje, keďže osoby infikované vírusom HIV, od ktorých sa nakazili, sú dlhodobo 
asymptomatické a väčšina z nich o svojej infekcii ani nevie.

2. primárne akútne štádium infekcie HIV – 
štádium sérokonverzie

U zhruba polovice osôb nakazených HIV sa 3 týždne až 3 mesiace po infekcii obja-
via príznaky podobné chrípke trvajúce 2-3 týždne. Môže ísť o horúčky, vyčerpanosť, 
vyrážky, bolesť kĺbov a zväčšenie lymfatických uzlín. Nakoľko tieto symptómy môžu 
byť relatívne mierne, infikovaný si ich často ani nevšimne a čoskoro sa zotaví. Avšak 
počas tohto obdobia primárnej infekcie sa už vírus dostáva do lymfatických uzlín, ná-
sledne sa aktívne replikuje, pričom sa ďalšie nové častice vírusu uvoľňujú do krvného 
obehu. Počas tohto štádia sa v krvi nachádza veľké množstvo HIV a imunitný systém 
začína reagovať vytváraním protilátok.  Proces objavenia sa prvých protilátok voči 
HIV v krvi sa nazýva sérokonverzia a nastáva 2-3 mesiace po infekcii.
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3. obdobie asymptomatického nosičstva

Toto štádium trvá priemerne 10 rokov, počas ktorých sa u nakazenej osoby v zásade 
neprejavujú žiadne symptómy. Môžu mať však zväčšené lymfatické uzliny. Osoby 
infikované HIV sú schopné aj naďalej žiť a viesť zdravý život počas obdobia niekoľ-
kých rokov, priemerne 10 až 12, a to bez antiretrovirálnej liečby. Každý jednotlivec 
je samozrejme špecifický; v niektorých prípadoch sa môžu symptómy začať preja-
vovať už po niekoľkých rokoch od dátumu nakazenia (v závislosti od stavu imunit-
ného systému, dávky vírusu, veku pacienta, jeho genetickej výbavy či inej infekcie), 
u iných môže trvať aj viac ako 12 rokov, kým sa AIDS naplno rozvinie.

4. obdobie HIV príznakov - ARC

Keďže imunitný systém postupne vypovedá službu, u nakazenej osoby sa začína 
objavovať množstvo rôznych chorôb, ako napr. sinusitída (zápal dutín), bronchitída 
(zápal predušiek), občasné horúčky, mierne podráždenia kože a vyrážky, plesňové 
infekcie, zápaly nechtov, ústne vredy a ľahká strata hmotnosti. V pokročilejších štá-
diách infekcie HIV môžu pacienti trpieť na tuberkulózu (TBC), afty (belavé zápaly 
v ústach, krku a na jazyku) a na herpesové pľuzgiere v oblasti úst alebo genitálií. 
Štádium, ktoré predchádza chorobe AIDS sa nazýva ARC (z angl. AIDS-Related 
Complex – komplex asociovaný s AIDS).

5. terminálne štádium - AIDS

Čím viac je imunitný systém zničený, tým viac stráca svoju schopnosť bojovať s cho-
robami. U osôb sa môžu prejaviť silné hnačky, veľká strata hmotnosti, zápal pľúc, 
mozgové zápaly, strata pamäti, atď. Stávajú sa zraniteľnými voči skupine tzv. „opor-
túnnych infekcií“, ktorých príčinou sú bežné baktérie, plesne a parazity. U osôb 
s normálnym imunitným systémom by nespôsobili ochorenie, avšak u ľudí s HIV 
tieto mikróby využívajú „možnosť“  úspešne sa množiť a škodiť organizmu. Preto 
sú známe ako oportúnne infekcie.

Ako poznáme, že je niekto infikovaný

Podľa vzhľadu konkrétneho človeka nemožno jednoznačne určiť, či je nakazený HIV 
alebo nie. Hoci sa môže človek s infekciou HIV alebo dokonca aj s chorobou AIDS 
javiť ako úplne zdravý, môže nakaziť ďalších, dokonca aj keď sa u neho nevyskytujú 
žiadne symptómy. Jediným spôsobom, ako zistiť infekciu je absolvovanie krvných 
testov, ktoré sú väčšinou zamerané na detekciu protilátok proti HIV.
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Protilátky sú proteíny, ktoré bojujú s ochorením. Vytvára ich telo ako odpoveď voči 
cudzím narušiteľom, akými sú napríklad baktérie a vírusy. Keď sa niekto nakazí 
HIV, jeho telo začne produkovať špecifické protilátky voči HIV. Hoci tieto protilátky 
nie sú veľmi účinné v boji proti vírusu, ich prítomnosť v krvi je spoľahlivým indi-
kátorom toho, či niekto je infikovaný HIV. Zvyčajne sa protilátky začnú vytvárať 
približne po 12 týždňoch od infikovania. Protilátky sa takmer u každého vyvinú 
v priebehu prvých 6 mesiacov od nákazy.

Počas prvých 12 týždňov od infikovania sa v krvi nenachádzajú žiadne protilátky 
alebo nízke hladiny protilátok, preto aj výsledky testov môžu byť falošne HIV ne-
gatívne. Toto je kritická inkubačná doba, počas ktorej by mohla nakazená osoba 
dokonca darovať krv bez toho, že by bola zistená prítomnosť infekcie. Podobným 
spôsobom môže dôjsť k infekcii počas pohlavného styku s osobou nakazenou HIV, 
ktorá je však z hľadiska testov počas inkubačnej doby HIV negatívna.  Preto je 
veľmi dôležité, aby tí, u ktorých boli výsledky testov negatívne, absolvovali ďalšie 
krvné testy po uplynutí 3 mesiacov od poslednej rizikovej udalosti.

ARV lieky

Od doby, kedy pandémia HIV a choroba AIDS vypukla, bolo vyvinutých niekoľko 
skupín liekov, ktoré môžu podstatne predĺžiť život HIV pozitívnych (pozri dodatok 
č. 2). ARV lieky dokážu blokovať replikáciu vírusu a oddialiť začiatok choroby AIDS  
tým, že spomaľujú rozvoj ochorenia. Nedokážu však infekciu HIV vyliečiť. Najúčin-
nejšou liečbou je vysoko aktívna antiretrovírusová terapia (HAART – z angl. Hi-
ghly Active Antiretroviral Therapy). Ide o kombináciu troch alebo viacerých ARV 
liekov, ktorých cieľom je spomaliť rozmnožovanie vírusu v ľudskom tele.

Výhody ARV liekov:

spomaľujú tempo, ktorým sa vírus v tele rozmnožuje a tým znižujú hladinu • 
vírusovej záťaže;
spomaľujú postup ochorenia;• 
uchovávajú alebo obnovujú fungovanie imunitného systému;• 
znižujú nákazlivosť jedinca, čím zmenšujú riziko rozširovania HIV.• 

Riziká ARV liekov:

včasná liečba HIV môže znížiť kvalitu života, nakoľko má vedľajšie účinky a je • 
vysoko finančne náročná;
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voči ARV liekom sa môže vyvinúť rezistencia, čím sú limitované možnosti • 
budúcej liečby;
liečbu je potrebné aplikovať na vopred neurčené obdobie. Pokiaľ sa s liečbou • 
začne, je už doživotná a nemala by sa prerušovať.

Pokyny pre ľudí užívajúcich ARV lieky

prísne dodržiavanie predpísanej terapie: • Pacientovi sa obvykle súčasne 
predpisuje 3 až 5 rôznych liekov, ktoré sú aspoň z 2 rôznych liekových skupín 
(liekový koktail). Pokiaľ pacient berie menšiu ako predpísanú dávku alebo ju 
užíva nepravidelne, vyvinie sa uňho lieková rezistencia, teda odolnosť HIV 
voči účinkom liekov.  Znamená to, že liek prestane účinkovať. Keď HIV mení 
svoju štruktúru (mutuje), niektoré varianty vírusu sa stanú voči liekom odol-
né. Šanca udržať ich pod kontrolou je preto oveľa väčšia, keď sa používa nie-
koľko rôznych liekov;

dôraz na primeranú výživu: • Užívanie liekov bez riadneho a pravidelného 
príjmu potravy môže zapríčiniť gastrointestinálne symptómy, anémiu a žalú-
dočnú nevoľnosť;

vzdelávanie pacientov je nesmierne dôležité: • Zahŕňa témy ako dodržiava-
nie predpísaného dávkovania, lieková rezistencia, pravidelný príjem potravy, 
primeraná výživa, toxicita, pretrvávajúci infekčný stav (niektorí pacienti sa 
totiž mylne domnievajú, že počas liečby už nie sú prenášačmi vírusu), moni-
torovanie krvného obrazu, atď. Vzdelávanie je možné zabezpečiť prostredníc-
tvom oslovenia miestnych dobrovoľníkov;

lieková rezistencia: • Pacientom sa zvyčajne začne podávať najzákladnejšia 
kombinácia liekov (lieky prvej línie). Po niekoľkých rokoch tieto lieky pravde-
podobne prestanú účinkovať a pacientovi bude potrebné nasadiť lieky druhej 
línie, ktoré sú drahšie. Lieky je potrebné zmeniť približne každé 3 roky, v zá-
vislosti od vzniku rezistencie či nežiaducich účinkov liekov. V súčasnosti je 
na trhu dostupných zhruba 20 rôznych liekov, v rozvojových krajinách je však  
k dispozícii len niekoľko z nich. Lieky vyšších línií sú obvykle drahé a preto  
sú finančne nedostupné pre obyvateľov týchto krajín;

pravidelné monitorovanie: • Je dôležité monitorovať priebeh infekcie kaž-
dých 3 až 6 mesiacov meraním počtu CD4 T-lymfocytov a ak je to možné aj 
vírusovej záťaže, čo vyžaduje špeciálne prístrojové vybavenie laboratória.
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HIV prevencia

Každá metóda, ktorá dokáže zabrániť rozširovaniu infekcie HIV, musí byť zvážená, 
pretože môže pomôcť ochrániť a zachovať život. Metóda vhodná v jednej situácii 
však nemusí byť účinná v inej. Vždy musíme mať na mysli daný kontext, jedincovu 
ochotu, resp. schopnosť dodržiavať zásady prevencie, ako aj hodnoty rozšírené v da-
nej komunite. Cieľom by malo byť zachovať každý ľudský život, ktorý je drahocenný 
a vzácny v Božích očiach.

Prevencia sexuálneho prenosu HIV

Prenosu HIV je možné zabrániť tým, že sa vyhneme sexu s kýmkoľvek, kto je alebo 
by mohol byť HIV pozitívny, t. j. koho zdravotný stav nepoznáme, alebo tým, že 
použijeme kondóm. Ak je mužský kondóm správne a trvalo používaný, je prakticky 
nepriepustný voči časticiam veľkosti HIV. Žiadna ochranná metóda okrem sexuál-
nej abstinencie však nie je bezpečná na 100%. Vzhľadom k tomu, že infekcia HIV 
je dlhodobo bezpríznaková, je vhodné pred vstupom do sexuálneho styku poznať 
vzájomne svoj zdravotný stav, t. j. spoločne absolvovať HIV testy a následne si zostať 
verný. Pri pároch, kde je jedna z osôb HIV pozitívna a druhá negatívna, je používa-
nie kondómov nesmierne dôležité. Kondómy by sa mali používať aj v situácii, že sú 
obidvaja HIV pozitívni, pretože by sa mohli navzájom nakaziť odlišnými typmi či 
subtypmi vírusu. Každý nechránený sex s partnerom nakazeným HIV totiž zvyšu-
je vírusovú záťaž. Používanie kondómov preto chráni aj pred tzv. reinfekciou (opä-
tovnou nákazou) HIV. 

Metódy prevencie kontrolované ženami

Ženský kondóm je polyuretánové puzdro, ktoré je na obidvoch stranách vytvarova-
né do ohybného prstenca.  Žena si ho môže vložiť do vagíny až do 8 hodín pred po-
hlavným stykom. Poskytuje ochranu pred počatím, ako aj pred STI a nemá žiadne 
známe vedľajšie účinky. Jeho najväčšou výhodou je to, že umožňuje žene udržať si 
kontrolu nad vlastným sexuálnym zdravím. Jeho nevýhodou je to, že je oveľa drahší 
ako mužský kondóm a v niektorých oblastiach sveta ešte nie je široko dostupný. 
Pre jeho použitie je taktiež nevyhnutná istá miera spolupráce s mužom. 

Ďalšou možnosťou prevencie sú mikrobicídne látky aplikované do vagíny. Ide 
o ARV terapiu, vo forme gélu, krému, čapíkov, filmu, špongie alebo krúžku, ktorá 
po aplikácii pred sexuálnym stykom značne znižuje pravdepodobnosť nákazy víru-
som HIV a iných STI. Bežne však tento spôsob prevencie nie je zatiaľ dostupný.
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Prevencia voči prenosu HIV  
u intravenóznych užívateľov drog

Riziko nákazy HIV u tých ľudí, ktorí si drogy aplikujú intravenózne, môže byť zní-
žené tým, ak sa budú vyhýbať spoločnému používaniu ihiel. Pre užívateľov drog je 
obvykle veľmi ťažké skoncovať so svojou závislosťou. U tých závislých osôb, ktoré 
si drogy aplikujú intravenózne, sa odporúča odvykacia liečba. Len tak je možné 
vyhnúť sa nákaze HIV, ktorá sa v tomto prípade prenáša prostredníctvom infikova-
ných ihiel. Existujú aj preventívne programy, v rámci ktorých sú závislým osobám 
poskytnuté čisté ihly a kondómy. Ide o tzv. „harm reduction“ prístup (z angl. znížiť 
poškodenie). Ako aj v prípade kondómov - cieľom je uchrániť život pred infekciou 
HIV a zachovať život.4 Táto pomoc je často realizovaná prostredníctvom terénnej 
sociálnej práce formou streetwork v prirodzenom prostredí užívateľov drog. 

Prevencia prenosu z matky na dieťa

Podávanie ARV liekov HIV pozitívnym matkám po prvých 3 mesiacoch tehotenstva 
môže zabrániť prenosu. Tieto lieky znižujú v matke hladinu vírusovej záťaže a redu-
kujú tak pravdepodobnosť, že sa dieťa infikuje. Vo väčšine vyspelých krajín sa v sú-
časnosti praktizuje pôrod cisárskym rezom, počas ktorého dostáva žena infúziou 
ARV, čím sa značne znižuje pravdepodobnosť nákazy novorodenca počas pôrodu. 
V niektorých oblastiach sveta ho však nemusí byť možné uskutočniť, nakoľko môže 
chýbať potrebné vybavenie. 

Riziko nákazy dieťaťa prostredníctvom materského mlieka je možné redukovať po-
dávaním umelej výživy pre dojčatá. V niektorých krajinách to však môže byť prak-
ticky neuskutočniteľné, drahé alebo kultúrne neprijateľné. Čistá a bezpečná voda 
potrebná na prípravu výživy nemusí byť dostupná a nesterilizované fľašky navyše 
zvyšujú možnosť črevných infekcií. Ak nie je možné materské mlieko nahradiť, od-
porúča sa HIV pozitívnym matkám prestať dojčiť čo najskôr. Zároveň je odporúča-
né, aby sa matky vyhli tzv. „zmiešanému kŕmeniu“, pri ktorom sa dojčaťu podáva 
ako materské, tak aj fľaškové mlieko, nakoľko táto prax zvyšuje pravdepodobnosť 
prenosu infekcie HIV. Novorodenci navyše dostávajú koktail ARV 1 mesiac po pô-
rode. Je potrebné poznamenať, že odporúčania súvisiace s dojčením  sa v priebehu 
posledných rokov zmenili hlavne v ekonomicky nízko príjmových krajinách. Smer-
nice v mnohých rozvojových krajinách odporúčajú matkám v súčasnosti výlučné 
dojčenie po dobu 6 mesiacov. Nie ako to bolo pred pár rokmi, keď matky boli inštru-
ované prestať dojčiť čo najskôr, resp. ani nezačať. 

4 Pre podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom je tento prístup v súlade s postojmi evanjelickej 
etiky, pozri kapitolu č. 2.
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Prevencia prenosu v zdravotníckych zariadeniach

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa musia pred nákazou HIV chrániť  dodržia-
vaním predpísaných postupov na zabránenie prenosu infekcií, ako aj všeobecných 
preventívnych opatrení. Sú vypracované postupy, zabraňujúce možnej infekcii, ktorú 
by mohlo spôsobiť poranenie ihlou alebo kontakt s výlučkami hlienovitých membrán. 
Používanie ochranných rukavíc, nepriepustných plášťov, ochrannej obuvi, okuliarov 
a masiek taktiež napomáha tomu, aby k podobným nehodám nedochádzalo.

V prípade nehody musí byť postihnutá oblasť okamžite vypláchnutá mydlom a te-
čúcou vodou. Následne sa uskutoční základný test na HIV, a to ako u osoby, kto-
rá bola vystavená riziku nákazy, tak aj u pacienta, od ktorého pochádza krv alebo 
telesné tekutiny. Ak je výsledok testu u zdravotníka negatívny (čo naznačuje, že 
doteraz nebol infikovaný) a u pacienta HIV pozitívny, prípadne ak existuje zjavný 
predpoklad, že pacient je HIV pozitívny, musí byť riziko prenosu infekcie vyhodno-
tené skúseným odborníkom. V prípade vysokého rizika sa podajú ARV lieky - podľa 
možnosti čo najskôr, už do prvých 24 hodín od udalosti. Ide o tzv. postexpozičnú 
profylaxiu (PEP – z angl. Post-Exposure Prophylaxis). Liečba trvá približne 1 me-
siac. Tento postup je možné použiť aj pri znásilnení. Následne sa osoba vystavená 
riziku infekcie HIV podrobuje testovaniu po dobu 3 až 6 mesiacov po spomínanej 
udalosti, príp. aj  dlhšie.

„ABC“ prístup

Jedným zo známych prístupov k prevencii je tzv. ABC prístup: Abstinuj (od pohlav-
ného styku), Buď verný (sexuálnemu partnerovi) a používaj Kondómy (angl. Con-
doms). Vzhľadom k tomu, že infekcia HIV je dlhodobo bezpríznaková, odporúča sa 
tiež partnerom pred vstupom do intímneho vzťahu poznať vzájomne svoj zdravotný 
stav, t. j. spoločne absolvovať HIV testy a následne si zostať verný.

ABC môže byť efektívnym preventívnym nástrojom, jeho účinnosť pre ženy však 
má svoje hranice, najmä pokiaľ ide o jediný prostriedok ochrany. 

Abstinencia nie je uplatniteľná v prípade žien, ktoré sú k sexuálnym aktivitám nú-
tené, sú obeťami sexuálneho násilia alebo sú donútené k sobášu a očakáva sa, že 
si splnia svoju rodovú povinnosť rodiť deti. Podobne aj dodržiavanie zásady „byť 
verný“ poskytuje malú ochranu ženám, ktorých manželia boli nakazení už pred 
uzavretím manželstva alebo majú aj iné partnerky. 
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Hlavnou prekážkou  účinnosti kondómov v oblasti prevencie infekcie HIV je v mno-
hých oblastiach mocensky nerovný vzťah medzi ženami a mužmi. Ženy často ne-
dokážu donútiť svojho partnera, aby používal kondóm. Veľa mužov, ktorí sú proti 
používaniu kondómov počas pohlavného styku vníma ako urážku a ako prejav ne-
dôvery alebo nevery, keď partnerka navrhne použitie kondómu. Kondómy navy-
še zabraňujú počatiu a vyhliadkam na narodenie potomka. V mnohých afrických 
krajinách sa navyše prevencia prostredníctvom používania kondómu neosvedčila, 
nakoľko miestne komunity a kmene to považujú za niečo neprijateľné, umelé, na-
nútené do ich kultúry zo „západu“. Pri realizovaní prevencie je dôležité brať túto 
skutočnosť do úvahy. 

„SAVE“ prístup

Organizácia ANARELA+, (The African Network of Religious Leaders Living with 
or Personally Affected by HIV and AIDS - Africká sieť náboženských lídrov, ktorí 
žijú s infekciou HIV a chorobou AIDS alebo sú nimi osobne zasiahnutí), vytvorila 
ako reakciu na problém prevencie infekcie HIV komplexný model s názvom „SAVE“ 
(angl. ochrániť, zachrániť).

bezpečnejšie praktiky: • Zahŕňajú všetky spôsoby prevencie – abstinenciu, 
vernosť, kondómy, čisté ihly, používanie bezpečnej krvi, prevenciu proti pre-
nosu z matky na dieťa, atď.;

dostupné lieky:•  Pokiaľ je liečba dostupná, mala by začať čo najskôr, aby sa 
vyhlo ďalšej nákaze a zvýšila sa kvalita života;

dobrovoľné poradenstvo a testovanie:•  Dobrovoľné testovanie je kľúčové. 
Dobrovoľné testovanie a poradenstvo je dôležitým úvodným krokom, v rám-
ci ktorého sa jednotlivec môže nielen dozvedieť o svojom HIV stave, ale aj 
o možnostiach prevencie ďalšieho rozšírenia infekcie HIV prostredníctvom 
zodpovedného života;

posilnenie: • Osoby žijúce s vírusom HIV môžu byť posilnené prostredníc-
tvom poradenstva, modlitby a ďalšej duchovnej podpory k tomu, aby sa u nich 
vyvinul pozitívny životný postoj. Toto je veľmi dôležité v snahe oddialiť pro- 
gresiu infekcie (pozri dodatok č. 3).
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P očas pandémie HIV došlo k porušeniu princípov, ktoré vyplývajú z ná-
boženskej viery a týkajú sa presvedčenia o principiálnej rovnosti muža 
a ženy, o dobrote ľudskej sexuality a o povinnosti hovoriť pravdu. Ná-
sledky sú zničujúce. Ženy a dievčatá sú vystavené neúmerne veľkému 

riziku a mlčanie v súvislosti s pohlavným životom vedie skôr k smrti ako k životu.

Ženy, dievčatá s infekciou HIV  
a chorobou AIDS 

V mnohých častiach sveta sú ženy a dievčatá vo väčšej miere infikované než muži 
a chlapci. Rýchlosť šírenia nákazy medzi ženami a dievčatami narastá alarmujúcim 

tempom. Čo je príčinou? Ako táto skutočnosť 
ovplyvňuje spôsob, akým by sme mali zareagovať 
voči pandémii?5 Ženy sú oveľa viac náchylnejšie 
na infekciu, pretože mužské semeno obsahuje 
vyššie množstvá HIV ako vaginálna tekutina a aj 
oblasť zraniteľných tkanív vo vagíne je oveľa väč-
šia. Vírus dokáže preniknúť do krvného obehu 

cez maličké tržné rany na vaginálnom tkanive, ktoré vznikajú počas pohlavného sty-
ku. Rany na genitáliách vytvárajú ďalšie vstupné brány pre vírus HIV. U žien je preto 
oveľa pravdepodobnejšie ako u mužov, že sa nakazia HIV pohlavným stykom.

Absencia práva rozhodnúť sa a ekonomická 
závislosť 

Finančne, materiálne alebo kultúrne podmienená závislosť na mužoch je u mnohých 
žien príčinou toho, že majú minimálnu alebo žiadnu právomoc robiť vlastné rozhodnu-
tia týkajúce sa pohlavného života. Navyše sa ani nemôžu pokúsiť sa s mužmi dohodnúť 
na  minimalizácii rizika infekcie, napríklad požiadavkou použitia kondómov. Rôzne for-

my diskriminácie iba udržiavajú rodovú nerovnosť.

Veľká chudoba môže donútiť ženy a dievčatá 
k tomu, že začnú v snahe o svoje každodenné 
prežitie poskytovať sex  ako výmenu za jedlo ale-

bo iné materiálne statky. Niektoré dievčatá sa dostanú do osídel starších mužov 
(angl. „sugar daddies“6 ), ktorí im ponúkajú rôzne  atraktívne veci, vrátane finanč-

5 Pozri www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr_unaids/en/print.html

6 Anglický výraz označujúci staršieho a bohatého muža, ktorý si vydržiava mladú priateľku (pozn. pre-
kl.).

Obrovský rozdiel medzi množstvom 
infikovaných dievčat a chlapcov 
je odrazom hlbokých rodových 
predsudkov a nerovnosti v našich 
spoločnostiach.  

Chudoba, infekcia HIV a choroba 
AIDS sú navzájom hlboko prepojené.
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nej výpomoci pre ich rodiny a to výmenou za sexuálne služby. Dvojité bremeno, 
ktoré žena nesie, sa ešte viac zintenzívni, keď je jej rodina zasiahnutá infekciou HIV  
a chorobou AIDS. Očakáva sa od nej totiž, že okrem pravidelného príspevku na chod 
domácnosti sa o rodinu bude aj starať, hoci sama musí zápasiť s vlastnou infekciou.  

Mlčanie o sexualite 

Sociálne normy mnohokrát nebezpečne ignorujú mladé ženy, od ktorých sa často 
očakáva, že majú mať minimálne poznatky o sexe a sexualite. V mnohých spoloč-
nostiach nemajú mať „dobré dievčatá“ žiadne vedomosti o sexe. Nedostatok pozna-
nia v tejto oblasti rapídne zvyšuje riziko HIV infekcie, keďže mladé ženy nevedia, 
ako sa majú proti nákaze HIV chrániť.

Nedostatok vzdelania

V mnohých oblastiach, kde sú infekcia HIV a choroba AIDS rozšírené, majú ženy a diev-
čatá oveľa menší prístup k vzdelaniu ako muži a chlapci. Absolvovanie stredoškolské-
ho stupňa vzdelania významným spôsobom posilňuje sociálne kompetencie žien, ich 
uplatniteľnosť na trhu práce, sebadôveru a tým znižuje riziko infekcie. Vzdelávanie 
zvyšuje ostražitosť a prináša poznanie, prispieva k častejšiemu používaniu kondómov  
a k intenzívnejšej komunikácii medzi partnermi v súvislosti s prevenciou HIV.

Rodovo podmienené násilie

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z hlavných faktorov, ktoré u nich 
prispievajú k zvýšenému šíreniu nákazy. Môže mať formu takých krutých zločinov, 
akými sú napríklad znásilnenie a iné formy fyzického násilia, ako aj škodlivé tradičné 
kultúrne zvyklosti, akou je mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Jednou z jeho 
najčastejších foriem je nedobrovoľná ženská obriezka, ktorá je v mnohých krajinách 
s nízkymi ekonomickými príjmami stále praktizovaná v útlom veku dievčat.   Väčšina 
z týchto vecí sa odohráva v rodinách. Nasledujúca komplexná definícia Organizácie 
spojených národov sa nezmieňuje iba o priamych formách súkromného násilia, ale aj 
o systémoch a štruktúrach, ktoré sa na udržiavaní tohto násilia podieľajú.

Pojem „násilie voči ženám“ označuje akýkoľvek akt rodovo podmieneného násilia, ktorý 

ženám spôsobí alebo môže spôsobiť fyzickú, sexuálnu alebo psychickú ujmu či utrpenie. 

Tento pojem zároveň zahŕňa aj vyhrážanie sa podobnými činmi, donucovanie a neodô-

vodnené pozbavovanie slobody, či už vo verejnom, alebo súkromnom živote.7

7 The United Nations Fourth World Conference on Women, Platform for Action (Beijing, September 1995), 
para. 113, dostupné na internete: www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
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U znásilnených žien a dievčat je riziko prenosu infekcie oveľa väčšie, nakoľko s veľkou 
pravdepodobnosťou došlo k poraneniu ich genitálií alebo análneho otvoru. K znásilne-
niam dochádza často v domácom prostredí, miestnej komunite, v policajnej väzbe, vo väz-
niciach a počas ozbrojených konfliktov a vojny. Strach a pocity hanby môžu ženám zabrá-
niť vo vyhľadaní pomoci a informácií o infekcii HIV alebo ich môžu odradiť od prípadného 
testovania a liečby. Dokonca aj v situácii, keď majú veľké podozrenie, že boli nakazené. 

Je dokázané, že pre mnohé ženy je manželstvo ako také vysoko rizikové. Výskyt 
infekcie HIV u mladých vydatých žien je podstatne vyšší, ako u ich slobodných, 
sexuálne aktívnych rovesníčok. Dôvodom tohto stavu je fakt, že vydaté ženy sú vy-
stavené väčšiemu riziku, ak žijú s infikovaným partnerom. Existuje aj veľa prípadov, 
kedy boli manželky prinútené k sexu svojimi HIV pozitívnymi manželmi. Dôsled-
kom vynúteného pohlavného styku je zvýšená pravdepodobnosť prenosu infekcie. 

Odopieranie dedičstva a majetkových práv

Ženy sú kvôli nerovným majetkovým a dedičským právam oveľa zraniteľnejšie. 
K ich zraniteľnosti prispievajú aj kultúrou podmienené zvyklosti, akou je napríklad 
veno. Hoci je situácia v každej časti sveta odlišná, rodová nerovnosť je mimoriadne 

rozšírená. Zvyčajne je vlastníkom majetku muž 
a ženy ho získavajú len sporadicky, najmä v prí-
pade uzatvorenia manželstva.

Nevynútiteľnosť vlastníckych alebo dedičských práv 
k pozemkom a majetku spôsobuje, že ženy a dievča-
tá podstupujú riziko, že sa v prípade smrti ich part-

nerov alebo manželov ocitnú v núdzi a často na hranici chudoby. Následne sú v dôsledku 
chudoby a ekonomickej závislosti vydané napospas sexuálnemu zneužívaniu a násiliu.

Dedenie manželky

Ide o zvyk, kedy si vdovu zoberie za manželku blízky príbuzný zosnulého manžela, 
najčastejšie brat.  Manželka je „zdedená“ (občas aj polygamnou rodinou) a môže 
dokonca prísť aj o svoje deti. Následný pohlavný život je často vynútený a nebez-
pečný. Pokiaľ je manželka alebo jej manžel už infikovaný HIV, zvyšuje sa riziko 
prenosu a následného rozširovania vírusu.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

Ide o praktiky, ktoré u žien a dievčat výrazným spôsobom zvyšujú riziko prenosu in-
fekcie, nakoľko sú pri nich viacnásobne používané nesterilizované čepele, nože a ihly 

V niektorých krajinách je žena, 
ktorej partner umrie na AIDS, 
obratá o svoj majetok manželovými 
príbuznými. Týmto je uvrhnutá do 
hlbokej ekonomickej neistoty.
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určené na odrezanie klitorisu a oblastí v blízkosti vagíny. Zjazvené tkanivo, ktoré sa 
následne v dôsledku uvedených zákrokov vytvorí,  je náchylnejšie sa roztrhnúť a ra-
pídne sa tak zvyšuje pravdepodobnosť sexuálneho prenosu vírusu z HIV pozitívneho 
muža. Pretože sa styk pre ženu stane komplikovanejším a bolestivejším, môže sa 
sexuálnym snahám muža brániť. U muža to môže vyvolať počas sexuálneho aktu 
agresivitu a tým môže byť jeho partnerka vystavená ešte väčšiemu riziku nákazy. 

Nepravdivé a nebezpečné mýty a praktiky

V niektorých komunitách prevláda mýtus, že sex s pannou dokáže muža vyliečiť z 
infekcie HIV a choroby AIDS. Niektorí muži zase považujú sex s mladými dievčatami 
za bezpečný, pretože sa domnievajú, že je u nich menšie riziko výskytu infekcie HIV. 
Dôsledkom  toho je, že množstvo mladých žien a dievčat sa nakazilo. V niektorých 
častiach sveta tiež prispieva k šíreniu infekcie praktizovanie tzv. „suchého sexu“.

Nedostupná liečba

V celosvetovom rozsahu majú k zdravotnej starostlivosti a liečbe infekcie HIV či 
choroby AIDS lepší prístup muži, keďže je poskytovaná prevažne súkromným sek-
torom a prostredníctvom testovania nových liekov. Prístup k dobrovoľnému pora-
denstvu a testovaniu je pre množstvo dievčat a žien stále problematický, nakoľko 
obvykle nevyužívajú zdravotnícke služby v oblasti reprodukčného zdravia. Platí to 
aj pre mužov, ktorí sú vo všeobecnosti menej ochotní ako ženy využívať služby verej-
ných zdravotníckych zariadení. Hoci sa možnosti liečby neustále rozširujú, existuje 
veľké riziko, že množstvo žien môže premeškať možnosť zistiť svoj stav a podstúpiť 
liečbu. Boja sa totiž, že ak sa u nich potvrdí, že sú HIV pozitívne a ich partneri sa to 
dozvedia, môžu byť podrobené ďalšiemu zneužívaniu a násiliu.

Je potrebné identifikovať a prekonať prekážky, ktoré ženám bránia v prístupe k lieč-
be a zdravotnej starostlivosti. Časť odpovede na uvedenú problematiku spočíva 
v posilnení zdravotníckych služieb v oblasti primárneho a reprodukčného zdra-
via a v zabezpečení väčšieho množstva miest poskytujúcich liečbu a starostlivosť 
prostredníctvom vylepšeného systému identifikácie ochorenia. Integrácia miest 
liečby STI s primárnymi zdravotníckymi službami a so službami plánovaného rodi-
čovstva by mohla prispieť k zníženiu obáv žien zo sociálneho zavrhnutia a zároveň 
by im uľahčila prístup k menovaným službám. Potrebujeme sa spoločne intenzív-
nejšie snažiť o to, aby sme znížili stigmatizáciu spojenú s infekciou HIV. Dievčatám 
mladším ako 18 rokov by mal byť umožnený prístup k dobrovoľnému poradenstvu, 
testovaniu a liečbe aj bez súhlasu ich poručníkov a bez požiadavky preukázať totož-
nosť, aby bola zaručená ich anonymita. 
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Rodenie detí a infekcia HIV 

Je pravdepodobné, že HIV pozitívna žena prenesie infekciu HIV na svoje dieťa, pokiaľ 
nie sú uplatnené preventívne opatrenia popísané v kapitole č. 1. Počas tehotenstva 
a pôrodu hrozia u HIV pozitívnych žien s pokročilým štádiom infekcie kompliká-
cie. Kvôli oslabenému imunitnému systému potrebujú špeciálnu zdravotnú starostli-
vosť. Niektoré HIV pozitívne ženy sú donútené ukončiť tehotenstvo, iné sú zase ste-
rilizované. Tieto zákroky majú na ženy vážny psychologický dopad a poznačia ich na 
celý život. Nedostatok prenatálnej a postnatálnej starostlivosti a veľmi krátka, prípad-
ne úplne neexistujúca materská dovolenka môže u žien spôsobiť vyčerpanosť a zvýšiť 
riziko oportúnnych infekcií. Môže sa to týkať aj dojčiat a ostatných členov rodiny.

Ak je bábätko HIV pozitívne, matka sa môže niekedy cítiť za tento stav zodpovedná. Pocity 
viny môžu prežívať aj muži, ktorí pokiaľ už HIV infikovaní sú, môžu uvažovať o splodení po-
tomka iba s rizikom, že nakazia matku. Takisto dieťa sa môže narodiť HIV pozitívne.  Tlak 
spoločnosti dokázať svoju mužnosť, ktorému musia muži čeliť, ako aj požiadavka voči že-
nám naplniť svoje poslanie plodiť deti, iba spoločne prispievajú k šíreniu infekcie HIV.

Ženy ako opatrovateľky

Z globálneho hľadiska sú opatrovateľmi v prevažnej miere ženy. Infekcia HIV a cho-
roba AIDS pre ne významným spôsobom zvýšili požiadavky na opatrovanie a starost-
livosť. V najviac postihnutých krajinách sa starostlivosť ľudí zasiahnutých infekciou 
HIV a chorobou AIDS až na 90% poskytuje v domácom prostredí (pozri kapitolu č. 5). 
Prevažná väčšina žien a dievčat vykonávajúcich túto prácu za ňu dostáva minimálnu 
alebo žiadnu materiálnu a morálnu podporu. Nemajú k dispozícii žiadny tréning ale-
bo potrebné zdroje a často ani finančné prostriedky na to, aby mohli zaplatiť starostli-
vosť a vzdelanie svojich detí. Kombinácia fyzickej a emocionálnej záťaže je spôsobená 
potrebou opatrovať chorých členov domácnosti a ďalších (napr. sirôt) a snahou zabez-
pečiť dostatok potravy, liekov a príjmov. Nežiadúcim dôsledkom tejto záťaže je to, že 
ženy zanedbávajú svoje vlastné zdravie a duševnú pohodu.

Stále viac žien, ktoré sú nejakým spôsobom zasiahnuté infekciou HIV a chorobou 
AIDS, v snahe zabezpečiť svoju rodinu pracuje mimo prostredia domácnosti. Opat-
rovateľské povinnosti sa tak stále viac presúvajú na staršie ženy a mladšie dievčatá. 
V nevídanej miere preberajú staršie ženy zodpovednosť nielen za deti a vnúčatá, ale 
aj za iné deti, ktoré osireli v dôsledku choroby AIDS. Infekcia HIV a choroba AIDS 
navyše často spôsobuje to, že dievčatá zanechajú školu, aby mohli svojej rodine za-
bezpečiť starostlivosť a nahradiť výpadok príjmov. Riziko sexuálneho zneužívania 
a s tým spojenej infekcie HIV sa tak iba zvyšuje.
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Nebezpečné pracovné prostredie

Niektoré okolnosti súvisiace s výkonom práce môžu prispievať k zvýšeniu nebezpečen-
stva nákazy HIV. Riziku sú napríklad vystavené: ženy dochádzajúce do práce alebo ženy, 
ktoré migrujú, aby si ju našli, manželky migrantov a pracovníkov s meniacim sa miestom 
výkonu práce, ženy tvoriace na pracovisku výraznú menšinu, pracovníčky v domácnos-
tiach (najmä tie, ktoré bývajú na pracovisku) a ženy poskytujúce sexuálne služby. Nevy-
váženosť právomocí v rámci pracoviska vystavuje ženy hrozbe sexuálneho obťažovania. 

Sexualita

Ľudská sexualita bola Bohom stvorená ako prostriedok vyjadrenia lásky a spôsob za-
bezpečenia kontinuity života, vzájomného priateľstva a potešenia. Boh nás stvoril ako 
sexuálne bytosti a označil to za dobré (1 M 1:27, 31, pozri aj Pieseň piesní). Sexualitu 
však poškvrnil hriech, ktorý nás znepriateľuje s Bohom a s inými ľuďmi. Dôsledkom 
toho sú také prejavy sexuality, ktoré zraňujú ľudí 
a komunity. Prostredníctvom sexuality dokážeme 
zažiť intenzívnu radosť, pocítiť zmysel a jednotu, 
ale aj hlbokú bolesť. 

Prostredníctvom sexuálnej aktivity sa plne odo-
vzdávame druhému človeku a stávame sa tak veľ-
mi zraniteľnými. Aby mohol tento vzťah sebaodo-
vzdávajúcej sa intimity prekvitať, je veľmi dôležitá 
vernosť vlastnému sexuálnemu partnerovi. Boh, ktorý nás miluje, očakáva, že účelom 
sexuality bude vzájomná ľudská láska a spoločné zdieľanie sa. Preto je veľmi dôležité, 
aby naše sexuálne vzťahy boli vyjadrením našej vzájomnej lásky, starostlivosti a in-
timity a nie vykorisťovania, zneužívania, ubližovania, porušovania alebo infikovania 
blížneho.  Láska sa prejavuje úctou k dôstojnosti a bezpečiu druhého. V tomto zmysle 
sa aj „milovanie“ úplne odlišuje od obyčajného „sexovania“.

To, na čom záleží najviac, je kvalita vzťahu, v rámci ktorého dochádza k jeho sexuálnym 
prejavom. Dôležité je to, či pohlavný život druhých buduje a zveľaďuje alebo im naopak ub-
ližuje a ničí ich. Sexuálne vzťahy by mali byť nežné a láskyplné, podporujúce osobnostný 
a sociálny rozvoj. Sexualita môže byť veľmi ľahko zneužitá za účelom vlastného ukojenia 
sa na účet niekoho iného alebo ako demonštrácia sily a kontroly nad druhou osobou.  

Nútiť niekoho k pohlavnému styku proti jeho vôli je nesprávne. K donucovaniu môže 
dôjsť v rámci manželstva alebo sa môže vyskytnúť u ostatných bezbranných členov 

„Zodpovedné a úctivé sexuálne 
správanie voči ženám aj mužom 
musí byť základným presvedčením 
a kľúčovou stratégiou v prevencii 
proti ďalšiemu šíreniu infekcie HIV  
a choroby AIDS.“

One Body ..., op. cit. (poznámka č. 1), s. 17.
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rodiny. Môže k nemu dochádzať vo vzťahoch medzi osobami rovnakého pohlavia, 
ako aj v heterosexuálnych zväzkoch. 

Je nevyhnutné, aby sme sa preniesli cez otrepané idealistické frázy, ktoré súvisia s určitými 

kultúrnymi ideálmi o ľudskej sexualite a zamerali sa na ich skutočný vplyv na ľudí a rodiny. ... 

Musia byť prehodnotené tie postoje a praktiky, ktoré ubližujú a manipulujú s ľudským telom 

kvôli kultúrnej akceptácii alebo ktoré vylučujú niektoré osoby z plnej účasti na živote cirkvi8.

Ženy nemožno vnímať ako vlastníctvo muža alebo ako sexuálne objekty, ktoré môžu 
muži používať, ako sa im zažiada. Muži a chlapci musia byť vedení k tomu, aby po-
rozumeli vzťahu medzi svojimi vlastnými domnienkami a správaním sa a rozširova-
ním infekcie HIV a aby prijali zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. Je potrebné ich 
povzbudzovať k tomu, aby vynaložili všetko možné úsilie, ktoré by pomohlo zabrá-
niť ďalšiemu šíreniu infekcie HIV a aby sa starali o tých, ktorí nimi boli zasiahnutí. 
Je neprijateľné, aby muž, ktorý vie o tom, že je infikovaný HIV, nútil svoju intímnu 
partnerku (či už je jeho manželkou alebo nie) do nechráneného sexu. Ešte znepo-
kojujúcejšie je, keď muž udržiava ženu v stave podriadenosti a ona nie je schopná 
spochybniť jeho dominantné postavenie, prostredníctvom ktorého si vynucuje sex 
bez kondómu a odmieta ju tak chrániť pred infekciou.

Hovoriť pravdu o sexuálnych 
praktikách 

V mnohých kultúrach muži a ženy obyčajne sexuálne praktiky hlbšie nerozoberajú. 
Všeobecným predpokladom je, že ľudia pred vstupom do manželstva  sexuálne absti-
nujú a že si sú v manželstve navzájom verní. Takto to však v skutočnosti často nie je. Je 

potrebné o týchto veciach prestať mlčať a hovoriť 
o tom, čo sa v skutočnosti naozaj deje. 

Prečítajte si nasledujúce zhrnutie opisujúce kon-
krétny africký kontext a popremýšľajte nad tým, 
ktoré kultúrne zvyklosti by bolo potrebné pri-
niesť na svetlo práve vo vašom prostredí.

Muži mávajú viac sexuálnych partnerov než ženy. Vy-

hýbajú sa dôslednému používaniu kondómov. Prečo 

8 Karen L. Bloomquist, “Embodiment Contextualizes Sexual Ethics,” in Karen L. Bloomquist (ed.), Luthe-
ran Ethics at the Intersections of God’s One World, LWF Studies 02/2005 (Geneva: The Lutheran World 
Federation, 2005), s. 84.

„To, že som sa nakazil niekým, kto 
sa mi neodvážil povedať pravdu, 
zdrvujúcim spôsobom narušilo moju 
dôveru voči ľuďom. Ako by som sa 
vôbec mohol odvážiť niekomu veriť, 
keď úplne zradil moju dôveru tak, 
že ma vedome nakazil smrteľným 
vírusom?“

Preben Bakbo Sloth,  
in op. cit. (poznámka č. 1), s. 23.
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sa muži takto správajú? ... Množstvo mužov a žien si myslí, že je pre muža „prirodzené“ 

mať viac partneriek alebo že mužská sexuálna túžba je taká silná, že ju nemožno ovládať. 

Chlapci tak vyrastajú s predstavou, že majú „právo“ mať sex kedykoľvek sa im zažiada 

a niektoré dievčatá zase dospievajú s predpokladom, že je ich povinnosťou muža uspokojiť. 

Ženy, ktoré by sa chceli chrániť, často cítia, že to svojmu partnerovi nemôžu ani spome-

núť. Rodové roly kladú na mužov veľké bremeno, nakoľko mužnosť chápu ako sexuálnu 

zdatnosť, množstvo sexuálnych partneriek, fyzickú agresivitu a dominanciu nad ženami 

a pripravenosť a ochotu angažovať sa vo vysoko rizikových aktivitách. Ak by boli muži 

povzbudení k tomu, aby sa správali spôsobom, ktorý je v súlade s Písmom a ktorý by znížil 

nebezpečenstvo, že ďalej prenesú  nákazu HIV, stali by sa sami silnejšími a neboli by už 

viac stigmatizovaní ako šíritelia pandémie. Práve naopak. Boli by považovaní za partnerov 

a spoločných lídrov, ktorí sa pokúšajú nájsť riešenie.  

Súčasné stratégie prevencie infekcie HIV propagujú monogamiu, vernosť a používanie 

kondómov ... [ale] keďže tieto stratégie zlyhali v tom, že sa nedokázali vyrovnať so skry-

tými koncepciami mužnosti a s vysoko rizikovými alebo dokonca násilnými sexuálnymi 

praktikami, ukázali sa ako nedostatočné a dokonca škodlivé ... Efektívna stratégia musí 

brať rodové otázky vážne do úvahy.9 

Alebo pouvažujte nad touto perspektívou z nordického kontextu:

Sexualita vyjadruje to najhlbšie vnútro človeka ... Na severe sme sa s AIDS-om stretli 

v dobe, keď už bola takto prežívaná sexualita mnohými spôsobmi rozbitá a roztriešte-

ná. Sexualita sa stala iba ďalším tovarom medzi 

množstvom iného tovaru a s telom sa obchoduje 

tými najpodivnejšími spôsobmi za použitia stále 

viac a viac sofistikovanejších symbolov a rituálov. 

Sexualita sa stáva prostriedkom, pomocou kto-

rého sa pokúšame nájsť to, čo hľadáme: uistenie 

o tom, že sme milovaní, že sme niečím viac ako 

len úplnou zbytočnosťou, ktorú cítime prenikať 

do našej duše. ... AIDS zasahuje naše najhlbšie 

podvedomie: strach z anihilácie, sexuálne obavy 

... strach, že budeme potupení ochorením, ktoré 

z nás spraví bezmocných a neschopných mať si-

tuáciu pod kontrolou.10

9 Japhet Ndhlovu, “Patriarchal Sins,” in op. cit. (poznámka č. 1), s. 15-19.

10 Elizabeth Knox-Seth, “Sexuality and Death,” in op. cit. (poznámka č. 1), s. 25.

Čo je potrebné priniesť na svetlo vo 
vašom vlastnom kontexte? Ako by 
ste mohli povzbudiť mužov, ženy 
a mládež, aby hovorili pravdu o tom, 
čo sa v súvislosti s infekciou HIV a 
chorobou AIDS naozaj deje? Ako 
by bolo možné pomôcť mužom 
a ženám hovoriť vzájomne bez obáv 
a otvorenejšie o spôsoboch, ktorými 
by sa mohli vyhnúť nákaze HIV? 
Ktoré kultúrne zvyklosti je potrebné 
prehodnotiť?
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Kapitola 3: 

Odpovede  
na otázky viery
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O tázky viery nám často bránia v tom, aby sme sa začali zaoberať ľuď-
mi, ktorí sú priamo alebo nepriamo zasiahnutí infekciou HIV a cho-
robou AIDS. Niekedy ľudia odpovedajú na tieto otázky spôsobom, 
ktorý iba zraňuje, ubližuje a ešte viac prehlbuje utrpenie ostatných.  

Veľkú časť toho, čo sme sa v minulosti naučili alebo domnievali, musíme prehodno-
tiť, odmietnuť, alebo vidieť v úplne novom svetle. Potrebujeme sa zamýšľať nad tým, 
či sú naše stanoviská a názory v súlade s tým, čo je jadrom našej viery. 

V tejto kapitole budeme uvažovať o niektorých základných otázkach z kresťanskej 
perspektívy formovanej evanjelickou tradíciou. Začneme tým, že sa pozrieme na 
Ježiša, ktorý bol pre všetkých prístupný v tom, že sa snažil osloviť ľudí v núdzi. Iné 
náboženské tradície by mohli poskytnúť odlišné odpovede, avšak z hľadiska základ-
ných hodnôt a prístupov máme veľa spoločného, a to nám poskytuje dobrý základ 
pre vzájomnú spoluprácu. 

Čo vykonal Ježiš?

Ježiš ako človek sa stretával s ľuďmi svojej doby bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa 
nachádzali. Často spochybňoval a vznášal námietky voči ich kultúrnym a nábožen-
ským predstavám, napríklad, keď hovoril tieto slová: „Bolo vám povedané, ale ja 
vám hovorím... .“ Konfrontoval svojich nasledovníkov s alternatívnymi spôsobmi 
vzťahu k ľuďom, pretože s nimi hlboko súcitil. Týmto obrátil všetky ich očakávania 
úplne naruby. Takto koná aj pre nás dnes.

Nemusíme premýšľať nad tým, čo by urobil Ježiš dnes. Zaoberajme sa tým, čo 
vlastne pozemský Ježiš urobil v evanjeliách. Namiesto toho, že by sa identifikoval 
s tými, ktorí boli považovaní za spoločensky vážených alebo „svätých“, oslovoval 
ľudí slabých, chorých, úbohých a sociálne vylúčených. Patrili medzi nich aj tí, ktorí 
boli:

považovaní za nečistých a stigmatizovaných, čo bolo dôsledkom ich fyzického • 
stavu alebo ochorenia (napr. malomocní);
opovrhovaní kvôli pohlaviu alebo spoločenskej triede (napr. ženy a chudobní);• 
opovrhnutí kvôli konaniu, z ktorého boli upodozrievaní (napr. sexuálne pra-• 
covníčky a cudzoložníci).

Ježiš oslovoval, dotýkal sa a uzdravoval tých, ktorých spoločnosť považovala za „vy-
vrheľov“. Týmto konaním porušoval náboženské zákony (ktoré zakazovali uzdravo-
vanie počas sabatu) a sociálne tabu (voči osobám s otáznou sexuálnou minulosťou). 
Výsledkom bolo, že Ježiša aj jeho nasledovníkov vnímali čelní náboženskí a politic-
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kí predstavitelia jeho doby s čoraz väčším podozrením. Jeho radikálne inkluzívnu, 
hranice prekračujúcu lásku jednoducho nedokázali strpieť.

V uvedenom Ježiš stelesňuje a najpriamejšie vyjadruje to, aký je Boh. V Ježišovi Kris-
tovi je zjavená plnosť Božia: On je tým Slovom Božím, ktoré sa stalo telom (J 1). Ježiš 
Kristus je v samom centre. Je kľúčom k tomu, ako máme čítať a interpretovať zvyšok 
Písma, keď ono vydáva svedectvo o Božej milosti a zasľúbeniach počas celej biblickej 
histórie. Prostredníctvom krstu sú kresťania včlenení do Ježiša: stávajú sa Kristo-
vým telom v dnešnom svete. Byť „v Kristovi“ teda znamená konať tak, ako konal On. 

Na tomto základe musíme prehodnotiť moralistické tendencie uplatňované voči tým, 
ktorí žijú s infekciou HIV a chorobou AIDS. Odsudzovanie, ostrakizovanie, stigma-
tizovanie a diskriminovanie týchto ľudí je v priamom protiklade s tým, čo znamená 
správať sa k druhým tak, ako to robil Ježiš. Ak vyhlasujeme, že veríme v Ježiša Krista, 
potom tiež musíme stáť s tými, ktorí sú marginalizovaní alebo vylúčení kvôli svojmu 
HIV statusu. Boha, ktorého poznáme v Kristu, stretávame nie mimo, ale v11 a skrze  12 
tých, ktorí sú zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS a ktorí s ňou žijú.

Aký je Boh? 

Niektorí ľudia považujú Boha iba za všemohúceho a súdiaceho. V Ježišovi Kristovi 
sa však Boh zjavuje spôsobom, ktorý úplne pro-
tirečí bežným predstavám o božskej moci: cez 
zraniteľnosť, slabosť, utrpenie a smrť je spätý  
s tým, čo je ľudské. Inak povedané, Boh je zjave-
ný skrze opak toho, čo ľudia zvyknú spájať s Bo-
hom. Táto koncepcia sa nazýva teológia kríža. 

Keď sa cítime osamelí a spoločne s Ježišom na 
kríži voláme k Bohu: „Bože môj, prečo si ma opustil?“, práve vtedy sa zjavuje Boh. 
Je to Boh súcitu a zľutovania, ktorého sa infekcia HIV a choroba AIDS dotýka a kto-
rý sprevádza a trpí spolu s tými, ktorí sú nimi zasiahnutí.  Zvyčajne však títo ľudia 
nesú veľké bremeno, pretože majú pocit, že sú Bohom odsúdení. Dobrá správa však 
je iná – Boh zjavuje svoju moc prostredníctvom bezpodmienečnej lásky – skrze mi-
losť a evanjelium, a nie cez súd a zatratenie.  Táto neutíchajúca a nemenná láska je 
samotným centrom našej viery: nič nás totiž nemôže „odlúčiť od lásky Božej, ktorá 
je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (R 8:39).

11 Kurzíva prekladateľ.

12 Kurzíva prekladateľ.

Spochybňuje toto vnímanie Boha 
to, čo ste počuli v minulosti? Aký 
význam by to mohlo mať pre ľudí, 
ktorí žijú s infekciou HIV a chorobou 
AIDS?
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Práve takýto Boh je zobrazený v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15: 11-
31), ktoré v skutočnosti hovorí o Bohu ako o milujúcom rodičovi.  Boh preukazuje 
ničím nepodmienenú lásku, neodsudzuje a nerozoberá spôsob života, ktorý syn v 
minulosti žil. Otec objíma a prijíma syna ešte pred tým, ako sa stihne kajať. Starší 
syn, ktorý žil správny život, je nahnevaný; vďaka svojmu morálne bezúhonnému 
životu totiž od otca nezískal žiadnu zvláštnu priazeň.

Boh miluje tento svet (J 3:16). V trpiacej láske je Boh hlboko angažovaný v tomto 
svete, s týmto svetom a pre tento svet. Boh prekypuje láskou, milosťou a milosr-
denstvom. Cirkev toto vyjadruje v pojmoch, ktorými opisuje vzťahy v rámci Trojice 

– hovorí o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Tento na vzťahu založený Boh si túžob-
ne želá, aby sme aj my s ním mali vzťah. Spôsobom, akým Trojjediný Boh s nami 
vytvára vzťah – tým, že nás utvára, vykupuje a zachováva – kladie základy našich 
vzájomných medziľudských vzťahov.      

Skrze Ducha Svätého, ktorého sme prijali v krste, sa stávame deťmi Božími. 
Prostredníctvom Večere Pánovej zase vstupujeme do spoločenstva s ukrižovaným 
a vzkrieseným Kristom, v ktorom sa Boží Duch stáva viditeľný a hmatateľný13.  

Ľudské bytosti vo vzťahu k Bohu

Boh nás stvoril ako ľudské bytosti, aby sme žili vo vzťahu s ním a v spoločenstve je-
den s druhým. Toto ľudské spoločenstvo je veľmi rozmanité a rôznorodé. Namiesto 
toho, aby sme niekoho považovali za lepšieho alebo horšieho na základe takých 
rozdielov, akými sú napríklad pohlavie, sexuálna orientácia alebo infekcia HIV a 
choroba AIDS, mali by byť naše vzťahy  rovnocenné, vzájomné a obojstranné. 

Pretože všetci ľudia boli stvorení na „obraz Boží“ (1M 1:26), dal Boh ľudskú dôs-
tojnosť v rovnakej miere mužom aj ženám. Boh nás splnomocňuje k tomu, aby sme 
boli predmetmi svojich vlastných životov a nie iba objektmi, ktoré sú kontrolované 
niekým iným. Keď si toto nectíme, napríklad v situáciách, keď si muži nad ženami 
vynucujú dominantné postavenie (pozri kapitolu č. 2), je Boží obraz narušený. 

Prostredníctvom našej starostlivosti o seba a druhých nás Boh zmocňuje  zodpo-
vedne konať. Toto je naše kresťanské povolanie. Jeho súčasťou je to, že vzdorujeme 
nespravodlivosti a snažíme sa ju zmeniť kvôli tomu, aby sme navzájom mohli žiť v 
spravodlivých vzťahoch a konať zodpovedne vo vzťahu k našim telám a sexualite.

13 Study Book, “For the Healing of the World,” LWF Tenth Assembly (Geneva: The Lutheran World Fede-
ration, 2002), s. 21.
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V priebehu takmer celých dejín cirkvi, ako aj v rámci mnohých súčasných kultúr 
sa vyskytuje mylná tendencia vnímať telo ako niečo zlé a ducha ako niečo dobré. 
Toto je v protiklade s ústredným kresťanským presvedčením, že v Ježišovi Kristovi 
sa Boh stal vteleným a stelesneným: „lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti 
telesne“ (Kol 2:9).

V dôsledku toho máme aj naše telá považovať za dobré, a nie za podradné a menej-
cenné. Naše telá sú „chrámom Božím“ (1 Kor 3:16). Sú zdrojom radosti a potešenia, 
hoci ich môže zraniť choroba, utrpenie, týranie, zneužívanie a smrť. V apoštolskom 
vierovyznaní vyznávame našu vieru vo vzkriesenie tela. Toto nás vedie ku kľúčovej 
otázke: Ako sa máme o naše telá dobre starať tak, aby bola  zohľadnená etika steles-
nenej starostlivosti?14 Okrem iného si musíme uvedomiť, že nebezpečné a riskantné 
správanie má zhubné následky, a preto by sme mali prebrať zodpovednosť a takým-
to zraneniam sa vyhýbať.  

V šestnástom storočí náhle zasiahla mnohé európske krajiny vysoko nákazlivá, 
smrteľná morová rana. Keď sa Martina Luthera spýtali, či by mal kresťan pred 
nákazou utiecť, poskytol praktické pastorálne odporúčanie, založené na viere  
v Božie zasľúbenia. Naliehal na ľudí, aby nákazou trpiacich neopúšťali, pretože „tak 
by nás pokúšal Satan.“ Boha by sme však nemali pokúšať ani tým, že by sme neboli 
náležite opatrní.  V dnešnej dobe to znamená použiť všetky dostupné preventívne 
opatrenia (vrátane kondómov alebo čistých ihiel). Luther napísal:

Je hanebné, keď človek vôbec nedáva pozor na 

svoje vlastné telo a nechráni ho proti moru tak, 

ako len najlepšie vie a následne potom nakazí 

morom ostatných, ktorí by mohli zostať nažive, 

ak by sa o svoje telo staral tak, ako by mal. Tento 

človek je takto pred Bohom zodpovedný za smrť svojho blížneho a je mnohonásobným 

vrahom.15   

Čo je teda hriech? 

Z evanjelického kresťanského hľadiska predstavuje realita hriechu niečo oveľa hlb-
šie, ako iba nejaké konkrétne skutky či konanie. Namiesto toho, aby sme primárne 
chápali hriech ako niečo, čo konáme (alebo nedokážeme konať), je potrebné hriech 

14 Wanda Deifelt, in op. cit. (poznámka č. 7), s. 54.

15 Martin Luther, “Whether One May Flee from a Deadly Plague” (1527), in Timothy F. Lull (ed.), Martin 
Luther’s Basic Theological Writings, second edition (Minneapolis: Fortress, 2005), s. 487.

Akú podobnú radu by ste dali v 
súčasnosti, keď čelíme infekcii HIV a 
chorobe AIDS?
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vnímať aj ako stav zviazanosti, otroctva a nadvlády, z ktorého sa nedokážeme vyma-
niť. Hriech je stav odcudzenosti od Boha, od osoby, ktorou nás Boh stvoril, od iných 
ľudí a od zvyšku stvorenia. V tomto stave sa nachádzame všetci, bez ohľadu na to, či 
sme HIV pozitívni alebo negatívni.   

Táto zviazanosť hriechom je tým, kvôli čomu porušujeme Desatoro. Napríklad keď 
ohrozujeme alebo poškodzujeme životy blížnych, keď im nepomáhame a nepodpo-
rujeme všetky ich životné potreby (Piate Božie prikázanie: Nezabiješ!) alebo keď 
nedokážeme milovať a ctiť si manželku alebo manžela (Šieste prikázanie: Nescu-
dzoložíš!).16 

Martin Luther popísal, ako sme zároveň svätí (stvorení a vykúpení Bohom) a hrieš-
ni (stále náchylní k hriechu). Boj proti hriechu stále pokračuje v nás aj v našom 
svete. Teologicky hovoríme, že toto otroctvo hriechu je zjavené zákonom, ktorého 
zámerom je chrániť a zdržať nás od zlého. 

Keď však už došlo k ujme, je zákon bezmocný. Zákon nedokáže vykúpiť. Uplatňovať 

bič zákona na tých, čo sa infikovali alebo sú zasiahnutí, situáciu vôbec nenapraví, iba ju 

zhorší. 17

Ak chápeme hriech v prvom rade ako súbor úkonov, ktoré spoločnosť považuje 
za nesprávne a nemorálne, potom budú niektorí ľudia – obzvlášť tí, ktorí sú na-
kazení alebo zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS – považovaní za väčších 
hriešnikov ako ostatní. Toto vedie k stigmatizácii a diskriminácii osôb infikovaných  
a zasiahnutých infekciou HIV a chorobou AIDS. Vylúčenie takýchto ľudí z našich 
spoločenstiev a komunít je samo osobe prejavom hriechu. Pokúšať sa určovať a pri-
deľovať mieru viny je zavádzajúce a hriešne.  Musíme odolať akémukoľvek pokusu 
rozlišovať medzi „vinnými“ a „nevinnými“ nositeľmi infekcie HIV či choroby AIDS.

Ježiš povedal: „Nesúďte“ (Mt 7:1; Lk 6:37). Apoštol Pavol vylučuje tento spôsob 
hodnotenia druhých. Trvá na tom, že sme „ospravedlňovaní zadarmo z Jeho milosti 
skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi (R 3:23-24).

Namiesto zavrhovania jednotlivcov z morálnych dôvodov je veľmi dôležité snažiť sa 
pochopiť skryté príčiny rozšírenosti ochorenia a vyjadriť sa k nim. Najzávažnejším 
faktorom je tu systémová chudoba, spoločne so všetkou núdzou, ktorú spôsobuje. 
Sú to práve nebezpečné praktiky, ktoré je potrebné zmeniť, ako napríklad nechrá-

16 Cf. Lutherovo vysvetlenie Desatora v Malom katechizme.

17 Klaus Nürnberger, Martin Luther’s Message for Us Today: A Perspective from the South (Pietermaritzburg, 
SA: Cluster Publications, 2005), s. 298.
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nený pohlavný styk, kontaminované ihly používané na intravenózne užívanie drog 
alebo kontaminované krvné konzervy.

Určité kultúrne praktiky sú voči ľuďom, ktorí boli všetci stvorení na Boží obraz, 
násilné a dehumanizujúce. Ide o kultúrne zvyklosti, ktoré utláčajú alebo poškodzu-
jú tých najzraniteľnejších, ako napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
znásilňovanie panien, ako aj iné formy násilia páchaného na ženách a deťoch.

Systémy nespravodlivosti, diskriminácie a útlaku, ktoré sú založené na pohlaví, 
ekonomickej situácii, národnosti, sexuálnej orientácii a pod., sú prejavmi nadvlá-
dy hriechu. Patria medzi ne aj sexuálne praktiky ovládané „majetkovými“ právami 
(napr. keď je žena vnímaná ako vlastníctvo muža) alebo „čistotou“ (určité správanie 
je vylúčené, pretože sa považuje za nečisté alebo za tabu). Takéto chápanie bolo 
bežné v biblickej dobe a v mnohých spoločnostiach je prítomné dodnes.

Musíme si rozhodne uvedomiť, akým spôsobom Ježiš neustále spochybňoval pravi-
dlá založené na princípe majetku alebo čistoty. Otvorene sa postavil voči tým, ktorí 
kvôli svojej vlastnej tradícii „zbavili platnosti Božie slovo“ (Mt 15:6) a ktorí iba lipli 
na tradícii namiesto toho, aby boli otvorení voči Božiemu novému poriadku započa-
tému v Ježišovi Kristovi (Mk 7: 1-13). V tomto novom poriadku sa už nemajú muži 
správať k ženám ako ku svojmu majetku (pozri Mk 10:4-9). Normatívnym je naopak 
vzájomný záväzok lásky.  

Často sú to práve cirkvi, ktoré podporujú mlčanie v súvislosti s predpokladmi, sprá-
vaním, systémovou nespravodlivosťou a spôsob-
mi kontroly, ktoré prispievajú k šíreniu infekcie 
HIV. Cirkvi nedokážu:

sprevádzať infikovaných so súcitom, empatiou a efektívnou starostlivosťou;• 
označiť chudobu ako živnú pôdu pre šírenie infekcie HIV a choroby AIDS;• 
spochybniť patriarchálne predpoklady, že muži majú právo mať nechránený • 
sex (bez kondómu) a že ženy sa musia podriadiť ich túžbam;
jasne povedať, že abstinencia je jedinou stratégiou v boji proti infekcii HIV  • 
a chorobe AIDS.

Sexuálna abstinencia pred manželstvom a vernosť počas neho by mohli byť tým,  
o čo by sa kresťania mali usilovať. Verná kresťanská odpoveď však musí byť záro-
veň praktická vo vzťahu k tomu, čo sa naozaj odohráva a musí zohľadňovať rozličné 
spôsoby, ktorými sa vírus prenáša. Uprostred pretrvávajúceho rizika infekcie HIV 

Pokánie musí začať v cirkvách 
samotných.
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a choroby AIDS musí byť etickou prioritou to, čo 
dokáže účinne ochrániť životy, zdravie a blaho 
skutočných a nielen ideálnych ľudí.

Tvárou v tvár utrpeniu, 
túžba po uzdravení 

Utrpenie je často spájané s hriechom. Ľudia, kto-
rí prechádzajú akoukoľvek chorobou sú často na-
bádaní k tomu, aby vyznali svoje hriechy a mohli 
sa tak zmieriť s Bohom. Príbeh Jóba však takéto 
chápanie dôvodov utrpenia spochybňuje: jeho 
nešťastie nebolo spôsobené tým, že by nedoká-
zal žiť správny život. Dnes si takisto uvedomu-
jeme, že množstvo utrpenia spôsobujú sociálne, 
ekonomické a politické činitele. 

Ježiš žil a kázal Dobrú zvesť svetu, ktorý akúkoľvek nemoc spájal s hriechom. Keď 
jeho učeníci zbadali slepého muža (J 9:1-3), spýtali sa: „Kto zhrešil: tento, či jeho 
rodičia, že sa slepý narodil?“ Ježiš odpovedal: „Ani jeden.“ Znovu tak obracia oča-
kávania učeníkov hore nohami a namiesto nich im pripomína Božiu moc. Hoci bol 
zrak tohto konkrétneho muža uzdravený, množstvo iných chorých ľudí v tom istom  
čase fyzicky nevyliečil. 

Boh nás neopúšťa, aj keď môžeme v čase intenzívneho utrpenia zakúšať hlbokú osa-
melosť. Ježiš nariekal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Ž 22:1; Mt 27:46; 

Mk 15:34). Boh tam však bol, aj keď sa zdalo, že 
prítomný nie je. Utrpenie neznamená, že Boh 
nás opustil. 

Ľudia často trpia preto, že neexistuje komunita, ktorá by sa o nich postarala. Pan-
démia HIV ponúka ľudstvu možnosť zjednotiť sa, spojiť sily a preukazovať Božiu 
lásku tým, ktorí sú nakazení a zasiahnutí. Dá sa to urobiť preukázaním záujmu  
o trpiacich prostredníctvom modlitby, činov, súcitu, empatie a starostlivosti (pozri 
kapitolu č. 4).

Boh trpí s nami. 

„Preto sa zaväzujeme a apelujeme 
na členské cirkvi, aby: prehlbovali 
povedomie týkajúce sa prevencie 
pandémie HIV cez vzdelávanie a 
informovanie, vrátane odmietania 
škodlivých a vykorisťovateľských 
sexuálnych praktík, liečby 
sexuálne prenosných ochorení, 
propagácie vernosti v manželstve 
a zasadzovaním sa za efektívne 
formy prevencie (napr. abstinenciu, 
testovanie pred vstupom do 
intímneho vzťahu, používanie 
kondómov, jednorázových čistých 
či sterilizovaných ihiel a striekačiek, 
čistých krvných konzerv).“  

Rezolúcia Desiateho valného zhromaždenia 

Svetového luteránskeho zväzu, Winnipeg, 2003.
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Čo je uzdravenie? 

Z pohľadu Biblie je uzdravenie predovšetkým znovuobnovením správnych vzťahov 
– s Bohom, s nami samými a so zvyškom spoločenstva. Uzdravenie je Božím kona-
ním, na ktorom participujeme. Uzdravenie nie je to isté, čo vyliečenie. V prípade 
infekcie HIV a choroby AIDS vírus zostáva. Mení sa však spôsob, akým ľudí prijí-
mame ako komplexné bytosti v rámci spoločenstva.    

Uzdravenie je veľmi úzko spojené s odpustením, ktoré znamená zmierenie sa s tým, 
čo sa v minulosti stalo tak, že nás to už viac neprenasleduje. Tento Boží zázrak v 
Kristovi do nášho života prináša moc Ducha. Ježiš tvrdil, že odpustenie je prinaj-
menšom rovnako úžasné, ako zázrak fyzického uzdravenia (Mk 2:5-12).

Chorí a nemocní, ktorí sa s Ježišom stretli boli dotknutí, premenení a posilnení 
prostredníctvom Jeho milosti. „Ježiša často považovali za ľudového liečiteľa, za nie-
koho, kto chápal ľudskú túžbu po uzdravení ako samozrejmosť. Vstupoval do indi-
viduálnych životných príbehov a skúsenosti utrpenia, prinášajúc konkrétnu skúse-
nosť oslobodenia.“18 Podobne je aj dnes potrebné „napomôcť toľkým ľuďom, koľkým 
je to len možné, žiť svoj život tak, aby v nich ostatní dokázali rozpoznať obraz živého 
Boha a aby mohli žiť a zostať skutočne ľudskými až do smrti.“ 19

„Prijať Ducha Svätého“ znamená vidieť to, čo koná 
Boh v porušenosti a skrze porušenosť nášho ži-
vota a sveta, aby priniesol uzdravenie a jednotu. 
Hoci je tým konečným uzdravovateľom Boh, my 
ako ľudia tiež zohrávame svoju úlohu. Robíme 
tak v spolupráci s Bohom. Boh pracuje napríklad 
prostredníctvom lekárov, ošetrovateľov alebo cez 
medikamentóznu liečbu. 

Byť stvorený na Boží obraz znamená, že čokoľ-
vek konáme, mali by sme konať na slávu Božiu.  
V Kristovi nás Boh oslobodzuje k tomu, aby sme 
robili zodpovedné rozhodnutia. HIV pozitívni ľu-
dia by nemali zomierať na komplikácie spojené s AIDS, keď sú potrebné lieky dostup-
né. Prístup k liečbe, ktorá dokáže zachovať život je otázkou fundamentálnej spravod-
livosti. Keď to tak nie je, realita utrpenia a hriechu sa iba zhoršuje. 

18 Study Book, op. cit. (poznámka č. 10), s. 18–19.

19 Ibid., s. 188.

„Presne tak, ako to Ježiš povedal 
posadnutej žene: „Žena, zbavená si 
svojej nemoci“, povedal to aj mne. Bol 
som oslobodený od svojho ochorenia, 
a nebolo to veru fyzické ochorenie, 
ktorým som bol posadnutý, ale 
emocionálne, duchovné ochorenie.“

ELCA News Service [Spravodajský servis 

Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike],          

22. november 2006,

dostupné na internete:  

www.elca.org/news/Releases.asp?a=3489 
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Čo nás teda robí spravodlivými pred Bohom? 

Čo ľudia činia, akí sú morálni, spôsob života, ktorý vedú – vrátane vyhýbania sa 
infekcii HIV – nie je tým, čo ľudí robí spravodlivými pred Bohom. Sme spasení ale-
bo učinení spravodlivými nie skrze to, čo konáme alebo nekonáme, ale výhradne 
prostredníctvom viery v Božiu neobmedzenú a bezplatnú milosť zjavenú v Ježišovi 
Kristovi. Táto úžasná milosť je v protiklade so všetkými našimi ľudskými domnien-
kami o tom, že naše skutky nám dokážu získať prijatie u Boha.

Naša viera v Boha sa prejavuje v láske voči druhým, ktorá je odpoveďou na Božiu 
lásku. Z prvého prikázania pochádzajú všetky ostatné. Ježiš nám dal nové priká-
zanie: milovať sa navzájom. Táto láska prekonáva všetok strach, vrátane strachu, 

ktorý nás vedie k stigmatizácii druhých. 

V tomto zmysle naozaj záleží na tom, čo robíme – 
pre tých, ktorí potrebujú našu opateru, objatie, pri-
jatie a pomoc. Toto je ten typ „svätého života“, kto-

rý prúdi z Božieho milostivého prijatia. Jeho súčasťou je to, že si dávame pozor, aby 
sme sa nenakazili, ako aj to, že vyhľadáme nevyhnutnú pomoc, ak sa tak stane. 

Čo si o nás ľudia pomyslia? 

Čo si ostatní pomyslia, keď vystrieme svoju pomocnú ruku k tým, ktorými naša spoloč-
nosť opovrhuje alebo ich nepovažuje za hodných úcty? Ak ostatní z iných cirkví, kultúr, 
náboženských tradícií trvajú na tom, že človek musí žiť podľa určitých morálnych zásad, 
aby mohol byť akceptovaný alebo spasený,  alebo ak majú určité očakávania v súvislosti 
s tým, čo to znamená byť mužom alebo ženou, ako sa len na nás budú pozerať?

To je riziko, ktorému kresťania často čelili, vrá-
tane Ježišových najranejších učeníkov. Tak ako 
Ježiš, aj oni sa pohybovali medzi chudobnými  
a chorými, medzi ženami a ostatnými, ktorí boli 

spoločnosťou diskriminovaní. Výsledkom bolo, že náboženskí a politickí predsta-
vitelia ich čoraz viac vnímali s podozrením a dokonca s nepriateľstvom. V predve-
čer Ježišovho ukrižovania, ako aj v každej dobe, keď ľudia nespravodlivo zomierajú, 
sme vystavení pokušeniu zaprieť to, že sme Ježišovými nasledovníkmi, presne tak 
ako to urobil Peter (Mt 26:74; Mk 14:66-72). Kristova bezpodmienečná láska je čas-
to príliš radikálna, aby sme ju mohli akceptovať. Tento druh objímajúceho prijatia je 
však tým, k čomu nás Kristus volá a to aj vtedy, keď riskujeme našu povesť. 

„Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili 
o vás, lebo práve tak robili ich otcovia 
falošným prorokom“ (Lk 6:26).

Boh nepotrebuje naše dobré skutky, 
ale naši blížni áno. 



Kapitola 4:  
Služba 
starostlivosti  
a poradenstva
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Kresťanské, ale aj iné spoločenstvá sú povolané k tomu, aby navzájom niesli 
bremená druhých prostredníctvom starajúcej sa účasti. Služba starostli-
vosti a poradenstva zahŕňa:

zvestovať evanjelium nádeje v dobe ohrozenia pandémiou HIV;• 
obhajovať dôstojnosť osôb zasiahnutých infekciou HIV a chorobou AIDS;• 
zasadzovať sa za dôstojnosť ľudí, ktorí trpia na následky vírusu a túto dôstoj-• 
nosť aj žiť;
povzbudzovať a utešovať tých, ktorí smútia nad stratou svojich blízkych;• 
sprevádzať osoby, ktoré hľadajú uzdravenie a pokúšajú sa nájsť zmysel života • 
v tejto ťažkej situácii.

Toto je zodpovednosť všetkých pokrstených kresťanov – mužov, žien a mládeže – nie-
len ordinovaných, vysvätených alebo inak špeciálne poverených. V mnohých zboroch 
poskytujú práve laickí predstavitelia starostlivosť a opateru tým jednotlivcom alebo 
rodinám, ktoré musia čeliť chorobe, ťažkostiam, zármutku, ako aj každodenným 
praktickým potrebám. Niekedy dokonca odbavujú aj pohreby. Všetky tieto činnosti 

sú súčasťou „pastorálnej starostlivosti“ vrátane 
domácej opatery, o ktorej budeme bližšie hovo-
riť v kapitole č. 5. V dobe infekcie HIV a choroby 
AIDS je cirkev povolaná zvyšovať a posilňovať tie-
to aktivity, ako aj zapojiť do tejto opatrovateľskej 
služby väčší počet ľudí. 

Väčšina ľudí, ktorí pastorálnu starostlivosť po-
skytujú, nie sú v tejto oblasti formálne vyškolení. 

Práve preto táto kapitola poskytuje všeobecný základný referenčný materiál pre 
to množstvo ľudí, ktorí vykonávajú túto zodpovednú službu v tom najrozličnejšom 
prostredí.  

Starostlivosť a poradenstvo v kontexte 
infekcie HIV a choroby AIDS

Pojmy „starostlivosť“ a „poradenstvo“ spolu vzájomne súvisia a niekedy sa aj navzá-
jom zamieňajú. Služba poradenstva sa týka duchovného sprevádzania jednotlivcov 
nachádzajúcich sa v ťažkých emocionálnych, psychologických, sociálnych a du-
chovných okolnostiach. Tieto vyvolávajú emocionálne, duchovné a psychologické 
reakcie, ktoré zahŕňajú strach a úzkosť, pocity osamelosti a žiaľu, ako aj teologické 
a duchovné otázky. 

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby 
mali život, a to v hojnej miere!“ 
(J 10:10). Skrze vieru v Krista sa 
uskutočňuje základná služba 
starostlivosti a poradenstva, ktorá 
je obranou proti mnohorakým 
spôsobom, ktorými infekcia HIV a 
choroba AIDS ohrozujú život.
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„Starostlivosť“ okrem iného znamená poskytnúť infikovaným súcit, empatiu a útechu, 
ako aj zabezpečiť fyzickú pomoc. Môže tiež zahŕňať úľavu, uzmierenie a uzdrave-
nie. Ako integrálna súčasť diakonie so sebou takisto prináša snahu o spravodlivosť  
a transformáciu širšieho sociálneho prostredia tých, ktorí sú zasiahnutí a infikovaní. 

Poradenstvo môže robiť ktokoľvek, kto má na to aspoň minimálne kompetencie, 
znalosti a schopnosti. To, čo ho robí „pastorálnym“ je jeho uskutočňovanie z per-
spektívy viery v Krista a z perspektívy dôvery vo vedenie Ducha Svätého, toho za-
sľúbeného Radcu. Kresťanské poradenstvo čerpá z duchovných zdrojov, ktorými 
sú napríklad biblické texty, modlitba, piesne, liturgický materiál a sviatosť svätej 
Večere Pánovej. Sú určené na oslobodenie, posilnenie a pestovanie jednoty v rámci 
cirkvi ako tela Kristovho. (Pre ďalšie biblické zdroje pozri dodatok č. 3.)

Jadrom poradenstva je dobrá zvesť o Bohu, ktorý koná v Kristovi prostredníctvom 
moci Ducha Svätého, aby priniesol nový život 
uprostred ľudského utrpenia. Je to stretnutie oby-
čajných ľudí kráčajúcich spoločne vo vzájomnej 
úcte, aby pochopili a objasnili si vlastnú situáciu 
a našli jednotu uprostred súženia. Je to posvätná 
cesta hriešnych a slabých ľudských bytostí, kto-
ré hľadajú odpovede, uzdravenie a obnovu. Ježiš 
Kristus sa k nám na tejto ceste pridáva a zjavuje nám skryté tajomstvá Božie. Pre-
svedčení, že ochorenie sužuje nás všetkých, sprevádzame ostatných v ich núdzi, 
utrpení, bolestiach, v ich hlbokých emocionálnych a duchovných ťažkostiach, hne-
ve, pochybnostiach, obavách, strachu a v pocitoch opustenosti.

Ciele a úlohy

Celkovým cieľom služby je učiniť dobrú zvesť zjavenú v Ježišovi Kristovi skutočnou 
a hmatateľnou. Takto sa ľudia navzájom jeden pre druhého stávajú prostriedkami 
nádeje a posilnenia, pričom poukazujú na Boha ako na zdroj pomoci a uzdravenia. 

V príbehu o Mojžišovi a Izraelcoch ľudí sužujú jedovaté hady na púšti. Boh však 
tieto hady od nich nevzdialil, ale prikázal Mojžišovi, aby urobil bronzového hada  
a vyložil ho na stĺp, aby zostal živý každý, kto sa naňho pozrie (4M 21:1-8). Podobne 
bol aj Ježiš pribitý na kríž, symbol smrti, a práve tam porazil moci zla a utrpenia 
a vybojoval slobodu od smrti pre nás všetkých. Toto je posolstvo, ktoré pastorálna 
starostlivosť zvestuje a uskutočňuje (pozri Mt 8:16-17 a Mk 9:25-26). V tomto zmys-
le je služba starostlivosti ľudskou skúsenosťou, prostredníctvom ktorej stretávame 
ukrižovaného a vzkrieseného Krista.

Pastorálna starostlivosť a pora- 
denstvo znamená ísť smerom  
k našim blížnym, ktorí sú nakazení  
a zasiahnutí  infekciou HIV  
a chorobou AIDS, a nie od nich.



48

Príručka HIV

48

Kľúčovými úlohami duchovnej starostlivosti a poradenstva v kontexte infekcie HIV 
a choroby AIDS je:

zaistiť a presadzovať zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj posvätnosti a kva-• 
lity života;

posilňovať solidaritu medzi ľuďmi poskytovaním všetkej dostupnej ľudskej • 
podpory tak, aby nebol nikto opovrhovaný alebo opustený z dôvodu, že je HIV 
pozitívny;

utešovať, posilňovať a povzbudzovať ľudí k tomu, aby vkladali svoju nádej do • 
Ježiša Krista, ktorý prekonáva moci zla a smrti;

povzbudzovať všetkých k tomu, aby urobili nevyhnutné preventívne opatrenia • 
potrebné na to, aby sa šíreniu vírusu buď vyhli (ak sú prenášači), alebo ho 
nezískali (ak ešte nie sú infikovaní).

Čomu sa vyhnúť 

Služba starostlivosti a poradenstva nespočíva v tom, že budeme druhým hovoriť, čo 
majú robiť, dávať im príkazy alebo hotové odpovede. Ľudia zasiahnutí infekciou HIV 
a chorobou AIDS si vyžadujú rešpekt, prijatie, dôveru a nefalšovaný súcit a empatiu. 
Tento prístup poskytuje a otvára trpiacim priestor, kde môžu byť otvorenejší a kde 
môžu zdieľať svoju životnú skúsenosť. Takto môžu tí, ktorí svoj životný príbeh hovo-
ria, ako aj tí, ktorí ho počúvajú, lepšie porozumieť jeho situácii a okolnostiam.

Pri poskytovaní starostlivosti a poradenstva ne-
môžeme zaujať postoj nadradenosti alebo seba-
spravodlivosti. Jóbovi priatelia si mysleli, že mu 
poskytujú dobrú pastorálnu starostlivosť. Trvali 

na tom, že trpí kvôli svojmu hriechu a požadovali, aby ho vyznal a oľutoval (Job 4  
a 11). Čím naňho viac naliehali, tým väčšmi Jób obraňoval svoju nevinu. Tým sa 
medzi ním a jeho priateľmi vytvoril odstup. Ich zámery boli síce dobré, ale ich prí-
stup bol zlý. 

Ľudia, ktorí trpia alebo smútia môžu chcieť svoje príbehy nanovo vyrozprávať, čo 
vyžaduje trpezlivosť a schopnosť načúvať.  Niekedy môže byť v záujme priblíženia 
sa hlasu trpiacich vhodné, aby sme sa s nimi podelili o vlastnú skúsenosť alebo 
zážitok. Rozhovor by sa však nemal sústreďovať na podobné osobné príbehy. Kedy-
koľvek poradca pociťuje potrebu byť vypočutý, mal by vyhľadať pomoc iných. 

Služba starostlivosti a poradenstva 
nie je o rozprávaní, ale o počúvaní.
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Príprava na poskytovanie starostlivosti  
a poradenstva 

primeraná a včasná informovanosť:•  Nedostatok pravdivých informácií  
o infekcii HIV a chorobe AIDS už viedol k obrovskému utrpeniu. Z tohto 
dôvodu je potrebné pravidelne prehodnocovať a aktualizovať lekárske údaje 
uvedené v prvej kapitole tejto príručky. Členovia cirkví ako aj ostatní v rámci 
komunity sa preto musia naďalej vzájomne vzdelávať o spôsoboch prenosu 
vírusu, účinných preventívnych opatreniach, psychologických, sociálnych  
a teologických otázkach súvisiacich s pandémiou a aj o spôsobe, ako na ne re-
agovať. Je takisto dôležité pochopiť konkrétnu miestnu situáciu, ktorej osoby 
zasiahnuté infekciou HIV a chorobou AIDS čelia, vrátane miery dostupnosti 
lekárskej starostlivosti, poradenstva a testovacích centier, podporných skupín 
a sietí. Relevantné sú aj špecifické ekonomické, sociálne a kultúrne faktory, 
ktoré by mohli skomplikovať dopady pandémie;

konfrontácia našich vlastných obáv a pochybností: • Akékoľvek pretrvá-
vajúce obavy súvisiace s našou prítomnosťou medzi žijúcimi s infekciou HIV 
a chorobou AIDS musia byť vyriešené vopred. Najmä tie, ktoré prispievajú  
k stigmatizácii a diskriminácii;

modlitba a duchovná reflexia• : Spoločná a vzájomná služba v tejto oblasti 
si vyžaduje neustálu reflexiu a meditáciu. Ide napríklad o modlitby k Bohu za 
Jeho vedenie, aby trpiaci aj opatrujúci mohli nájsť v danej situácii zmysel. 

Dôležité vlastnosti 

prijatie a srdečnosť: • Zabezpečte láskavé a vľúdne prostredie, kde sa bude 
každý cítiť prijatý, milovaný, v bezpečí a kde bude každému umožnené podeliť 
sa o svoj životný príbeh. Vyjadrenie súcitu a empatie buduje dôveru. Povzbu-
dzuje ľudí k tomu, aby bez obáv hovorili o svojich životných útrapách a napo-
máha uzdraveniu, odpusteniu, zmiereniu a obnove; 

budujte dôveru: • V záujme bezpečného a dôverného rozhovoru pestujte otvo-
rený vzťah založený na vzájomnej dôvere. Umožní ľuďom otvoriť sa a oni ná-
sledne dovolia ostatným vstúpiť do ich životnej situácie. Budovanie vzťahu 
obojstrannej dôvery si vyžaduje definovať ciele tohto vzťahu, jeho priebeh, 
hranice a očakávaný výsledok; 
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dôvernosť:•  Zachovanie dôvernosti je v poradenstve základným princípom. 
Ľudia pred inými otvárajú svoj život a dôverujú v to, že ich životný príbeh sa 
ďalej nebude rozširovať alebo sa nestane predmetom klebiet. Keď si ľudia nie 
sú istí, že ich starosti a obavy zostanú dôverné, s veľkou pravdepodobnosťou 
si podrobnosti o svojom živote nechajú pre seba. Výnimku tvoria napríklad 
vyhrážky smrťou, násilné zneužívanie, samovražedné sklony alebo iné vážne 
nebezpečenstvo. V týchto prípadoch by mal byť konkrétny človek informova-
ný o tom, že uvedené skutočnosti je potrebné v záujme zabezpečenia dodatoč-
nej pomoci oznámiť; 

ohľaduplné používanie jazyka: • Jazyk, ako aj prostriedky neverbálnej ko-
munikácie, by mali vyjadrovať úctu a dôstojnosť voči druhému a vytvárať 
medzi ľuďmi dôveru namiesto odstupu. Vyvarujte sa takému použitiu jazyka, 
ktoré by posilňovalo stigmatizáciu a diskrimináciu. Držte krok s meniacou sa 
terminológiou a chápaním infekcie HIV a choroby AIDS. Dôležité je poznať 
aj neverbálne prejavy iných kultúr a krajín, pretože rôzne prvky neverbálnej 
komunikácie môžu mať v odlišnej krajine iný význam; 

sebapoznanie:•  Buďte si vedomí svojich silných stránok, slabostí a obmedzení 
a svojej vlastnej schopnosti zvládať žiaľ a emócie. Ochota učiť sa a rásť posilňu-
je vzájomnú dôveru. Kvalitu nami poskytovanej starostlivosti ovplyvňujú naše 
osobné obavy, predsudky, domnienky, naše vnímanie ľudí žijúcich s vírusom, 
miera našej informovanosti o víruse a naše znalosti o viere;

zamerajte sa na druhého: • Je potrebné rozlišovať medzi ochorením a medzi 
človekom, ktorého ochorenie postihlo.  Kampaň nie je vedená proti ľuďom, 
ale proti vírusu a problémom, ktoré spôsobuje. Buďte zameraní na ľudí a na 
to, ako chcú ďalej žiť; 

súcit a empatia:•  Preukazovať súcit neznamená niekoho ľutovať. Súcit znamená 
milujúcu prítomnosť, hlboký zmysel pre starostlivosť a nádej, že dôjde k uzdrave-
niu a jednote. Súcit je ochota stať sa kanálom Božej milosti, keď stojíme pri tých, 
ktorí cítia bolesť a trpia. Prejavuje sa vľúdnosťou, dobrotou, prijatím a láskou;

dbajte na dôstojnosť a hodnotu všetkých ľudí:•  Počas Ježišovho života boli 
ľudia trpiaci na malomocenstvo považovaní za rituálne nečistých a sociálne 
vylúčených. Keď sa Ježiš malomocných dotýkal, stával sa aj on sám rituálne 
nečistým. Aj v dnešnej dobe sa niekedy s ľuďmi zasiahnutými infekciou HIV 
a chorobou AIDS zaobchádza tak, akoby boli malomocní. My však máme, 
podobne ako Ježiš, dbať na dôstojnosť a hodnotu všetkých ľudí, pretože Boh 
ich miluje. 
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Stigmatizácii a diskriminácii sa musíme 
postaviť

Nákaza HIV je bežne spájaná so sexuálnou nemorálnosťou, komerčnými sexuálny-
mi aktivitami, sexuálnou promiskuitou, intravenóznym užívaním drog a v niekto-
rých kontextoch aj s homosexualitou, bisexualitou alebo s inou neheterosexuálnou 
aktivitou. V dôsledku týchto asociácií sú ľudia žijúci s infekciou HIV a chorobou 
AIDS stigmatizovaní a vystavení diskriminácii alebo vylúčeniu. Niektorí dokonca 
vnímajú nákazu infekciou HIV a chorobou AIDS u konkrétneho človeka ako Boží 
trest za jeho hriechy. Keď stigmatizácia a diskriminácia vedú ľudí k tomu, že si  
s HIV pozitívnym človekom odmietajú podať ruky alebo deliť sa s ním o spoločný 
kalich pri Večeri Pánovej, vytvára sa tu forma apartheidu, s ktorou je potrebné bo-
jovať a rázne ju odmietať.

Stigmatizácia spojená s infekciou HIV a chorobou AIDS je založená na existujúcich 
predsudkoch a sociálnych nerovnostiach založených na pohlaví, sexuálnej orientá-
cii alebo rase a ďalej ich posilňuje. Stigmatizácia spôsobuje, že niektoré skupiny sú 
podceňované a iné sa zas cítia morálne nadradené. Stigmatizácia a diskriminácia 
porušujú základné ľudské práva: ľudia často strácajú prácu alebo sú zavrhnutí ro-
dinou a priateľmi. Rodiny niekedy vinia svojich nakazených príbuzných z toho, že 
rodine spôsobili hanbu a zneuctenie.

Vytvára sa atmosféra, v rámci ktorej sa ľudia väč-
šmi boja stigmatizácie a diskriminácie ako ocho-
renia samotného.

Transformácia stigmatizácie 
a diskriminácie

Zmeniť stigmatizáciu a diskrimináciu na starost-
livosť a poradenstvo je jednou z najväčších výziev. 
Aby bolo možné účinne bojovať proti stigmatizá-
cii, je potrebné vypočuť si a čerpať zo skúseností 
a pohľadov tých, ktorí sú infekciou HIV a choro-
bou AIDS osobne zasiahnutí. Len vtedy, keď cir-
kev zmení svoj pohľad na osoby žijúce s infekciou 
HIV a chorobou AIDS a keď pozdvihne svoj hlas 
proti diskriminujúcim postojom, bude jej svedec-
tvo v tejto oblasti presvedčivé.   

Stigmatizácia a diskriminácia spoločne 
tvoria najväčšiu bariéru v boji proti 
epidémii a v globálnom meradle ju aj 
naďalej stále podnecujú. 

„Najprv som musel milovať seba 
samého. Musel som sa najprv zbaviť 
svojich vlastných stigiem, aby som 
bol vôbec schopný zaoberať sa 
stigmatizáciou ostatných.“

ELCA News Service [Spravodajský servis 

Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike],          

22. november 2006,

dostupné na internete: www.elca.org/

news/Releases.asp?a=3489
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Každá interpretácia a znázornenie biblických textov spôsobom, ktorý podporuje 
stigmatizáciu a diskrimináciu, musí byť spochybnená a nanovo interpretovaná. Zno-
vu sa pozrime na to, ako Ježiš stretával a prijímal ľudí, ktorí boli stigmatizovaní  
a pokladaní za nečistých alebo hriešnych:

k človeku sužovanému malomocenstvom, ku ktorému sa správali ako k vyde-• 
dencovi, Ježiš „vystrel ruku a dotkol sa ho“ (Mt 8:3);
opovrhovanej Samaritánke pri studni Ježiš povedal: „Daj sa mi napiť!“ (J 4:7);• 
colníkovi Lévimu, ktorý bol považovaný za jedného z najhorších hriešnikov, • 
Ježiš povedal: „Nasleduj ma! (Mk 2:14)“;
žene, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok (menštruačné krvácanie) a bola • 
preto považovaná za rituálne nečistú, Ježiš riekol: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera 
Ťa uzdravila.“ (Mt 9:22).

Na základe týchto príkladov musí aj cirkev, ktorá je telom Kristovým v dnešnom 
svete, objať a spoločne stáť s ľuďmi, ktorí trpia na akúkoľvek nemoc. Otvorene ho-
voriť o jej zhubných následkoch môže pomôcť prelomiť cyklus stigmatizácie a dis-
kriminácie. Preto: 

nabádajte ľudí k tomu, aby premýšľali o tom, kedy oni sami zažili stigmatizá-• 
ciu a diskrimináciu a ako sa pri tom cítili;
požiadajte ľudí, ktorí žijú s nakazenými infekciou HIV a chorobou AIDS, aby • 
vám porozprávali o tom, ako stigmatizácia a diskriminácia ovplyvňuje ich ži-
vot;
spýtajte sa ich, ako sa so stigmatizáciou a diskrimináciou vyrovnávajú. Čo im • 
pomohlo alebo naopak nepomohlo?;
snažte sa zistiť, akým spôsobom môže byť stigmatizácia a diskriminácia týka-• 
júca sa infekcie HIV a choroby AIDS zo spoločnosti odstránená. 

Prečo je dôležité nechať sa otestovať 
na prítomnosť vírusu

Strach zo stigmatizácie vedie ľudí často k tomu, že radšej ignorujú svoj skutočný 
alebo možný HIV stav. To vedie k ďalšiemu postupu a rozširovaniu vírusu. Ľudia 
sa bránia testovaniu, odhaleniu svojho pozitívneho statusu, dodržiavaniu preven-
tívnych opatrení na ochranu druhých alebo vyhľadaniu liečby. Môžu takisto stig-
matizovať samých seba, stratiť pocit vlastnej sebaúcty, preklínať sa alebo sa úplne 
izolovať od komunity.



Š
T

Y
R

I

5353

Služba starostlivosti a poradenstva

Jednotlivcom a rodinám sa dôrazne odporúča absolvovať testy, verejne odhaliť svoj 
stav však nemusia. Od HIV pozitívnych by sa nemalo požadovať, aby verejne ozná-
mili to, že sú infikovaní. Ľudia, ktorí zistili, že sú HIV pozitívni, by mali byť spre-
vádzaní počas obdobia, keď sa musia vyrovnávať so svojimi emóciami, keď hľadajú 
potrebnú liečbu a keď sa snažia dodržiavať preventívne opatrenia, aby ďalej neroz-
šírili vírus.

Užívanie drog a závislosť

Duchovná starostlivosť o osoby, ktoré sú závislé na drogách a zároveň sú zasiah-
nuté infekciou HIV a chorobou AIDS, si vyžaduje pochopiť dynamiku závislosti  
a bolesť, ktorú osoby zápasiace s užívaním drog prežívajú. Pre niektorých môže 
byť užívanie drog spôsobom, ktorým sa snažia vyriešiť si svoj osobný zápas so so-
ciálnymi, rodinnými alebo osobnými problémami. Môže nám preto pomôcť, ak sa 
pokúsime vstúpiť do ich sveta, načúvať ich príbehom a pochopiť ich pohľad, aby sme 
im prostredníctvom dialógu pomohli nájsť cestu. 

Sexuálny životný štýl 

Od ľudí poskytujúcich duchovnú starostlivosť a poradenstvo sa očakáva, že vľúd-
ne privítajú všetkých. Vrátane tých, ktorí žijú odlišným spôsobom života. Milujúca 
prítomnosť, ochota sprevádzať človeka a pomôcť mu objasniť jeho situáciu, ako aj 
snaha viesť dialóg v záujme nájdenia možných riešení, sú kľúčové. K niektorým 
otázkam týkajúcich sa jeho životného štýlu sa zrejme bude potrebné vyjadriť, ale 
služba starostlivosti a poradenstva neznamená, že niekoho budeme súdiť na zákla-
de jeho spôsobu života. Každého človeka by sme skôr mali vnímať ako Božie dieťa. 
Presne tak ako heterosexuáli, homosexuáli aj bisexuáli sú osobami, ktoré majú 
posvätnú hodnotu.  Vo svojich zápasoch za ľudské naplnenie si zaslúžia rovnakú 
službu starostlivosti a poradenstva, ako aj duchovnú a emocionálnu starostlivosť 
cirkevného spoločenstva, ktorá má pestovať pozitívny vzťah s Bohom, s druhými  
a so sebou samým.

Kultúrne zvyklosti, ktoré je potrebné 
prehodnotiť

Kultúra je aspektom ľudskej sociálnej identity a solidarity. Predsa však môže byť 
vážnou prekážkou v boji proti infekcii HIV a chorobe AIDS, najmä vtedy, keď po-
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silňuje stigmatizáciu a keď prispieva k šíreniu 
infekcie. Týmito kultúrnymi faktormi (pozri ka-
pitolu č. 2) sú napríklad: rodová nerovnosť, sexu-
álne násilie, sexuálne vykorisťovanie žien a diev-
čat, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 

striedanie sexuálnych partnerov (vrátane polygamie), sex ako dôkaz „mužnosti“  
a znepokojujúca a falošná viera v to, že sex s pannou dokáže vyliečiť osoby infiko-
vané HIV. Tieto praktiky musia byť spochybnené a konfrontované so svedectvom 
cirkvi, ktorá svedčí o oslobodzujúcom evanjeliu a hojnom živote pre každého. 

V niektorých kultúrach je rozprávanie o sexuálnych záležitostiach tabu. Rodičom 
sa s deťmi hovorí o sexe ťažko. Podľa niektorých tradícií musí byť vdova smútiaca 
nad smrťou manžela „očistená“, čo znamená, že brat alebo iný blízky príbuzný zo-
snulého s ňou musí mať sex. Takéto a podobné kultúrne zvyklosti musia byť spo-
chybnené a prehodnotené, najmä v kontexte infekcie HIV a choroby AIDS.

Posvätnosť a dôstojnosť ľudského života je dôležitejšia ako zachovanie kultúrnych 
hodnôt. Práve preto Kristus trpel a zomrel. V podobenstve o stratenej ovci (Lk 15: 
1-10) nás Ježiš naučil, že jeden ohrozený ľudský život je pre Pána Boha taký dôle-
žitý, že zanechá 99 ostatných, aby našiel a zachránil jediného, ktorý sa stratil a je  
v nebezpečenstve. 

Odcudzenie 

Osoby zasiahnuté infekciou HIV a chorobou AIDS často zakúšajú zo strany dru-
hých izoláciu a odcudzenie, ktorých dôvodom je stigmatizácia, pocity viny a odsú-
denie zo strany cirkvi a spoločenstva.  Príliš často sa týmto ľuďom zasiahnutým 
infekciou HIV a chorobou AIDS aj my vyhýbame kvôli strachu, predsudkom alebo 
moralistickým interpretáciám ochorenia, presne tak ako ich rodiny, príbuzní alebo 
priatelia. Celé kresťanské spoločenstvo je zodpovedné za to, aby toto odsudzovanie 
odmietlo a zbúralo múry, ktoré nás vzájomne oddeľujú (Ef 2:14).  

Pocit odcudzenia od ostatných môže viesť k pocitom odcudzenosti od Boha. Cirkev 
musí prekonať múry strachu a morálnych súdov a vydávať svedectvo o uzmierení  
v Kristu. Ako píše apoštol Pavol: „Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepo-
čítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia“ (2 Kor 
5:19).

Všetky kultúrne hodnoty je potrebné 
ohodnotiť podľa toho, či pomáhajú 
alebo nepomáhajú zachovať život.
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Hanba a vina

Ľudia môžu samých seba obviňovať z toho, že sa nakazili, alebo považovať svoje utr-
penie za Boží trest. K tomuto iba prispievajú odsudzujúce postoje v cirkvi a spoloč-
nosti. Následkom toho môžu byť ľudia zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS 
trýznení alebo sa môžu sami trýzniť pocitmi viny a prekliatia. 

Kľúčovým tu je evanjelium o Božej milosti. Ľudia, ktorí sa cítia vinní a zodpovední 
za svoju nákazu potrebujú počuť a zakúsiť Božie milosrdenstvo a odpustenie. Toto 
je podstatou duchovnej starostlivosti - ponúknuť oslobodenie od hanby a zasľúbenie 
nového života v Kristu.

Neznamená to však, že by sme u človeka mali ignorovať jeho hlbšie duchovné zápa-
sy. Rozprávanie sa o zdroji hanby a viny a jeho rozpoznanie totiž zdôrazní význam 
odpustenia. Inak by sa mohlo stať, že milosť by mohla byť použitá ako balzam, kto-
rým sme síce ranu potreli, avšak bez toho, aby sme ju najprv vyčistili a hĺbkovo 
ošetrili. 

Prečo sa to stalo práve mne? 

Emocionálne a duchovné súženie môže u niektorých osôb zasiahnutých infekciou 
HIV a chorobou AIDS vyvolať nasledovnú otázku: Je môj HIV pozitívny stav dô-
sledkom hriechu a Božieho trestu? Alebo: Čo som len vykonal? Na tieto otázky 
neexistujú žiadne jednoduché odpovede. Biblický príbeh Jóba ukazuje, že otázky 

„prečo“ sa ešte viac skomplikovali, keď sa mu jeho priatelia pokúšali dať tie správne 
odpovede. 

Hoci naše ľudské rozhodnutia majú svoje následky, vyvodzovať z toho, že ľudia trpia 
na infekciu HIV a chorobu AIDS v dôsledku svojho hriechu, by pravdepodobne 
iba zväčšilo ich stigmatizáciu a diskrimináciu a zároveň sťažilo akúkoľvek snahu  
o adekvátnu reakciu na vírus. Preto by sa mala pastorálna starostlivosť zamerať na 
Ježišovo zasľúbenie o odpustení a uzdravení, a nie na pokusy o hľadanie odpovede 
na otázku „prečo“.
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Pohreb ako príležitosť pre poradenstvo 
a starostlivosť

Pohreby ľudí, o ktorých sa vie, že zomreli na AIDS, sa občas vykonávajú odlišným 
spôsobom. V niektorých prípadoch dokonca farári ani nenosia rovnaké kňazské 
rúcha, ako pri bežných pohrebných príležitostiach. Takéto diskriminujúce praktiky 
iba posilňujú strach, izoláciu a odcudzenie a preto ich musíme odmietnuť.

V niektorých komunitách sú dopady infekcie HIV a choroby AIDS obzvlášť vidi-
teľné na počte zomierajúcich. Pretože v niektorých zboroch je potrebné vykonať 
obrovské množstvo pohrebov, cirkevní predstavitelia majú menej času a energie 
venovať sa ostatným pastorálnym povinnostiam. Pohreby poskytujú dôležitú príle-
žitosť pre pastorálnu starostlivosť, keďže priatelia a rodiny pozostalých potrebujú 
pomoc, útechu a posolstvo nádeje v Ježišovi Kristovi. 

To, čo pri pohrebných príležitostiach hovoríme, je enormne dôležité. Cirkevná litur-
gia by mala obsahovať texty, piesne a chvíle ticha, aby ľudia mohli vyjadriť svoj žiaľ, 
vyplakať sa a volať k Bohu. Ako príklad môžeme uviesť smútočné žalmy. Liturgia 
by mala tiež ľudí povzbudzovať k tomu, aby sa pozerali až za hrob – na Krista, ktorý 
zdolal smrť.

V niektorých oblastiach sa v poslednom období vyvinula nová pohrebná kultúra. 
„Riadny pohreb“ si vyžaduje veľmi drahé truhly, prepracovaný program zahŕňajúci 
„špeciálnych hostí“, ako aj iné prehnané výdavky. Finančné zdroje, ktoré by mohli 
pomôcť pozostalým vdovám, deťom, ako aj iným závislým osobám sa premrhajú, 
doslovne sú pochované so zosnulým, a pozostalým zostanú iba veľké dlhy. Kresťan-
ské spoločenstvá potrebujú premýšľať nad tým, čo táto pohrebná prax znamená pre 
ich vieru v Boha a lásku k blížnemu. Aké sú iné možnosti, ktoré by dokázali lepším 
spôsobom vyjadriť ich lásku k zosnulým a solidaritu s tými, ktorých tu zanechali? 
Slúžia drahé pohrebné obrady mŕtvym alebo živým?  Ako môžeme svoju lásku ľu-
ďom prejaviť ešte vtedy, keď žijú, a nie keď už sú mŕtvi? 
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Niektoré poradenské zručnosti  
a techniky

Počúvanie 

Každý človek má svoje vlastné radosti a starosti, ktoré pozná iba on sám. Príliš 
veľa vypovedaných slov môže byť v skutočnosti prekážkou porozumenia. Skutočné 
pocity a vnútorné zápasy konkrétneho človeka môžu byť prostredníctvom slovných 
hier skreslené alebo skryté.  Môžeme tak prepásť dôležitú možnosť byť pre druhé-
ho naozaj prítomní. Množstvo slov môže takisto zatieniť prítomnosť Krista, ktorý 
prichádza ako skrytý, svätý hosť.

Počúvaním kráčame s tými, ktorých životy zasiahla pandémia HIV. Napomáhame 
ním k uzdraveniu a obnoveniu ľudskej dôstojnosti. Ak ľudí pozorne počúvame, dá-
vame im možnosť slobodne sa podeliť o ich príbeh, hľadať zmysel a nové životné 
smerovanie. Byť plne prítomný psychologicky, sociálne a emocionálne si vyžaduje 
nielen uši, ale aj srdce. 

Pozorne počúvať znamená:

porozumieť a interpretovať verbálne aj neverbálne prejavy:•  Príbehy ľudí, 
ktorí trpia, sú zvyčajne zmesou emócií a skúseností. Počúvajte pozorne, snaž-
te sa porozumieť rozličným zážitkom, skúsenostiam a pocitom ľudí a dávajte 
pozor najmä na ich neverbálne prejavy (reč tela) ako sú napríklad výraz tváre, 
tón hlasu, telesné pohyby a reakcie. Dbajte však na to, aby ste tieto prejavy 
neskresľovali, nadbytočne neanalyzovali alebo im nepripisovali význam, kto-
rý nemajú; 

všímať si celkový kontext: • Vnímajte človeka ako celok vo vzťahu k jeho so-
ciálnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej situácii. Snažte sa pochopiť, akým 
spôsobom tieto faktory vplývajú na jeho stav;

počúvať s empatiou: • Buďte k človeku pozorní a natoľko všímaví, ako je to 
len možné. Empatické počúvanie je spôsob, ako vstúpiť do situácie druhého, 
snažiť sa ju pochopiť takú, aká je a následne uvažovať o tom, čo sme počuli. 

Medzi ďalšie techniky počúvania patrí: byť obrátený k hovoriacemu čelom, zaujatie 
otvoreného postoja, udržiavanie očného kontaktu a uvoľnenosť. Počúvajúci by sa 
mal sústrediť na predmet rozhovoru, stručne zhrnúť jeho obsah a uistiť sa, že mu 
porozumel.
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Ako klásť otázky

Otázky sa musíme pýtať citlivo. Účelom kladenia otázok je človeku pomôcť, nie 
uspokojiť našu zvedavosť. Pýtať sa to, akým spôsobom sa človek infikoval nie je ani 
užitočná, ani nevyhnutná otázka. Dokonca aj v situácii, keď je v rámci poradenstva 
potrebné vyjadriť sa k niektorým záležitostiam súvisiacim so životným štýlom, ne-
mali by sme trvať na tom, aby nám infikovaný opísal, ako sa nakazil. 

Otvorené otázky dokážu druhého do rozhovoru viac vtiahnuť. Uvedieme si zopár 
príkladov:

„Porozprávaj mi o svojich obavách a o tom, ako si sa cítil, keď si išiel na test.“;• 

„Povedz mi o tom, aká bola tvoja prvá reakcia, keď si zistil, že si (ty, tvoj man-• 
žel/manželka, partner, dieťa a pod.) HIV pozitívny.“;

„Počul som, že si na svojho manžela (manželku, partnera, syna/dcéru, farára, • 
Boha) nahnevaný. Mohol by si mi o tom povedať viac?“.

Keď sa cítite nervózni, zarazení alebo neviete, čo ďalej povedať, je v poriadku rozho-
vor ukončiť. Môžete napríklad povedať: „Ďakujem Ti za to, že si sa so mnou podelil 
o svoj životný príbeh. Možno by si mi mohol povedať aj to, ako sa práve cítiš a ako 
by si náš dnešný rozhovor rád uzavrel.“

Konfrontácia a námietky

V záujme toho, aby sme pri rozhovore iba nekĺzali po povrchu, je niekedy potrebné 
druhého konfrontovať. Podstatné je, aby sme človeka nevystrašili. Preto by sme 
ľuďom mali umožniť (a možno ich aj povzbudiť) k tomu, aby to, čo hovoria, ďalej 
vysvetlili. Je tiež potrebné poukázať na veci, ktoré si zrejme protirečia. Cieľom je 
vyjasniť akékoľvek možné nezrovnalosti. Ide napríklad o situácie, kedy sa zdá, že 
človek obviňuje ostatných, zdráha sa konať, vyhýba sa niektorým problémom, vyho-
vára sa na to, prečo niektoré veci nemožno zmeniť alebo hovorí nejasne. 

Stanovenie cieľov

Pre osoby žijúce s vírusom HIV je dôležité, aby sa naučili prekonávať prekážky  
a žiť zmysluplný život. Povzbudzujte ich k tomu, aby si stanovili ciele a kládli si nasle-
dujúce otázky: Čo chcú robiť? Ako to chcú dosiahnuť pomocou zdrojov, ktoré majú  
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k dispozícii? Kto ich bude sprevádzať? Ciele by mali byť jasné, realistické a merateľ-
né. Preskúmajte spoločne možné prekážky, ktoré by mohli zabrániť ich dosiahnuť. 

Ľudia zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS potrebujú zistiť, akým spôsobom 
môžu viesť pozitívny a dôstojný život. Môžu na to prísť prostredníctvom otvoreného 
dialógu, skúmaním toho, čo to znamená nechať sa otestovať, stanoviť liečbu, vyrov-
návať sa s otázkou prijatia, informovať manželského alebo iného partnera o svojom 
stave, uzmieriť sa s rodinou a príbuznými, či zabezpečiť praktické veci, medzi ktoré 
patrí aj materiálna podpora. 

Zameranie na život a nádej

Život s akýmkoľvek chronickým ochorením znamená, že človek je priamo konfron-
tovaný so svojou vlastnou smrteľnosťou. Strach zo smrti je u človeka prirodzený 
a je potrebné sa ním zaoberať. Ťažiskom pastorálnej starostlivosti a poradenstva 
však nie je ani tak otázka nevyhnutnosti smrti, ako skôr spôsob, akým je možné žiť 
zmysluplný život. Vďaka Ježišovi Kristovi je cirkev spoločenstvom nádeje. Ježišovo 
vzkriesenie prináša nádej napriek skutočnosti smrti. Ako vyhlasuje apoštol Pavol: 

„Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či 
umierame, Pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval  aj nad 
mŕtvymi, aj nad živými.“ (R 14:8-9). 

Uznať vlastné obmedzenia 

Pastorálny pracovník sa musí zaoberať množstvom vecí: závetmi, zdravotnými kom-
plikáciami, žiaľom, vinou, praktickými záležitosťami, ako je prístup k liekom, jedlu 
alebo úhrada školských poplatkov za deti. Niekedy sa preto môže cítiť značne preťa-
žený. Priznanie si vlastných obmedzení je skôr znakom sily ako slabosti. Namiesto 
výpovedí typu: „viem, ako sa cítiš.“ by mal radšej povedať: „počujem tvoju bolesť,“ 

„zarmucuje ma to ...,“ alebo „chápem, že práve prežívaš ťažké obdobie, ale ja som tu 
pre teba.“

Ak si nie ste istí, čo máte povedať alebo urobiť, je vždy lepšie priznať si vlastné ob-
medzenia a prenechať infikovaného  niekomu, kto je schopný poskytnúť ďalšiu po-
moc. Ľudia žijúci s infekciou HIV a chorobou AIDS vám niekedy môžu tiež poradiť, 
ako sa vyrovnať s množstvom emócií, ktoré sa pri vašej práci vyskytujú.
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Ukončenie poradenstva

Už od začiatku je dôležité identifikovať problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, aby 
človek dokázal situáciu zvládnuť. Je taktiež nevyhnutné vedieť, kedy je nutné pora-
denský vzťah ukončiť. Pocit vlastnej potreby je pre ľudí v službe veľkým pokušením. 
Vykonávajú ju preto na časovo neohraničené obdobie. Je pravdou, že v niektorých si-
tuáciách je potrebné poradenstvo uskutočniť v rámci viacerých stretnutí. Pracovník 
by však mal poznať stratégie, ktoré sprevádzaného povzbudia k tomu, aby sa sám 

„postavil a kráčal,“ alebo vyhľadal dlhotrvajúcu starostlivosť a podporu v rodinnom 
alebo inom prostredí. 

Duchovná starostlivosť o tých, ktorí 
starostlivosť poskytujú

Sprevádzať iného človeka v jeho utrpení je náročné. Vyžaduje si to veľa síl a môže 
to byť unavujúce a frustrujúce. Preto starostlivosť potrebujú aj tí, ktorí ju poskytujú.  
Jetro varoval svojho zaťa Mojžiša: „Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo 
je to priťažké pre Teba; nemôžeš to urobiť sám “ (2 M 18:18). Jetrova múdrosť nám 
pripomína, že aj my sami potrebujeme starostlivosť a opateru.

Starať sa o seba znamená vyhradiť si čas a priestor na to, aby sme sa mohli vyrovnať 
s frustráciami a emóciami, ktoré v procese poskytovania starostlivosti zakúšame. 
Môže ísť o modlitbu, štúdium Biblie alebo zdieľanie sa s niekým, kto o to má záujem 
(a vie zachovať dôverné informácie). Príkladom nám môže byť sám Ježiš, ktorý sa 
často buď sám, alebo aj s učeníkmi odoberal na tiché miesto, aby rozjímal, modlil 
sa a našiel novú silu (Mk 6:31; J 8:28).

Poskytovatelia starostlivosti potrebujú prítomnosť a sprevádzanie druhých. Byť  
s ľuďmi, keď podstupujú testy, starať sa o ľudí zasiahnutých infekciou HIV a cho-
robou AIDS, sprevádzať chorých, ich manželky, manželov, partnerov a pozostalé 
deti, kráčať so smútiacimi rodičmi, vykonávať pohreby a utešovať zarmútených – to 
všetko je obrovská zodpovednosť. Veľmi ľahko môže viesť k vyčerpaniu. Je preto 
dôležité, aby každý, kto túto zodpovednosť nesie, mal niekoho, s kým zdieľa svoje 
najhlbšie pocity, niekoho, kto sa zaňho modlí. Mal by mať aj priestor byť človekom 
a relaxovať. 
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Kapitola 5:  
Domáca 
starostlivosť 
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Domáca starostlivosť je poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostred-
níctvom oficiálnych a neoficiálnych opatrovateľov v domácom prostredí 
pacienta (namiesto nemocnice) a pozostáva z fyzických, psychosociál-
nych, paliatívnych (symptómy znižujúcich) a duchovných činností.  

Cieľom pri poskytovaní vysoko kvalitnej a primeranej starostlivosti je v čo najväčšej 
možnej miere zachovať pacientovu samostatnosť a dosiahnuť uňho čo možno naj-
lepšiu kvalitu života. Domáca starostlivosť je menej finančne náročná a môže byť 
pre pacienta prirodzenejšia, bezproblémovejšia a ľahšie dostupná, pretože nemusí 
dochádzať do vzdialených nemocníc a opatera mu môže byť poskytnutá v prostredí, 
ktoré pozná. Mnohé choroby a infekcie spojené s infekciou HIV a chorobou AIDS 
možno zvládnuť aj doma, pokiaľ sú opatrovatelia oboznámení s niektorými základ-
nými informáciami. Práve o to sa pokúsime v tejto kapitole.

V ideálnom prípade je opatrovateľ riadne vyškolený na to, aby vedel poskytnúť poža-
dovanú starostlivosť a podporné služby, či už ako dobrovoľník alebo zamestnanec. 
Zároveň je napojený na zdravotnícke zariadenie alebo profesionálneho poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, ktorí mu poskytnú odborné zázemie, poradenstvo, supervíziu 
a zdravotnícke pomôcky. Väčšinu práce však robí opatrovateľ. Profesionálni zdravot-
níci zabezpečujú dodatočnú podporu prostredníctvom supervízie, školení a riadenia 
komplexnejších zdravotných situácií. Je dôležité, aby ošetrovatelia využívali aj ostatné 
komunitné zdroje vo svojej oblasti, akými sú napríklad nemocnice, kliniky, komunitné 
opatrovateľské a podporné skupiny, domáci liečitelia a školení zdravotníci.  

Pacienti trpiaci na chronické ochorenie, akým je AIDS majú viacero potrieb, vráta-
ne fyzických, psychologických, sociálnych a duchovných.

Fyzické potreby 

Opatrovateľ by mal zaistiť, aby pacientom bola zabezpečená adekvátna liečba  
a primeraná ošetrovateľská starostlivosť. Veľmi dôležitá je výživa a pacient by mal 
preto dostávať vyváženú, pravidelnú stravu. Rovnako dôležitá je aj hygiena, ktorá 
zabráni prenosu infekcií. Pacient a jeho rodinní príslušníci by mali byť oboznámení 
so základnými hygienickými zásadami (napr. starostlivosť o zuby, vlasy, pokožku, 
domácnosť). Pacienti by mali zároveň v rámci svojich možností limitovaných svojim 
zdravotným stavom pravidelne cvičiť a byť fyzicky aktívni. Ak je na to pacient príliš 
slabý, členovia jeho rodiny by mu mali aspoň pomôcť cvičiť pasívne (opatrným po-
hybom jeho končatín).
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Psychologické potreby 

Pacienti trpiaci na chronické alebo smrteľné ochorenia môžu pociťovať veľký strach 
a obavy. Opatrovatelia by ich mali povzbudiť k tomu, aby tieto pocity vyjadrovali,  
a napomohli im tak nájsť alternatívne riešenia pre ich emocionálne zápasy. 

Sociálne potreby

Nakoľko niektorí pacienti môžu trpieť osamelosťou a niekedy sa môžu cítiť zanedbá-
vaní, je dôležité, aby s nimi ich opatrovatelia a rodinní príslušníci aktívne trávili čas 
prostredníctvom sociálnych a rekreačných aktivít. Pacienti zároveň potrebujú, aby 
neboli vynechaní zo žiadneho rozhodovania, ktoré sa ich dotýka. 

Duchovné potreby

Chronicky chorí pacienti môžu stratiť svoju nádej a vôľu žiť. Opatrovatelia by ich 
mali uistiť, že každá minúta ich života má zmysel a zároveň by mali upriamiť ich  
pozornosť na objavenie toho, čo ešte stále môžu robiť. Dôležité je snažiť sa im 
sprostredkovať čo najaktívnejšie prežívanie prítomného okamžiku. 

pripomeňte pacientom, že sú ľuďmi posvätnej hodnoty a že sú milovaní Bohom;• 
znovu ich uistite, že smrť, kedykoľvek môže prísť, nie je konečným slovom pre • 
tých, ktorí dôverujú v Božie zasľúbenia (pozri kapitolu č. 4 a dodatok č. 3).

Kľúčová úloha opatrovateľov

Domáci opatrovatelia majú množstvo povinností. Snažia sa u pacienta zabezpečiť čo 
najvyššiu kvalitu jeho života a poskytujú mu starostlivosť a iné  podporné služby. Posky-
tujú tiež informácie v oblasti prevencie HIV, ako aj vzdelávacie a komunikačné služby 
pre jednotlivcov, rodiny a komunity. Okrem presného a aktuálneho poznania ochore-
nia (pozri kapitolu č. 1), by mal opatrovateľ vedieť to, ako zabezpečiť pacientovu hygie-
nu, čistotu jeho domácnosti a prevenciu voči infekciám a poraneniam. Je nevyhnutné, 
aby poznal pacientom užívané lieky, odporúčané nutričné smernice a aby vedel, ako  
a u koho sa má dožadovať ďalších informácií alebo pomoci v prípade núdze.

Pre opatrovateľa je dôležité, aby s pacientmi  udržoval pravidelný kontakt a aby im 
pomáhal vyhnúť sa zbytočným hospitalizáciám. Opatrovatelia majú takisto poskyt-
núť emocionálnu podporu, pomoc pri každodenných, bežných životných činnos-
tiach (napr. pri kŕmení, kúpaní, obliekaní, močení, vyprázdňovaní a pri aktivitách 
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v domácnosti), majú zabezpečiť základné lieky a pomôcky a bezpečne ich všetky 
uskladniť. Majú tiež vedieť, kedy a kam ďalej odporučiť a poslať pacienta, o ktorého 
sa už v domácom prostredí nemožno postarať.  Opatrovatelia by okrem toho mali 
zaznamenávať kľúčové činnosti do pacientovej dokumentácie a pomôcť mu s ma-
nažovaním jeho finančných, právnych a dedičských záležitostí (napr. s prípravou 
závetu), pokiaľ o to požiada. 

Výhody domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je každá forma starostlivosti o chorých ľudí  
v ich domácom prostredí, vrátane fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej podpo-
ry. Výhody domáceho ošetrovania pacientov sú nasledovné: 

je menšia pravdepodobnosť, že sa pacient nakazí inými infekčnými ochore-• 
niami;
pacient ďalej žije so svojou rodinou;• 
o pacienta je postarané v uvoľnenej rodinnej atmosfére;• 
pacient je v dobrej spoločnosti a cíti sa viac milovaný;• 
rodinní príslušníci sú často schopní poskytnúť tú najlepšiu a najmilosrdnejšiu • 
starostlivosť;
pacient sa vyhne traume, že v nemocničnom prostredí bude svedkom umie-• 
rania a smrti;
dôvernosť je zachovaná.• 

Zvládanie bežných zdravotných 
problémov spôsobených infekciou HIV 
a chorobou AIDS 

Horúčka 

Horúčka je stav, kedy teplota ľudského tela prekročí hodnotu 38°C. Zvýšená teplota 
(37-38°C) je pri infekcii HIV a chorobe AIDS bežná, ale neliečené horúčky nad 38°C 
môžu byť nebezpečné. U dospelých môže spôsobiť zmätenosť alebo delírium, u detí 
záchvaty. Môže zapríčiniť dehydratáciu (stratu telesných tekutín). Horúčku môže 
vyvolať HIV infekcia samotná alebo súvisiace ochorenia ako malária, tuberkulóza  
a zápal pľúc. V mnohých prípadoch nie je príčina horúčky známa. 
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V prípade horúčky: udržujte pacienta v čistote, okúpte ho vo vlažnej vode alebo 
ho utrite mokrou handrou, počas kúpania dbajte na jeho súkromie a prikryte ho len 
ľahkou perinou. Podávajte mu množstvo tekutín, napr. vodu, čaj alebo džús. Pacien-
tovi podávajte po jedle každé 4 hodiny lieky proti horúčke ako napr. Paracetamol/
Panadol alebo Aspirin, a to až kým horúčka neustúpi, bez súhlasu lekára však nie 
dlhšie ako 3 dni. Starostlivo dodržujte pokyny uvedené v príbalovom letáku, na oba-
le, prípadne na lekárskom predpise. Neprekračujte maximálnu dávku 8 (500 mg) 
tabliet Paracetamolu počas 24 hodín. Upozornenie: deťom s horúčkou by sa nemal 
podávať Aspirin, pokiaľ ho nepredpíše lekár.

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

horúčka neustupuje ani po 2 dňoch odporúčanej liečby; • 
horúčku sprevádzajú nasledovné príznaky: stuhnutý krk, silné bolesti, pretr-• 
vávajúci kašeľ, bezvedomie, žlté oči, náhla a silná hnačka, záchvaty;
pacientka nedávno porodila alebo potratila. • 

Hnačka 

Hnačka je vylučovanie kašovitej alebo vodnatej stolice viac ako trikrát denne.  
U väčšiny ľudí sa objaví pri niektorom zo štádií infekcie HIV. Človeku môže spô-
sobovať veľké ťažkosti, môže byť bolestivá a môže viesť ku vážnym komplikáciám, 
ktoré spôsobuje dehydratácia. Medzi príznaky pokročilej dehydratácie patria su-
ché ústa, vpadnuté oči, slabé močenie, zmätenosť a strata vedomia. 

Orálny rehydratačný roztok (ORS – z angl. oral rehydratation solution) môže vý-
razne pomôcť. Predáva sa vo vreckách a je potrebné ho zmiešať s čistou vodou. 
ORS je taktiež možné pripraviť doma: 1 zarovnaná čajová lyžička soli a 8 zarovna-
ných čajových lyžíčiek cukru sa rozpustí v 1 litri čistej pitnej alebo prevarenej vody  
a nechá sa vychladiť. 

V prípade hnačky: podávajte množstvo tekutín, ako napr. čistú vodu, polievky, 
džúsy, riedke ovsené kaše. Vyhnite sa nápojom s obsahom kofeínu (čaj, káva), veľ-
mi sladkým nápojom a alkoholu. Zabezpečte ORS a dohliadnite na pacienta, aby pil 
a jedol čo najviac. Často mu ponúkajte vysoko výživné jedlá. Priebežne kontrolujte, 
či nie je vážne dehydrovaný (suché ústa, vpadnuté oči a strata pružnosti pokožky). 
Vymieňajte a perte zašpinenú bielizeň a pri styku s infikovanými predmetmi použí-
vajte rukavice.
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V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

silná dehydratácia (vyschnuté ústa, znížené močenie, tmavý moč, závraty, • 
nepokoj, ruky alebo nohy sú chladné na dotyk, búšenie srdca, neschopnosť 
postaviť sa a kráčať, strata vedomia);
pretrvávajúca hnačka;• 
nedostatočný príjem potravy – pacient je príliš slabý na to, aby jedol;• 
prítomnosť krvi v stolici;• 
pretrvávajúca vysoká horúčka (nad 38°C).• 

Nutričné odporúčania pri boji s hnačkou:

povzbudzujte pacienta k tomu, aby vypil 8-10 pohárov tekutín denne, aby ne-• 
došlo k dehydratácii. Mrkvová polievka pomáha nahradiť vitamíny a minerály, 
obsahuje pektín, upokojuje črevá a posilňuje apetít; 
jedzte jedlá (napr. uvarenú bielu ryžu a zemiaky), ktoré dobre prechádzajú • 
tráviacim traktom - znižujú črevné pohyby;
jedzte banány a paradajky (banány obsahujú draslík);• 
jedzte 5–6 malých jedál denne, namiesto 3 veľkých;• 
do jedla pridajte muškátový oriešok;• 
jedzte jedlo, ktoré má izbovú teplotu. Horúce alebo studené jedlá môžu hnač-• 
ku zhoršiť;
vyhýbajte sa jedlám s vysokým obsahom vlákniny (z ovocia a zeleniny môžete • 
napríklad odstrániť šupku); 
vyhýbajte sa vyprážaným pokrmom;• 
vyhýbajte sa sladeným nápojom a namiesto nich radšej pite zriedené džúsy;• 
vyhýbajte sa mliečnym výrobkom. Ich príjem by totiž u niektorých pacientov • 
mohol zhoršiť hnačku. Jogurt sa znáša lepšie.

Bolesť 

Niektoré ochorenia spojené s infekciou HIV a chorobou AIDS spôsobujú množstvo 
bolesti a zdravotných ťažkostí. Najčastejšími príčinami bolesti sú:

senzorická periférna neuropatia (nervy sú zapálené);• 
bolesť hlavy spôsobená chronickým zápalom mozgových blán; • 
herpes zoster (pásový opar);• 
malária;• 
afty (plesňová infekcia úst a/alebo genitálií);• 
rozsiahly Kaposiho sarkóm;• 
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infekcia kĺbov (artralgia);• 
bolesť svalov (myalgia);• 
bolesti hrudníka;• 
anorektálna bolesť;• 
bolestivé dermatologické ochorenia.• 

V prípade bolesti: pomôžte pacientovi nájsť pohodlnú polohu, rozprávajte sa s ním 
a zaistite mu aktivity, ktoré ho rozptýlia a zmiernia jeho úzkosť. Buďte trpezliví, 
milujúci a chápaví. Jemne masírujte bolestivé svaly, použite horúce alebo studené 
obklady, okúpte pacienta v teplej vode. Podávajte mu lieky proti bolesti (napr. Para-
cetamol/Panadol alebo Aspirin) a to vždy každé 4 hodiny po jedle až kým horúčka 
neustúpi, nie však viac ako 3 dni, pokiaľ lekár neurčí inak. Starostlivo dodržujte 
pokyny uvedené v príbalovom letáku, na obale, prípadne na lekárskom predpise. 
Neprekračujte maximálnu dávku 8 (500 mg) tabliet Paracetamolu počas 24 hodín. 
Upozornenie: deťom s horúčkou by sa nemal podávať Aspirin, pokiaľ ho nepredpíše 
lekár.

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

bolesť je veľmi silná;• 
objavia sa nové symptómy, ako napr. bolesť hlavy, stuhnutie krku a horúčka.• 

Kašeľ a dýchacie ťažkosti

Podráždenosť hrdla a hrudníka v dôsledku krčných a pľúcnych infekcií môže vyvo-
lať dlhotrvajúci kašeľ. U osoby sa môžu vyskytnúť aj problémy s dýchaním. Možné 
príčiny kašľa a dýchacích ťažkostí sú nasledovné:

pľúcna tuberkulóza (TBC);• 
bronchitída (zápal priedušiek);• 
alergie;• 
astma;• 
srdcové problémy;• 
voda v hrudníku; • 
prítomnosť cudzieho telesa v priedušnici alebo pľúcach;• 
pľúcna červivosť.• 
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V prípade kašľa a dýchacích ťažkostí: umiestnite pacienta do dobre vetranej 
miestnosti a podoprite mu chrbát – môže pomôcť, keď sa predkloní a položí si ruky 
na stôl. Chrbát podoprite napr. vankúšmi. Seďte s chorým a nenechávajte ho osamo-
te (dýchacie problémy môžu byť veľmi vážne a môžu pacienta vystrašiť). Hovorte  
a konzultujte s pacientom. Ak je to možné, zabezpečte naparovanie – použite miest-
ne prírodné liečivá, ako mentol alebo eukalyptové listy. Podávajte dostatok tekutín 
(uvoľňujú hlieny) a prostriedky na upokojenie hrdla, napr. med alebo horúcu cit-
rónovú šťavu. Jemné poklepanie alebo pobúchanie hrudníka a chrbta zovretými 
dlaňami pomáha uvoľniť hlien a uľahčuje vykašliavanie. 

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

pacient neodpovedá na liečbu;• 
u pacienta pretrváva vysoká horúčka;• 
pacient má silné bolesti v oblasti hrudníka, necíti sa dobre a je dýchavičný;• 
pacient vykašliava krv;• 
pacient vykašliava silne zapáchajúce hlieny.• 

Tuberkulóza (TBC) 

Tuberkulóza je infekcia, ktorá sa u osôb s infekciou HIV a chorobou AIDS často 
vyskytuje. Je to chronické infekčné ochorenie vyvolané mykobaktériou (typ mikró-
bu). Zvyčajne napáda pľúca a niekedy aj iné orgány. Musí ju diagnostikovať profesi-
onálny lekár.  Medzi znaky a symptómy TBC patria:

hlienovitý kašeľ trvajúci viac ako 3 týždne; môže obsahovať krv;• 
strata hmotnosti; • 
nočné horúčky a potenie;• 
bolesti hrudníka;• 
strata chuti do jedla;• 
potenie lymfatických uzlín (uzliny na krku, slabinách a pod.);• 
bolestivé kĺby;• 
dlhotrvajúce bolesti chrbta.• 

V prípade tuberkulózy: dohliadnite na to, aby pacient presne dodržiaval predpí-
sanú liečbu.  Zabezpečte mu vhodné tekutiny a výživnú stravu. Uistite sa, že má 
dostatočný príjem tekutín, že nepožíva alkohol alebo nefajčí, a odrádzajte ho od 
nadmernej a vyčerpávajúcej práce.  Uistite sa, že pacient spí v dobre ventilovanej 
miestnosti. Pomáhajte pacientovi posadiť sa. Poraďte pacientovi, aby si pri vykašlia-
vaní vždy zakryl ústa a zabezpečte mu nádobu, do ktorej môže hlieny vypľuť. Vy-
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kašľaný hlien by mal byť spláchnutý alebo zakopaný. Povzbuďte pacienta k tomu, 
aby pri liečbe dodržiaval tzv. DOT stratégiu (z angl. DOT – Directly Observed 
Treatment – priamo pozorovaná liečba).

DOT je proces, v rámci ktorého pacient s TBC užíva každú dávku liečiva pod pria-
mym dohľadom zdravotníckeho odborníka. DOT je medzinárodne široko odporúča-
ná stratégia, nakoľko je považovaná za najefektívnejšie opatrenie na kontrolu TBC. 
Použitím DOT môže byť pacientovi poskytnutá nevyhnutná podpora pre úspešné 
dokončenie celého liečebného procesu. 

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

nie sú viditeľné žiadne známky zlepšenia;• 
pacient po požití liekov zvracia;• 
u pacienta sa vyskytnú ďalšie horúčky alebo dýchacie ťažkosti;• 
pacient prestane s liečbou alebo odmieta DOT.• 

Kožné problémy

Kožné problémy najviac postihujú povrch tela. Osobu s infekciou HIV a chorobou 
AIDS často trápia chronické vyrážky, svrbenie alebo bolestivé rany na koži. Mož-
nými príčinami môžu byť:

alergické reakcie;• 
potničky;• 
infekcia vírusom Herpes zoster (pásový opar);• 
nočné pomočovanie alebo hnačka;• 
preležaniny (spôsobené dlhodobým ležaním v jednej polohe);• 
osýpky;• 
Kaposiho sarkóm.• 

V prípade kožných problémov: pravidelne kúpte pacienta teplou vodou a mydlom 
(pri umývaní možno použiť jednu polievkovú lyžicu rastlinného oleja na 5 litrov 
vody), udržujte pokožku suchú a čistú, ochlaďte ju alebo vyfénujte, nevystavujte 
pokožku teplu a horúcej vode. Nechty ostrihajte nakrátko, udržujte ich čisté, aby 
nedošlo k infekcii, a vyhýbajte sa poškriabaniu. V prípade, že pokožka svrbí, skúste 
ju trieť uhorkou alebo namočenými vrecúškami čaju (alebo dajte čajové listy do 
čistej tkaniny a namočte ich do horúcej vody). Na otvorené vredy aplikujte gen- 
ciánovú violeť (lokálne protiplesňové a antibakteriálne antiseptikum). Naneste pri-
merané množstvo predpísaného kožného krému, napr. Whitfield’s (kyselina ben-
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zoová) alebo kalamínovú masť. Ak je možné určiť alergiu, vyhnite sa jej príčinám 
(napr. liekom, mydlu alebo potravine). Čistite otvorené rany s mierne slanou vodou, 
prezliekajte pacienta každý deň do čistého oblečenia a nanášajte predpísaný krém. 
Dohliadnite na to, aby pacient konzumoval každý deň výživné jedlá. Ak pacient 
pociťuje bolesť, podávajte mu lieky proti bolesti (napr. Paracetamol/Panadol alebo 
Aspirin) a to vždy každé 4 hodiny po jedle, nie však viac ako 3 dni, pokiaľ lekár ne-
určí inak. Starostlivo dodržujte pokyny uvedené v príbalovom letáku, na obale, prí-
padne na lekárskom predpise. Neprekračujte maximálnu dávku 8 (500 mg) tabliet 
Paracetamolu počas 24 hodín. Upozornenie: deťom s horúčkou by sa nemal podávať 
Aspirin, pokiaľ ho nepredpíše lekár.

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

u pacienta pretrváva horúčka;• 
rany sú infikované;• 
bolesť sa zhoršuje;• 
objaví sa krvácanie;• 
infikované oblasti napuchnú a sú rozhorúčené;• 
pacient nereaguje na liečbu.• 

Problémy v oblasti úst a hrdla

Podráždenosť v oblasti úst a hrdla spôsobujúca bolestivé prehĺtanie je medzi ľuďmi     
žijúcimi s infekciou HIV a chorobou AIDS bežná. Možné príčiny problémov v oblas-
ti úst a hrdla sú nasledovné:

afty (vriedky/biele škvrny v ústach a hrdle) spôsobené kvasinkami;• 
infekcia vírusom herpes simplex (opar);• 
popraskaná a bolestivá ústna dutina;• 
podvýživa.• 

V prípade problémov v oblasti úst a hrdla: dohliadnite na to, aby v prípade, že 
má pacient v oblasti ústnej dutiny biele škvrny, si ju vyplachoval a kloktal (v pohári 
vody rozpustite štipku soli alebo ½ čajovej lyžičky prášku do pečiva v ½ litri vody). 
Na odstránenie zubného povlaku a nečistôt používajte mäkkú zubnú kefku. Ak je 
to možné, rozmiešajte vo vode 2 tabletky aspirinu a vyplachujte ňou ústa štyrikrát 
denne. Ak sa v ústnej dutine nachádzajú afty, aplikujte 1% ústny roztok genciánovej 
violete každých 8-12 hodín. Dohliadnite na to, aby pacient prijímal množstvo tekutín 
a podávajte mu výživnú stravu. Pomôžte pacientovi počas tohto obdobia maximali-
zovať príjem potravy tým, že sa vyhnete citrusovému ovociu, kyslým a korenistým 
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jedlám, kofeínu a alkoholu. Jedlá podávajte pri izbovej teplote, strava má byť mäkká 
a má obsahovať vysoký podiel tekutín (napr. riedka ovsená kaša, zemiaky, med, ne-
zohriate mlieko a pod.). Ak pacient pociťuje bolesť, podávajte mu lieky proti bolesti 
(napr. Paracetamol/Panadol alebo Aspirin) a to vždy každé 4 hodiny po jedle až 
kým horúčka neustúpi, nie však viac ako 3 dni, pokiaľ lekár neurčí inak. Starostlivo 
dodržujte pokyny uvedené v príbalovom letáku, na obale, prípadne na lekárskom 
predpise. Neprekračujte maximálnu dávku 8 (500 mg) tabliet Paracetamolu počas 
24 hodín. Upozornenie: deťom s horúčkou by sa nemal podávať Aspirin, pokiaľ ho 
nepredpíše lekár.

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

pacient nie je schopný prehĺtať;• 
pacient nie je schopný normálne dýchať;• 
pacient je dehydratovaný;• 
u pacienta pretrváva vysoká horúčka;• 
pacient nereaguje na liečbu.• 

Depresia

Depresia sa môže vyvinúť pri akomkoľvek fyzickom ochorení, obzvlášť v prípade 
infekcie HIV a choroby AIDS. Dôvodom je celkový charakter ochorenia a súvisia-
ca stigmatizácia a diskriminácia. To, že sa človek stane depresívnym, zapríčiňujú 
viaceré faktory. V prípade pacientov s infekciou HIV a chorobou AIDS to môžu byť 
faktory súvisiace s vonkajším prostredím a rôzne emocionálne činitele, ako napr. 
postoje rodinných príslušníkov a spoločnosti, nevraživosť, izolácia, zármutok nad 
stratou príbuzného, zamestnania alebo finančného príjmu, kvôli HIV statusu, ako 
aj nutnosť čeliť nevyhnutnosti smrti. Musíme mať na pamäti, že depresia je výsled-
kom biologických zmien v chemických procesoch mozgu a že môže byť spôsobená 
aj genetickou alebo rodinnou dispozíciou.  

Depresia je stav, keď sa osoba cíti veľmi smutne a keď u nej pretrvávajú nasledovné 
príznaky dlhšie ako 2 týždne:

pretrvávajúce pocity smútku, úzkosti alebo prázdnoty;• 
strata záujmu alebo radosti zo života;• 
pocity viny alebo nízke sebahodnotenie a sebaúcta;• 
narušený spánok a/alebo chuť do jedla, znížená vitalita alebo pretrvávajúca • 
vyčerpanosť;
únava a slabá koncentrácia. • 
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Tieto problémy sa môžu stať chronickými alebo opakujúcimi a môžu podstatne 
zhoršiť jedincovu schopnosť plniť si svoje každodenné úlohy. 

V prípade depresie: zabezpečte človeku bezpečné prostredie a zapojte ho do každo-
denných činností tak, ako je to len možné. Povzbudzujte jeho priateľov k tomu, aby ho 
často navštevovali. Pacienta povzbudzujte k tomu, aby hovoril o svojich problémoch  
s niekým, komu dôveruje a aby sa stretával s inými ľuďmi, najmä s rovesníkmi a s ľuď-
mi žijúcimi s infekciou HIV a chorobou AIDS. Pravidelne sa s ním rozprávajte a nabá-
dajte ho k tomu, aby vám porozprával o svojich problémoch a starostiach. Ponúknite 
mu poradenské služby, vrátane duchovného sprevádzania. Uistite sa, že u pacienta sú 
diagnostikované a liečené všetky fyzické problémy.

 V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

pacient sa uzavrie do seba;• 
pacient neprijíma potravu;• 
pacient má samovražedné sklony;• 
pacient sa sťažuje na nedostatok spánku.• 

Antidepresívne lieky a krátkodobá štruktúrovaná psychoterapia sú účinné u 60-80% 
infikovaných  a môžu byť poskytnuté v rámci primárnej starostlivosti. Avšak iba 
menej ako 25% infikovaných (v niektorých krajinách menej ako 10 %) dostane takú-
to liečbu. Prekážky v efektívnej starostlivosti sú spôsobené nedostatkom zdrojov  
a školených poskytovateľov, ako aj sociálnou stigmatizáciou spojenou s duševnými 
ochoreniami, medzi ktoré depresia patrí. 

Preležaniny

Preležaniny vznikajú na tele vtedy, keď sa človek dlhodobo nehýbe a je stále v rov-
nakej polohe. Tieto poškodenia vznikajú v dôsledku nedostatočného prekrvenia 
pokožky na určitom mieste, čo spôsobuje poškodenie a následné odumretie pod-
kožného tkaniva. Obyčajne vznikajú na lakťoch, bedrách, členkoch, krížoch alebo 
na pätách a veľmi ťažko sa liečia. Možnými príčinami preležanín sú:

pretrvávajúci tlak: keď je pacient dlhodobo v tej istej polohe;• 
trenie: v dôsledku pokrčených obliečok, omrviniek z jedla alebo v dôsledku • 
neopatrného zaobchádzania s posteľnou misou;
vlhkosť: v dôsledku nedostatočného vyčistenia tela po tom, čo sa pacient vy-• 
močil alebo vyprázdnil.
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Na vznik preležanín sú náchylní ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí a sú celkovo vo veľmi 
zlom zdravotnom stave, majú choré tkanivo, sú paralyzovaní a dlhodobo ležia v tej 
istej polohe, alebo sú bezvládni a v bezvedomí. 

V prípade preležanín: pravidelne obracajte pacienta z boka na bok a vždy po nie-
koľkých hodinách masírujte miesta, ktoré sú odreté. Ošetrite ich mastičkou, napr. 
Pytiolom. Podporujte pasívne a aktívne cvičenie a jemne pohybujte pacientovými 
rukami a nohami niekoľkokrát denne. Pravidelne im podstielajte posteľ (ak je to 
možné, meňte aj posteľnú bielizeň). Nadvihujte chorého – neťahajte ním, pretože 
to môže natrhnúť a poškodiť pokožku. Pod chorého podložte niečo mäkké, napr. 
mäkký bavlnený uterák. Malé rany sa môžu vyčistiť slanou vodou a nechať uschnúť. 
Ak nie sú rany príliš hlboké, možno ich nechať odokryté. Hlboké rany je potrebné 
každodenne čistiť slanou vodou. Pomáha, keď ich potrieme zrelou dužinou z papáje 
(opodstatnené len v krajinách a regiónoch, kde je papája ľahko dostupná). Rany mô-
žeme ľahko obviazať. Počas kúpania pokožku namastite krémom, telovým olejom, 
lanolínom alebo rastlinným olejom. 

V nasledujúcich situáciách je nutné poslať pacienta do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia:

pacientov stav sa nezlepšuje;• 
pacientova pokožka zmení farbu.• 

Vyčerpanosť

Únava, slabosť alebo vyčerpanosť sú veľmi časté zdravotné problémy, ktoré postihu-
jú osoby s infekciou HIV a chorobou AIDS. Možnými príčinami vyčerpanosti sú:

infekcia HIV a ostatné súvisiace ochorenia;• 
depresia;• 
anémia (krvné ochorenie);• 
neadekvátna výživa;• 
TBC;• 
respiračné ochorenia;• 
hnačka a/alebo dehydratácia.• 

V prípade vyčerpanosti: pomáhajte pacientovi ísť na toaletu, pri kúpaní, pri vstá-
vaní a ukladaní sa do postele a pri jedle. Ak je pacient príliš slabý a nedokáže ísť 
na toaletu sám, dajte mu posteľnú misu. Niekoľkokrát denne jemne pohybujte jeho 
rukami a nohami, pravidelne pacienta otáčajte z boka na bok a vždy po niekoľkých 
hodinách masírujte otlačené miesta. Kúpte pacienta a udržujte jeho pokožku čistú 
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a suchú. Zabezpečte, aby pacient pil množstvo tekutín a konzumoval jedlá dodáva-
júce energiu. Robte pacientovi spoločnosť a poskytnite mu poradenstvo. 

Pacienta je nutné poslať do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ sa jeho 
stav nezlepšuje.

Podvýživa

Osoba je podvyživená, keď má nedostatočný alebo nekvalitný príjem potravy. Zna-
ky podvýživy sú:

nedostatočný rast dieťaťa;• 
edém (opuch na tele);• 
strata hmotnosti;• 
odlupujúca sa koža;• 
zmena farby vlasov;• 
hnačka a/alebo anémia.• 

V prípade podvýživy: uistite sa, že sa pacient riadne stravuje; strava by mala byť 
pestrá a pacient by ju mal konzumovať často, ale v malých množstvách. Zabezpečte 
ju a pridajte do nej rastlinný olej alebo arašidové maslo (opodstatnené v krajinách 
a regiónoch, kde je ľahko dostupné). Dbajte na to, aby pacient nemíňal peniaze na 
nevýživné a zbytočné potraviny. Ak má problém s prežúvaním alebo prehĺtaním, 
podávajte mu mäkké potraviny a dohliadnite na to, aby pil veľa ovocných štiav.   

Pacienta je nutné poslať do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ odmieta 
jesť a  jeho stav sa nezlepšuje.

Správna výživa

Výživa a infekcia HIV sú vzájomne úzko prepojené. Správna výživa zvyšuje odolnosť 
voči infekciám a ochoreniam, dodáva energiu a tým človeka posilňuje. Ľudia žijúci 
s infekciou HIV a chorobou AIDS by mali prijímať vyváženú stravu, ktorá im po-
môže posilniť ich imunitný systém. Dostupnosť zdravých potravín  môže podporiť 
obranyschopnosť organizmu a spomaliť postup ochorenia. Komunity a širšia rodina 
by mali byť povzbudzovaní k tomu, aby akýmkoľvek možným spôsobom prispeli  
k zdravým stravovacím návykom pacienta.  
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Hygiena potravín (čistota)  

uistite sa, že všetky plochy, na ktorých pripravujete pokrmy, sú čisté a nie je • 
na nich hmyz;
zvyšné jedlo zakryte, aby sa nekontaminovalo; • 
teplé jedlá udržujte teplé a chladné jedlá chladné;• 
uvarené jedlo skladujte maximálne 1 deň a pred podávaním ho znovu zohrejte; • 
ak máte chladničku, uložte do nej všetko zvyšné jedlo.• 

Voda

dbajte na to, aby bola voda čistá. Riadne ju prevárajte aspoň 1 minútu; • 
vodu uskladňujte v uzatvorenej nádobe;• 
pred a počas manipulácie s jedlom si vždy umyte ruky mydlom.• 

Mäsové výrobky

varte všetky živočíšne produkty (mäso, hydinu, bravčové, ryby a vajcia);• 
nepodávajte pacientovi vajcia uvarené na mäkko a nedovarené mäso (s červe-• 
nou šťavou); 
dôkladne vyumývajte kuchynské pomôcky a povrchy, kde kladiete neuvarené po-• 
traviny (najmä mäso a hydinu) pred tým, než začnete spracúvať ostatné potraviny;
zakryte mäso, hydinu alebo ryby čistým vekom alebo tkaninou a udržujte ich • 
oddelene od ostatných potravín, aby ste sa vyhli ich kontaminácii.

Ovocie a zelenina

dôkladne vyumývajte čistou vodou všetko ovocie a zeleninu, ktorú budete • 
konzumovať v surovom stave;
odstráňte akúkoľvek viditeľnú pleseň.• 

Zdravé stravovanie

Správna výživa vyžaduje u každého, a obzvlášť u osôb s infekciou HIV a chorobou 
AIDS, konzumáciu primeraného množstva makronutrientov (uhľohydrátov, tukov 
a proteínov) a mikronutrientov (vitamínov a minerálov). Nedostatok makronutrien-
tov spôsobuje chudnutie.
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uhľohydráty (škroby), ako napríklad tie, čo sa nachádzajú v škroboch a cuk-• 
roch dodávajú telu potrebnú energiu. Uhľohydráty sú zvyčajne lacné a dajú sa 
ľahko získať. Môžu výrazne pomôcť pri zápase s vyčerpanosťou. Potraviny bo-
haté na uhľohydráty sú napr. chlieb, maniok, sušené strukoviny (fazuľa, hrach, 
šošovica), ovocie, obilniny (kukurica, pšenica, proso, cirok, ryža, ovos), orechy, 
semená, zemiaky, sladké zemiaky (batáty), čínske zemiaky (jamy) a cukry; 

tuky, vrátane olejov, sú dobrým zdrojom energie a dôležitou zložkou živých • 
buniek. Sú dôležité pre vstrebávanie vitamínov (najmä vitamínov A, D a E)  
a prospešné pre niektoré chemické procesy v ľudskom tele. Medzi potraviny ob-
sahujúce tuky a oleje patria napríklad avokádo, hovädzina, kuracina, kokosový 
orech, olivy, arašidové maslo, semená a orechy. Mastné ryby, najmä losos, mak-
rela, sleď a sardinky obsahujú veľké množstvo esenciálnych mastných kyselín. 
Semená podzemnice olejnej a tekvice tiež obsahujú množstvo živín; 

proteíny budujú, udržiavajú a opravujú telesné tkanivá. Nedostatok proteínov • 
spôsobuje, že telo nie je schopné sa samo udržiavať alebo má za následok 
zlyhanie imunitného systému. Dobrým zdrojom proteínov je mäso. Kuracina 
a morčacina je ľahšie stráviteľná ako hovädzina. Kvasené mliečne výrobky 
ako kyslé mlieko, jogurt a tvaroh sú dobrým zdrojom proteínov a sú ľahko 
stráviteľné. Zdrojom ľahko stráviteľného proteínu sú morské plody, rýchlo sa 
však kazia a môžu tak spôsobiť otravu jedlom. Morské plody by sa mali kon-
zumovať iba úplne čerstvé; nikdy nie surové.

Mikronutrienty - obzvlášť vitamíny A, B6, B12, železo a zinok - sú dôležité pre budo-
vanie silného imunitného systému a pre boj s infekciami. 

Vitamíny sú nevyhnutné pre množstvo telesných funkcií. Väčšina vitamínov sa na-
chádza v ovocí a zelenine, ktorá je ľahko stráviteľná. Odstránením šupky zbavíte 
čerstvé ovocie a zeleninu baktérií.  Najlepšou metódou umývania týchto potravín je 
umyť ich tesne pred konzumáciou v citrónovej šťave a slanej vode. V inom prípade 
postupujte nasledovne: pridajte 1 čajovú lyžičku domáceho bielidla alebo peroxidu 
vodíka do 1 litra vody. Nasledujúce vitamíny sú dôležité pre správnu výživu osôb  
s infekciou HIV a chorobou AIDS:

vitamín A pomáha vytvárať biele krvinky, podporuje dobrý zrak a zdravú • 
pokožku, pomáha kostiam a zubom a chráni proti infekciám. Nedostatok 
vitamínu A môže mať za následok prechladnutia, suchú pokožku, problémy  
s očami (napr. citlivosť na svetlo a šeroslepotu), slabé zuby a nechty. Nachá-
dza sa v lucerne, vaječnom žĺtku, zelenej zelenine, pečeni, mlieku a v oranžo-
vom a žltom ovocí a zelenine. Zistilo sa, že vitamín A pomáha u detí matiek 
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infikovaných HIV zmierniť výskyt ochorení, najmä hnačky. Vitamín A sa tiež 
odporúča matkám tesne po pôrode a batoľatám, ktoré majú 6 a viac mesiacov. 
Nedostatok vitamínu A sa spája s vyššou mierou prenosu vírusu z matky na 
dieťa, rýchlejším postupom od bezpríznakového štádia infekcie HIV k AIDS, 
s vyššou detskou úmrtnosťou a s pomalým rastom dieťaťa; 

vitamín B6 pomáha pri tvorbe protilátok, červených krviniek a nervových • 
prenášačov. Taktiež pomáha pri rozklade tukov. Anémia, depresia, závraty, 
podráždenosť, šklbanie svalov, žalúdočná nevoľnosť, nervové problémy, boľa-
vý jazyk a únava môžu byť dôsledkom nedostatku vitamínu B6. B6 sa nachá-
dza v lucerne, banánoch, kapuste, kuracine, vajciach, rybách, zelenej listovej 
zelenine, strukovinách, pečeni, mäse, orechoch, slnečnicových semiačkach 
a v celozrnných obilninách. Pacientom s TBC, ktorí sú liečení Isozianidom 
(INH, Lanizid, Nydrazid), teda najbežnejším liekom proti TBC, sa odporúča 
užívať vitamín B6 vo forme tabletiek (10 mg za deň);

vitamín B12 pomáha pri tvorbe červených krviniek, posilňuje biele krvinky  • 
a udržiava nervové a gastrointestinálne tkanivo. Anémia, zmätenosť, demen-
cia, problémy s pamäťou, nervové problémy, hučanie v ušiach a únava sú prí-
znaky nedostatku vitamínu B12. Vitamín B12 sa nachádza v syre, kuracine, 
vajciach, srdci, ľadvinkách, pečeni, červenom mäse, sardinkách, tuniakovi, 
celozrnných obilninách a v jogurte;

vitamín C pomáha pri tvorbe zdravých kostí, zubov a ďasien. Pomáha v boji • 
proti infekciám, napomáha vstrebávaniu železa a slúži ako antioxidant (an-
tioxidant je látka, ktorá dokáže likvidovať voľné radikály, ktoré poškodzujú 
bunkové membrány a ohrozujú stabilitu a obnovu bielkovín v tkanivách). 
Ak niekto nemá zabezpečený dostatočný prísun vitamínu C, môžu sa uňho 
vyskytnúť príznaky ako krvácavosť ďasien, náchylnosť na modriny, časté 
nádchy, bolesti svalov a kĺbov a pomalé hojenie rán. Vitamín C sa nachádza  
v každom ovocí, najmä v pomarančoch, guave, lucerne, zelenej listovej zeleni-
ne, zemiakoch, sladkej paprike a v paradajkách; 

vitamín E podporuje imunitný systém, ochraňuje tuky a vitamíny pred oxi-• 
dáciou (zlúčením látky s kyslíkom) a slúži ako antioxidant. Vysušené vlasy, 
neplodnosť, impotencia, kŕče v nohách, srdcové ochorenia, slabosť svalov, 
nervové problémy a únava súvisia s nedostatočným množstvom vitamínu E. 
Vitamín E sa nachádza v lucerne, tmavej zelenej zelenine, vajciach, strukovi-
nách, orechoch, semenách, celozrnných obilninách a v rastlinnom oleji. 
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Minerály sú veľmi dôležité pre chemické procesy v tele a pre zabezpečenie celko-
vých telesných funkcií. Nasledujúce minerály sú nevyhnutné pre udržanie zdravia 
u ľudí žijúcich s infekciou HIV a chorobou AIDS:

vápnik sa nachádza v mlieku a rybách a je potrebný pre spevnenie kostí;• 

železo je nevyhnutné pre pomoc enzýmom počas výmeny kyslíka v krvi. Závra-• 
ty, vyčerpanosť, bolesti hlavy, podráždenosť a bledosť sú príznakmi nedostatku 
železa v tele. Bohaté na železo sú lucerna, marhule, vajcia, zelená listová zeleni-
na, ľadvinky, strukoviny, pečeň, mäso, orechy, zemiaky, plody mora a semená;

horčík je antioxidant priaznivo pôsobiaci na svaly, nervy a na proces rozkladu • 
tukov. Nedostatok horčíka môže viesť ku triaške, kŕčom, podráždeniu čriev 
alebo k zápche. Horčík sa nachádza v avokáde, tmavej zelenej listovej zele-
nine, strukovinách, orechoch, ovocných a zeleninových šupkách, morských 
plodoch, semenách a celozrnných obilninách; 

draslík sa nachádza v banánoch a fazuli a priaznivo pôsobí na funkciu svalov;• 

selén obsahuje lucerna, nelúpaná ryža, vaječný žĺtok, cesnak, pečeň, mäso, • 
mlieko, cibuľa a celozrnné obilniny. Nenachádza sa však v plodinách, ktoré 
boli dopestované na pôde s minimálnym obsahom tohto minerálu. Selén je 
tiež možné dostať vo forme tabliet. Narušený rast, srdcové ťažkosti, poškode-
nie pankreasu a slabosť sú príznakmi nedostatku selénu v tele; 

zinok je minerál, ktorého nedostatkom osoby s infekciou HIV a chorobou • 
AIDS najviac trpia. Zinok nielenže chráni imunitný systém, ale je aj nutný 
pre trávenie, výživu svalov, hojenie rán a pre metabolizáciu vitamínu A. Ne-
dostatok zinku môže spôsobiť stratu chuti do jedla, hnačky, slabé hojenie rán, 
hučanie v ušiach, kožné problémy, pomalý rast a stratu čuchu a chuti. Zinok 
sa nachádza v semenách tekvice, dyne a slnečnice, ako aj v nelúpaných se-
menách obilnín. Bohatým zdrojom zinku je hovädzie mäso, kvasnice, mlieko  
a syry, pečeň, ryby a krevety či ustrice. 

Starostlivosť o infikované deti  
a dospievajúcich

Deti a dospievajúci, ktorí trpia infekciou HIV a chorobou AIDS, sú oveľa náchylnejší 
na bežné detské infekcie, ako sú napr. infekcie ucha a zápal pľúc. Bežné sú u nich 
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ochorenia ako chronická gastroenteritída (zápal žalúdka) a u neočkovaných detí aj 
TBC. Často tiež mávajú zväčšené lymfatické uzliny a zväčšenú pečeň. U infikova-
ných detí sa vyskytujú niektoré z nasledovných príznakov, bežných pre liečiteľné 
ochorenia: horúčka, hnačka a generalizovaná dermatitída (zápal kože). U detí žijú-
cich s infekciou HIV a chorobou AIDS sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

strata hmotnosti alebo zastavenie rastu;• 
chronická hnačka trvajúca dlhšie ako 1 mesiac;• 
horúčka trvajúca dlhšie ako 1 mesiac;• 
trvalé zväčšenie lymfatických uzlín;• 
plesňové infekcie v oblasti úst a/alebo hrdla (aftózny zápal ústnej sliznice);• 
infekcie hrudníka (zápal pľúc alebo TBC);• 
kožné vyrážky.• 

U novorodenca je často ťažké diagnostikovať infekciu HIV. V prípade, že je dieťa 
testované hneď po narodení alebo do 1,5 - 2 rokov po pôrode, pozitívny výsledok 
testu môže byť spôsobený pretrvávaním materských protilátok voči HIV, ktoré sa 
preniesli z matky do krvi bábätka počas tehotenstva alebo získaním infekcie die-
ťaťa počas pôrodu, príp. dojčením po pôrode. Matkine protilátky môžu byť v krvi 
prítomné až po dobu 18 mesiacov po pôrode. Testovanie novorodencov by sa malo 
preto opakovať a ukončiť 18-24 mesiacov po pôrode. U dieťaťa sa pritom dokazujú 
nielen protilátky voči HIV, ale tiež prítomnosť vírusu. Dieťa, ktoré sa narodí infiko-
vanej matke a ktoré je počas prvých 2 rokov života veľmi choré, je pravdepodobne 
HIV nakazené. Naopak dieťa, ktoré je vo všeobecnosti zdravé a normálne sa vyvíja, 
pravdepodobne infikované nie je. Dohady je však v každom prípade potrebné potvr-
diť pomocou testovania.

Pri starostlivosti o deti a novorodencov, ktoré sú 
nakazené HIV, zabezpečte pravidelné lekárske pre-
hliadky, kontrolu rastu a dbajte na ich správnu výži-
vu, ktorá posilní imunitný systém. Dieťaťu infikova-
nému HIV zabezpečte všetky štandardné očkova-
nia a to aj za predpokladu, že sa mu dobre darí a že 
nevykazuje žiadne príznaky pokročilej HIV infekcie. Dozrite na to, aby boli všetky 
bežné detské infekcie čo najskôr diagnostikované a liečené a všetkým rodinným 
príslušníkom zdôraznite význam včasnej diagnózy a liečby možnej TBC infekcie.

Ďalšie odporúčania pre starostlivosť o deti a dospievajúcich, ktorí sú nakazení HIV:

s deťmi infikovanými HIV by sa malo zaobchádzať normálne a to v najväč-• 
šej možnej miere. Vyhnite sa ich stigmatizácii a diskriminácii. Nabádajte ich  
k tomu, aby sa hrali s ostatnými deťmi;

Väčšinu ochorení súvisiacich s HIV 
spôsobujú bežné infekcie, ktorým 
je možné buď predísť, alebo ich 
liečiť doma, alebo v zdravotnom 
stredisku. Je dôležité, aby sa 
infekcie začali liečiť okamžite.
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nesnažte sa infekciu pred dieťaťom zatajiť;• 
lieky môžu  mať vedľajšie účinky. Ak sa u dieťaťa objavia príznaky ako vyráž-• 
ka alebo horúčka, vyhľadajte lekára;
uistite sa, že dieťa má zabezpečenú emocionálnu podporu a poradenstvo. Je • 
dôležité počúvať jeho otázky a načúvať jeho obavám;
fyzický vývin dieťaťa môže byť pomalší, a niekedy sa preto môže hanbiť za • 
svoj malý vzrast. Toto si vyžaduje emocionálnu podporu;
pokúste sa dohliadnuť na to, aby infikované dieťa nebolo v domácnosti nad-• 
merne zaťažené namáhavými povinnosťami tým, že k pomoci zmobilizujete 
rodinu a členov komunity;
povzbuďte infikované dieťa k tomu, aby sa zapojilo do cirkevných a iných akti-• 
vít, kde môže uplatniť svoje schopnosti a rozvíjať svoju spiritualitu;
pomôžte zabezpečiť lieky proti oportúnnym infekciám, tak ako to odporučí • 
profesionálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; 
angažujte sa za práva a dôstojnosť detí žijúcich s infekciou HIV a chorobou • 
AIDS.

Preventívne opatrenia pre 
opatrovateľov 

Riziko nákazy infekciou HIV a chorobou AIDS je extrémne nízke, pokiaľ sú dodr-
žané nasledovné preventívne opatrenia:

pri kontakte s telesnými tekutinami používajte rukavice – HIV sa nachádza  • 
v krvi a v telesných tekutinách;
vírus HIV sa rozkladá v tukových rozpúšťadlách, ako sú napr. koncentrovaný • 
alkohol alebo dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (chloramín, persteril). 
Kontaminovaný predmet (napr. krvou) je potrebné zaliať po dobu niekoľkých 
hodín, aby sa dekontaminoval;
rany udržujte zakryté (ako u opatrovateľa, tak aj u človeka s infekciou HIV  • 
a chorobou AIDS);
rukavice alebo plastové vrecká si ako ochranu navlečte vždy, keď čistíte zvyš-• 
ky krvi a iné telesné tekutiny;
pri bežnom domácom kontakte neexistuje žiadne riziko (nepotrebujete ruka-• 
vice) – výkaly a moč vyčistite pomocou bežného domáceho bielidla;
vyčistite príbory, bielizeň, vaňu, sprchu a pod. pomocou bežných čistiacich • 
prostriedkov;
oblečenie a posteľnú bielizeň zašpinenú od krvi alebo telesných tekutín skla-• 
dujte v domácnosti oddelene od ostatnej bielizne. Pri manipulácii so zašpine-
nými predmetmi používajte gumené rukavice; 
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nepoužívajte spoločne zubné kefky, žiletky, ihly alebo ostré predmety, ktoré • 
by mohli prepichnúť pokožku; 
po výmene zašpinenej bielizne alebo oblečenia a po akomkoľvek kontakte  • 
s telesnými tekutinami si ruky vyumývajte mydlom a vodou;
v prípade sexuálnej aktivity používajte kondómy;• 
pri kúpaní pacienta nemusíte používať rukavice, pokiaľ ani vy ani on nemáte • 
na tele rany.

Starostlivosť o zomierajúcich

Starostlivosť o zomierajúcich môže byť veľmi náročná a vyčerpávajúca. Opatrova-
teľ musí byť pripravený zvládnuť túto ťažkú situáciu. Keď už pacienta nie je ďalej 
možné liečiť, musíme sa preorientovať z oblasti lekárskej liečby na starostlivosť 
o zomierajúceho. Táto zmena nastáva vtedy, keď lekárska liečba je buď nedostup-
ná, alebo je už neefektívna, keď človek povie, že je pripravený zomrieť, a/alebo 
keď začnú zlyhávať telesné orgány (pečeň, obličky, pľúca, srdce). Starostlivosť  
o zomierajúcich môže byť poskytovaná v nemocnici,  veľa ľudí by však radšej zomrelo  
v domácom prostredí.  

Čo môžeme urobiť? 

snažte sa zabezpečiť, aby sa osoba cítila pohodlne. Chráňte ju pred probléma-• 
mi, ktoré by mohli jej emocionálny stav zhoršiť;
pomáhajte človeku, aby si udržal čo najväčšiu možnú mieru samostatnosti;• 
pomáhajte zomierajúcim pri prechode cez štádium smútku a v ich zápase  • 
s pokračujúcimi stratami, ktoré prežívajú;
pomôžte im a ich rodinným príslušníkom pripraviť sa na smrť blízkeho. Môže • 
ísť o spísanie závetu, záverečné uzatvorenie rodinných alebo iných vzťahov  
a o dohodu o prebratí povinností a úloh;
udržte človeka v spoločenstve a v užšom aj širšom rodinnom kruhu tak dlho, • 
ako je to len možné;
modlite sa s nimi a za nich;   • 
keď sa už smrť blíži, zabezpečte, aby so zomierajúcim niekto bol, dokonca aj • 
keď sa zdá, že už nie je pri vedomí;
utešujte;• 
ak zomierajúci pociťuje neustálu bolesť, podajte mu lieky proti bolesti.  Použí-• 
vajte uvoľňujúce a relaxačné  techniky (napr. masáž chrbta);
zomierajúcemu človeku naďalej poskytujte základnú fyzickú starostlivosť. • 
Dbajte na to, aby bol čistý a suchý, snažte sa zamedziť vzniku kožných problé-
mov, ako aj stuhnutosti alebo zaseknutiu kĺbov;
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napomáhajte komunikácii v rámci rodiny a spoločenstva;• 
zabezpečte fyzický kontakt prostredníctvom dotykov, držania rúk a objatia;• 
poskytnite alebo zabezpečte pastorálnu podporu a liturgické úkony (pomaza-• 
nie chorých a pod.);
rešpektujte dôstojnosť umierajúceho človeka;• 
akceptujte jeho rozhodnutia, a to aj v prípadoch, že odmieta jesť, vstať alebo • 
naopak trvá na tom, že vstane, aj keď by mal odpočívať;
rešpektujte jeho osobné požiadavky (napr. tie, ktoré sa týkajú návštev);• 
zomierajúcich sa pýtajte, ako sa cítia. Počúvajte ich a dovoľte im, aby hovorili • 
o svojich pocitoch;
akceptujte ich pocity hnevu, strachu, smútku, ako aj ostatné emócie;• 
nezakrývajte pravdu o blížiacej sa smrti.• 

Príprava človeka na smrť

človek sa môže smrti báť alebo o nej naopak môže chcieť hovoriť. Obavy zo • 
smrti môže prejaviť hnevom, depresiou alebo agresivitou;
poskytnite umierajúcemu duchovnú podporu a stojte verne pri ňom;• 
uvedomte si, že jedna z najčastejších obáv je strach o budúcnosť vlastných • 
detí;
buďte si vedomí pacientovho strachu z bolesti, keď sa približuje k smrti;• 
uvedomte si, že pacient sa môže báť toho, čo sa s ním stane po smrti. Uistite • 
ho o Božej milujúcej prítomnosti a večnom živote (pozri dodatok č. 3);
poskytujte pokračujúcu emocionálnu, spirituálnu a fyzickú podporu a to až • 
do okamihu smrti. 

Starostlivosť o telo po smrti pacienta

zaobchádzajte s telom s tou istou úctou, ako ste to robili počas pacientovho • 
života;
rešpektujte želania rodiny týkajúce sa tela zosnulého;• 
pri manipulácii s telom a pri jeho čistení si chráňte ruky, obzvlášť vtedy, ak sa • 
buď na ňom alebo v jeho blízkosti nachádzajú telesné tekutiny, ako napr. hnač-
kovité výkaly alebo krv. Používajte rukavice a následne si ruky vyumývajte 
mydlom a vodou.  

Trúchlenie

umožnite ľuďom hovoriť o udalostiach, ktoré viedli ku smrti ich blízkeho, ako • 
aj o smrti samotnej;
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uistite ľudí, že pocity nevery, popierania, smútku, bolesti a hnevu sú normál-• 
ne;
dovoľte ľuďom vyjadriť ich pocity a obavy, najmä ak je to pre nich ťažké v prí-• 
tomnosti ich priateľov a rodiny; 
umožnite ľuďom prijať ich stratu a hľadieť do budúcnosti.• 

Pomoc rodine po úmrtí 

keď pacient zomrie, rodina môže stále potrebovať pomoc pri smútení alebo pri • 
vybavovaní praktických záležitostí. Môžete pomôcť tým, že budete jej členov 
počúvať alebo že im pomôžete vybaviť záležitosti týkajúce sa pohrebu, v súla-
de s miestnymi zvykmi a naradeniami; 
ak je to vhodné, pomôžte im usporiadať spomienkové bohoslužby, ktoré oslá-• 
via život zosnulého;
pripomeňte im, že ako kresťania veríme v Ježiša, ktorý umrel, aby zničil smrť • 
(Žid 2:9) a že naša nádej spočíva v Božom zasľúbení o vzkriesení mŕtvych 
k novému životu. Ubezpečte ich, že ich milovaný teraz odpočíva v pokoji  
s Pánom. 
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O Občianska advokácia20  je jedným zo spôsobov, prostredníctvom kto-
rých môžeme uskutočňovať lásku voči našim blížnym a odpovedať tak 
na Božiu lásku, ktorá nám bola daná v Ježišovi Kristovi. Keď pracuje-
me na zmenách v našej spoločnosti, ktoré zlepšia prístup k životu ne-

vyhnutnej starostlivosti a liečbe a zabezpečia spravodlivejšie životné podmienky, vtedy 
slúžime ľuďom, ktorí sú zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS, vtedy sa o nich 
staráme a stojíme pri nich. Tieto, ako aj iné potrebné zmeny, ktorými sme sa zaoberali 
v predchádzajúcich kapitolách, sú trvalými charakteristikami občianskej advokácie.

„Advokácia“ znamená obhajovať, zastávať sa niekoho, a to s ním a v jeho mene. Keď voči 
Ježišovi narastal odpor, poukázal na príchod Ducha Svätého ako „obhajcu“ alebo „rad-
cu“, ktorý bude svedčiť v jeho mene (J 15:26). Kresťania často hovoria o Kristu ako o ich 

obhajcovi pred Bohom Otcom. Keď sa biblickí pro-
roci obracali na kráľov a kňazov v mene tých, ktorí 
trpeli v dôsledku nespravodlivosti, obhajovali ich.  

Občianska advokácia sa snaží ovplyvniť tých, kto-
rí sú pri moci, aby svoju moc použili iným spôsobom a aby zmenili politiku a prak-
tiky, ktoré nespravodlivo vplývajú na ľudí a na zvyšok stvorenia. Tento druh občian-
skej advokácie je pre miestne komunity často ten najťažšie uskutočniteľný, pretože 
tí, ktorí „držia v rukách moc“, sú často akoby úplne odtrhnutí od skutočných  ľudí 
a problémov, s ktorými my prichádzame do styku (alebo na tieto problémy vôbec 
nereagujú). Môžeme sa tiež stretnúť s odporom alebo dokonca sa vystaviť nebezpe-
čenstvu, ak otvorene vyjadríme svoj názor alebo sa postavíme voči druhým. 

Občianska advokácia prebieha na viacerých úrovniach, ako napr.:

medziľudské, rodinné alebo komunitné vzťahy;• 
miestni vládni a iní predstavitelia;• 
štátne, krajské a okresné úrady a vládne organizácie;• 
celoštátne vlády a úrady;• 

20 „Pojem občianska advokácia (z anglického advocacy) sa objavil na Slovensku po roku 1989, podobne ako iné 
pojmy pochádzajúce z anglo-amerického jazykového a kultúrneho prostredia. Zjednodušene sa dá povedať, že   
v anglosaskom prostredí pojem advocacy vyjadruje úsilie orientované na zmenu a ovplyvňovanie rozhodnutí, 
ktoré majú vplyv na život širšieho okruhu zainteresovaných osôb. Vo viacerých zahraničných definíciách sa 
pojem advokácia spája s presadzovaním záujmov a ochranou práv, ovplyvňovaním rozhodovania či účas-
ťou na ňom, vyrovnávaním rôznych nerovností v rozsahu moci, ako aj so snahami o zlepšenie životných pod-
mienok konkrétnej cieľovej skupiny. Navodzuje však aj otázku širšieho než úzko skupinového či individuálne-
ho záujmu a pokúša sa o riešenia, a teda o zmeny, ktoré majú systémový charakter a účinok, napríklad tvorbou 
a ovplyvňovaním rôznych verejných politík, noriem a regulácií ... Tieto snahy sa pritom môžu dotýkať celého 
spektra tém ...“ [Boris Strečanský, “Občianska advokácia a mimovládne organizácie,” in Jozef Majchrák, Bo-
ris Strečanský, and Martin Bútora (ed.), Keď ľahostajnosť nie je odpoveď: príbeh občianskeho združovania na 
Slovensku po páde komunizmu. (Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004), s. 183-184.]  Pojem občianska 
advokácia sa niekedy nahrádza termínom obhajoba občianskych záujmov. (pozn. prekl.)

„O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, 
pred kráľmi sa nezahanbím“ (Ž 199:46). 



ŠE
S

Ť

89

Občianska advokácia

89

medzivládne (napr. OSN) a mimovládne organizácie (tretí sektor).• 

Rozhodnutia urobené na jednej úrovni často postihujú ľudí na úrovni úplne inej.  
Z dôvodu tohto vzájomného prepojenia je občianska advokácia potrebná na všetkých 
úrovniach, ak má byť presadzovaná zmena účinná a dlhodobá. Je taktiež dôležité, 
aby informácie boli presné a aby sme vedeli, kde sa aké rozhodnutia robia. Keďže 
cirkev je prítomná na všetkých úrovniach, má strategickú pozíciu zasadzovať sa za 
zmeny, obzvlášť cez prepojenie miestnych komunít s ľuďmi, ktorí majú postavenie, 
prostredníctvom ktorého možno tieto zmeny vykonať.

Modlite sa, kráčajte s ľuďmi a meňte 
postoje

Keď druhých ľudí spomíname na modlitbách, zúčastňujeme sa na tej najzákladnej-
šej forme advokácie. Obraciame sa k Bohu v mene konkrétneho človeka alebo situá-
cie. Keď sa takto modlíme na verejných bohoslužobných podujatiach, dávame ticho 
trpiacim a núdznym možnosť prehovoriť a predstúpiť pred Boha, ako aj pred celé 
zhromaždenie. Modlitby sa stávajú základom pre činy. Nemôžeme sa za ľudí modliť 
a zároveň nič neurobiť pre to, aby sa ich situácia zlepšila.   

Skrze modlitbu komunikujeme a „spájame sa“ s Bohom, ktorý je zdrojom našej du-
chovnej sily. Duch Boží nás udržiava a zachováva počas dlhej a ťažkej práce na poli 
občianskej advokácie, ktorá po našich modlitbách nasleduje a zároveň nás povzbu-
dzuje a zmocňuje postaviť sa voči tým predstaviteľom moci a tým praktikám, ktoré 
sú dôvodom nespravodlivosti a smrti. 

Množstvo spôsobov, prostredníctvom ktorých sa staráme o ľudí a rodiny tých, kto-
rých zasiahla infekcia HIV a choroba AIDS, sú druhom občianskej advokácie. Služ-
ba starostlivosti a sprevádzania v sebe zahŕňa zastávanie sa a solidaritu s tými, 
ktorí trpia na následky infekcie. 

Niektorí z nás by sa možno cítili nepríjemne, keby sa mali posadiť ku človeku alebo 
rodine, ktorí sú zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS. Možno je to spôsobené 
tým, že by sme museli byť konfrontovaní s množstvom otázok a problémov, ktoré  
v nás vyvolávajú nepokoj. Navyše sa okolo nich vytvorilo množstvo defenzívnych te-
ologických koncepcií a moralistických predstáv. Tieto prekážky vzďaľujú nás (teda 
cirkev) od tých, ktorí našu pomoc a prijatie najviac potrebujú a bránia cirkvi, aby 
otvorene a prorocky prehovorila v mene tých, ktorí trpia a ktorých dôstojnosť bola 
porušená. Prejaviť ľuďom žijúcim s infekciou HIV a chorobou AIDS súcit a porozu-
menie znamená spochybniť a prekonať hranice, ktoré nám bránili jeden druhého 
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milovať, ako aj usilovať sa o spravodlivosť pre 
všetkých, ktorí sú stvorení na obraz Boží. 

Pri našej spoločnej práci s ľuďmi na miestnej úrov-
ni sa pravdepodobne stretneme s domnienkami, 
poznámkami a mýtmi, ktoré stigmatizujú a vedú 
k diskriminácii (pozri kapitolu č. 4). Musíme ich 
spochybniť hneď potom, ako vzniknú. Ako zástan-
covia druhých si musíme byť vedomí skutočných 
následkov postojov a praktík voči ľuďom žijúcim 
s infekciou HIV a chorobou AIDS, najmä keď sú 
zaškatuľkovaní, prehliadaní a umlčovaní. Práve 
kvôli bolestivým dôsledkom na ľudskosť ako takú 
máme v rámci občianskej advokácie proti takýmto 
postojom a praktikám bojovať. Takisto by sme sa 
mali hlasno zasadzovať za používanie efektívnych 

metód prevencie. Rozhovor, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie sú kľúčové aspekty 
občianskej advokácie. Cirkvi samotné musia znovu prehodnotiť svoje vlastné postoje 
k pohlaviu, sexu, infekcii HIV a chorobe AIDS a uvedomiť si, do akej miery sa sami 
často podieľali na podporovaní stigmatizácie a diskriminácie. 

Zmeňte politické línie, postoje a prax

Identifikácia a analýza

Situáciu ľudí zasiahnutých infekciou HIV a chorobou AIDS zhoršuje množstvo 
štrukturálnych prekážok, postupov a politických postojov. Obzvlášť sa prejavujú  
v rozličných formách chudoby. Ich následkom je často nedostupnosť liečby, pri-
meranej výživy, zdravotnej starostlivosti, vzdelania, životných prostriedkov, ako aj 
upieranie základných práv (predovšetkým u žien) a ďalšie neprávosti. 

Ďalej je potrebné zmeniť tie kultúrne podmienené zvyklosti, ktoré sa podieľajú na 
zvýšenej zraniteľnosti  ľudí voči infekcii HIV, ako aj na jej ďalšom šírení (napr. teto-
vanie, piercing, polygamia, obchodovanie s ľuďmi, mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov, značkovanie príslušníkov kmeňa, vynútené manželstvá, sex s mladými 
dievčatami a pod.). Najnaliehavejšie a najvýznamnejšie prekážky a zvyklosti je nut-
né identifikovať. Je potrebné analyzovať to, čo a akým spôsobom je nevyhnutné 
zmeniť,  ako aj strategicky uvažovať nad tým, čo alebo koho je potrebné ovplyvniť, 
aby k uvedeným zmenám došlo. 

Zasadzujte sa za práva HIV 
pozitívnych, ktoré zahŕňajú: 

právo na plnú účasť na živote • 
cirkvi, vrátane práva byť v cirkvi 
volený a zamestnaný;

prístup k zdravotnej starostlivosti, • 
liekom a preventívnym opatreniam;

právo na primeranú výživu, prístrešie, • 
vzdelanie a zamestnanie;

práva zakotvené v legislatíve;• 

ukončenie diskriminačných • 
nariadení alebo praktík. 



ŠE
S

Ť

91

Občianska advokácia

91

Nábor a sieťovanie

Po identifikácii, analýze a počiatočnom naplánovaní stratégie pre uskutočnenie za-
mýšľanej zmeny sa pokúste získať ďalších ľudí, ktorí sa o ňu budú usilovať spoločne 
s vami. Takisto si vytvárajte kontakty s podobne zameranými organizáciami a zá-
ujmovými združeniami. Vždy, keď je to možné, spolupracujte s ľuďmi zasiahnutými 
infekciou HIV a chorobou AIDS. Sieťovanie a organizácia sú nevyhnutnými pred-
pokladmi pre komunikáciu, podporu a posilnenie spoločného úsilia a strategických 
zámerov, ako aj pre všetku činnosť, v rámci ktorej sa snažíme o pozitívnu a reálnu 
zmenu životných podmienok ľudí žijúcich s infekciou HIV a chorobou AIDS.

Organizovanie a plánovanie

V rámci spoločnej spolupráce je dôležité zamerať sa na konkrétne úlohy a ciele  
a navrhnúť spôsoby ich realizácie. Čo konkrétne je potrebné urobiť? Kto presne uro-
bí čo a kedy? Aké potrebujeme ľudské a finančné zdroje? Ako môžeme zmobilizovať 
ľudí, aby nás v našom úsilí podporili? Ako budeme tieto záležitosti komunikovať 
ostatným, vrátane médií? Aké sú potenciálne riziká a prekážky a ako sa s nimi vy-
sporiadame? Kedy môže byť konfrontácia nutná 
a vhodná?

Monitoring a evaluácia

Musíme pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať, či 
je naša práca v súlade s počiatočným plánom, či do-
sahujeme stanovené ciele a či je potrebné vykonať v 
našej stratégii nejaké zmeny. Poučme sa z toho, čo sme urobili dobre, ako aj z toho, čo 
sa nám nepodarilo a zodpovedajme sa tým, ktorých sa výsledok našej práce týka. 

Angažujte sa prostredníctvom médií

Kontaktujte miestne médiá a komunikujte cez ne svoje obavy a záujem o ľudí zasiah-
nutých infekciou HIV a chorobou AIDS. Uvažujte nad tým, ako by bolo možné komu-
nikovať vaše posolstvo nielen cez cirkevné, ale aj sekulárne médiá, najmä tie lokálne 
(ako je napr. rádio, televízia, webové stránky, printové médiá, videá, audio/vizuály, 
CD- Romy a DVD, divadlo, verejné fóra, komunitné divadlo, rozprávanie príbehov, po-
ézia, školenia, fotografia, umenie, mobilné kiná, nálepky, pastierske listy, pohľadnico-
vé kampane, súťaže v písaní esejí alebo umelecké súťaže, koncerty a pod.). Zapojenie 

V rámci monitoringu sa pýtame: 
Robíme to, čo sme povedali, že 
budeme robiť? Ak nie, prečo? Čo je 
potrebné zmeniť? Pri evaluácii sa 
pýtame: Dosiahli sme to, čo sme 
chceli dosiahnuť? Ak nie, prečo nie? 
Čo je potrebné zmeniť?



92

Príručka HIV

92

miestnych celebrít alebo rešpektovaných politikov môže zohrať významnú úlohu pri 
komunikácii myšlienok týkajúcich sa stigmatizácie a diskriminácie.

Zamerajte sa na konkrétnu cieľovú skupinu, prípadne skupiny, ktoré chcete svojím 
posolstvom zasiahnuť. Pre zasiahnutie jednotlivých cieľových skupín bude pravde-
podobne potrebné použiť odlišné metódy (príklady cieľových skupín: cirkevní pred-
stavitelia, predstavitelia iných náboženstiev, učitelia a vychovávatelia, deti a mládež, 
ženy, muži, marginalizované skupiny obyvateľstva, ako napr. bezdomovci, squatteri, 
ľudia žijúci v slumoch, ľudia žijúci s infekciou HIV a chorobou AIDS, komunitní zdra-
votnícki pracovníci, zdravotne postihnutí, väzni a ďalšie osoby s obmedzenou slobo-
dou pohybu, utečenci a ľudia vyhnaní zo svojich domovov vo svojej vlastnej krajine).

Jazyk použitý vo všetkých mediálnych správach musí byť vhodný, inkluzívny a cit-
livý voči rodovému a kultúrnemu kontextu. Vyhnite sa stereotypom a rozlišovaniu 
medzi „nami“ a „nimi“. Uistite sa, že vaše posolstvo je jasné a rozmýšľajte nad po-
tenciálnym okruhom ľudí, ktorí by ho mohli zablokovať. Hľadajte spôsoby, ako ich 
prekonať a správu zverejniť. Využívajte celoštátne a medzinárodné udalosti, ako 
napr. Svetový deň boja proti AIDS (1. december), tematické nedele a iné cirkevné 
zhromaždenia, ako aj iné udalosti, kde možno na túto problematiku upozorniť. Mo-
bilizujte aj miestne sekulárne médiá. Požiadajte tých, ktorí sú zodpovední za cirkev-
né bulletiny a spravodaje o propagáciu informácií a udalostí týkajúcich sa infekcie 
HIV a choroby AIDS. 

Úloha vlády je kľúčová 

Cirkvi majú niekedy tendenciu vnímať vládu a súvisiace politické pohyby ako nie-
čo, čomu by sa najradšej vyhli. Z teologického uhla pohľadu je však dobrá vláda 
prostriedkom, prostredníctvom ktorého Boh zachováva a presadzuje spravodlivé 
ľudské podmienky pre bežný život všetkých ľudí, najmä tých najzraniteľnejších. 
Spoločenstvá viery sú zodpovedné za to, že budú hlasom nemých a že budú brať 
na zodpovednosť svoje vlády, ktoré musia dodržiavať svoje záväzky voči občanom, 
ústave, zákonom, ako aj ľudské práva a ratifikované medzinárodné dohovory a zmlu-
vy. Medzinárodné organizácie a vlády v čoraz väčšej miere uznávajú význam práce 
cirkví a cirkevných organizácií a majú záujem s nimi spolupracovať v ďalšej práci  
v oblasti prevencie infekcie HIV a choroby AIDS.

Práve na základe svojej viery je cirkev presvedčená, že má právo brať vlády na zod-
povednosť. Cirkev je tá, ktorá má stelesňovať nádej a odvahu tam, kde ostatní pod-
ľahli cynizmu a beznádeji. 
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Cirkvi môžu brať vlády na zodpovednosť nasledovne:

zásadnou solidaritou s marginalizovanými a vylúčenými;• 
pomenovaním problémov a základných príčin nespravodlivosti a chudoby;• 
presadzovaním pravdovravnosti a transparentnosti vo verejnom živote;• 
podporou miestnych iniciatív za  zvýšenie občianskej gramotnosti a angažo-• 
vanosti;
presadzovaním nových modelov vývoja komunít, ktoré sú participatívne, udr-• 
žateľné a zamerané na ľudí.   

Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí majú vplyv

Sú to pravdepodobne volení alebo menovaní predstavitelia, ako aj ľudia, ktorí majú roz-
hodovacie právomoci v rámci firiem a mimovládnych organizácií. Môžu byť na úrovni 
lokálnej (niektorí sú možno aj členovia vášho zboru), okresnej, regionálnej, krajskej ale-
bo celoštátnej. Hoci počiatočný kontakt s týmito ľuďmi zrejme nadviažeme prostredníc-
tvom listov, e-mailov alebo telefonicky, osobné stretnutie je väčšinou najefektívnejšie. 

Pri plánovaní takéhoto stretnutia majte na pamäti:

vopred si zistite, aké právomoci a postoje má človek, ktorého idete požiadať  • 
o presadenie nevyhnutných zmien;
definujte si cieľ/ciele svojej návštevy;• 
pred stretnutím si prichystajte podklady prezentujúce vašu prácu;• 
premyslite si možné otázky, ktoré vám budú položené a vaše prípadné odpo-• 
vede;
buďte radšej pozitívni, ako hašteriví;• 
jasne zadefinujte to, za čo sa zasadzujete a predneste svoj prípad;• 
požadujte konkrétne odpovede a kroky;• 
preskúmajte, akým spôsobom by ste mohli spoločne pokračovať pri presadzo-• 
vaní týchto zmien; 
podajte svojej skupine správu a stanovte, akým spôsobom je možné brať týchto • 
ľudí na zodpovednosť za presadzovanie a uskutočňovanie nevyhnutných zmien.
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Podieľajte sa na práci medzinárodných 
organizácií a združení

Aj po tom, čo sme sa verejne angažovali a obhajovali občianske záujmy uvedenými 
spôsobmi, niektoré problémy budú musieť byť stále vyriešené na medzinárodnej 
úrovni, prostredníctvom Organizácie spojených národov alebo iných medzinárod-
ných organizácií. Je preto dôležité udržiavať kontakt s tými, ktorí sa na uvedenej 
úrovni angažujú, napr. s Ekumenickou advokačnou alianciou (Ecumenical Advo-
cacy Alliance), Svetovým luteránskym zväzom, Svetovou radou cirkví a s inými. 
Spoločná obhajoba občianskych záujmov je v občianskej spoločnosti kľúčová. Skú-
senosti a poznatky z vašej práce na lokálnej úrovni by ste mali sprostredkovať tým, 
ktorí sa angažujú na úrovni medzinárodnej. Medzinárodné advokačné kampane by 
naopak mali povzbudzovať vašu angažovanosť na úrovni miestnej.

Na záver je potrebné povedať, že ak chceme byť efektívnymi „obhajcami“ a zástanca-
mi druhých, musíme pochopiť, že vernosť a oddanosť je súčasťou nášho svedectva. 
Nevyhráme všetky svoje zápasy; niekedy možno dokonca prehráme aj tie zdanlivo 
jednoduché. Majme však na pamäti, že ak chceme, aby naše svedectvo bolo účin-
né, musíme byť pre druhých prítomní. Svedectvo zastávania a obhajovania záujmov 
druhých je spôsob, ako sa podeliť o Božiu lásku voči všetkým ľuďom. Prejavuje sa 
tým, že vytrvalo prinášame potreby ľudí zasiahnutých infekciou HIV a chorobou 
AIDS pred tých, ktorí majú moc uskutočniť zmenu. 

Záver: V čom teda spočíva naša nádej? 

Videl som nové nebo a novú zem ... A počul som mohutný hlas od trónu: „Ajhľa, stánok 

Boží s ľuďmi; ... zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, 

ani bolesť už viac nebude ...“ (Zjav 21:1-4)

Ako kresťania veríme nielen v život po smrti, ale aj v život pred smrťou. Žijeme tak 
tu a teraz, vo svetle Bohom zasľúbenej vlády, ktorá sa prelamuje do chaosu, ktorý 
zažívame. Keď si zúfame a keď už nedokážeme prejavovať súcit a empatiu, vtedy 
nám Boh pripomína, že zasľubuje svet odlišný od toho, v ktorom mnohí naďalej tr-
pia a fyzicky, duchovne a sociálne zomierajú. Nádej, ktorú očakávame, uskutočňuje-
me tu a teraz vtedy, keď sa aktívne snažíme bojovať proti hriešnym stigmám, ktoré 
odkrajujú z Božieho hojného života pre všetkých (J 10:10) a keď sa zasadzujeme  
o to, aby bol tento život umožnený každému. Odmietame, aby sa diagnóza infekcie 
HIV alebo choroby AIDS stala rozsudkom smrti a snažíme sa zabezpečiť, aby boli 
potrebná starostlivosť a lieky dostupné pre každého. Robíme tak preto, lebo veríme 



v život uprostred smrti a v jeho opätovné vzkriesenie. Takto pracujeme na spravod-
livejšej a inkluzívnejšej cirkvi a spoločnosti, práve tu a teraz.  

Zoznam použitých zdrojov

www.e-alliance.ch

www.elca.org/advocacy

www.lutheranworld.org/what _ we _ do/oiahr/oiahr-welcome.html

“Reclaiming the Vocation of Government: A Statement from an LWF Consultation,” 

in Karen L. Bloomquist (ed.), Communion, Responsibility, Accountability. LWF 

Documentation 50/2004 (Geneva: The Lutheran World Federation, 2004).
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Dodatok 1: 

Klinické štádiá infekcie HIV u dospelých 
a dospievajúcich podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO)  

(Revízia z roku 2006)

V chudobných oblastiach sú niekedy zdravotnícke zariadenia veľmi slabo vybavené, 
a preto nie je možné použiť výsledky testov na CD4 a výsledky testov na stanovenie 
hladiny vírusovej záťaže na stanovenie správneho času na začatie liečby. Svetová 
zdravotnícka organizácia preto vytvorila pre infekciu HIV systém štádií, ktorý je 
založený na klinických symptómoch.

Klinické štádium I: 

asymtomatické;• 
perzistujúca generalizovaná lymfadenopatia.•	

Klinické štádium II: 

mierna nevysvetlená* strata hmotnosti (menej ako 10% predpokladanej alebo • 
zmeranej telesnej hmotnosti)**;
opakované infekcie dýchacích ciest (sinusitída, tonzilitída, otitis media, faryn-• 
gitída);
herpes zoster;• 
angular chelitis (kútiková cheilitída);• 
opakujúce sa afty;• 
svrbiace papulárne vyrážky;• 
seborheická dermatitída;• 
hubovité infekcie nechtov.• 

Klinické štádium III: 

nevysvetlená*, vážna strata hmotnosti (viac ako 10% predpokladanej alebo • 
zmeranej telesnej hmotnosti)**;
nevysvetlená* chronická hnačka trvajúca dlhšie ako 1 mesiac;• 
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nevysvetlená* dlhodobá horúčka (intermitentná alebo stála trvajúca dlhšie • 
ako 1 mesiac);
pretrvávajúca orálna kandidóza;• 
vlasová leukoplakia v ústnej dutine;• 
pľúcna tuberkulóza;• 
silné bakteriálne infekcie (napr. zápal pľúc, empyém, pyomyozitída, infekcie • 
kostí alebo kĺbov, meningitída, bakterémia);
akútna nekrotizujúca ulceratívna stomatitída, gingivitída alebo periodontidída;• 
nevysvetlená* anémia (pod 8g/dl), neutropénia (pod 0,5 miliardy/l) a/alebo • 
chronická trombocytopénia (pod 50 miliárd/l).

Klinické štádium IV:***

syndróm chradnutia pri infekcii HIV;• 
pneumocystová pneumónia;• 
opakovaná, silná bakteriálna pneumónia;• 
chronická infekcia herpes simplex (orolabiálna, genitálna alebo anorektálna, • 
trvajúca dlhšie ako 1 mesiac alebo viscerálna na akomkoľvek mieste); 
kandidóza ezofágu (alebo kandidóza trachey, bronchov alebo pľúc);• 
extrapulmonálna tuberkulóza;• 
Kaposiho sarkóm;• 
cytomegalovírusová infekcia (retinitída alebo infekcia iných orgánov);• 
toxoplazmóza centrálneho nervového systému;• 
HIV encefalopatia;• 
extrapulmonálna kryptokokóza vrátane meningitídy;• 
diseminovaná netuberkulózna mykobakteriálna infekcia;• 
progresívna multifokálna leukoencefalopatia;• 
chronická kryptosporióza;• 
chronická izosporiáza;• 
diseminovaná mykóza (extrapulmonálna histoplazmóza, kocidiomykóza);• 
opakujúca sa septikémia (vrátane netyfoidnej salmonelózy);• 
lymfóm (cerebrálny alebo B-bunkový non-Hodgkinový);• 
invazívny cervikálny karcinóm;• 
atypická diseminovaná leishmaniáza;• 
symptomatická, s HIV súvisiaca nefropatia alebo kardiomyopatia súvisiaca  • 
s HIV.

Poznámky: 

* Nevysvetlený znamená, že diagnóza nie je vysvetlená prostredníctvom inej 
diagnózy. 
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** Pri hodnotení telesnej hmotnosti u tehotných žien je potrebné brať do úvahy 
očakávaný prírastok hmotnosti v dôsledku tehotenstva.  

*** V rámci regionálnych klasifikácií môžu byť uvedené niektoré ďalšie špecific-
ké diagnózy, ako napr. reaktivácia Americkej meningoencefalitickej trypano-
zomiázy a/alebo myokarditídy (vo WHO regióne Amerika) a penicilióza (vo 
WHO regióne Ázia). 

Avert.org a www.europeanaidsclinicalsociety.org vám poskytnú viac informácií  
o liečbe HIV/AIDS, o starostlivosti pri HIV/AIDS, ako aj o testovaní na HIV. 

Zoznam použitých zdrojov

Avert, dostupné na internete: www.avert.org/hivstages.htm
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Dodatok 2:  

Antiretrovirálne lieky 

Lieková trieda Spôsob účinku

Nukleozidové inhibítory 

reverznej transkriptázy (NRTI)

Inhibuje enzým reverznej transkriptázy, ktorý je 

zodpovedný za konvertovanie virálnej RNA na 

DNA
Nenukleozidové inhibítory 

reverznej transkriptázy (NRTI)

Rovnaký spôsob účinku

Nukleotidové inhibítory 

analógovej reverznej 

transkriptázy (NtRTI)

Rovnaký spôsob účinku

Inhibítory proteázy (PI) Inhibuje enzým proteázy, ktorý je zodpovedný 

za tvorbu proteínových jednotiek, ktoré formujú 

dcérske vírusy
Inhibítory fúzie (FI) Zabraňuje fúzii vírusu s CD4 bunkou  a tým 

zabraňuje vstupu vírusu do bunky

Inhibítory vstupu (EI) Zabraňuje väzbe vírusu na koreceptor na povrchu 

CD4 bunky a tým zabraňuje vstupu vírusu do 

bunky

Názvy ARV liekov

Generický názov Obchodný názov
NRTI (Nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy)
3Tc-Lamividine Epivir, Lamivir
AZT-Zidovidine Zidovir, Retrovir
d4T-Stavidine Zerit, Stavir
DdC.-Zalcibatine Hivid
DdI.Didanosine Videx
Abacavir Ziagen
FTC-Emtricabine Emtriva
AZT/3TC Combivir, Duovir
Abacavir/3TC Kivexa
Abacavir/3TC/AZT Trizivir
NNRTI (Nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy)
Nevirapine Viramune
Efavirenz Sustiva
Delaviridine Rescriptor
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Generický názov Obchodný názov
NtRTI (Nukleotidové inhibítory analógovej reverznej transkriptázy) 
Tenofir Viread
PI (Inhibítory proteázy)
Indinavir Crixivan
Amprenavir/Fosamprenavir Agenerase, Lexiva, Telzir
Nelfinavir Viracept
Ritonavir Norvir
Saquinavir (Tvrdý gél) Invirase
Saquinavir (Mäkký gél) Fortovase
Ritonavir/lopinavir Kaletra, Aluvia
Tipranavit Aptivus
Darunavir Prezista
Atazanavir Reyataz
FI (Inhibítory fúzie)
T20 Enfuviritide Fuzeon
Inhibítory vstupu (EI)
Maraviroc Selzentry

Pre podrobnejšie informácie o HIV/AIDS liekových triedach, názvoch a obchod-
ných značkách sa obráťte na www.aidsmap.com a www.thebody.org   

Zoznam použitých zdrojov 

Bartlett, John G., The Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment: January 2006, 
dostupné na internete: www.hopkins-aids.edu/publications/pocketguide/poc-
ketgd0106.pdf
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Dodatok 3: 

Výber biblických pasáží pre službu 
starostlivosti 

Boh nás miluje všetkých:•  Božia láska sa týka všetkých ľudí a to bezpod-
mienečne; nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Ježišovi, či už sme HIV 
pozitívni alebo negatívni. Dokonca ani vtedy, keď sa cítime byť nehodní Božej 
lásky, Božiu vlastnú lásku k nám to nemení. Aj vtedy, keď zlyháme a keď nás 
ostatní opustia, Boh nás miluje naďalej. Byť HIV pozitívni v nás môže spôsobiť 
pocit odlúčenosti od druhých, ale Boh nám zasľubuje, že nič nás nemôže od-
lúčiť od Jeho lásky (cf. R 8:39), dokonca ani AIDS. Môžeme teda parafrázovať 
Pavlove slová: „Lebo som presvedčený, že ani HIV pozitívnosť, ani stigma, ani 
diskriminácia, ani choroba a utrpenie, ani AIDS a hrozba smrteľnosti a smrti, 
ani žiaľ a smútok, ani veci prítomné, ani veci budúce, ani izolácia, ani nijaké 
iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 
našom Pánovi.“ (cf. R 8:35-39; pozri tiež J 3:16-18; J 10:27-29; 1 J 4:7,8);

Boh zasľubuje, že bude blízko pri nás:•  Hoci ľudia od nás môžu úplne 
zutekať, Boh prichádza blízko k nám a stojí s nami v našich obavách a nádeji, 
v našich radostiach a žiaľoch, a povoláva ostatných, aby konali podobne. Aj  
v situácii tej najhlbšej bolesti si môžeme byť istí Božím zasľúbením „Neopus-
tím Ťa, ani nezanechám“ (Žid 13:5, pozri tiež Ž 145:18);

Boh nám zasľubuje odpustenie:•  Všetci sa občas cítime byť vinní kvôli 
tomu, čo sme urobili alebo povedali, „všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“  
(R 3:23). A predsa Boh pozýva všetkých nás, ľudí žijúcich s infekciou HIV 
a chorobou AIDS, ako aj tých, ktorých testy dopadli negatívne, aby sme sa 
zbavili bremena hriechu: „poďte len a súďme sa – vraví Hospodin: ak sú vaše 
hriechy ako šarlát, biele budú ako mladé bavlníky na bavlníkových plantá-
žach“ (parafráza Iz 1:18, pozri aj 1 J 1:9). Boh nás všetkých pozýva k tomu, aby 
sme zložili svoje bremená a ťažkosti a nechali sa oslobodiť Jeho odpustením, 
aby sme mohli pokračovať v našej životnej ceste;      

Božia milujúca prítomnosť je stále s nami:•  Svet, vrátane našich najlep-
ších priateľov a rodiny, sa k nám môže obrátiť chrbtom, ale Božia milujúca 
prítomnosť bude stále s nami. Boh uistil Józuu: „Nenechám Ťa a neopustím“ 
po všetky dni tvojho života (Joz 1:5). Žalm 23 zvestuje, že Boh nám prestie-
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ra stôl „pred mojimi protivníkmi“, vrátane nenávideného HIV vírusu. Naše 
telesné telá sú ako „hlinené nádoby“, v ktorých je ukrytá prítomnosť Božia. 
Môžeme byť utláčaní (aj infekciou HIV a chorobou AIDS), ale nie potlačení; 
sme stiesnení, ale si nezúfame; sme zanechaní ľuďmi, ale nie opustení; sme 
zmietaní pandémiou HIV, ale nehynieme (2 K 4:7-10, parafrázované; pozri tiež 
Mt 28:18-20)

Boh zasľubuje, že prinesie dobro do nášho života: • Trpíme preto, lebo vo 
svete existuje zlo. Trpíme kvôli prírodným katastrofám a dejom. Trpíme kvôli 
svojim vlastným chybám, zlým rozhodnutiam a voľbám, ktoré so sebou priná-
šajú negatívne dôsledky. Trpíme tiež kvôli chybám druhých a nespravodlivos-
ti v spoločnosti. Avšak uprostred týchto okolností Boh túži po tom, aby sme 
mali život vo svojej plnosti. Boh zasľubuje, že prinesie dobro do nášho života 
(pozri R 8:28; Jk 1:2-4,12,17; 1 Pt 1:3-9);

Boh dáva nášmu životu zmysel: • Ľudia žijúci s infekciou HIV a chorobou 
AIDS sa môžu cítiť beznádejne a bez zmyslu života. Ale Boh nás uisťuje, 
že vždy máme zmysel. Každý jeden z nás bol obdarený darmi a talentami, 
prostredníctvom ktorých môžeme slúžiť ostatným (pozri J 141-15; 2 Pt 1:1-8);

Boh zasľubuje, že nám dodá silu:•  V ťažkých životných okolnostiach sa 
môžeme cítiť tak, že nedokážeme prekonať ťažkosti, ktorým máme čeliť.  
V Kristovi je však sila a občerstvenie: „Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) 
moc sa v slabosti dokonáva“ (2 Kor 12:9); „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma 
posilňuje“ (F 4:13);

Boh nám zasľubuje dary pokoja, nádeje a radosti:•  Potreba pokoja, ná-
deje a radosti sa zintenzívňuje, keď sú naše životy zasiahnuté infekciou HIV  
a chorobou AIDS. Kľúčové je nájsť pokoj a odvahu žiť. Boh nám dáva iný po-
koj, ako dáva svet (J 14:27). Ľudské telo môže byť v bolestiach, ale Ježiš nás 
uisťuje, že Boh je v tomto utrpení pri nás. Božia skrytosť sa nám zjavuje skrze 
našich blížnych, ktorí pri nás stoja, podporujú nás a modlia sa za nás. Preto 
prijímame pokoj a môžeme žiť. „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, 
aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas“ (Žid 4:16);

Boh je na strane chudobných, chorých a utláčaných: • Boh sa zaujíma 
o všetkých ľudí, obzvlášť ale o chudobných, chorých a utláčaných. V centre 
mnohých biblických pasáží je starostlivosť o chudobných, cudzincov a trpia-
cich. Nespravodlivosť je odsúdená a odsúdení sú aj tí, ktorí zneužívajú svoje 
postavenie a moc, alebo zatvárajú svoje oči pred potrebami druhých. Ľudia 
zasiahnutí infekciou HIV a chorobou AIDS sú často vylúčení a pri svojom 
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súžení aj chudobnejú. Boh s nimi stojí a je na ich strane a my musíme byť tiež 
(pozri Am 5:10-15, 21-24; Mt 5:1-12; Jk 1:27; 2:2-9);

Boh sa nás nikdy nezriekne:•  Ľudia niekedy porušia svoje sľuby, čo zase 
spôsobí, že v nich stratíme dôveru. Negatívne postoje v cirkvi a spoločnosti 
nás môžu tak sklamať, že sa ich zriekneme. Keď sú ľudia, ktorí nás zraňujú, 
členmi spoločenstva viery, sme v pokušení zriecť sa cirkvi. Môžeme byť do-
konca v pokušení zriecť sa Boha. Ale Boh nás nesklame. „Pre útlak biednych, 
pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu 
tomu, kto po nej túži.“ (Ž 12: 5-6). Ak by sme sa aj zriekli ľudí, nemôžeme sa 
zrieknuť Boha. 
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Dodatok 4: 

Stres a vyhorenie u opatrovateľov

Opatrovatelia by si mali byť vedomí rôznych príčin, ktoré spôsobujú stres, aby naň 
mohli odpovedať zdravým spôsobom. Vyhorenie sa objaví vtedy, keď nás stres pre-
môže a my prestávame byť efektívni. Ide o bežný jav u tých, ktorí poskytujú sta-
rostlivosť osobám žijúcim s infekciou HIV a chorobou AIDS. Tým, že výskyt stresu 
rozpoznáme, sa môžeme následne pokúsiť vykonať zmeny, ktoré zredukujú jeho 
príčiny.

Príznaky príliš veľkého stresu

ťažkosti s koncentráciou;• 
neustále zaoberanie sa vlastnými problémami;• 
zlé sny alebo problémy so spánkom;• 
izolácia (opatrovateľ sa vyhýba kontaktu s druhými ľuďmi);• 
strata záujmu o záľuby a obľúbené aktivity;• 
nervozita, obavy, podráždenosť, smútok alebo únava;• 
strata chuti do jedla.• 

Individuálne príčiny stresu

zlá organizácia času;• 
snaha urobiť všetko sám bez pomoci ostatných;• 
príliš veľké očakávania od seba samého;• 
nejasný popis práce;• 
zlá komunikácia s druhými;• 
pocity bezmocnosti pri rozhodovaní;• 
emocionálna účasť s pacientom;• 
pocit bezmocnosti v dôsledku opakujúcej sa smrti napriek úsiliu a námahe • 
opatrovateľa. 

Stres súvisiaci s druhými ľuďmi

požiadavky robiť niečo, na čo opatrovateľ nebol dostatočne vyškolený;• 
časté konflikty s nadriadenými, pacientmi a rodinnými príslušníkmi;• 
odmietanie práv a nárokov (napr. príspevku na dopravu, stravu);• 
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nedostatok zdravotných pomôcok a zásob (napr. rukavíc a liekov);• 
zlé pracovné podmienky (napr. nedostatočná alebo žiadna mzda);• 
príliš veľa ľudí, ktorí si vyžadujú pozornosť v ten istý čas;• 
domáca, rodinná situácia alebo širšie prostredie.• 

Čo môžete urobiť, aby ste zredukovali stres?

načúvajte svojmu telu, aby ste boli schopní odhaliť varovné príznaky (napr. • 
únavu, bolesti hlavy, zlé sny, problémy so spánkom, pocit prepracovanosti);
nájdite si čas porozprávať sa s ľuďmi, ktorým dôverujete, ktorí vás dokážu • 
pochopiť a ktorí vám pomôžu vyriešiť vaše problémy;
venujte sa pravidelnému, primeranému cvičeniu;• 
obmedzte kávu, čaj alebo Coca-Colu;• 
naučte sa chodiť pravidelne skoro spať a doprajte si dostatok spánku;• 
robte niečo, čo vás teší;• 
nájdite si čas na modlitbu a na spoločenstvo v rámci vašej cirkevnej komuni-• 
ty.

Čo môže pomôcť pri vyhorení?

nestraťte zmysel pre humor; pomáha v stresových situáciách;• 
striedajte rozličné činnosti namiesto stáleho výkonu jednej stresujúcej (akti-• 
vity, činnosti);
pracujte primeraný počet hodín. Väčšina ľudí, ktorí pracujú príliš veľa, po is-• 
tom čase nepracuje dobre;
povzbudzujte dobrovoľníkov a odmeňujte ich večierkami alebo malými dar-• 
čekmi. Ukážete im tak, že si ich prácu ceníte. Odpovedajte im na ich otázky a 
pochváľte ich pred ostatnými; 
uznajte a oceňte dobre vykonanú prácu. Ľudia potrebujú vedieť, že pracujú • 
dobre. Každý človek potrebuje niečo iné, takže udeľujte osobné pochvaly; 
majte na zreteli širšie súvislosti – všetky dobré veci v živote – aby ste sa ne-• 
stratili v každodenných zápasoch;
získajte nadšených ľudí zo svojej komunity, s ktorými budete pracovať. Sú • 
často viac oddaní pre prácu a ľahšie ju zvládajú;
umožnite ľuďom zobrať si deň voľna, aby si mohli oddýchnuť a spamätať sa zo • 
silných emócií, ktoré mohli v práci prežiť;
každý môže vyhorieť, dokonca aj riaditeľ alebo vedúci skupiny. Buďte si vedo-• 
mí príznakov vyhorenia vo vás samých aj u druhých a snažte sa im spoločne 
vyhýbať.   
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Dodatok 5: 
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2004. 
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Užitočné webové adresy (v anglickom jazyku) 
www.aegis.com•	 ;

www.avert.org•	 ;

www.cdc.gov•	 ;

www.csa.za.org•	 ;

www.eatg.org•	 ;

www.europeanaidsclinicalsociety.org•	 ;

www.e-alliance.ch•	 ;

www.fhi.org•	 ;

http://globalhealth.org•	 ;

www.unaids.org•	 ;

www.who.int/hiv/facts/en/•	 .

Užitočné webové adresy (v slovenskom jazyku) 
www.hivaids.sk•	 ;

www.hiv-aids.tym.sk•	 . 
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E
vanjelická diakonia na Slovensku vydaním príručky pre prácu s infekciou HIV 
a chorobou AIDS robí odvážny a potrebný  krok. Púšťa sa do témy, o ktorej 
chce málokto hovoriť. V krajinách, ktoré zápasia s obrovským rastom počtu 
infikovaných si však dnes uvedomujú, že práve mlčanie je príčinou jej rýchleho 

šírenia. Preto je publikácia tejto príručky v našom prostredí významná. Ešte významnejšia 
je skutočnosť, že ide o materiál s biblickou perspektívou. Obracia sa na ľudí, ktorých kres-
ťanská viera motivuje k pomoci chorým. Upozorňuje ich, že infikovaní HIV a chorí na AIDS 
potrebujú nielen špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ale aj špeciálnu duchovnú pomoc. 

Materiál je výsledkom viacročnej spolupráce evanjelických cirkví združených vo Svetovom 
luteránskom zväze. Popri lekárskych, opatrovateľských a spoločenských aspektoch prináša 
aj cenné teologické pohľady na HIV/AIDS. Ide však nielen o teologické riešenia otázky utr-
penia. Veľmi správne si všíma aj širšie súvislosti, ktoré prispievajú k rýchlemu rastu infekcie 
HIV.  Ponúka teologické pohľady na chudobu, rodovú nerovnosť, kultúrne zvyky a ďalšie 
aspekty, ktoré nemôžu zostať nepovšimnuté tam, kde trpia ľudia v dôsledku HIV/AIDS. 
Jasne teologicky argumentuje a poukazuje na to, že cirkvi sa musia angažovať v prevencii 
a v starostlivosti o infikovaných a chorých. Cirkev má v tejto téme konať kontrakultúrne. Má 
sa vzoprieť stereotypom, na základe ktorých zo spoločenstiev priateľov, spolupracovníkov, 
rodiny a tiež cirkvi vylučujeme ľudí žijúcich s infekciou HIV alebo trpiacich chorobou AIDS. 
Poukazom na Večeru Pánovu hovorí o spoločenstve, ktoré vzniká pri lámaní chleba a pití 
kalicha. Toto spoločenstvo musí byť otvorené aj pre tých, ktorí sú postihnutí HIV/AIDS. 
Inak cirkev zlyháva vo svojej základnej funkcii byť spoločenstvom, v ktorom všetci môžu 
mať účasť na zachraňujúcej a uzdravujúcej Božej prítomnosti. 

V časti „Odpovede na otázky viery“ príručka zrozumiteľným spôsobom prináša základné 
evanjelické stanoviská k takým témam ako je Božie konanie vo svete, vzťah človeka k Bohu, 
hriech, utrpenie a túžba po uzdravení, či spravodlivosť pred Bohom. Opiera sa pritom 
o Lutherove stanoviská k morovej epidémii, Malý katechizmus a predovšetkým o súčasné 
reflexie Lutherovej teológie, ktoré vznikajú v evanjelických cirkvách južnej hemisféry. Tie 
sú dôsledkom teologického vyrovnávania sa týchto cirkví s vysokým výskytom infekcie HIV 
a ochorení na AIDS. Aj keď sa viaceré stanoviská môžu zdať čitateľovi z nášho prostredia 
prekvapivé, predsa sú v súlade s princípmi evanjelického učenia a pomáhajú nám reagovať 
na otázky, ktoré sú pre kresťanov na Slovensku novými otázkami. 

Rovnako významná je i časť „Služba starostlivosti a poradenstva“, ktorá prináša konkrétne 
pastorálne dôrazy špecifické pre starostlivosť o infikovaných HIV a chorých na AIDS. Ho-
vorí o cieľoch a úlohách takejto pastorálnej starostlivosti, poukazuje na pestovanie konkrét-
nych ľudských vlastností osôb poskytujúcich takúto starostlivosť, vyzbrojuje ľudí argument-
mi proti stigmatizácii a diskriminácii postihnutých a hovorí aj o zložitosti prostredia, v kto-
rom sa takáto práca koná. Popisuje pomoc v stave odcudzenia, pri pocitoch hanby a viny, pri 
hľadaní odpovede na otázku: Prečo sa to stalo práve mne?, či sprevádzanie trúchliacich po 
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pohrebe osôb chorých na AIDS. Cenným je i poukaz na duchovnú starostlivosť o tých, ktorí 
sa sami venujú práci s infikovanými a chorými. 

V závere príručky je v podobe dodatku výber kľúčových biblických miest, ktoré oslovujú 
ľudí v kontexte HIV/AIDS. Každý text je doplnený stručnou reflexiou, ktorá pomáha pocho-
piť jeho posolstvo práve v týchto súvislostiach. 

Svojím obsahom a zrozumiteľnou formou podania zložitých tém sa príručka stáva veľmi 
praktickou odbornou a tiež duchovnou pomôckou pre každého pracovníka, ktorý sa pustí 
do zložitej a potrebnej úlohy postarať sa o osoby trpiace v dôsledku tejto modernej choroby. 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

tajomník pre mládež v cirkvi a spoločnosti, oddelenie pre misiu  
a rozvoj pri Svetovom luteránskom zväze v Ženeve v rokoch 1995 – 1999  

generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike v rokoch 2002 – 2007

dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v rokoch 2007-2011

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
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P
ríručka „Milosť, starostlivosť a spravodlivosť“, ktorú vydáva Svetový luteránsky 
zväz, je na Slovensku unikátnym a s vďakou očakávaným dielom ponúkajúcim po-
hľad na infekciu HIV z rôznych uhlov, ktoré sa navzájom snúbia a dopĺňajú: odbor-
ného, sociálneho a teologického. 

Infekcia HIV je po desaťročia opradená mýtmi, poverami a predsudkami, ktoré brzdia pre-
venciu HIV a neopodstatnene ubližujú ľuďom žijúcim s infekciou HIV a chorobou AIDS ako 
aj ich blízkym. Tieto mýty a predsudky sa snaží príručka rozbiť predstavujúc infekciu HIV 
a jej nositeľov v reálnom svetle doterajšieho poznania. V súčasnosti je infekcia HIV liečiteľné, 
ale stále ešte nevyliečiteľné ochorenie, ktoré skrýva fyzické, sociálne, duševné aj duchovné 
utrpenie ľudí, ich blízkych a priateľov. Príručka odhaľuje podstatu infekcie HIV zo zdravot-
ného hľadiska ako fenomén úzko spojený  s problémami ekonomickými a sociálnymi, akými 
sú prostitúcia, užívanie drog, či obchod s bielym mäsom, ale aj problémami medziľudských 
vzťahov, akými sú striedanie sexuálnych partnerov, nevera či týranie v rodine.

Vzácnym prvkom knihy je vnímanie jedinca ako nedokonalého tvora, ktorého napriek jeho 
prehreškom a slabostiam Boh neustále miluje a rovnako nabáda k bezhraničnej neodsudzu-
júcej láske tých, ktorí chcú HIV - infikovaným ľuďom akýmkoľvek spôsobom pomôcť. Prí-
ručka pritom zohľadňuje všetky možné spôsoby prevencie, akými sú striedmosť pri strieda-
ní partnerov, sexuálna abstinencia pred manželstvom vrátane „ABC“ prístupu. Kniha tiež 
ponúka rady ošetrovateľom ako pristupovať k pacientom či ich blízkym, ako zmierniť ich 
telesné, sociálne a duševné utrpenie v rôznych etapách vývoja infekcie. Hľadaním duchov-
nej podstaty infekcie HIV s odvolaním sa na Bibliu príručka ponúka teologickú pomoc pri 
riešení problémov infekcie HIV pre pacientov, ich blízkych či pre pracujúcich v prevencii 
a odkrýva tak okrem iného nové obzory pre  pozitívne pôsobenie  cirkvi v oblasti prevencie 
infekcie  HIV/AIDS. 

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.

Slovenka roka 2011 za vedu a výskum, vedúca Národného  
referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 
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V
 posledných rokoch môžeme aj na Slovensku vidieť zvýšenú pozornosť veno-
vanú problematike HIV/AIDS a ľuďom žijúcim s touto diagnózou zo strany 
vládnych, mimovládnych i cirkevných organizácií. Aj keď Slovensko vo sveto-
vom meradle nepatrí ku krajinám, kde by prevalencia HIV/AIDS dosahovala 

alarmujúce čísla, je dôležité venovať tejto problematike pozornosť z globálneho hľadiska. Aj 
na Slovensku narastá počet jednotlivcov, či organizácií a spoločenstiev, ktorých sa nejakým 
spôsobom táto oblasť dotýka, či už profesionálne alebo ako laikov.  

Publikácia „Milosť, starostlivosť a spravodlivosť“ je publikácia, ktorá sa venuje HIV/AIDS 
nie len z medicínskeho pohľadu, ako sú formy prenosu, jednotlivé štádiá, liečba a preven-
cia, ale analyzuje aj dôležité  otázky viery, starostlivosti, poradenstva. Publikácia tak otvára 
témy, ktoré sú mnohokrát v tomto kontexte tabuizované, ako sú otázky sexuality u ľudí žijú-
cich s HIV/AIDS, nebezpečné mýty a praktiky, ktoré môžu veľmi výrazne ovplyvňovať život 
konkrétnych ľudí. Publikácia hľadá odpovede na otázky týkajúce sa spirituality ľudí žijúcich 
s HIV/AIDS,  otázky hriechu, uzdravenia a spravodlivosti.  Zo sociálneho hľadiska rozoberá 
konkrétne formy efektívneho poradenstva a starostlivosti s dôrazom na elimináciu stigmati-
začných  a diskriminačných  postojov jednotlivcov, komunít i spoločnosti. 

Za obzvlášť prínosnú považujem časť venovanú domácej starostlivosti, ktorá ponúka kon-
krétne postupy, praktické rady, cenné návody   ako postupovať  v starostlivosti o ľudí s HIV/
AIDS v domácom prostredí tak,  aby im bola zabezpečená čo najvyššia kvalita prežívania. 
Nie vždy je opatrovateľská služba poskytovaná len vyškolenými profesionálmi, mnohé pod-
porné služby vykonávajú laici, či dobrovoľníci, no aj tí by mali disponovať základnými zna-
losťami efektívneho poradenstva a starostlivosti o tak špecifickú skupinu ľudí, akou sú ľudia 
žijúci s HIV/AIDS.  

Celá publikácia je napísaná zrozumiteľným a vecným štýlom, čím sa stáva prístupnou pre 
široký okruh čitateľov, nielen pre záujemcov z radov evanjelických cirkví a ich činnosť. Pub-
likácia síce vychádza z kresťanských princípov, ale je písaná v súlade so všeobecnými mrav-
nými, etickými a profesionálnymi zásadami, ktoré by mali byť uplatňované v pomáhajúcich 
profesiách ako takých. Publikácia pristupuje k témam citlivo a zároveň profesionálne; v po-
predí ostáva úcta k človeku a zachovanie ľudskej dôstojnosti, nech sa ocitne v akejkoľvek 
životnej situácii. 

Publikácia výrazne prispieva k ekumenickým snahám, medzináboženskému dialógu ako 
aj spolupráci občianskej spoločnosti. Praktické informácie v nej môžu nájsť rôzne skupiny, 
komunity, štátne organizácie, mimovládny sektor, združenia a organizácie venujúce sa zdra-
votnej, sociálnej, misijnej starostlivosti, dobrovoľníci i profesionáli nielen u nás, ale aj  v rám-
ci poskytovania humanitárnej pomoci a  rozvojovej spolupráce v rôznych iných krajinách.  
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Publikácia vyzýva k väčšej občianskej angažovanosti jednotlivcov, cirkvi i spoločnosti v da-
nej oblasti a výrazne prispieva k šíreniu povedomia o problematike HIV/AIDS. Preto ju od-
porúčam všetkým zainteresovaným i celej odbornej verejnosti. 

PhDr. Lenka Jančovičová, PhD.

Katedra rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  

Trnavská univerzita v Trnave 
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