Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom
v Dolnom Kubíne

Internetové odkazy:

Oddelenie epidemiológie
www.uvzsr.sk
www.epis.sk
www.who.org
www.ecdc.europa.eu
www.cdc.gov
www.hivaids.sk

Najúčinnejšou prevenciou
HIV/AIDS je vylúčenie
všetkých foriem rizikového
správania, vrátane
sexuálneho života,
ale aj v prípade injekčného
užívania akejkoľvek látky,
vrátane drog!

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
www.ruvzdk.sk
tel. 043/55 04 831
Email: dk.epd@uvzsr.sk
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Prevencia HIV/AIDS (N. Ramjee, 2006)
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„Prevencia je stále najlepšia stratégia v boji proti
AIDS, lebo na rozdiel od terapie,
nemá žiadne vedľajšie účinky!“
„Tak ako je nevyhnutná kombinovaná terapie,
rovnako je potrebná aj kombinovaná prevencia.“

kontaktom

(podaním ruky, používaním telefónneho

(N. Ramjee)

