
 

1. december – Svetový deň boja proti AIDS 

Kampaň: „GETTING TO ZERO –  

DOSIAHNUŤ NULU“ 

 

       1. decembra si každý rok pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, ktorý sa stal sa 

jedným z najviac uznávaných medzinárodných dní vo svete. Cieľom Svetového dňa boja proti 

AIDS je zvýšiť povedomie o ochorení HIV/AIDS, ukázať medzinárodnú solidaritu v boji proti 

pandémii HIV/AIDS a podporiť pokrok v oblasti HIV/AIDS prevencie, liečby a zdravotnej 

starostlivosti vo svete a najmä v krajinách s vysokým výskytom HIV/AIDS prípadov.  

 

        Témou Svetového dňa boja proti AIDS pre rok 2011 je kampaň „ Getting to zero – 

Dosiahnuť nulu - nulový počet nových prípadov HIV/AIDS, nulový počet úmrtí  

súvisiacich s AIDS, nulový počet prípadov HIV/AIDS súvisiacich s užívaním drog a 

nulovú diskrimináciu ľudí s HIV/AIDS“. 

 

     S podporou OSN potrvá kampaň do roku 2015 a nadväzuje na minuloročnú úspešnú 

kampaň Svetového dňa boja proti AIDS "Svetlo pre práva". Kampaň sa zameriava na  

najdôležitejšie oblasti života postihnutého obyvateľstva s HIV infekciou. Svetová kampaň 

boja proti AIDS chce dosiahnuť zabezpečenie zvýšenia výdavkov na zdravotnú starostlivosť 

s liečbou HIV/AIDS a podporovať dodržiavanie ľudských práv v oblasti zdravotnej 

starostlivosti v spojitosti s inými základnými právami - právo na výživu, bývanie, slobodu, 

prístup k pitnej vode a právo na bezpečnosť. Dôležitou súčasťou je cenová dostupnosť 

kvalitných liekov na záchranu života ľudí s infekciou HIV/AIDS. 

 



10 cieľov kampane na roky 2011 – 2015: 
 
 

Revolúcia v HIV prevencii 

1. Znížiť o polovicu prenos HIV sexuálnou cestou a to najmä medzi mladými ľuďmi a 

mužmi, ktorí majú  sex s mužmi a znížiť prenos HIV prostitúciou 

2. Eliminovať vertikálny prenos HIV z matky na dieťa a o polovicu znížiť počet úmrtí matiek 

s AIDS 

3. Predchádzať vzniku nových HIV infekcií medzi ľuďmi, ktorí užívajú drogy 

Podpora ďalšieho vývoja liečby a starostlivosti  

4. Zabezpečiť univerzálnu dostupnosť antiretrovírusovej terapie pre HIV pozitívnych ľudí 

s indikáciou k liečbe 

5. Znížiť o polovicu počet úmrtí na tuberkulózu u ľudí s HIV 

6. Osoby žijúce s HIV a domácnosti postihnuté HIV sú cieľovou skupinou vo všetkých 

národných stratégiách sociálnej ochrany 

Presadzovanie ľudských práv a rovnosti pohlavia 

7. Redukovať o polovicu tie národné zákony a postupy v oblasti HIV prenosu, prostitúcie, 

užívania drog alebo homosexuality, ktoré obmedzujú efektívne cielené opatrenia 

8. Znížiť o polovicu obmedzenia týkajúce sa vstupu a pobytu HIV pozitívnych osôb v 

krajinách, ktoré majú takéto obmedzenia 

9. HIV - špecifické potreby žien a dievčat riešiť najmenej v polovici všetkých národných HIV 

stratégiách 

10. Dosiahnuť nulovú toleranciu násilia na základe pohlavia 

 

Viac informácii je dostupných na webových stránkach: 
 

 http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_aids_day/en/ 
 http://www.worldaidscampaign.org/ 
 http://www.unaids.org/en/ 
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