Raport nr 4/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w kwietniu
2015 roku.

WPROWADZENIE
W kwietniowych publikacjach dotyczących różnych aspektów HIV/AIDS zwrócono
uwagę na wzrost zakażeń HIV, które odnotowano w ostatnim czasie w niektórych
województwach, a także na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą leczenie osób
seropozytywnych po 50 roku życia.
Wiele miejsca w omawianym miesiącu poświęcono programom profilaktycznym,
szczególnie zaś szczepieniom przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, na które gminy
przeznaczają coraz więcej środków. W tym miesiącu przeciwko HPV zaszczepiono nastolatki
w Toruniu, Gnieźnie, Trzebnicy, Szczecinie, Tarnowskich Górach, Zielonej Górze,
Goleniowie, Nowogardzie, Dobrej, Kołbaskowie, Katowicach, Koszalinie, Słupsku,
Mysłowicach, Tczewie, Chorzowie, Mogilnie, Tychach, Żorach, a także gminach Dobromierz
i Boguchwała.
Dominującym tematem kwietniowych doniesień była akcja „Żółty Tydzień”, która po
raz 30. odbywała się w naszym kraju. Jej celem jest uświadomienie Polakom zagrożeń
związanych z zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby typu A i B oraz edukacja na temat
profilaktyki tych chorób. Temat ten poruszany był nie tylko w ogólnopolskiej prasie, ale
szczególne miejsce w tym miesiącu znalazł we wszystkich lokalnych dziennikach i na
lokalnych stronach internetowych.
Obok profilaktyki zakażeń WZW A i B, ważnym tematem był także problem zakażeń
HCV i wyzwań, jakie we współczesnym świecie niesie ze sobą wirusowe zapalenie wątroby
typu C. Na ten temat dyskutowano podczas kongresu EASL, który odbył się w Wiedniu,
a także w Sejmie - na spotkaniu parlamentarzystów, ekspertów i przedstawicieli środowisk
zajmujących się pacjentami żyjącym z HCV. W naszym kraju jest to problem niezwykle
istotny, bowiem aż 78 proc. Polaków nigdy nie wykonało badania w kierunku zakażenia
wirusem HCV. Polska Grupa Ekspertów HCV szacuje, że w Polsce około 200 tys. jest
aktywnie zakażonych wirusem HCV i wymaga leczenia. Jednak choroba została
zdiagnozowana zaledwie u 30 tys.
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Spośród 67 publikacji, które ukazały się w kwietniu i stały się źródłem niniejszego
raportu – 37 ukazało się w Internecie, pozostałe 30 drukowano na łamach 27 tytułów gazet
i czasopism, wśród których prym wiodły lokalne tytuły.

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
W województwie świętokrzyskim wzrost zakażeń HIV
23 nowe zakażenia HIV i 5 zachorowań na AIDS zarejestrowały służby sanitarne
w województwie świętokrzyskim w 2014 roku. To niemal dwukrotny wzrost w stosunku do
ubiegłych lat (2013 – 15 zakażeń HIV i 2 zachorowania na AIDS, 2012 – 6 zakażeń
i 1 zachorowanie). Więcej zarejestrowanych przypadków zakażeń może świadczyć o większej
świadomości mieszkańców regionu, którzy częściej się badają- mówi przedstawiciel
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kielcach. Jak wynika z danych Punktu
Diagnostyczno–Konsultacyjnego w Kielcach, w którym bezpłatnie i anonimowo można
wykonać test w kierunku HIV, zakażeni to przede wszystkim mężczyźni w wieku 20-39 lat,
heteroseksualni,

nieużywający

narkotyków,

uprawiający

seks

bez

zabezpieczenia

z przygodnymi partnerkami, często na zakrapianej alkoholem imprezie. Coraz częściej wśród
zakażonych zdarzają się młode kobiety. Sporą grupę wśród badających się stanowią osoby
pracujące za granicą1.

Także w Katowicach rośnie liczba zakażonych HIV
Z raportu przedstawionego przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczna
w Katowicach „”Informacje o stanie bezpieczeństwa miasta Katowice 2014 roku” wynika, że
w minionym roku na terenie miasta odnotowano 25 przypadków nowych zakażeń HIV. Rok
wcześniej zarejestrowano 20 zakażeń HIV. Jak więc widać liczba zakażeń HIV wzrasta, dla
porównania w 2010 roku było ich 11. W 2014 roku odnotowano też 5 przypadków
zachorowań na AIDS (wskaźnik zapadalności 1,65/ 100 000 osób). Uzyskany poziom
zapadalności był wyższy od poziomu uzyskanego na terenie kraju (0,38/100 000).
Ogólnie na terenie miasta Katowice w 2014 roku wśród chorób przenoszonych drogą płciową
zanotowano też 16 przypadków kiły, w tym 1 przypadek kiły wrodzonej oraz 4 przypadki
rzeżączki2.
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Iza Bednarz, HIV po świętokrzysku, „Echo Dnia” z dnia 16.04.2015 r.
W Katowicach rośnie ilość przypadków HIV i AIDS, www.infokatowice.pl z dnia 22.04.2015 r.
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ASPEKTY MEDYCZNO - SPOŁECZNE
Seropozytywni 50+ - nowe wyzwania
Osoby zakażone HIV w wieku 50 lat i powyżej są dowodem na niebywały postęp
dokonujący się w leczeniu zespołu nabytego niedoboru odporności – chorobie jeszcze nie tak
dawno nierokującej prawie żadnych szans na skuteczne wyleczenie. Na początku lat 80.
ubiegłego wieku, czyli w czasie pojawienia się epidemii HIV/AIDS, przeciętna długość życia
osób zakażonych HIV nie przekraczała na ogół kilku lat. Jednak w połowie lat 90. wraz
z wprowadzeniem skojarzonej terapii antyretrowirusowej przeciętna długość życia żyjących
z HIV jest zbliżona do populacji ogólnej.
Według danych amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC) w latach 19902000 w USA zanotowano 5- krotny wzrost liczby pacjentów zakażonych HIV w wieku
powyżej 50 lat, w okresie 2000 – 2004 stanowili oni 19-27 proc. żyjących z HIV. Zgodnie
z prognozami na bieżący rok odsetek ten może stanowić nawet 50 proc. Jednak - zdaniem
ekspertów - coraz częściej występujące zjawisko „starzenia się na leczeniu” w grupie osób
zakażonych HIV i chorujących na AIDS to zapowiedź całkiem nowych problemów
zdrowotnych, z którymi przychodzi mierzyć się już dziś. Wiek stanowi bowiem jeden
z najważniejszych czynników prognostycznych dla starzejącej się populacji z HIV – wpływa
na tempo progresji infekcji wirusowej do pełnoobjawowego AIDS, ogólną wydolność
immunologiczną, zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu. Szybszemu starzeniu się osób
zakażonych HIV towarzyszy częstsze występowanie miażdżycy, otyłości lub niedowagi,
ograniczonej aktywności fizycznej, nadciśnienia tętniczego, chorób płuc, cukrzycy, wątroby ,
nerek oraz układu sercowo–naczyniowego. Sytuacja taka stanowi dodatkową trudność dla
lekarza sprawującego opiekę nad starzejącym się pacjentem z HIV.
Oprócz starzejącej się populacji z wcześniej zdiagnozowanym HIV i/lub chorujących
na AIDS w społeczeństwie istnieje także grupa starszych osób, które po raz pierwszy
dowiadują się o swojej infekcji. Szacuje się, że ok. 30 proc. nowych zakażeń HIV jest
efektem zbyt późnego wykrycia zakażenia u osób aktywnych seksualnie. Tymczasem ryzyko
zakażenia od osób z ostrą chorobą retrowirusową jest znacznie wyższe niż od osób
pozostających przez wiele miesięcy w terapii ARV. Takie osoby wymagają od lekarza
umiejętnego przeprowadzenia ich przez długie lata choroby.
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Uważa się, że na istotne ryzyko zakażenia HIV w wieku powyżej 50. roku życia
wpływ mogą mieć takie czynniki, jak podejmowane przez kobiety kontakty seksualne,
zmiany w obrębie narządów płciowych w okresie menopauzalnym sprzyjające łatwiejszemu
zakażeniu HIV, a także sprzyjające warunki do podejmowania ryzykownych zachowań
seksualnych (uzyskiwana na ogół w tym wieku stabilizacja materialna i zawodowa, a także
zmniejszenie obciążeń rodzicielskich na skutek usamodzielnienia się dzieci) 3.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Nowa edycja konkursu Pozytywnie Otwarci
Organizator V edycji konkursu Pozytywnie Otwarci poinformował, że do dnia
26 czerwca 2015 r. można zgłaszać propozycje programów edukacyjnych, których celem jest
m.in. profilaktyka zakażeń HIV na imprezach masowych. Konkurs przeznaczony jest dla
organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz publicznych placówek ochrony
zdrowia, które działają na rzecz profilaktyki HIV/AIDS. Do wygrania są granty finansowe na
kwotę do 20 tys. złotych na wdrożenie najciekawszych projektów edukacyjnych.
Twórcy konkursu Pozytywnie Otwarci oceniają, że imprezy masowe, takie jak
festiwale muzyczne, a nawet dyskoteki są doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji nt.
profilaktyki zakażeń HIV. Dr Andrzej Depko, seksuolog i Prezes Towarzystwa Medycyny
Seksualnej, mówi, że imprezy masowe sprzyjają ryzykownym zachowaniom seksualnym.
Opadają systemy kontroli, pojawiają się za to stany euforyczne oraz poczucie jedności
i szczęścia. Nietrudno w takich sytuacja o przypadkowy seks, który może mieć przykre
konsekwencje. Według dr Depko świadomość, że prezerwatywy chronią nie tylko przed
ciążą, ale także przed chorobami przenoszonymi droga płciową jest wciąż mała wśród
młodzieży. Ponadto młodzi ludzie nie są świadomi, że po każdym ryzykownym kontakcie
seksualnym powinni wykonać test w kierunku HIV. Eksperci wyliczyli, że test taki wykonał
najwyżej co 10 Polak.
Innym, bardzo istotnym obszarem tematycznym tegorocznej edycji konkursu jest
przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów żyjących z HIV w kwestii regularnego
przyjmowania leków. Tylko w ten sposób chorzy mogą zapewnić sobie długie i w miarę
komfortowe życie – przypominają organizatorzy konkursu. Nie wszystkie osoby zakażone
HIV o tym pamiętają.
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Mariusz Kielar, Wyzwania pozytywnej starości, „Służba Zdrowia” z dnia 09.04.2015 r.
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Konkurs Pozytywnie Otwarci prowadzony jest m.in. pod patronatem Krajowego
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mazowieckiego. Granty ufunduje firma Gilead Sciences Polska Sp. z o.o.4

Australijczycy zaprojektowali nowoczesne prezerwatywy
Naukowcy z Uniwersytetu Wollongong zaprojektowali nowe prezerwatywy. Prace nad
nimi rozpoczęli w 2013 r. Specjalne kondomy zostały wykonane z hydrożelu, czyli mocnego i
rozciągliwego materiału, który zachowuje się jak ludzka tkanka. Naukowcy planują także
dodać do prezerwatywy funkcję nawilżającą. Kolejnym etapem badań jest sprawdzenie
reakcji ciała na wykorzystany przez Australijczyków materiał. Naukowcy przetestują przede
wszystkim , jak na działanie hydrożelu zareaguje ludzki mózg.
Wykorzystany przez badaczy materiał nie jest nowym odkryciem. Hydrożel stał się
popularny w ostatnich latach po tym, jak wykorzystano go do produkcji gałek ocznych i
naczyń krwionośnych5.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Chlamydia – choroba może powodować bezpłodność
Bakterie chlamydii potrafią nie dawać żadnych objawów, by nagle w krótkim czasie
doprowadzić nawet do bezpłodności. Chlamydia jest bakterią, która może przetrwać tylko
dzięki styczności z żywym organizmem. Dlatego też do zakażenia dochodzi jedynie
w przypadku bezpośredniego kontaktu z inną osobą. Zwykle przenoszona jest drogą płciową,
co może owocować zarażeniem chlamydiozą. Do tej pory na tę chorobę nie wynaleziono
szczepionki. Jedynym sposobem zminimalizowania ryzyka zakażenia jest stosowanie
prezerwatyw oraz unikanie kontaktów płciowych o podwyższonym ryzyku.
Choroba często jest trudna do zdiagnozowania, gdyż prze długi czas może przebiegać
bezobjawowo. Jej uaktywnienie następuje bez wyraźnych przyczyn. Główne objawy
chlamydiozy to: częstomocz, ból podbrzusza, występowanie bólu i pieczenie podczas
oddawania moczu, charakterystyczne upławy u kobiet oraz specyficzna wydzielina z penisa
u mężczyzn, u kobiet możliwe krwawienie po odbyciu stosunku oraz w czasie między
miesiączkami. W przypadku potwierdzenia rozpoznania stosuje się terapię antybiotykową.
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HIV na imprezach masowych tematem V edycji konkursu Pozytywnie Otwarci, www.wiadomosci.onet.pl z dnia
07.04.2015 r.
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Australijczycy zaprojektowali rewolucyjne prezerwatywy!, www.radiozet.pl z dnia 13.04.2015 r.
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Czas leczenia trwa około 2 tygodni, w tym czasie zalecane jest unikanie kontaktów
płciowych6.

Kiła - inaczej syfilis
Kiła to choroba przenoszona drogą płciową, która jest wynikiem zakażenia krętkiem
bladym. Objawy tej choroby mogą wyglądać następująco:
- niebolesna, twarda grudka występująca na narządach płciowych, która przekształca się w
sączące owrzodzenie znikające po 3-6 tygodniach. To tzw. objaw pierwotny obecny w kile Irzędowej , który pojawia się po 3 tygodniach od zakażenia;
- czerwone, plamiste, grudkowe lub krostkowe wykwity na skórze (osutki), powiększenie
węzłów chłonnych łysienie oraz plamiste odbarwienia skóry. Występują one po kilkunastu
tygodniach od zakażenia w tzw. kile II-rzędowej;
- zmiany w wielu narządach w kile III-rzędowej, m.in. tętniak aorty, uszkodzenie zastawek
serca, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, porażenie nerwowe czy guzy (kilaki), ktre
mogą umiejscowić się w całym organizmie.
Po zdiagnozowaniu kiły konieczne jest leczenie osoby chorej oraz jej partnerów seksualnych
w poradni specjalistycznej7.

USA – 800 osób skarży uniwersytet za zakażenie kiłą
Blisko 800 osób złożyło pozew zbiorowy przeciwko Uniwersytetowi Johnsa Hopkinsa
w USA. Domagają się miliarda dolarów odszkodowania za to, że blisko 65 lat temu setki osób
zostały zakażone kiłą, rzeżączką oraz innymi chorobami wenerycznymi w wyniku badań
prowadzonych przez rząd USA w Gwatemali. Badania prowadzone były w latach 1945-1956.
Miały na celu opracowanie metod zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
Naukowcy i badacze mieli celowo zakażać syfilisem i rzeżączką Gwatemalczyków
świadczących usługi seksualne, a następnie czekać, aż choroby się rozprzestrzenią.
Skarżący stwierdzają w pozwie, że nawet dzieci, sieroty i chorzy psychicznie byli
celowo zakażani. Odmawiano im leczenia, a także przeprowadzano na nich eksperymenty.
Ich uczestnicy odbywali stosunki seksualne z zakażonymi osobami, nieświadomi tego, że są
one chore. Prawnik reprezentujący osoby pokrzywdzone twierdzi, że w procederze brały
udział wpływowe osoby z Uniwersytetu Hopkinsa oraz Fundacji Rockefellera. Nie tylko o
6
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Uwaga na chlamydię! Powoduje bezpłodność, www.kobietamag.pl z dnia 08.05.2015 r.
Kiła, www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 07.04.2015 r.
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wszystkim wiedziały, ale same były architektami tego procederu, zaplanowały go,
nadzorowały i szukały funduszy, by go sfinansować. Uniwersytet odpiera zarzuty – nie
inicjował, nie sponsorował ani też nie przewodził badaniom w Gwatemali8.

Skuteczność szczepień przeciwko HPV
Na dorocznym kongresie AACR (American Association for Cancer Research)
w Filadelfii pokazano dane randomizowanych badań III fazy, które wskazują, że szczepionki
przeciwko wirusowi HPV 15/18 wykazują skuteczność u 84 proc. pacjentek z nowotworami
odbytu oraz u 25 proc. kobiet z aktywnym rakiem szyjki macicy.
Autor publikacji przekonuje, że uzyskane wyniki mogą wskazywać, iż szczepionka
przeciwko HPV 16/18 zapewnia ochronę we wszystkich trzech miejscach. Szczególne
korzyści mogą uzyskać kobiety, u których przed szczepieniem nie stwierdzono widocznych
objawów ekspozycji na HPV9.

Unia Europejska rekomenduje rejestrację nowej szczepionki przeciwko HPV
Europejska Agencja Leków (EMA) rekomenduje rejestrację nowej szczepionki
Gardasil 9 chroniącej przeciwko chorobom wywołanym zakażeniem 9 rodzajami wirusa
brodawczaka ludzkiego. Wcześniejsza wersja szczepionki skierowana była przeciwko
czterem typom HPV – 6, 11, 16 i 18, natomiast nowa szczepionka Gardasil chronić ma
dodatkowo przeciwko pięciu typom – 31, 33, 45, 52 i 58. Te pięć typów HPV jest
odpowiedzialnych za około 20 proc. przypadków raka szyjki macicy. Ponadto HPV wiąże się
z wieloma nowotworami jamy ustnej10.

Szczepionka przeciwko HPV także dla chłopców
Zakażenie wirusem HPV znacząco zwiększa ryzyko raka szyjki macicy u kobiet.
W wielu krajach prowadzone są programy szczepień dziewcząt, które pozwalają uniknąć
około 70 proc. przypadków tego nowotworu.
Od pewnego czasu naukowcy wspominają także o tym, że przeciwko wirusowi HPV
powinno się szczepić także chłopców. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „Cancer”
wskazuje, że szczepienie dwunastolatków może być opłacalną dla systemu opieki zdrowotnej
strategią, zapobiegającą rakowi gardła i krtani u mężczyzn. Badania porównywały koszty
8

Blisko 800 osób skarży uniwersytet w USA za zarażenie syfilisem, www.wyborcza.pl z dnia 02.04.2015 r.
Szczepionka pomoże walczyc nowotworami?, www.portalemedyczne.pl z dnia 22.04.2015 r.
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i skuteczność szczepienia chłopców w Kanadzie w celu zapobiegania nowotworom gardła
i krtani związanym z zakażeniem HPV. Po zastosowaniu modelu statystycznego do populacji
ponad 190 tys. chłopców, badacze doszli do wniosku, że zaszczepienie ich przeciwko
wirusowi, pozwoliłoby zmniejszyć wydatki na przyszłe leczenie nowotworów w tej grupie
o 8-28 mln dol. kanadyjskich. Oszczędność w praktyce byłaby niższa i zależałaby od kosztu
szczepionek, ich skuteczności, kosztu leczenia raka i przeżywalności pacjentów z tego typu
nowotworem.
Szacuje się, że przenoszony drogą płciową wirus brodawczaka ludzkiego może być
odpowiedzialny za 5,2 proc. wszystkich przypadków nowotworów na świecie. Szczepienie
dziewczynek przeciwko HPV jest refundowane (w całości lub częściowo) w większości
krajów w Europie, chłopców jedynie w Austrii i Wielkiej Brytanii. W Polsce szczepienia
takie nie są obowiązkowe, nie znajdują się na liście szczepień zalecanych i nie są
refundowane11.

Seks oralny może powodować raka
W Polsce rośnie liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Co roku na ten rodzaj
raka choruje około 650 tys. osób. Niemal połowa z nich umiera, bowiem zbyt późno trafiają
do lekarza, gdy rak jest już mocno zaawansowany. Zdaniem wrocławskich lekarzy jednym
z powodów jest seks oralny. Jeszcze kilka lat temu na tego typu nowotwory chorowali
mężczyźni. Jednak w ostatnich latach to się zmienia. Coraz częściej chorują kobiety i ludzie
młodzi,

poniżej

40.

roku

życia.

Nierzadkie

są

też

zachorowania

w

grupie

dwudziestoparolatków. Chorują coraz młodsze osoby, co wiąże się z nowym czynnikiem
ryzyka, jakim jest zakażenie wirusem HPV. Infekcja HPV może nastąpić także podczas seksu
oralnego – ostrzegają lekarze12.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Żółty Tydzień (13 – 24 kwietnia)
Już po raz 30. rusza „Żółty Tydzień”. Celem akcji jest uświadomienie Polakom
zagrożeń związanych z zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby typu A i B oraz edukacja
11

Michał Rolecki, Przeciw wirusowi HPV opłaca się Szczepic także chłopców, www.wyborcza.pl z dnia
13.04.2015 r.
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Agata Grzelińska, Seks oralny może powodować raka – ostrzegają wrocławscy lekarza,
www.gazetawroclawska.pl z dnia 02.04.2015 r.
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na temat profilaktyki tych schorzeń. Wirus HAV i HBV, które powodują wirusowe zapalenie
wątroby typu A lub B, przez wiele osób mogą być traktowane jako błahy, niegroźny problem
zdrowotny, jednak w rzeczywistości choroba może mieć nieprzewidywalny przebieg,
a w niektórych przypadkach WZW typu B może ewaluować w poważne schorzenia wątroby.
Podczas 30. edycji „Żółtego Tygodnia” będzie możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat
WZW A i WZW B i zadbać o zdrowie swojej wątroby, korzystając ze szczepień w kierunku
WZW.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) wywołuje wirus typu B (HBV), który
jest do 100 razy bardziej zakaźny niż HIV. Tym typem wirusa można zakazić się poprzez
kontakt z zakażoną krwią np. w trakcie wykonywania zabiegów naruszających ciągłość skóry
(podczas

pobierania

krwi,

zastrzyków,

zabiegów

chirurgicznych,

zabiegów

stomatologicznych, a także poprzez kontakt seksualny). Do zakażenia może dojść także
w gabinetach kosmetycznych, u fryzjera czy w gabinetach tatuażu. Zakażenie wirusem HBV
może prowadzić do wystąpienia nadostrego zapalenia wątroby, marskości i niewydolności
wątroby. Jak donosi WHO tylko w 2010 roku choroby spowodowane przez WZW B i WZW
C łącznie były odpowiedzialne za 1,4 mln zgonów. Od kilku lat WHO podkreśla, że wirus
HBV jest drugim po tytoniu znaczącym czynnikiem rakotwórczym, który może odpowiadać
nawet za 80 proc. przypadków raka wątrobowokomórkowego. Najczęstszą metodą
zapobiegania zakażeniu jest szczepienie ochronne, cechujące się bardzo dobrym profilem
bezpieczeństwa i skuteczności.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba zakaźna. Schorzenie początkowo
rozwijające się w przewodzie pokarmowym, by z czasem zaatakować wątrobę. Wirus
przedostaje się do organizmu zazwyczaj przez kontakt z osobą zakażoną lub zanieczyszczony
pokarm. Według statystyk WHO na WZW A rocznie choruje półtora miliona ludzi na
świecie. Niestety, u ogromnej większości (nawet 90 proc. przypadków) choroba przebiega
zupełnie bezobjawowo. Pozostawione bez leczenia może doprowadzić do nadostrego
zapalenia wątroby, które często jest bardzo groźne dla organizmu. Aby zapobiec chorobie
należy stosować profilaktykę w postaci przestrzegania zasad higieny, kontrolowania jakości
ujęć wody i miejsc przygotowywania posiłków. Zakażeniu zapobiega szczepienie.
Szczepionka zawiera unieszkodliwione wirusy, podaje się ją w dwóch dawkach w odstępie 612 miesięcy. Chroni przez 10 lat13.
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Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A, żółtaczka pokarmowa), www.zdrowie.gazeta.pl z dnia
14.04.2015 r., XXX edycja akcji „Żółty Tydzień”, www.kierunekfarmacja.pl z dnia 16.04.2015 r.
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Wydarzenia – Kongres EASL
W dniach 22-26 kwietnia w Wiedniu odbył się kongres Europejskiego Towarzystwa
do Badań Wątroby (EASL). Omawiano na nim najnowszy raport na temat WZW C, którego
autorzy przekonują, że wirusowe zapalenie wątroby typu C, wywołane przez wirusa HCV,
może wymknąć się spod kontroli, jeżeli każdy kraj nie stworzy narodowej strategii
zwalczania tej choroby. Już dziś WZW C jest ważniejszą przyczyną zgonów ludzi na świecie
niż HIV, gruźlica czy malaria – powiedział prezes World Hepatitis Aliance (WHA),
międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i środowiska pacjentów zajmujące
się chorobami wątroby,
Autorzy raportu przypomnieli, że liczbę osób przewlekle zakażonych HCV szacuje się
na 130-170 mln, a liczbę zgonów z tego powodu na 300 – 500 tys. rocznie. Jednocześnie
aż 75 proc. osób żyjących z HCV nie ma zdiagnozowanego zakażenia i jedynie 3-5 proc.
rocznie

otrzymuje

terapię.

Ponadto

infekcja HCV

jest

główną

przyczyną

raka

wątrobowokomórkowego na świecie – w krajach Europy odpowiada ona za 60-70 proc.
wszystkich przypadków tego nowotworu. Jest to również wiodąca przyczyna przeszczepów
wątroby - z powodu zaawansowanej marskości lub raka. Twórcy raportu prognozują, że
ponieważ do roku 1989, przed którym HCV nie był znany, zakażenia szerzyły się szybko,
a uszkodzenia wątroby z powodu infekcji ujawniają się najczęściej po 20-30 latach.
W najbliższym czasie będziemy obserwować wzrost liczby powikłań i zgonów z powodu
WZW C.
Według autorów raportu rządy państw nie poradzą sobie z tą epidemią bez stworzenia
narodowych planów ich kontroli. Plany te powinny uwzględniać cztery aspekty: profilaktykę
pierwotną, czyli zapobiegania nowym zakażeniom, zwiększenie dostępu do diagnostyki
WZW C, zapewnienie dostępu do skutecznych terapii oraz monitorowanie efektów narodowej
strategii14.

Polityka państwa – o WZW C w Sejmie
O problemach związanych z opieką nad pacjentami żyjącymi z HCV rozmawiali
parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele środowisk pacjentów zakażonych HCV podczas
konferencji „Epidemiologia, diagnostyka i terapia HCV”, która odbyła się w Sejmie. Wszyscy
zastanawiali się nad możliwościami poprawy stanu opieki nad pacjentami z WZW C oraz na
14

Epidemia WZW C może wymknąć się spod kontroli, www.niepelnosprawni.pl z dnia 27.04.2015 r.
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obniżenie rosnących kosztów leczenia choroby i jej powikłań: marskości oraz raka wątroby.
Pacjenci i eksperci jednogłośnie wskazali na potrzebę wprowadzenia Narodowego Programu
Zapobiegania i Zwalczania HCV. Główne postulaty zgłoszone podczas spotkania dotyczyły
konieczności: powstrzymania narastających zagrożeń zdrowotnych poprzez wpisanie badania
przesiewowego anty – HCV do koszyka świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece
zdrowotnej; stworzenia strategii optymalizacji opieki nad pacjentami zakażonymi HCV,
z naciskiem na poprawę dostępu do nieinwazyjnego diagnozowania oraz do innowacyjnych
terapii poprzez zmianę treści programu lekowego; podjęcia inicjatywy w celu opracowania
i wdrożenia Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania HCV oraz zaplanowania
takiego działania w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, który obecnie jest na etapie
konsultacji publicznych15.

Czy w Polsce zakażeni HCV mają szansę na nowe terapie?
Na początku 2015 roku Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do obrotu na
rynku europejskim nowe „bezinterferonowe” terapie w WZW typu C, które gwarantują
skuteczność na poziomie 90-100%, niezależnie od zaawansowania choroby, wcześniejszej
historii leczenia, schorzeń towarzyszących. Dotychczasowe gwarantowały 50-80% u chorych
„łatwych do leczenia”, czyli u wcześniej nieleczonych z niewielkim włóknieniem wątroby.
Terapie „bezinterferonowe” praktycznie nie powodują działań ubocznych, a jeżeli już , to ich
znaczenie praktyczne dla pacjenta jest niewielkie (terapia interferonowa powodowała objawy,
które często wymagały przerwanie terapii), trwają u większości pacjentów 12 tygodni i tylko
czasem muszą być wydłużone do 24 tygodni (terapie interferonowe trwały 48 tygodni),
Terapie „bezinterfrronowe” są w całości doustne, natomiast interferon wymagał
cotygodniowych iniekcji.
Aby polscy pacjenci mogli skorzystać z przełomowych terapii, należy jak najszybciej
przeprowadzić procedury refundacyjne, prowadzące do zmiany aktualnego Programu
terapeutycznego dla HCV. Najwięcej w tym zakresie zależy od Ministerstwa Zdrowia,
AOTMiT i NFZ – twierdzą eksperci16.

15
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Potrzebna lepsza opieka nad pacjentami z WZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia 22.04.2015 r.
Nowe terapie już są, teraz czas na refundację, „Służba Zdrowia” z dnia 01.04.2015 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w kwietniu 2015 r.
1. Australijczycy zaprojektowali rewolucyjne prezerwatywy!, www.radiozet.pl z dnia
13.04.2015 r.
2. Bakterie spod grzebienia, „Kronika Beskidzka” z dnia 01.04.2015 r.
3. Barełkowska

Karolina,

Darmowe

szczepionki

dla

13-letnich

dziewczynek,

„Gnieźnieński Tydzień” z dnia 03.04.2015 r.
4. Bednarz Iza, HIV po świętokrzysku, „Echo Dnia” z dnia 16.04.2015 r.
5. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, www.szczecin.tvp.pl z dnia 10.04.2015 r.
6. Biała Martyna, Michał Biały, Inglot Małgorzata, Zakażenie HIV w gabinecie
stomatologicznym – czy można go uniknąć?, „Stomatologia Współczesna” z dnia
10.04.2015 r.
7. Blisko 800 osób skarży uniwersytet w USA za zarażenie syfilisem, www.wyborcza.pl z
dnia 02.04.2015 r.
8. Chorobowe podsumowanie, „Gazeta Krakowska Gorlicka” z dnia 07.04.2015 r.
9. Do

większości

zakażeń

HCV

dochodzi

w

placówkach

służby

zdrowia,

www.zdrowie.abc.com.pl z dnia 21.04.2015 r.
10. Dusza Alicja, W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wprowadzeniem
nowoczesnej terapii HCV, www.medexpress.pl z dnia 22.04.2015 r.
11. Eksperci: nie ma grup ryzyka narażonych na HIV, są ryzykowne zachowania,
www.rynekzdrowia.pl z dnia 05.01.2015 r.
12. Epidemia WZW C może wymknąć się spod kontroli, www.niepelnosprawni.pl z dnia
27.04.2015 r.
13. Gmina Dobromierz: zaszczepiły się przeciwko rakowi, ”Wiadomości Świdnickie” z
dnia 27.04.2015 r.
14. Fedorowicz Małgorzata, Wątroba potrzebuje ochrony, „Nowa Trybuna Opolska” z
dnia 17.04.2015 r.
15. Grzelińska Agata, Seks oralny może powodować raka – ostrzegają wrocławscy
lekarza, www.gazetawroclawska.pl z dnia 02.04.2015 r.
16. HIV na imprezach masowych tematem V edycji konkursu Pozytywnie Otwarci,
www.wiadomosci.onet.pl z dnia 07.04.2015 r.
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17. Kicha, więc pewnie ma HIV, czyli co polska młodzież wie o HIV AIDS,
www.ponton.natemat.pl z dnia 16.04.2015 .
18. Kielar Mariusz, Wyzwania pozytywnej starości, „Służba Zdrowia” z dnia 09.04.2015
r.
19. Kiła, www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 07.04.2015 r.
20. Miedźwiecka Ewa, Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV, „Polska – Gazeta
Wrocławska” z dnia 03.04.2015 r.
21. Mniej intymnych chorób , „Express Ilustrowany” z dnia 21.04.2015 r.
22. Może doprowadzić do utraty wzroku, a nawet śmierci. Koniecznie się zbadaj!,
www.kobieta.interia.pl z dnia 16.04.2015 r.
23. Najważniejsza jest profilaktyka, „Super Express” z dnia 13.04.2015 r.
24. Nowe leki efektywne w terapii wirusowego zapalenia wątroby, www.pulsmedycyny.pl
z dnia 27.04.2015 r.
25. Nowe terapie już są, teraz czas na refundację, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.04.2015 r.
26. Nowe schematy lekowe profilaktyki poekspozycyjnej zakażenia HIV, www.mp.pl z
dnia 01.04.2015 r.
27. Pomyśl o swojej wątrobie, „Super Express” z dnia 17.04.2015 r.
28. Postaw na profilaktykę, „Głos Tygodnik Nowohucki” z dnia 24.04.2015 r.
29. Postaw na profilaktykę, „Super Express” z dnia 10.04.2015 r.
30. Potrzebna lepsza opieka nad pacjentami z WZW C, www.pulsmedycyny.pl z dnia
22.04.2015 r.
31. Powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o HIV i AIDS rozstrzygnięte,
www.aktualnosci.zambrow.org z dnia 30.04.2015 r.
32. Rak szyjki macicy. Bezpłatne szczepienia dla dziewczynek,
www.gniezno.naszemiasto.pl z dnia 01.04.2015 r.
33. Rolecki Michał, Przeciw wirusowi HPV opłaca się Szczepic także chłopców,
www.wyborcza.pl z dnia 13.04.2015 r.
34. Sas Maciej, Bakterie nie są tak durne, jak nam się wydaje. One potrafią się uczyć,
„Polska „ z dnia 30.04.2015 r.
35. Seks na emeryturze, „Od A do Z” z dnia 29.04.2015 r.
36. Skarul Bogna, Jak najskuteczniej chronić swoją wątrobę, „Głos Szczeciński” z dnia
23.04.2015 r.
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37. Spirydowicz Agnieszka, Szczepienia dla wybranych, „Kurier Szczeciński” z dnia
02.04.2015 r.
38. Stachura Anna, Zaszczep swoje dziecko przeciwko HPV, www.itvm.pl z dnia
14.04.2015 r.
39. Szczepienia

HPV

Żory:

Ruszyła

darmowa

kampania

szczepień,

www.zory.naszemiasto.pl z dnia 29.04.2015 r.
40. Szczepienia przeciw HPV, www.slupsk.ug.gov.pl z dnia 13.04.2015 r.
41. Szczepienia przeciwko HPV ruszają wkrótce, www.tarnowskiegory.pl z dnia
02.04.2015 r.
42. Szczepionka pomoże walczyć z nowotworami?, www.portalemedyczne.pl z dnia
22.04.2015 r.
43. Tangaszewska Sylwia, Toruń walczy z rakiem, „Gazeta Wyborcza – Toruń” z dnia
01.04.2015 r.
44. Test na HPV może uratować życie, www.poradnikzdrowie.pl z dnia 28.04.2015 r.
45. Trzebnica szczepi dziewczynki przeciwko wirusowi HPV,
www.trzebnica.naszemiasto.pl z dnia 01.04.2015 r.
46. Trwa Żółty Tydzień, „Kurier Poranny” z dnia 16.04.2015 r.
47. Trzeba się szczepić, „Super Tydzień Chełmski” z dnia 20.04.2015 r.
48. XXX edycja akcji „Żółty Tydzień”, www.kierunekfarmacja.pl z dnia 16.04.2015 r.
49. Tychy: kolejna edycja szczepień przeciwko HPV, www.rynekzdrowia.pl z dnia
29.04.2015 r.
50. Unia Europejska rekomenduje rejestrację szczepionki Gardasil 9, www.eonkologia.pl z dnia
09.04.2015 r.

51. Ustrzeż się zapalenia wątroby, „Gazeta Pomorska- Grudziądz” z dnia 09.04.2015 r.
52. Uwaga na chlamydię! Powoduje bezpłodność, www.kobietamag.pl z dnia
08.05.2015r.
53. W Sejmie o diagnostyce, terapii i skali problemu HCV w Polsce, www.sejm24.pl z
dnia 20.04.2015 r.
54. Warchala Magdalena, Szczepionka nie sprowadzi córki na złą drogę, „Gazeta
Wyborcza – Katowice” z dnia 13.04.2015 r.
55. Wełnic Rajmund, Rodzice trzynastolatek, ruszają szczepienia, „Głos Koszaliński” z
dnia 13.04.2015 r.
56. Wierny partner gwarancją zdrowia?, www.zwierciadlo.pl z dnia 02.04.2015 r.
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57. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV, www.chorzow.ue z dnia 17.04.2015 r.
58. Wirus groźniejszy od HIV, „Panorama Leszczyńska” z dnia 23.04.2015 r.
59. Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A, żółtaczka pokarmowa),
www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 14.04.2015 r.
60. W Katowicach rośnie ilość przypadków HIV i AIDS, www.infokatowice.pl z dnia
22.04.2015 r.
61. W powiecie mogileńskim eksperci namawiali do szczepienia dzieci i młodzieży,
www.pomorska.pl z dnia 24.04.2015 r.
62. Zadbaj o wątrobę, „Metro” z dnia 20.04.2015 r.
63. Zadbaj o zdrowie córki. Zaszczep ją bezpłatnie przeciwko zakażeniom HPV,
www.rzeszow24.pl z dnia 07.04.2015 r.
64. Zaszczep się. Trwa Żółty Tydzień, „Głos Szczeciński” z dnia 21.04.2015 r.
65. Zaszczep się przeciwko wirusowi groźniejszemu niż HIV, „Super Nowości” z dnia
13.04.2015 r.
66. Żółty Tydzień, „Express Bydgoski” z dnia 13.04.2015 r.
67. Żółty Tydzień po raz trzydziesty, „Puls Medycyny” z dnia 15.04.2015 r.
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