Raport nr 2/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w lutym 2015 roku.

WPROWADZENIE
Badania nad szczepionką przeciwko HIV, odkrycie nowego, wyjątkowo agresywnego
szczepu HIV, test w kierunku HIV, który można wykonać, korzystając ze specjalnej aplikacji
w smartfonie oraz podejmowanie nowych działań na polu profilaktyki HIV/AIDS – to główne
tematy związane z HIV/AIDS, podejmowane przez autorów publikacji na łamach prasy
i stron internetowych w marcu 2015 r..
Te i inne istotne dla omawianej w tym raporcie problematyki tematy zostały
przedstawione na łamach stron internetowych (23 publikacje) i w 17 tytułach prasy
(29 publikacji). W następujących dziennikach drukowano więcej niż jedną publikacje z tego
zakresu: Rzeczpospolita* - 4, Gazeta Wyborcza* - 3, Polska* - 3, Głos Pomorza* - 3, Echo
dnia* - 3, Dziennik Gazeta Prawna – 2 (* - uwzględniono lokalne wydania dzienników).
Należy dodać, że omawiając poszczególne tematy, wybrano tylko niektóre strony
internetowe, bowiem te same informacje znajdowały się na wielu różnych stronach.

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS

ASPEKTY MEDYCZNE
Szykuje się przełom w walce z AIDS
Amerykanie opracowali preparat chroniący przed zakażeniem HIV. Eksperyment
przeprowadzono na razie tylko na kilku małpach z gatunku rezus, które próbowano zakazić,
wstrzykując im duże dawki wirusów. Żadne z zaszczepionych zwierząt nie zachorowało przez
40 tygodni od podania preparatu. Naukowcy uważają, że szczepionka może działać także po
zakażeniu, skutecznie zwalczając aktywnego wirusa.
Prof. Michael Farzan ze Scripps Research Institute, stojący na czele zespołu, który
opracował szczepionkę, mówi, że „jesteśmy bliżej niż ktokolwiek inny, jeśli chodzi o ochronę
przed HIV”.
Preparat opracowany przez specjalistów ze Scripps Research Institute działa inaczej
niż wcześniejsze szczepionki, wpływające na układ odpornościowy. Naukowcy wybrali
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cząsteczki potrafiące zablokować wniknięcie HIV do komórek organizmu – tym samym
hamujące rozwój choroby Następnie przypisali komórkom kod pozwalający na samodzielną
produkcję takich cząsteczek, pozwalając organizmowi na samodzielne przeciwdziałanie.
Wyniki badań są obiecujące, jednak należy pamiętać, że testy z udziałem ludzi dopiero przed
specjalistami z firmy Scripps Research Institute1.

Odkryto nowy szczep HIV
Na Kubie odkryto nowy szczep HIV, który jest wyjątkowo agresywny i bardzo szybko
podlega mutacjom. Zidentyfikowana forma wirusa wywołuje AIDS w ciągu trzech lat,
podczas gdy wcześniej trwało to od sześciu do dziesięciu lat. Nowa odmiana jest kombinacją
materiału biologicznego trzech różnych wirusów, co czyni ją wyjątkowo agresywną. Wirus
nie wywołuje ostrzegawczego etapu infekcji, w wyniku którego powstają różne zmiany
chorobowe, przez co ujawnia się dopiero po 3 latach od zakażenia. To znacznie zmniejsza
szanse na skuteczne leczenie.
Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium w Belgii zbadali 95 pacjentów
Instytutu Medycyny Tropikalnej Pedro Kouri w Hawanie – 73 z nową odmianą wirusa i 22 ze
starą. Zaobserwowali, że w przypadku zrekombinowanego wirusa w organizmach pacjentów
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immunologicznego i działające poprzez białko CCR5. Duże stężenia RANTES powoduje, że
białek CCR5 jest zbyt mało w stosunku do zmutowanych wirusów. Z tego powodu wirusy
zagnieżdżają się w innym dostępnym białku – CXCR4. To sprawia, że odkryta odmiana
wirusa może skutecznie się replikować i łatwo przechodzić do najgroźniejszego w skutkach
etapu inwazji na organizm człowieka bez objawów ostrzegawczych – wyjaśnia prof. Anne–
Mieke Vandamme kierujący zespołem naukowców w Lowanium, którzy odkryli nowy typ
HIV2.

Nagroda dla polskiego naukowca za odkrycie struktury HIV
Prof. Mariusz Jaskólski z UAM oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN wraz z
dr. Alexandrem Włodawerem z Narodowego Instytutu Raka w USA otrzymali prestiżową
nagrodę za „wzorową współpracę naukową”. Polsko–Amerykańską Nagrodę Naukową
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przyznaje Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of
Science.
Dr Włodawer wraz z prof. Jaskólskim w 1988 r. zajęli się najpoważniejszym wówczas
problemem biologiczno--medycznym – białkiem wirusa HIV. Badania w tym temacie
prowadził wówczas także zespół z koncernu farmaceutycznego Merck, a obie grupy swoje
prace opublikowały w odstępie kilku dni , jednak wyniki znacząco się różniły. Okazało się, że
to zespół Włodawera miał rację, przez co naukowcy mogli przystąpić do opatentowania
i produkcji leku. Pierwsza dawka powstała w rekordowym tempie siedmiu lat po
opublikowaniu wyników.
Retrowirus HIV posiada trzy enzymy, które kontrolują jego funkcjonowanie.
Naukowcy wybrali jeden z nich – proteazę. Ten enzym precyzyjnie rozcina produkowane
przez retrowirusy białka – tłumaczy prof. JaskólskiWkrótce farmakolodzy na bazie opisanej
struktury opracowali lek na AIDS – Invirase. Działa on w taki sposób, aby HIV nie mógł się
rozprzestrzeniać w organizmie, a zakażanie kolejnych komórek zostało zablokowane3.

Smartfon jako małe laboratorium
Smartfony rozwinęły się na tyle, że funkcja wykonywania i odbierania połączeń jest
tylko jedną z wielu dostępnych funkcji. Naukowcy pracując nad udoskonaleniem właściwości
telefonów, próbują nadać im cechy urządzeń diagnostycznych, co staje się bardzo
obiecującym obszarem mobilnych innowacji. Najnowszym pomysłem naukowców jest
przekształcenie smartfona w przenośne laboratorium, które w ciągu 15 minut będzie w stanie
wykryć trzy markery chorób zakaźnych. Do analizy będzie potrzebne jedynie nakłucie palca i
niewielka ilość krwi.
Urządzenie wykonuje test immunoenzymatyczny (ELISA), a do przetwarzania danych
wystarczy smartfon lub komputer. Twórcy zapewniają, że urządzenie łączy mechaniczne,
optyczne i elektroniczne sposoby laboratoryjnego badania krwi. Dzisiaj testy immunologiczne
służące wykrywaniu przeciwciał anty–HIV i przeciwciał charakterystycznych dla kiły
wrodzonej i nabytej muszą być wykonywane oddzielnie.
Opis urządzenia i wyniki badań zaprezentował magazyn „Science Translational
Medicine”. Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Samuela K. Sia z Uniwersytetu
Columbia w Nowym Jorku przedstawił prototypowy analizator w formie nakładki na telefon,
która jest w stanie wykryć obecność przeciwciał anty - HIV i kiły w próbce krwi. Urządzenie
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zostało wykorzystane w Rwandzie, gdzie przetestowano stu chętnych mieszkańców. Okazało
się, że jego skuteczność wahała się od 92 do 100 proc.
Poza skutecznością nakładki, warto wspomnieć o kosztach produkcji. Specjalistyczny
sprzęt do analizy stosowany w laboratoriach kosztuje od 18 tys. dolarów wzwyż, natomiast
koszt nakładki na telefon wynosi zaledwie 34 dolary. Naukowcy mają nadzieję, że biorąc pod
uwagę skuteczność i cenę, być może w przyszłości ich pomysł zastąpi profesjonalny sprzęt
medyczny4.

Słupsk – otworzono pracownię biologii molekularnej
Słupskie centrum krwiodawstwa otworzyło pierwszą w mieście pracownię biologii
molekularnej, badającą obecność wirusów HBV, HCV i HIV. Obecność wirusów
wywołujących zapalenie wątroby oraz AIDS jest standardowo badana w osoczu krwi
pobieranej od krwiodawców. Do tej pory próbki krwi krwiodawców każdorazowo były
mrożone, pakowane i przewożone do Gdańska lub Poznania, a na wynik trzeba było czekać.
Teraz otworzona w słupskim centrum krwiodawstwa pracownia biologii molekularnej takie
badania wykonuje na miejscu, a wyniki dostępne są na następny dzień5.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Rusza nietypowa kampania edukacyjna
Streetworkerzy ze Stowarzyszenia Program Stacja i Społecznego Komitetu ds. AIDS
odwiedzą warszawskie agencje towarzyskie, prywatne mieszkania, ulice i dworce w ramach
projektu „Pozytywnie Otwarci”, by edukować w zakresie problematyki HIV/AIDS. Podczas
wizyt będą ostrzegać o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą HIV/AIDS i inne choroby
przenoszone drogą płciową, informować o profilaktyce i różnych formach wsparcia.
Wolontariusze od kilku lat pomagają osobom świadczącym usługi seksualne w stolicy. Kilka
razy w tygodniu organizują dyżury uliczne, podczas których mogą one anonimowo
i bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne czy poradę prawną. Aktywiści pomagają
również w znalezieniu noclegu oraz pracy, a także rozdają prezerwatywy, lubrykanty i ulotki
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dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową i zasad bezpieczeństwa podczas seksu.
Projekt ten będzie realizowany do września6.

Krajowe Centrum ds. AIDS na Dzień Zakochanych
Z okazji Walentynek Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami
przygotowało akcję pod hasłem ”Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”, która
ma zachęcić przede wszystkim młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.
Wykonanie takiego testu jest wynikiem troski o zdrowie – zarówno swoje własne, jak
inaszego Walentego lub Walentynki – przekonują autorzy. Organizatorzy mają nadzieję, że
wspólnie uda się skutecznie zachęcić do testowania i tym samym promować prozdrowotne
zachowania7.

Września – Bezpieczne Walentynki 2015
Z okazji obchodzonego 14 lutego Święta Zakochanych Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
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Walentynki”której hasło przewodnie brzmi „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić
test”. W związku z tym przeprowadzono szereg działań edukacyjnych zachęcających
społeczeństwo do zainteresowania się problematyką HIV/AIDS. Dotyczy to szczególnie osób
dorosłych, aktywnych seksualnie oraz młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania
seksualne. Promowano także i zachęcano do wykonania testu w kierunku HIV. W szkołach
ponadgimnazjalnych przeprowadzono dodatkowe spotkania edukacyjne. W trosce o zdrowie
przedstawiono także broszurę przygotowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS „Zakażenia
przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie”, w której autorzy przekonują, że tylko
od nas samych zależy bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich, dlatego musimy wiedzieć,
w jaki sposób uniknąć zakażenia HIV8.

W Kole „Bezpieczne Walentynki”
O mechanizmach działania HIV w organizmie człowieka oraz objawach i metodach
zapobiegania zakażeniu rozmawiano z młodzieżą ponadgimnazjalną na spotkaniu
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zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole. Wykład odbył
się w ramach akcji „Bezpieczne Walentynki”. Rozdano także młodzieży materiały
informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową9.

Kutno - rozmowy z młodzieżą na temat profilaktyki HIV/AIDS
W siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odbyła się
rozmowa pracownic Oświaty Zdrowotnej i Ochrony Zdrowia z młodzieżą z Zespołu Szkół nr
3 w Kutnie, w ramach której młodzi ludzie wysłuchali informacji nt. profilaktyki HIV/AIDS
oraz możliwości wykonania testu w kierunku HIV przez osoby, które mają podejrzenie, że
mogły ulec zakażeniu.
Dla młodzieży przygotowano krzyżówkę z hasłem „Bezpieczne zachowania ochroną
przed HIV”, mini warsztaty związane z profilaktyką chorób przenoszonych drogą płciową
oraz poinformowano o akcji profilaktycznej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mój Walenty jest
the best, idzie ze mną zrobić test”, mającej na celu zachęcenie przede wszystkim młode,
pełnoletnie osoby do wykonywania testu w kierunku HIV”10.

INNE
Wenezuela – kosmiczne ceny za prezerwatywy
Wenezuela – kraj o jednym z najwyższych wskaźników zakażeń przenoszonych drogą
płciową w Ameryce Południowej – jest pogrążona w kryzysie gospodarczym. Jednym
z problemów kraju, jest deficyt środków antykoncepcyjnych. Za opakowanie 36 prezerwatyw
trzeba tam zapłacić 4760 boliwar, czyli ok. 750 dolarów11.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Choroby przenoszone drogą płciową zbierają żniwo wśród młodzieży
Badania wskazują, że młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie ze
sobą rzeżączka czy chlamydia. Wydawać by się mogło, że te wstydliwe choroby odeszły już
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do lamusa. Okazuje się jednak, że sytuacja jest poważna - mówi Anna Marzec- Bogusławska,
dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Nastąpił powrót kiły i rzeżączki, problematyczne zaś
jest leczenie, bo choroby te mają różne szczepy i zdiagnozowanie ich jest trudne. Ekspertka
dodaje, że najnowsze badania specjalistyczne wskazują, że rzeżączka staje się powoli chorobą
nieuleczalną. Przestrzega również, że konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych
mogą być często dramatyczne. Tymczasem młodym ludziom brakuje wyobraźni
i świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą seks bez zabezpieczeń - dodaje12.

Wielka Brytania – darmowe prezerwatywy od 13 lat
„The Guardiln” podaje, że związku z tym, że Wielka Brytania ma największą
w Europie liczbę nieletnich matek, tamtejsza publiczna służba zdrowia będzie rozdawać
darmowe prezerwatywy wśród 13-latków. Celem tego projektu jest zmniejszenie liczby
niechcianych ciąż oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród nieletnich. Nastolatki,
dzięki specjalnej karcie będą mogli wykupić abonament na prezerwatywy (C-Card).
Jak informuje portal Londynek.net osoba w wieku 13-24 lata jest uprawniona do
sześciokrotnego skorzystania z pakietu ze środkami antykoncepcyjnymi, po czym abonament
musi zostać odnowiony. Jeden pakiet zawiera 12 prezerwatyw oraz lubrykant. Wspomniane
C-Card można otrzymać w szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia i aptekach. Nastolatki
mogą także liczyć na wskazówki, dotyczące bezpiecznego używania zawartości paczki,
udzielane przez doradców.
Projekt podzielił brytyjskie społeczeństwo - jego zwolennicy są zdania, że pozwoli on
na uchronienie młodych przed przedwczesną ciąża oraz chorobami przenoszonymi drogą
płciową. Przeciwnicy zaś uważają, iż darmowe rozdawanie prezerwatyw zachęca nieletnich
do uprawiania seksu w młodym wieku13.

Nowa szczepionka przeciwko HPV
Szczepionka przeciwko HPV zawierająca dziewięć szczepów wirusa może skutecznie
obronić przed rakiem szyjki macicy. Badanie przeprowadzone z udziałem 14 tysięcy kobiet
potwierdza jej wysoką skuteczność i bezpieczeństwo.
9-walentna szczepionka przeciwko HPV może wyprzeć z rynku obecnie stosowaną,
zawierająca zaledwie cztery szczepy wirusa. Jak donoszą badacze w prestiżowym
12
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czasopismie „New England Journal of Medicine”, nowy preparat chroni przed zmianami
cytologicznymi spowodowanymi wszystkimi uwzględnionymi w szczepionce szczepami.
U osób bez czynnej infekcji skuteczność wyniosła 96,7 proc
Obecnie stosowane szczepionki Gardasil oraz Cervarix zawierają tylko 4 spośród
kilkudziesięciu szczepów wirusa HPV. Są to szczepy: 6,11,16,18, które powodują największą
ilość nowotworów szyjki macicy (70% jest spowodowanych przez szczepy 16,18). Jednak od
wielu lat wiadomo, że nie są one jedyne. HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 są podłożem kolejnych
15-20% zmian nowotworowych. Uwzględnienie ich w szczepionce może zatem znacząco
poprawić jej skuteczność. Bezpieczeństwo nowego preparatu jest wysokie, jednak jego
stosowanie wiąże się z większą ilością reakcji lokalnych w postaci bólu i zaczerwienienia
w miejscu iniekcji14.

Jak chronić się przed HPV?
Zakażenia HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) są najbardziej powszechną infekcją
przenoszoną drogą płciową. Niestety wiedza na temat profilaktyki nie należy do powszechnej.
Dane statystyczne pokazują, że około 80 proc. aktywnych seksualnie kobiet na pewnym
etapie swojego życia ulega zakażeniom HPV. Szczyt wykrywalności HPV w Polsce
występuje pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, a rak szyjki macicy (wywołany HPV) to również
choroba młodych kobiet. Uświadomienie tego faktu jest bardzo istotne, ponieważ nadal
panuje przekonanie, że na raka chorują raczej ludzi starsi. Od niedawna wiadomo, że wirus
HPV wywołuje nie tylko raka szyjki macicy, a odpowiada także za zmiany nowotworowe
w obrębie sromu czy odbytu.
Transmisja zakażenia wirusem HPV odbywa się głównie drogą płciową. Wśród
zachowań niebezpiecznych znajdują się kontakty seksualne z wieloma partnerami, a także
seks oralny i analny. Nawet korzystanie z prezerwatyw nie zapewnia 100 procentowej
ochrony. W przypadku, gdy zmiany wywołane przez wirusa HPV (np. brodawki)
zlokalizowane są na narządach płciowych zewnętrznych (prącie, srom) istnieje ryzyko
przeniesienia zakażenia przez bieliznę, ręczniki, akcesoria wspólnego użytku. Wszelkie
czynności mechaniczne, takie jak dotyk, pocieranie czy drapanie mogą być przyczyną
zakażenia. Nie można więc bagatelizować podstawowych zasad higieny.
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Na rynku usług diagnostycznych stosuje się wiele testów wykrywających różną ilość
genotypów HPV. Diagnostyka infekcji HPV nie powinna ograniczać się tylko do stwierdzenia
obecności wirusa lub jego przynależności do grupy nisko- bądź wysokogennych.
Na podstawie badań biologii molekularnej można również określić stopień zaawansowania
infekcji. Jesteśmy też w stanie uzyskać informację, czy proces powstawania raka szyjki
macicy (przy zakażeniu typem wysokogennym) już się rozpoczął. Wykładnikiem
bezpośredniego zagrożenia jest dodatni test mRNA HPV – potwierdza obecność wirusa
i zwiększone ryzyko rozwoju zmian nowotworowych15.

Szczepienia przeciwko HPV nie mają wpływu na zachowania seksualne
Od kiedy na rynku pojawiły się szczepionki przeciwko zakażeniom HPV, wielu
rodziców, jak również lekarzy i polityków, wyrażało obawę, że szczepienie to może
przyczynić się do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych przez nastolatki i tym
samym zwiększyć zapadalność młodych kobiet na choroby przenoszone drogą płciową.
W badaniu opublikowanym w JAMA Internal Medicine, naukowcy z Harvard Medical
School i University of Sothern California zbadali, czy szczepienia przeciwko HPV wiąże się
ze zwiększeniem zapadalności na STI (chlamydia, rzeżączka, opryszczka narządów
płciowych, kiła zakażenie HIV). Dane obejmujące okres od stycznia 2005 roku do grudnia
2010 roku, pozyskano z oficjalnych baz medycznych firm ubezpieczeniowych. Do badania
włączono 207 000 nastolatek – 21 610 szczepionych przeciwko HPV (grupa zaszczepiona)
i 186 000 nieszczepionych (grupa kontrolna).
Zapadalność w roku poprzedzającym szczepienia była większa w grupie
zaszczepionej. Rok po zaszczepieniu przeciwko HPV zapadalność na STI zwiększyła się
zarówno w grupie zaszczepionej, jak i nieszczepionych. Przeprowadzono analizę, w której
porównano zmianę na zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową przed i po
szczepieniu w grupie zaszczepionej ze zmianą w zapadalności w analogicznym okresie
w grupie kontrolnej. Analiza wykazała, że tempo wzrostu zapadalności na STI nie różniło się
istotnie od tempa w grupie kontrolnej. Jest to kolejne badanie, którego wyniki mogą stanowić
kontrargument specjalistów zdrowia publicznego dla obaw zgłaszanych przez rodziców,
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Bożena Lańska, Mariola Sienkiewicz, Wirus HPV – wiesz, jak się przed nim chronić ?,
www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 05.02.2015 r.
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jakoby szczepienia przeciwko HPV wiązało się z podejmowaniem ryzykownych zachowań
seksualnych przez ich dzieci16.

Programy profilaktyki zakażeń HPV
Szczecinek – miasto wyłoży 70 tys. zł na szczepienia
Bezpłatne

szczepienia

przeciwko

HPV

spotykają

się

z

coraz

większym

zainteresowaniem mieszkańców. Szczecinek, podobnie jak wiele innych samorządów, po raz
kolejny ma sfinansować takie szczepienia. Ogłoszono przetarg na realizację tego zadania,
które wpisuje się w tegoroczny Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Miasto przeznaczy w tym roku na ten cel 70 tys. zł. Szczepieniom poddane zostaną
młode mieszkanki Szczecinka urodzone w 2002 roku i na stałe zameldowane w mieście.
Warunkiem na wykonanie szczepienia jest uzyskanie zgody rodziców. Według wstępnych
wyliczeń ratusza zaszczepić będzie można do 155 dziewczynek. W ubiegłym roku miasto
przeznaczyło na tego typu profilaktykę 90 tys. zł. Z kolei w 2013 r. wyłożono na ten cel – 100
tys. zł, natomiast w 2012 r. – 67 tys. zł17.

Tczew – w budżecie znalazły się pieniądze na szczepienia
Tczewscy radni uchwalili przeznaczenie 20 tys. zł w budżecie miasta na 2015 r. na
badania profilaktyczne. Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację, wspólnie z powiatem
tczewskim, Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię
życie przed rakiem”. Wspólny projekt jest realizowany od roku 2013. Z wymienionych
środków zaszczepiona zostanie grupa dziewcząt z rocznika 200318.

Rotarianie fundują szczepienia przeciwko HPV
Zamojski Klub Rotariański zorganizował dla dziewczynek kolejne szczepienia
przeciwko HPV. To już druga edycja tej inicjatywy. Pierwsza miała miejsce w 2012 r., kiedy
rotarianie współfinansowali szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla

16

Kolejne badanie nie potwierdza wpływu szczepień przeciwko HPV na zachowania seksualne, www.mp.pl z
dnia 23.02.2015 r., Wojciech Moskal, Szczepionka przeciwko HPV –„moralna i skuteczna, „Gazeta Wyborcza
(Tylo Zdrowie) z dnia 25.02.2015 r.
17
Miasto wyłoży 70 tys. zł na szczepienia, www.temat.net z dnia 06.02.2015 r.
18
Tczew wesprze szczepienia przeciw HPV, www.tczewska.pl z dnia 03.02.2015 r.
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dziewcząt z gmin Krasnobród i Skierbieszów. Wówczas skorzystało z nich 115 nastolatek.
Akcję wspomogli wtedy samorządowcy, wykładając 15 tys. spośród całej kwoty 40 tys. zł.
Druga edycja objęła dziewczynki z gminy Zamość, Sitno, Józefów i Krynice. Tu
zaszczepiono 300 dziewcząt, a akcja kosztowała ponad 100 tys. złotych. Wsparli ją rodzice,
szkoła, lekarze oraz władze lokalne19.

W Murowie zaszczepią dziewczynki przeciwko HPV
Gmina Murów przeznaczyła na szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego około 22 tysięcy złotych. Szczepieniem profilaktycznym ma być objętych 30
dziewcząt urodzonych w 2002 roku. Szczepionki mają być podane w trzech dawkach
najpóźniej do listopada 2015 r. Planowane są także spotkania informacyjne z rodzicami oraz
edukacyjne dla objętych programem dziewczynek, m.in. na temat dróg zakażeń HPV20.

Siemianowice – początek profilaktycznych szczepień
W tym roku Siemianowice planują wprowadzić profilaktykę szczepień przeciwko
rakowi szyjki macicy. Wprowadzenie akcji szczepień przeciwko wirusowi HPV spowodował
m.in. fakt zwiększającej się liczby zachorowań na raka szyjki macicy oraz oficjalne
stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia. Programem zostanie objęte 250 dziewczynek w
wieku 14 lat zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie21.

Leżajsk – szczepią dziewczynki przeciw rakowi
Gmina kontynuuje akcję bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV rozpoczętą
w 2013 roku. W budżecie na ten cel zarezerwowanych było kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Pieniądze miały trafić na szczepionki dla 121 dziewczynek w wieku 13 lat. Niestety, połowa
rodziców uprawnionych dziewczynek nie wyraziła zgody na szczepienie. W tym roku
szkolnym szczepienia są kontynuowane dla następnych 121 trzynastolatek, dla których
rodziców przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne. Jedna szczepionka to
wydatek ponad 100 złotych, jednak gmina Leżajsk, bez względu na wysokie koszty, chce
zaszczepić w ciągu czterech lat w sumie pół tysiąca dziewczynek. W ubiegłym roku
przeznaczono na ten cel prawie 60 tysięcy złotych. Wszystkie szczepienia maja zakończyć się
19

Oliwia Bojar, Rotarianie fundują szczepienia, www.roztocze.net z dnia 03.02.2015 r.
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w 2016 roku. W drugiej połowie tego roku zaplanowano zaszczepienie 123 dziewczynek,
a w kolejnym roku – 11222.

Małopolska – rusza program profilaktyki zakażeń HPV
W Małopolsce po raz pierwszy rusza w tym roku program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Skorzystają z niego dziewczęta z placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Na szczepienia i kampanię zostanie przeznaczone 235 tys.
złotych. Program jest kierowany do dziewcząt w wieku 9-18 lat z palcówek opiekuńczowychowawczych, z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego. Szczepieniami w 2015 roku
może być objętych 220 dziewcząt. Organizatorzy podkreślają, jak niezwykle ważny jest
aspekt edukacyjny tego programu. Chcą dotrzeć z informacjami o szczepieniach i ich
znaczeniu do osób, które nie zdają sobie sprawy, że są one bardzo potrzebne młodym
dziewczętom23.

W Tarnowskich Górach kolejny raz zaszczepią nastolatki przeciwko HPV
Miasto Tarnowskie Góry rusza z kolejnym programem profilaktycznym. Nastolatki
zostaną zaszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepienia ruszą wiosną
i poddanych nim zostanie 245 dziewcząt. Program potrwa 4 lata, tylko w tym roku miasto
wyda na niego ok. 126 tys. złotych24.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Wydarzenia - Kongres Zdrowia Publicznego – debata na temat zagrożeń
epidemiologicznych
Na

Kongresie

Zdrowia

Publicznego

dyskutowano

na

temat

wyzwań

epidemiologicznych, jakie stoją przed Polską. Rozmawiano o tym, z jakimi chorobami
zakaźnymi mamy szansę sobie poradzić, a jakie mogą stać się wkrótce wielkim zagrożeniem.
W trakcie debaty „System Ochrony Zdrowia – wyzwania epidemiologiczne” prof. Mirosław
Wysocki, konsultant ds. zdrowia publicznego oraz dyrektor NIZP-PZH wskazał na to, że
22
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choroby zakaźne w ostatnich latach przestały być ważnym tematem, ale wróciły do dyskusji
dzięki działaniom ruchów antyszczepionkowych. Mimo to odnotowana w Polsce
wszczepialność powyżej 95 proc. należy do najwyższych w Europie.
Obok epidemii eboli, zajmującej media i opinię publiczną w 2014 r., drugą grupą
zagrażających nam chorób zakaźnych są te, które już dobrze znamy, ale nie mamy na nie
szczepionki, jak wirusowe zapalenie wątroby typu C i AIDS. Są one w jakiś sposób
kontrolowane, ale nie na tyle, aby je wyeliminować – mówił prof. Wysocki.
Ocenia się, że w Polsce HCV zakażonych jest aktywnie ok. 200 tys. osób, natomiast
całym świecie liczba zakażonych wynosi 180-200 mln. Większość jest nieświadoma
zakażenia, gdyż choroba przez długi czas może przebiegać bezobjawowo. Gdyby w Polsce 15
tys. osób rocznie wśród zakażonych było leczonych najnowocześniejszymi lekami, to do 2030
roku nie byłoby pacjentów z HCV - mówił prof. Waldemar Halota, przewodniczący Polskiej
Grupy Ekspertów HCV.
Prof. Anna Boroń-Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślała,
że wśród chorób zakaźnych dominują dzisiaj te przewlekłe. Poza zapaleniem wątroby typu B
i C wymieniła m.in. HPV, HIV oraz boreliozę. Ze względu na późną diagnostykę, mamy do
czynienia z szerzeniem się zakażeń, także między matką a dzieckiem oraz z rozwojem
ciężkich chorób, w tym nowotworowych. Wirusy są odpowiedzialne m.in. za część
przypadków chłoniaka, białaczki, raka szyjki macicy. Dlatego tak ważne są działania
profilaktyczne, populacyjne badania oraz tam, gdzie jest to możliwe, szczepienia25.

Leczenie WZW C w kilka tygodni jest już możliwe
HCV uważany jest za jedną z głównych przyczyn raka i marskości wątroby. Do tej
pory terapia zakażonych HCV była trudna i długa. Standardem w leczeniu tego wirusa w
Polsce jest leczenie skojarzone interferonem i rybawiryną. W 2011 roku Europejska Agencja
Leków (EMA) dopuściła do terapii genotypu 1 HCV schemat trójlekowy, uwzględniając tzw.
inhibitory proteazy, czyli enzymu związanego z rozszczepieniem wirusowych poliprotein
oraz dojrzewaniem i namnażaniem wirusa. O całkowitym wyleczeniu mówi się wówczas, gdy
RNA wirusa nie jest wykrywalne we krwi pacjenta po 6 miesiącach od zakończenia terapii.
Taki stan jest określany jako trwała odpowiedź wirusologiczna – SVR (ang. sustained viraal
response).
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Amerykańscy naukowcy zaproponowali stosowanie w terapii kombinacji leków, która
pozwala na skrócenie czasu leczenia do 6-8 tygodni. Przed 4 laty Achillion Pharmaceuticals
Inc przedstawił nowy produkt ACH-3102 będący inhibitorem drugiej generacji proteazy
NS5A wirusa HCV. Ostatnie badania miały na celu sprawdzenie skuteczności leczenia ACH3102 w kombinacji z nukleotydowym inhibitorem wirusowej polimerazy, sofosbuwirem,
którego producentem jest Gilead Sciences Inc. W USA sofosbuwir został wprowadzony w
2013 roku, natomiast Komisja Europejska dopuściła ten lek do obrotu rok później.
Głównym celem naukowców było osiągnięcie braku wykrywalności RNA wirusa u
pacjentów 12 tygodni po zakończeniu terapii (określono ten stan jako SVR12). Wykazano, że
zastosowanie u nieleczonych wcześniej chorych z genotypem 1 HCV ACH-3102 w dawce
500 mg w połączeniu z 400 mg sofosbuwiru przez okres 6 tygodni daje pozytywne rezultaty u
wszystkich

leczonych

osób.

Przedstawione

wyniki

są

korzystnym

czynnikiem

prognostycznym na uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR).
Dawid Apelian, wiceprezes badań klinicznych i naczelny lekarz firmy Achillion
przekonuje, że otrzymanie 100% pacjentów z SVR12 po 6 tygodniach leczenia, nawet mimo
obecności osób z wysokim początkowym mianem wirusa, utwierdza w przekonaniu, że ACH3102 może skracać czas leczenia.
Achillion przygotowuje się również do rozpoczęcia II fazy badań obejmujących
leczenie HCV typu 1 w przypadku stosowania ACH-3102 wraz innym produktem – ACH3422, który jest nukleotydowym inhibitorem polimerazy NS5B. Głównym celem tego
przedsięwzięcia planowanego na połowę 2015 roku będzie uzyskanie pozytywnych efektów
leczenia w ciągu 8 tygodni lub w krótszym czasie26.

Program profilaktyki zakażeń HCV w Słupsku
Na całym świecie liczba zakażonych wirusem HCV waha się od 200 do 300 milionów
i z każdym rokiem powiększa się o 4 miliony. Skala problemu spowodowała, że Światowa
Organizacja Zdrowia uznała wirusowe zapalenie wątroby typu C za jedno z największych
zagrożeń epidemiologicznych.
W Polsce sytuacja jest równie zła. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Polska ma trzeci od końca wskaźnik wykrywalności wirusa HCV. Wynosi on niecałe 2 proc.
Polacy nie są świadomi zagrożenia, jakie niesie HCV. Nie wiedzą, jak przenosi się wirus i jak
26
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może dojść do zakażenia, nie wykonują także w tym kierunku testów diagnostycznych.
Wynika to w dużej mierze z faktu, że test taki nie jest refundowany przez NFZ, a koszt jego
wykonania wynosi około 30 złotych.
Chęć poprawy tej sytuacji przyświecała realizacji programu profilaktyki zakażeń HCV
w powiecie słupskim w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych krwi na obecność
przeciwciał anty – HCV. Realizowano go w dniach od 17 listopada do 31 grudnia 2015 r.
Dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu słupskiego mieszkańcy gmin: Ustka, Miasto
Ustka, Smołdzino, Kobylnice, Kępice, Główczyce, Damnica, Dębnica Kaszubska oraz Słupsk
w wieku 19-64 lat mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach pod kątem obecności HCV.
Warunkiem uczestnictwa w badaniu było spełnienie jednego z kryteriów zagrożenia wirusem,
w szczególności przebycie drobnych zabiegów chirurgicznych, dializ, badań endoskopowych,
WZW typu B lub przyjmowanie narkotyków drogą dożylną., korzystanie z salonów tatuażu,
piercingu czy też ryzykowne kontakty seksualne27.

Szkolenia dla salonów urody
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 11 województwach
realizowany jest projekt „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka
transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV,
HBV, HIV)”. W Świętokrzyskiem prowadzona jest rejestracja uczestników na bezpłatne
szkolenie w Busku-Zdroju oraz w Kielcach. Adresatami szkoleń są pracownicy salonów
tatuażu, kosmetolodzy, kosmetyczki, fryzjerzy, a także osoby uczące się we wskazanych
kierunkach. Uczestnicy otrzymają certyfikat wydawany przez NIZP – PZH28.

Kampania edukacyjna „Mam świadomość, jak być zdrowym”
W województwie śląskim rusza kampania edukacyjna pod hasłem „Mam świadomość,
jak być zdrowym” skierowana do właścicieli i pracowników gabinetów pielęgnacji urody.
Do maja 2015 r. ze szkoleń skorzysta 1800 zakładów.
Wyniki 3629 kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez Państwowa Inspekcje
Sanitarną w placówkach pielęgnacji urody na terenie województwa śląskiego są alarmujące.
W wielu salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych oraz studiach tatuażu
i kolczykowania wciąż brakuje wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych, przestrzegania
27
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zasad higieny czy procedur dekontaminacji narzędzi oraz sprzętu. Poprawę ma przynieść
ruszająca właśnie akcja edukacyjna skierowana do właścicieli i pracowników obiektów
z sektora urody29.

WHO - Nowe strzykawki jednorazowe do 2020 roku
Światowa Organizacja Zdrowia chce do roku 2020 zastąpić dotychczasowe strzykawki
jednorazowe takimi, które ulegają zniszczeniu po jednorazowym użyciu.
Co roku wykonuje się ponad 16 miliardów zastrzyków. Z powodu powtórnego
wykorzystania zwykłych strzykawek jednorazowych ponad dwa miliony ludzi rocznie ulegają
zakażeniom (m.in. HIV i zapalenie wątroby typu B i C). Szczególnie drastyczne zdarzenia
miały miejsce w Kambodży, gdzie od jednego zakażonego HIV zakaziły się wirusem za
pośrednictwem strzykawek 272 osoby, wśród nich niemowlęta i i 82-letni opat buddyjskiego
klasztoru. Ale problem nie dotyczy tylko biednych krajów. W stanie Nevada pewien lekarz
stosował te samą strzykawkę do znieczulania wielu pacjentów, zakażając ich HCV.
Nowe strzykawki, w których igła po zastrzyku chowa się, zaś tłok nie daje się cofnąć
są droższe od dotychczasowych (kosztują od 4 do 6 centów, zamiast od 2 do 4), ale według
danych WHO korzystanie z nich będzie tańsze niż leczenie chorób. Niemniej dotychczasowe
strzykawki wycofywane będą stopniowo, a producenci powinni poszukać sposobów
obniżenia kosztów wytwarzania nowych. Dotychczasowe modele strzykawek jednorazowych
mają być dalej produkowane i rozdawane wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne
drogą iniekcji dożylnych oraz do niektórych kuracji, w których różne leki są mieszane
bezpośrednio w strzykawce przed wykonaniem zastrzyku30.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w lutym 2015 r.
1. Akcja „Mój Walenty jest the Best”, www.nowawrzesnia.pl z dnia 09.02.2015 r.
2. Bednarz Iza, Lekceważony wirus atakuje cicho, „Echo Dnia” z dnia 09.02.2015 r.
3. Bezpłatne szkolenia dla salonów urody, „Echo Dnia” z dnia 09.02.2015 r.
29
30

Kampania edukacyjna „Mam świadomość, jak być zdrowym”, www.wisla.pl z dnia 10.02.2015 r.
WHO chce jednorazowych strzykawek do roku 2020, www.pap.pl z dnia 22.02.2015 r.
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4. Bochenek Krystyna, Chora wątroba daje charakterystyczne objawy [Objawy chorej
wątroby]dr Hamankiewicz, www.gloswielkopolski.pl z dnia 17.02.2015 r.
5. Bojar Oliwia, Rotarianie fundują szczepienia, www.roztocze.net z dnia 03.02.2015 r.
6. Choroby weneryczne: objawy, rodzaje, kiedy można je wykryć w badaniu?, www.se.pl
z dnia 11.02.2015 r.
7. Czy szkolenia dla salonów kosmetycznych są potrzebne?, „Echo Dnia – Radom” z dnia
09.02.2015 r.
8. 4 lutego – Światowym Dniem Walki z Rakiem, „Gazeta Wyborcza - Częstochowa” z
dnia 06.02.2015 r.
9. 4 lutego – Światowym Dniem Walki z Rakiem, „Gazeta Wyborcza - Katowice” z dnia
06.02.2015 r.
10. 4 lutego – Światowym Dniem Walki z Rakiem, „Polska – Dziennika Zachodni” z dnia
06.02.2015 r.
11. Dłużewska Emilia, Wolontariusze odwiedzą agencje towarzyskie. Będą uczyć o
profilaktyce HIV, www.wyborcza.pl z dnia 05.02.2015 r.
12. Jest nadzieja na nową szczepionkę, „Głos Koszaliński” z dnia 26.02.2015 r.
13. Jest nadzieja na nową szczepionkę, „Głos Pomorza - Słupsk” z dnia 26.02.2015 r.
14. Jest nadzieja na nową szczepionkę, „Głos Szczeciński” z dnia 26.02.2015 r.
15. Jędrzejczak Agnieszka, Choroba czai się wszędzie, „Polska – Dziennik Łódzki” z dnia
11.02.2015 r.
16. Kampania edukacyjna „Mam świadomość, jak być zdrowym”, www.wisla.pl z dnia
10.02.2015 r.
17. Kobosz Tomasz, Diagnostyka HIV nigdy wcześnie nie była tak prosta (i tania),
www.medexpress.pl z dnia 10.02.2015 r.
18. Kolejne badanie nie potwierdza wpływu szczepień przeciwko HPV na zachowania seksualne,
www.mp.pl z dnia 23.02.2015 r.

19. Kowalski Krzysztof, HIV atakuje dwa razy szybciej, „Rzeczpospolita” z dnia 18.02.2015 r.
20. Koziołek Karolina, Odkryli strukturę HIV. Mają nagrodę, „Polska – Głos Wielkopolski” z
dnia 19.02.2015 r.

21. Kościelniak Piotr, Szczepionka zatrzyma HIV, „Rzeczpospolita” z dnia 20.02.2015 r.
22. Kurowska Aleksandra, Epidemie - wciąż realne zagrożenie, www.medexspress.pl z
dnia 27.02.2015 r.
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23. Laboratorium w smartfonie, www.itezone.pl z dnia 06.02.2015 r. (źródło: Columbia
University)
24. Lańska Bożena, Sienkiewicz Mariola, Wirus HPV – wiesz, jak się przed nim chronić?,
www.zdrowie.gazeta.pl z dnia 05.02.2015 r.
25. Lisowska Beata, Więcej osób objętych szczepieniami, „Dziennik Gazeta Prawna
(dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 20.02.2015 r.
26. Miasto wyłoży 70 tys. zł na szczepienia, www.temat.net z dnia 06.02.2015 r.
27. Moskal Wojciech, Szczepionka przeciwko HPV – „moralna” i skuteczna, „Gazeta Wyborcza
(Tylko Zdrowie) z dnia 25.02.2015 r.

28. Motor Małgorzata, Szczepią dziewczynki przeciwko rakowi, „Nowiny” z dnia
10.02.2015 r.
29. Najdroższe prezerwatywy na świecie.750 dolarów za pudełko! Tyle samo, co za
nowego iPhona 6, www.se.pl z dnia 06.02.2015 r.
30. Palko-Łabuz Anna, Leczeni HCV w kilka tygodni? To jest możliwe!,
www.biotechnologia.pl z dnia 20.02.2015 r.
31. O HIV i AIDS, „Przegląd Kolski” z dnia 17.02.2015 r.
32. Opas Joanna, Szczepienia profilaktyczne, www.radio.katowice.pl z dnia 18.02.2015 r.
33. Pawłowska Danuta, Fryzjer i kosmetyczka musza przestrzegać reżimu, „Dziennik
Gazeta Prawna (Prawo na co dzień) z dnia 06.02.2015 r.
34. PAP, Małopolskie. Rusza program profilaktyki zakażeń HPV, www.wyborcza.pl z
dnia 16.02.2015 r.
35. Rak szyjki macicy nadal zbiera żniwo wśród Polek, „Rzeczpospolita” z dnia
03.02.2015 r.
36. Rozmawiają nt. profilaktyki HIV/AIDS, www.kutno.net.pl z dnia 02.02.2015 r.
37. Skonieczna Joanna, HIV – obalamy mity, „Awanteen” z dnia 10.02.2015 r.
38. Smartfon zdiagnozuje HIV, „Express Bydgoski” z dnia 20.02.2015 r.
39. Stop zarazkom, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” z dnia 13.02.2015 r.
40. Suchenek Michał, Diagnostyka Wirusowego zapalenia wątroby typu C w powiecie
słupskim, www.powiat.slupsk.pl z dnia 02.02.2015 r.
41. Szałankiewicz Paweł, Szczepienia w Siemianowicach: Będą szczepienia przeciwko
rakowi szyjki macicy?, www.slaskie,naszemiasto.pl z dnia 05.02.2015 r.
42. Tczew wesprze szczepienia przeciw HPV, www.tczewska.pl z dnia 03.02.2015 r.
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43. Test w kierunku HIV zrobisz dopiero w Krakowie, „Super Nowości” z dnia 12.02.2015
r.
44. Tuszyner Adam, Nadchodzi 9-walentna szczepionka przeciwko HPV,
www.biotechnologia.pl z dnia 26.02.2015 r.
45. Urbański Krzysztof, Wystarczy kropla krwi, „Rzeczpospolita” z dnia 06.02.2015 r.
46. Walentynkowa akcja profilaktyczna, www.augustow.pl z dnia 10.02.2015 r.
47. Walewski Paweł, Mikroby wstają z grobu, „Polityka” z dnia 18.02.2015 r.
48. Wolontariusze wchodzą do agencji, „Super Express - Warszawa” z dnia 06.02.2015 r.
49. Wstydliwe problemy młodych Polaków, www.polskie.radio.pl z dnia 02.02.2015 r.
50. W Wielkiej Brytanii darmowe prezerwatywy od 13 roku życia, www.termedia.pl z dnia
20.02.2015 r.
51. Zacharzewska Monika, Nocą migiem badają wirusy w krwi dawców, „Głos Pomorza –
Słupsk” z dnia 12.02.2015 r.
52. Zacharzewska Monika, Powiat słupski poluje na groźnego wirusa, „Głos Pomorza –
Słupsk” z dnia 05.02.2015 r.
53.

Zaszczepią dziewczyny przeciwko HPV, „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 09.02.2015
r.
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