Raport nr 6/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w czerwcu 2015
roku.

WPROWADZENIE
Ostatni raport Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
dotyczący HIV/AIDS w Europie, dramatyczny wzrost zakażeń HIV w Rosji, więcej
zachorowań na kiłę i rzeżączkę, a także inne choroby przenoszone drogą płciową – to obraz
sytuacji epidemiologicznej, która wyłania się z informacji zawartych w czerwcowej prasie
i na łamach stron internetowych.
Większość publikacji dotyczyła wynalezienia przez brytyjskich uczniów tzw.
„inteligentnej prezerwatywy”, potrafiącej określić rodzaj choroby przenoszonej drogą
płciową, a także przełomu w leczeniu WZW C, jaki dają nowoczesne leki, które cechuje
prawie 100 procentowa skuteczność i praktycznie brak skutków ubocznych. Wypowiedzi
ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych przekonują, że walka o refundację terapii
bezinterferonowych opłaci się nie tylko pacjentom zakażonym HCV, ale przyniesie
pozytywny skutek dla zdrowia całego społeczeństwa. Program profilaktyczny wskazuje
bowiem na potrzebę szerokiej diagnozy społecznej zakażeń HCV, bowiem większość chorych
na WZW C nie wie, że jest zakażona. Nic więc dziwnego, że decyzja Ministra Zdrowia
o refundacji nowoczesnej terapii dla chorych na WZW C odbiła się szerokim echem.
Informacje na ten temat znalazły się w wiadomościach prasowych i internetowych każdej
lokalnej gazety i portali związanych ze zdrowiem i medycyną. Być może rewolucja
w leczeniu WZW C sprawiła, że wyjątkowo dużo pisano o tej chorobie także w tygodnikach
i dziennikach, gdzie przedstawiano sytuacje epidemiologiczną, źródła zakażenia i promowano
wykonywanie testów w kierunku anty – HCV. Nie zapomniano też wspomnieć o programie
profilaktyki raka szyjki macicy i przedstawić gminy, w których odbyły się szczepienia
przeciwko HPV.
W czerwcu ukazały się 63 publikacje związane z HIV/AIDS, innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową i wirusowym zapaleniem wątroby, które stały się źródłem
niniejszego raportu. 31 z nich znalazło się w Internecie, 32 w 23 tytułach gazet i czasopism,
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z których tylko cztery drukowały więcej niż jedną informację na ten temat – „
Rzeczpospolita” (4), „Metro” (4), „Gazeta Wyborcza” (3) oraz „Twoje Imperium” (2).

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIIDS

EPIDEMIOLOGIA

HIV/AIDS – dane z ostatniego raportu ECDC
HIV/AIDS nie budzi już takich emocji, jak jeszcze 10-20 lat temu. Obecna wiedza na
temat patofizjologii zakażenia HIV, dróg szerzenia się wirusa i naturalnego przebiegu
choroby jest dziś na zupełnie innym poziomie niż w latach 80. czy 90. ubiegłego wieku.
Obecne schematy leczenia zakażenia HIV (pod warunkiem, że pacjent przestrzega zasad
terapii) zapewniają pacjentom z HIV długość życia porównywalną do populacyjnej.
Pozytywne zmiany, jakie nastały w tym obszarze, nie zmieniły jednak faktu, że HIV/AIDS
pozostają nadal istotnym problemem epidemiologicznym i zdrowotnym w całej Europie.
Według raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
w 2013 r. w państwach objętych nadzorem epidemiologicznym odnotowano 29 157 nowych
zakażeń HIV. W większości państw europejskich liczba nowych zakażeń wynosiła 2-10/100
tys. osób (w tym również w Polsce). Najpoważniejsza sytuacja epidemiologiczna dotyczy
Estonii (›20/100 tys. osób), wyróżniają się również Portugalia, Łotwa oraz Belgia (10-20/ 100
tys.). Wśród mężczyzn kontakty heteroseksualne są przyczyną 21 proc. zakażeń, kontakty
homoseksualne – 54 proc., a wstrzykiwanie dożylnie środków psychoaktywnych – 5 proc.
zakażeń. W przypadku kobiet kontakty heteroseksualne odpowiadają za 72 proc. zakażeń,
ainiekcje dożylne środków odurzających za 4 proc. zakażeń. Autorzy raportu wyraźnie
podkreślają spadek nowych zakażeń w populacji przyjmującej dożylnie substancje
psychoaktywne (o 36 proc. w stosunku do danych z 2011 roku) oraz wzrost liczby zakażeń
w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (o 33 proc.). Warto
zaznaczyć, iż 37 proc. nowo zdiagnozowanych przypadków zakażenia HIV dotyczy osób
pochodzących spoza państw objętych raportem. Ponadto aż 47 proc. przypadków zakażenia
HIV rozpoznawano późno, przy liczbie limfocytów CD4+ poniżej 350/mm3. Polska należy do
krajów raportujących, nasza sytuacja epidemiologiczna nie odbiega od średniej europejskiej1..
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AIDS w Rosji
Według informacji, przedstawionych przez międzynarodową organizację AVERT,
zajmującą się edukacją i badaniami na temat AIDS, od 2001 roku rozpowszechnienie HIV
w Europie Wschodniej i Azji Środkowej wzrosło o 250 procent. To jeden z nielicznych
regionów, gdzie liczba zakażonych wzrasta z każdym kolejnym miesiącem. Szacuje się, że
w 2020 roku w samej tylko Rosji liczba żyjących z HIV może wynieść nawet 3 miliony.
W 2010 roku było ich pół miliona.
Od 1994 r. eksperci z rosyjskiego Federalnego Centrum ds. Waki z AIDS publikują
raporty dotyczące liczby żyjących z HIV/AIDS. Z pierwszych danych opublikowanych
w 1994 r. wynika, że w Rosji zakażonych HIV było zaledwie 887 osób, w tym 265 dzieci.
Z powodu powikłań wywołanych chorobą, na AIDS zmarły wówczas 364 osoby. W 1998 r.
zakażonych wirusem było już 11 tys., a w 2000 r. liczba ta wzrosła do 90 tys. W 2010 r.
w Rosji było już pół miliona zakażonych HIV. Wówczas na AIDS zmarło 66 tys. osób.
Sytuacja w Rosji pogarszała się z każdym kolejnym rokiem. Dwa lata później (2012 r.) liczba
zakażonych przekroczyła 700 tys. Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym roku
odnotowano w Rosji ponad 85 tys. nowych przypadków zakażeń HIV, głównie wśród osób
25-35 lat. Kluczową rolę w przenoszeniu wirusa odegrały substancje psychoaktywne
stosowane dożylnie, do zażywania których używano niesterylnych igieł i strzykawek. Była to
przyczyna ponad 57 proc. wszystkich zakażeń w 2014 r. Na drugim miejscu znalazły się
przypadkowe kontakty seksualne (40,3 proc.).Według najnowszych danych przedstawionych
przez szefa rosyjskiego Centrum ds. Walki z AIDS w Rosji z HIV obecnie żyje 930 tys. osób.
Szef rosyjskiego centrum dodał, że tylko w trzech pierwszych miesiącach 2015 r. HIV
zakaziło się ponad 30 tys. Rosjan. Niepokojące są również prognozy specjalistów centrum,
według których na początku 2016 r. liczba żyjących z HIV przekroczy barierę miliona osób.
Z prognozy na najbliższe 5 lat wynika, że do 2020 r. w Rosji zakażonych HIV może być
nawet 3 miliony osób2.

HIV/AIDS – wiedzy nigdy nie za wiele
Polska jest krajem o niskiej prewencji zakażeń HIV, co oznacza stabilną sytuacje
epidemiologiczną – mówi Anna Marzec- Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds.
AIDS. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje. HIV/AIDS, a ostatnio także inne
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choroby przenoszone drogą płciową, pozostają nadal jednym z najważniejszych problemów
zdrowia publicznego na całym świecie. I choć o HIV/AIDS słyszy się coraz mniej, a o innych
chorobach przenoszonych drogą płciową prawie wcale, to jednak należy być czujnym
i pamiętać, że choroby przenoszone przez kontakty seksualne wciąż stanowią duże
zagrożenie, zwłaszcza przed sezonem urlopowym, kiedy mamy okazję poznawać nowe
miejsce i nowych ludzi. Dalej większość osób ma przekonanie, że HIV/AIDS ich nie dotyczy.
Testy w kierunku HIV wykonują zbyt późno, a wiadomo, że im później wykryte zakażenie
HIV, tym rokowania na efektywną terapię antyretrowirusową mniejsze. Dlatego tak ważne
jest wczesne wykrywanie zakażeń, promowanie testów w kierunku HIV, a przede wszystkim
świadomość ryzyka i wiedza o sytuacjach, które do niego prowadzą.
Warto wiedzieć, że drogi przenoszenia HIV są ściśle określone. Istnieje ryzyko
zakażenia poprzez kontakt seksualny (heteroseksualny i homoseksualny), poprzez
przyjmowanie środków psychoaktywnych w iniekcjach, a także przez kontakt wertykalny –
przeniesienie HIV z matki na dziecko w czasie porodu lub (rzadziej) podczas ciąży, a także
podczas karmienia piersią. Kobieta może tego uniknąć, jeśli świadoma jest swego statusu
serologicznego i leczona terapią antyretrowirusową. Warto także pamiętać, iż jedynym
pewnym sposobem sprawdzenia, czy doszło do zakażenia jest wykonanie testu w kierunku
HIV. W Polsce osoby, u których wykryto zakażenie HIV mają możliwość korzystania
z bezpłatnego leczenia ARV refundowanego z budżetu Ministra Zdrowia3.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

USA – wizualna prezentacja używania prezerwatyw w szkołach
Nowojorski Wydział Edukacji poinformował o wprowadzeniu do programu szkół
średnich specjalnych pokazów związanych z prawidłowym używaniem prezerwatyw.
Prezentacja ma się odbywać podczas zajęć wychowania seksualnego i ma być rozszerzeniem
obowiązującego od czterech lat programu związanego z uświadamianiem młodzieży. Podczas
dotychczasowych zajęć nauczyciele mogli prowadzić rozmowy na temat wykorzystywania
prezerwatyw, ale nie wolno im było stosować wizualnych pokazów związanych z ich
używaniem.
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Nowe regulacje maja obowiązywać od nowego roku szkolnego. Odpowiedzialni za
edukację liczą, że dzięki tym zajęciom wzrośnie świadomość młodzieży w sprawach ochrony
zdrowia oraz sposobu wykorzystania kondomów chroniących nie tylko przed ciążami, a także
chorobami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza zakażeniem HIV4.

INNE
Homofobia zwiększa ryzyko AIDS
W obawie przed dyskryminacją i przemocą osoby homoseksualne żyjące
w homofobicznych krajach mniej wiedzą o skutkach przygodnego seksu i rzadziej stosują
prezerwatywy. W wyniku tego są bardziej narażone na HIV/AIDS i inne choroby
przenoszone drogą płciową. Taki wniosek płynie z badań opisanych w czasopiśmie „AIDS”.
Z publikacji wynika, że o ile społeczne uprzedzenia przekładają się na niechęć
homoseksualistów do rozmów na temat bezpieczniejszego seksu, to nie mają wpływu na
liczbę partnerów seksualnych,za sprawą portali randkowych. Dzieje się tak nawet
w nietolerancyjnej Rosji, Armenii czy Azerbejdżanie, które według organizacji ILGA –
Europe są najbardziej homofobicznymi krajami na Starym Kontynencie. I choć nie ma
badania stricte dotyczącego gejów, to z badań UNAIDS wynika, że na Rosję i Ukrainę
przypada aż 85 proc. zakażonych HIV spośród wszystkich obywateli Europy ŚrodkowoWschodniej i Azji Centralnej. Szczególnie duży wzrost jest zauważany w 2013 i 2014 roku,
czyli w okresie popularyzacji aplikacji randkowych, które ułatwiają zawieranie znajomości
w sieci bez potrzeby wychodzenia z domu5.

Tadżykistan w trosce o zdrowie społeczeństwa
Pracownicy tadżyckich urzędów stanu cywilnego nalegają, by młode pary przed
zawarciem związku małżeńskiego poddawały się obowiązkowym badaniom lekarskim. Mają
one na celu sprawdzić, czy kandydaci na małżonków nie są zakażeni HIV, HCV czy też nie
chorują na inne choroby przenoszone drogą płciową.
Dyskusja o tym, czy przyszli małżonkowie powinni się badać przed założeniem
rodziny trwa w Tadżykistanie od stycznia. Zapoczątkowało je wystąpienie prezydenta tego
kraju, który oświadczył, że kraj „utrzymuje” 13 tys. niepełnoprawnych dzieci, z których
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większość pochodzi ze związków, gdzie mąż i żona są spokrewnieni. Jednak nie tylko więzy
rodzinne mogą stać się przeszkodą na drodze do małżeństwa. Okazuje się, że tadżyckie
urzędy z dużym przymusem rekomendują młodym, by przed wzięciem ślubu badali się
również w kierunku HIV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Władze
zaczęły zastanawiać się nad wprowadzeniem obowiązku badań, kiedy w kraju wzrosła liczba
kobiet zakażonych HIV, z których większość zakaziła się od swoich mężów6.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Rzeżączka coraz trudniejsza do leczenia
Rzeżączka jest chorobą przenoszoną drogą płciową. Wywołują ją bakterie Neisseria
gonorrhoeae, zwane też gonokokami. Bakterie te to typowe dwoinki – zawsze występujące
parami: po dwie, często także we wspólnej otoczce. Doskonale rozwijają się w środowisku
ciepłym i wilgotnym. Do zakażenia może dojść podczas stosunku płciowego – także analnego
i oralnego. Jak wynika z najnowszych badań, dwoinki rzeżączki przeżywają do 4 godzin na
tzw. powierzchniach nieorganicznych np. na desce klozetowej czy ręczniku. Objawy
rzeżączki to: ropne wycieki z cewce moczowej, ból przy oddawaniu moczu (u mężczyzn)
i upławy (u kobiet). Chorobę tę leczy się przez podanie penicyliny, ale niektóre szczepy
gonokoków już się uodporniły na ten antybiotyk. Wtedy wenerolodzy sięgają po inne np.
doksycyklinę.

Nieleczona

rzeżączka

może

doprowadzić

do

poważnych

powikłań

zdrowotnych7.

Najważniejsze informacje o HPV
Organizm kobiety może sam sobie poradzić z wirusem brodawczaka ludzkiego.
Zdarza się to w 80 procentach przypadków. Z kolei u 20 procent z nich infekcja wirusowa
zmienia się w stan przewlekły, a w konsekwencji prowadzi do rozwoju raka szyjki macicy.
Wirus HPV odkryty został ponad 100 lat temu. Od tego czasu stwierdzono już ponad 100 jego
odmian. Najczęściej zakażają się nim kobiety i mężczyźni pomiędzy 15. a 25. rokiem życia.
Do ludzkiego organizmu trafia przede wszystkim drogą płciową (zazwyczaj podczas
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klasycznego lub analnego seksu) oraz poprzez kontakt skórny. Brodawczak zakaża narządy
moczowo- płciowe oraz tkankę skórną i odbytowo–płciową.
Ponieważ 40 odmian HPV przekazywanych jest drogą płciową, tyle samo typów
wirusa może infekować narządy rozrodcze kobiet i mężczyzn. W większości odnotowanych
przypadków nie powoduje żadnych objawów i znika samoistnie w ciągu 24 miesięcy (ginie
pod wpływem działań obronnych organizmu). Blisko 2 procent zakażonych kobiet umiera
jednak z jego powodu na raka szyjki macicy, bo zbyt późno poddają się leczeniu. Tymczasem
regularnie wykonywana cytologia daje szansę na szybkie wykrycie tego zagrożenia
i uniknięcie poważnych następstw. Ryzyko wystąpienia wirusa HPV można w dużym stopniu
zmniejszyć przez m.in. regularne wykonywanie cytologii oraz ograniczenie liczby partnerów
i używanie prezerwatyw8.

Czy szczepionka przeciwko HPV działa już po jednaj dawce?
Efekty badań amerykańskich naukowców dają nadzieję, że główna bariera
skuteczności szczepień przeciwko HPV może zostać przezwyciężona. Pojedyncza dawka
dwuwalentnej szczepionki HPV okazuje się być tak samo skuteczna jak zastosowanie
rekomendowanych obecnie trzech dawek. Nowe analizy wskazują, że chroniące przed rakiem
szyjki macicy szczepionki przeciwko wirusowi HPV mogą działać już po jednej dawce.
Autorzy analizy podkreślają, że nie zdobyli jeszcze na tyle mocnych dowodów, by zalecić
natychmiastową zmianę procedur. Jeśli jednak okaże się, iż mają rację, to zmniejszenie dawką
z 3 do 1 może mieć olbrzymi wpływ na liczbę szczepionych dziewcząt na całym świecie.
Specjaliści z amerykańskiego National Cancer Institute i innych instytucji przyjrzeli
się danym dotyczącym ponad 24 000 młodych kobiet, które otrzymały jedną, dwie lub trzy
dawki szczepionki Cervarix. Oszacowali, że po czterech latach efektywność szczepionki
wynosi 77-86 procent i jest niezależna od liczby przyjętych dawek. Badania sfinansował
National

Cancer

Institute

oraz

sponsorzy,

wśród

nich

producent

szczepionki

GlaxoSmithKleine. Inną szczepionką przeciwko HPV jest Gardasil sprzedawany przez firmę
Merck. Nie wiadomo, czy również i ona byłaby skuteczna po jednej dawce, jednak jest to
możliwe, gdyż - podobnie jak Cervarix – wykorzystuje „podobne do wirusa” cząstki9.

Swoboda seksualna sprzyja chorobom przenoszonym drogą płciową
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Wydawać by się mogło, że Polacy, szczególnie ci młodsi, mają coraz większą wiedzę
na temat bezpieczniejszego seksu. Niestety, to mylna teza. Jak wynika z danych Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, na które powołuje się
„Rzeczpospolita” , w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób chorych na kiłę wzrosła
o 25 procent, zaś na rzeżączkę – 20 procent. Według raportu w Polsce na kiłę chorują 574
osoby, zaś na rzeżączkę 195 osób. Eksperci mówią, że statystyki chorych na zakaźne choroby
przenoszone drogą płciową są zaniżone. To są choroby wstydliwe, dlatego wiele osób nie
chce się do nich przyznać.
Choroby weneryczne dotyczą głównie osób młodych, które coraz swobodniej
podchodzą do kontaktów seksualnych. Wzrost zakażeń notuje się najczęściej w okresie
wakacyjnym – to wtedy ludzie pozwalają sobie na przypadkowy seks z nowo poznanymi
osobami. Eksperci dodają, że wzrost zachorowań na choroby weneryczne to także skutek
kontaktów transgranicznych – w krajach b. ZSRR kiła i rzeżączka to problem, z którym
tamtejsze służby medyczne sobie nie radzą. I choć mogłoby się wydawać, że wiedza
dotycząca bezpiecznego seksu z roku na jest coraz większa, to jednak w większości
przypadków to się nie sprawdza. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że seks bez zabezpieczenia
to pierwszy krok do zakażenia groźnymi wirusami, które mogą spowodować zagrożenie
życia10.

Wielkopolska – rośnie liczba chorych na kiłę i rzeżączkę
Od kilku lat w Polsce rośnie liczba chorób przenoszonych drogą płciową. Według
danych Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym roku w Polsce zanotowano o 30 proc.
więcej przypadku HIV niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podobny wzrost
zachorowań można zaobserwować w przypadku kiły i rzeżączki.
Od początku tego roku do końca maja w Wielkopolsce zgłoszono więcej zachorowań
na kiłę i rzeżączkę niż przez cały 2013 r. Specjaliści podkreślają, że przypadki zgłoszone w
sanepidzie nie muszą odpowiadać wszystkim zachorowaniom. Choć lekarze, laboratoria czy
stacje krwiodawstwa mają obowiązek zgłaszania wszystkich przypadków, to nie zawsze to
robią. Lekarze zwracają uwagę, że swoboda obyczajowa, niska świadomość (seks bez
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Janina Blikowska, Kiła i rzeżączka atakują Polaków, Rzeczpospolita” z dnia 08.06.2015 r. Aleksandrowicz
Jadwiga, Swoboda w seksie zabija Polaków? Coraz więcej przypadków chorób wenerycznych!,
www.kobieta.fakt.pl z dnia 08.06.2015 r.
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zabezpieczeń) czy dostępność wakacyjnych wyjazdów do egzotycznych krajów to tylko
niektóre przyczyny zwiększenia zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową11.

„Inteligentna” prezerwatywa
Grupa brytyjskich nastolatków, uczniów Akademii Izaaka Newtona w Ilford
otrzymała nagrodę TeenTech za najlepszą innowację związaną ze zdrowiem. Wynalezione
przez nich prezerwatywy „S.T.EYE” zmieniają kolor w zależności od rodzaju wykrytej
choroby przenoszonej droga płciową. Zewnętrzna strona kondomów ma powłokę pokrytą
molekułami, które wiążą się z bakteriami i wirusami odpowiedzialnymi za choroby
przenoszone drogą płciową. Molekuły powodują, że guma zaczyna błyszczeć określonymi
kolorami widocznymi nawet przy słabym oświetleniu. Prezerwatywa zmieni kolor na zielony,
gdy zostanie wykryta bakteria chlamydii, na niebiesko w przypadku kiły czy na żółto, jeśli
pojawi się wirus opryszczki. Młodzi wynalazcy mówią, że celem ich projektu było danie
użytkownikom prezerwatyw pewności, że osoby, z którymi uprawiają seks, są zdrowe.
Stworzyli S.T.EYE, by pomóc w wykrywaniu chorób przenoszonych drogą płciową
w przyszłości. W ten sposób ludzie mogą stać się bardziej odpowiedzialni niż dotychczas12.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Ważne wydarzenie - test do diagnostyki chorób wirusowych (przełomowe badania ze Szkoły
Medycznej Harvarda)
Ten test może nie tylko zrewolucjonizować diagnostykę chorób wirusowych, lecz
także pomóc epidemiologom. Jedna kropla krwi wystarczy, by lekarz mógł ustalić, z jakimi
wirusami pacjent ma kontakt dziś i w przeszłości. Test nazywa się VirScan i jest wciąż
w fazie eksperymentów, ale już wiadomo, że zmieni medycynę i naukę.
Test ma być nie tylko szybkim narzędziem diagnostycznym do wykrywania chorób,
ale także pozwoli . na śledzenie np. rozprzestrzeniania się rozwoju chorób wirusowych
w populacji. Test ten może zostać też wykorzystany do szukania odpowiedzi na pytanie, jakie
wirusy mogą mieć związek z chorobami przewlekłymi i rakiem. Wiadomo, że są choroby
ściśle związane z zakażeniem danym wirusem, jak np. rak szyjki macicy czy wątroby.

11
12

Coraz więcej chorób wenerycznych, „Polska – Głos Wielkopolski” z dnia 10.06.2015 r.
„Inteligentne prezerwatywy” będą rozpoznawać choroby?, www.nauka.nesweek.pl z dnia 30.06.2015 r.
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Ale naukowcy są przekonani, że jest ich znacznie więcej. Teraz mają doskonałe narzędzie, by
to wreszcie sprawdzić na niespotykaną dotychczas skalę.
Działanie testu polega na wykrywaniu przeciwciał – wyspecjalizowanych białek
układu odpornościowego tworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcję. Test mierzy
obecność przeciwciał odpowiadających wszystkim znanym ludzkim wirusom równocześnie,
podczas gdy standardowa diagnostyka jest skierowana tylko na wybrany rodzaj wirusa.
Oznacza to, że można odkryć zakażenie bez konieczności wcześniejszego podejrzenia, że ono
występuje. Test może wykryć u pacjenta infekcję długo przed pojawieniem się objawów
choroby np. w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Test może też
być przydatny dla pacjentów z chorobami niezdiagnozowanymi, kiedy trudno jest ustalić, pod
kątem jakich wirusów należy w ogóle pacjenta testować. Co najciekawsze – twierdzą uczeniVirScan pozwoli na nowo przyjrzeć się chorobom z autoagresji, w których przypadku
organizm zwraca się przeciw sobie13.

Koszt nowego leku w WZW C przeszkodą w dostępności do terapii
Na całym świecie ok. 170 mln osób zakażonych jest wirusem zapalenia wątroby typu
C (HCV). Nasuwa się pytanie, ilu z nich będzie mogło pozwolić sobie na nową terapię
kosztującą 100 tys. dolarów? Tyle bowiem kosztuje 12 –tygodniowa kuracja nowym lekiem –
Harvoni - stworzonym przez firmę Gilead Sciences, którego skuteczność określa się na ponad
90 proc. Jeszcze do niedawna wirusowe zapalenie wątroby typu C leczono przy pomocy
interferonu pegylowanego alfa-2 + rybawiryny. Leczenie trwało co najmniej rok, czasami
dłużej i wiązało się z ubocznymi skutkami podobnymi do tych przy chemioterapii: ze
zmęczeniem, wymiotami, depresją, wypadaniem włosów.
Nowy lek Harvoni, będący dalszym rozwinięciem wcześniejszego leku Gilead
Sciences Sovaldi, jest w opinii WHO istną „rewolucja medyczną”. Pacjent bierze jedną
tabletkę dziennie i po 8-12 tygodniach pozbywa się wirusa. Tyle tylko, że dla większości
pacjentów biedniejszych krajach świata to lekarstwo jest nieosiągalne14.

Terapia bezinterferonowa dla chorych na WZW C
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Margit Kossobudzka, Wszystkie wirusy w kropli krwi, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Tylko zdrowie)” z dnia
10.06.2015 r.
14
Małgorzata Matzke, Można wyleczyć żółtaczkę C. za horrendalną sumę, www.msn.pl z dnia 12.06.2015 r.
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Od 1 lipca br. zostanie objęta refundacją pierwsza bezinterferownowa terapia
wirusowego zapalenia wątroby typu C. Terapia dla zakażonych HCV zostanie udostępniona
w ramach nowego programu lekowego.
To przełom dla osób zakażonych HCV w naszym kraju. Leki udostępnione w ramach
listy refundacyjnej posiadają blisko 100 procent skuteczności i nie wywołują skutków
ubocznych. Nowa terapia dedykowana jest dla pacjentów z genotypem 1 i 4 HCV, którzy
stanowią w Polsce 85 proc. osób ze zdiagnozowanym WZW C. Zgodnie z zapisami programu
dostęp do terapii będzie szeroki. Do programu mają być kwalifikowani wszyscy pacjenci,
nawet z małymi zmianami w wątrobie. Osoby zakażone HCV będą mogły skorzystać
z leczenia dopiero po zakończeniu niezbędnych formalności. Najpierw musi się ukazać
stosowne zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, następnie szpitale muszą
wystąpić o finansowanie do oddziałów NFZ i przeprowadzić stosowne procedury
przetargowe związane z zakupem leków. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Organizacje
pozarządowe skupione wokół Koalicji Hepatologicznej wystąpiły już do ministra zdrowia
z prośbą o przyspieszenie tego procesu15.

III edycja konkursu „Zwyczajni Aktywni”
Organizatorzy projektu „Zwyczajnie Aktywni” poinformowali, że do końca czerwca
można zgłaszać propozycje na projekt aktywizacji osób z chorobami autoimmunologicznymi
o podłożu zapalnym i chorych na WZW C. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie szans osób
przewlekle chorych na rynku pracy oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
Tegoroczna edycja różni się od pozostałych tym, że oprócz organizacji zgłaszających
pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie
stawów, czy nieswoiste zapalenie jelita) mogą się do niej zgłaszać także organizacje
wspierające osoby chore na wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C).
Organizatorzy konkursu przypominają, że na wyżej wymienione choroby cierpią
często ludzie młodzi, którzy staja przed wyborem drogi zawodowej. Bez odpowiedniego
wsparcia skazani są często na wykluczenie z życia zawodowego i społecznego. W ramach
konkursu „Zwyczajnie Aktywni” można zgłaszać projekty, które pomogą chorym budować
i poszerzać kompetencje niezbędne do rozpoczęcia kontynuowania lub powrotu do pracy, ale
też dadzą wsparcie psychologiczne, aby łatwiej zaakceptowali sytuacje, w jakiej się znaleźli,
umocnili poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i świadomości bycia potrzebnym.
15

Dobra wiadomość dla chorych na WZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia 29.06.2015 r.
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Organizatorami projektu „Zwyczajnie Aktywni” są: Fundacja Urszuli Jaworskiej,
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz
AbbVie Polska16.

Komputery w walce z epidemią
Chorwaccy

informatycy

opracowali

algorytm,

który

pozwoli

opanować

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Kluczowe jest odnalezienie pacjenta zero,
pierwotnego, który został zainfekowany. Algorytm pozwala wyśledzić właśnie tę osobę.
Algorytm przygotowany przez zespół badaczy symuluje potencjalne rozprzestrzenianie się
infekcji między ludźmi, porównuje je z prawdziwymi danymi. Na tej podstawie obliczane jest
prawdopodobieństwo, że dana osoba jest pacjentem zero. A im więcej ludzi jest częścią tego
łańcucha, tym więcej danych trzeba będzie przetworzyć, aby znaleźć osobę, od której się
wszystko zaczęło. Okazało się, że tym łatwiej jest znaleźć źródło infekcji, im szybciej
epidemia się rozprzestrzenia. Jeśli epidemia rozszerza się wolniej, tracimy jakąś część
informacji – przekonuje jeden z członków zespołu badawczego17.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w czerwcu 2015 r.
1. Aleksandrowicz Jadwiga, Groźna choroba czyha. Będą nas diagnozować, „Gazeta Kujawska”
z dnia 09.06.2015 r.
2. Anannikova Ludmiła, Najpierw badania lekarskie, potem ślub. Tak Tadżykistan dba o
„zdrowie narodu”, www.wyborcza.pl z dnia 02.06.2015 r.
3. Badasz się regularnie na HIV? To za mało – istnieje wiele innych chorób przenoszonych
drogą płciową, www.facetemjestem.pl z dnia 09.06..2015 r.
4. Biernacka Ewa, Polska w europejskiej czołówce przeszczepień wątroby, „Puls Medycyny” z
dnia 03.06.2015 r.
5.

Blikowska Janina, Kiła i rzeżączka atakują Polaków, Rzeczpospolita” z dnia 08.06.2015 r

6. Borstern Grzegorz, Cicha epidemia, „Dobry Tydzień” z dnia 01.06.2015 r.
7. Cholewińska – Szymańska Grażyna, Odciążyć wątrobę, „SHOW” z dnia 15.06.2015 r.
8. Ciemne strony wakacyjnych przygód, „Twoje Imperium” z dnia 22.06.2015 r.
16

III edycja konkursu na projekt aktywizacji zawodowej chorych przewlekle, www.widomosci.onet.pl z dnia
02.06.2015 r.
17
Krzysztof Urbański, Komputery w walce z epidemią, „Rzeczpospolita” z dnia 30.65.2015 r.

12

9. Coraz więcej chorób wenerycznych, „Polska – Głos Wielkopolski” z dnia 10.06.2015 r.
10. Dobra wiadomość dla chorych na WZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia 29.06.2015 r.
11. Dolecka Eliza, Wirusowe zapalenie wątroby typu C: kiedyś wyrok śmierci, dziś choroba
niemal w pełni uleczalna, www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 22.06.2015 r.
12. Drapało- Wiercińska Alicja, Współczesna problemy chorób zakaźnych, „Rzeczpospolita
(dodatek: Pokonać Tabu)” z dnia 26.06.2015 r.
13. Dusza Alicja, Dobre decyzje dla pacjentów z WZW C. Jest decyzja o refundacji,
www.medexpress.pl z dnia 24.06. 2015 r.
14. Dziurdzikowski Andrzej, Zdrowie w tropikach, „Moda na Zdrowie” z dnia 01.06.2015 r.
15. Folkman Anna, Stawiają na bezpieczna profilaktykę, „Głos Szczecina” z dnia 05.06.2015 r.
16. Gajos – Kaniewska Dorota, Nowe leki na liście refundacyjnej od 1 lipca, www.www4.rp.pl z
dnia 24.06.2015 r.
17. Górski Piotr, Szansa na pełny sukces, „Rzeczpospolita” z dnia 23.06.2015 r.
18. Gromadzka – Anzelewicz Jolanta, Strefa tropikalna staje się coraz większa, „Angora” z dnia
07.06.2015 r.
19. Homofobia zwiększa ryzyko AIDS, www.msn.pl z dnia 16.06.2015 r.
20. Horban Andrzej, Dlaczego skuteczne leczenie WZW C jest ważne nie tylko dla samych
chorych, ale dla wszystkich Polaków?, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Przełomowe Terapie)” z
dnia 22.06.2015 r.
21. „Inteligentne prezerwatywy” będą rozpoznawać choroby?, www.nauka.nesweek.pl z dnia
30.06.2015 r.
22. Jak można zarazić się wirusem HPV?, www.kobieta.wp.pl z dnia 12.06.2015 r.
23. Jak prawidłowo założyć prezerwatywę? Edukacja seksualna w szkołach, www.dziennik.com z
dnia 02.06.2015 r.
24. Jak zadbać o wątrobę, „Rewia” z dnia 24.06.2015 r
25. Juszczyk Jacek, Eradykacja HCV – jeszcze mit, czy już realna rzeczywistość?, „Gazeta
Wyborcza (dodatek: Przełomowe Terapie)” z dnia 22.06.2015 r.
26. Kaczmarek Anna, Byłaś u kosmetyczki, sprawdź czy nie jesteś zakażona wirusem HCV – to
może uratować ci życie, www.natemat.pl z dnia 09.06.2015 r.
27. Koncepcyjna prezerwatywa zmienia kolor po zetknięciu z patogenem, www.kopalniawiedzy.pl
z dnia 24.06.2015 r.
28. Kossobudzka Margit, Wszystkie wirusy w kropli krwi, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Tylko
zdrowie)” z dnia 10.06.2015 r.
29. Krężel Monika, Chora wątroba daje charakterystyczne objawy na całym ciele. Objawy chorej
wątroby, www.dziennikzachodni.pl z dnia 08.06.2015 r.
30. Marzec – Bogusławska Anna, HIV/AIDS, „Metro (Zdrowie seksualne)” z dnia 29.06.2015 r.
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31. Matzke Małgorzata, Można wyleczyć żółtaczkę C. Za horrendalną sumę, www.msn.pl z dnia
12.06.2015 r.
32. Medlińska Anna, Rzeżączka – co to za choroba, jakie ma objawy i dlaczego coraz trudniej
jest ją leczyć?, www.mowimyjak.pl z dnia 08.06.2015 r.
33. Można wyleczyć żółtaczkę C za horrendalną sumę , www.fakt.pl z dnia 13.06.2015 r.
34. Mruk Jacek, Rośnie liczba zachorowań na HIV, rzeżączkę i kiłę. Rozwiązłość seksualna zbiera
upiorne żniwo, www.niepoprawni.pl z dnia 09.06.2015 r.
35. Nareszcie wakacje, „Metro (Zdrowie Seksualne)” z dnia 29.06.2015 r.
36. Nie boli, nawet jak choruje, „W sieci” z dnia 22.06.2015 r.
37. Opalenica walczy z wirusem HPV, www.radiomerkury.pl z dnia 08.06.2015 r.
38. Pozbyć się C, „Super Nowości” z dnia 22.06.2015 r.
39. Razem walcząc z AIDS, „Metro (Zdrowie Seksualne)” z dnia 29.06.2015 r.
40. Ruszają szczepienia przeciwko HPV, www.fakt.pl z dnia 19.08.2015 r.
41. Schymalla Iwona, Kluczowa decyzja Ministerstwa Zdrowia, www.medexpress.pl z dnia
26.06.2015 r.
42. Seks przyczyną infekcji, www.republikakobiet.pl z dnia 01.06.2015 r.
43. Spirydowicz Agnieszka, Groźna wolność, „Kurier Szczeciński” z dnia 15.06.2015 r.
44. Spotkanie informacyjne związane z bezpłatnymi szczepieniami HPV dla dziewczynek z
urodzonych w 2002 roku, www.minskmaz.com z dnia 03.06.2015 r.
45. Swoboda w seksie zabija Polaków? Coraz więcej przypadków chorób wenerycznych!,
www.kobieta.fakt.pl z dnia 08.06.2015 r.
46. Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), www.poznan.pl z
dnia 12.06.2015 r.
47. Szczepienia przeciwko HPV, www.zyciesiedleckie.pl z dnia 08.06.2015 r.
48. Szczepionka chroniąca dziewczęta działa po jednej dawce?, www.kopalniawiedzy.pl z dnia
10.06.2015 r.
49. Szymańska Aleksandra, Szczepienia kosztujące życie, „Dziennik Elbląski” z dnia 08.06.2015 r.
50. Test na HCV – prosty krok do zdrowia, „Twoje Imperium” z dnia 22.06.2015 r.
51. III edycja konkursu na projekt aktywizacji zawodowej chorych przewlekle,
www.widomosci.onet.pl z dnia 02.06.2015 r.
52. Urbański Krzysztof, Komputery w walce z epidemią, „Rzeczpospolita” z dnia 30.65.2015 r.
53. Walewski Paweł, Pozbyć się C, „Polityka” z dnia 17.06.2015 r.
54. Wełnicki Marcin -, HIV/AIDS co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?, „Służba Zdrowia”
z dnia 11.06.2015
55. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – groźny czynnik rozwoju raka szyjki macicy oraz
nowotworów głowy i szyi, www.zwrotnikraka,pl z dnia 12.06.2015 r.
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56. Wirus czyha w wątrobie, „Na Żywo” z dnia 18.06.2015 r.
57. Wirus HPV – najważniejsze informacje, które powinnaś wiedzieć, www.zdrowie.com.pl z dnia
10.06.2015 r.
58. Wirus HPV – szczepić się czy nie?, www.dziendobry.tvn.pl z dnia 10.06.2015 r.
59. Woźniak Beata, Problem AIDS jest obok nas, „Poradnik Handlowca” z dnia 01.06.2015 r.
60. Wysocki Konrad, AIDS zbiera krwawe żniwo w Rosji, „Gazeta Polska” z dnia 10.06.2015 r.
61. Zakażenie wirusem HCV – co musisz o nim wiedzieć?, www.choroby-zakazne.wieszja.polki.pl
z dnia 11.06.2015 r.j
62. Zapalenie wątroby to nie wyrok, TV 14 z dnia 15.06.2015 r.
63. Zaszczepią przeciwko HPV, www.mojaolesnica.pl z dnia 03.06.2015 r.
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