Raport nr 12/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w grudniu 2014
roku.

WPROWADZENIE

Od 1988 r. 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Został
on ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w celu podkreślenia
skali problemu jakim jest epidemia oraz poszerzenia wiedzy o HIV/AIDS. Jest to dzień, w
którym szczególnie staramy się przełamywać bariery takie jak strach i wynikająca z niego
stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Obchody te są okazją do głębszego
zainteresowania się problematyką HIV/AIDS. Co roku w tym miesiącu w prasie i internecie
częściej zamieszczane są dane epidemiologiczne na temat HIV/AIDS na świecie i w Polsce.
Dziennikarze piszą też o drogach rozprzestrzeniania się HIV i sposobach zapobiegania
zakażeniu.
Na łamach prasy wypowiadają się częściej specjaliści w zakresie problematyki
HIV/AIDS. Ważnym tematem w tym zakresie stała się też kolejna kampania edukacyjna
Krajowego Centrum ds. AIDS Jeden test. Dwa życia. Zrób test dla siebie i swojego dziecka™,
skierowana do kobiet spodziewających się dziecka lub planujących ciążę i lekarzy
ginekologów.
Choroby przenoszone drogą płciową stają się coraz większym problemem w Unii
Europejskiej, dlatego dobrze, że coraz częściej temat ten jest przedmiotem zainteresowania
dziennikarzy, którzy piszą o ich objawach, sposobach leczenia i zapobiegania im.
Na łamach grudniowej prasy i w internecie znalazły się także informacje dotyczące
wirusowego zapalenia wątroby, szczególnie WZW C. W kontekście nowych, skutecznych,
wręcz rewolucyjnych, terapii i liczby zakażeń HCV w Polsce, problem ten coraz częściej
poruszany jest przez dziennikarzy i staje się tematem wielu publikacji.
Przedstawione w raporcie informacje i wydarzenia dotyczące różnych aspektów
HIV/AIDS, innych zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego zapalenia wątroby
przedstawione były na 21 stronach internetowych i w 10 tytułach prasowych, które zamieściły
19 informacji na ten temat. Należy zaznaczyć, że informacje dotyczące tego samego tematu
lub wydarzenia pojawiały się często na różnych stronach internetowych. Podobnie było z
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prasą – publikacja na ten sam temat pojawiała się np. w tym samym tytule i jego kilku
wydaniach lokalnych. Warto dodać, że najwięcej na ten temat drukowała „Gazeta Wyborcza”
(9 publikacji). Większość z nich znalazła się w dodatku (Warsaw Press) z dnia 1 grudnia i
dotyczyła dwóch tematów: problematyki HIV/AIDS oraz WZW C.

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS

EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS - świat
18 listopada 2014 roku Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i
AIDS (UNAIDS) ogłosił swój doroczny raport, w którym został nakreślony plan opanowania
epidemii AIDS do 2030 roku. W ciągu ostatnich lat liczba nowych zakażeń HIV oraz liczba
zgonów spowodowanych AIDS znacząco spadły. Według danych UNAIDS w 2013 r. na
świecie żyło ok. 35 milionów osób zakażonych HIV. W samym tylko 2013 r. zanotowano na
całym świecie 2,1 miliona nowych zakażeń HIV, a zatem o 100 tysięcy mniej niż w roku
poprzednim, co stanowi 38% spadek w porównaniu z rokiem 2001. Odnotowuje się także
mniej zgonów z powodu AIDS. W 2013 roku na świecie na AIDS zmarło 1,5 miliona osób, tj.
o 35% mniej niż w roku 2005.
Choć te dane mogą napawać optymizmem, szef UNAIDS, Michael Sidibé, podkreśla,
że obecne tempo działań nie pozwoli na zażegnanie epidemii. Jego zdaniem społeczność
międzynarodowa musi podjąć bardziej zdecydowane kroki. Przede wszystkim należy
zwiększyć dostęp do terapii antyretrowirusowej. Obecnie aż 22 mln osób nie otrzymuje
leczenia. Z terapii korzysta zaledwie 38% dorosłych i 24% dzieci zakażonych HIV. Poza
pełnym dostępem do leków, istotne jest także zwiększenie liczby wykonywanych testów.
Szacuje się, że ponad połowa spośród 35 mln zakażonych nie zna swojego statusu
serologicznego. Dlatego musimy się zmobilizować, zwiększyć starania, aby w ciągu
najbliższych 15 lat przejąć pełna kontrole nad epidemią – mówi szef UNAIDS.
Mimo znaczących postępów w medycynie, zmian postaw społecznych, wdrażanych
rozwiązań prawnych, problem epidemii dalej pozostaje nierozwiązany. Europa Wschodnia i
Azja Środkowa, obok Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jest regionem, w którym
obserwuje się ciągły wzrost zakażeń1.
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HIV/AIDS – Europa
Trzy dekady od rozpoczęcia w Europie nadzoru epidemiologicznego nad HIV,
zakażenia wirusem pozostają jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego na naszym
kontynencie. W 2013 r., w 51 z 53 państw, wchodzących w skład Regionu Europejskiego
WHO, zanotowano łącznie 136 235 nowych zakażeń HIV. W Europie występuje
zróżnicowanie geograficzne jeśli chodzi o główne drogi zakażenia HIV. Główną drogą
zakażenia w Regionie Europejskim WHO są kontakty heteroseksualne, w przypadku państw
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EEA) do zakażeń dochodzi
najczęściej wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami, zaś w przypadku Europy
Wschodniej w populacji stosującej środki psychoaktywne w iniekcjach. Jednocześnie w 2013
r. w 49 państwach Regionu Europejskiego WHO zdiagnozowano 15 789 zgonów na AIDS2.

HIV/AIDS – Polska
W Polsce od 1985 do 2013 r. zarejestrowano 17,5 tys. zakażeń, 3 062 osoby
zachorowały na AIDS, a 1 250 zmarło. Szacuje się, że drugie tyle osób jest zakażonych, ale o
tym nie wie – dlatego może zakażać innych. Co roku w Polsce przybywa 1-1,2 tys. nowych
zakażeń HIV, najwięcej na Dolnym Śląsku i Mazowszu. W Rekomendacjach PTN AIDS
czytamy, że osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75 proc. nowych zakażeń.
Na zakażenie HIV narażony jest każdy. Do większości z nich dochodzi podczas
kontaktów heteroseksualnych. Zakażeni to najczęściej osoby w wieku 20-39 lat. Rośnie także
liczba osób dojrzałych wiekiem zakażonych wirusem – po 50., 60., a nawet 70. roku życia.
Nasze społeczeństwo zmienia się, seniorzy chcą dalej prowadzić życie uczuciowe. Łatwo
nawiązują kontakty, także intymne. W tym przedziale wiekowym nie ma już ryzyka zajścia w
ciążę, więc większość osób nie stosuje prezerwatyw. Kiła, rzeżączka, czy chlamydioza
przeżywają w naszym kraju renesans – mówiła na konferencji inaugurującej obchody
Światowego Dnia AIDS Anna Marzec – Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds.
AIDS3.

Rosja przoduje wśród krajów z największym wskaźnikiem infekcji HIV
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Liczba zakażeń HIV w Rosji i dawnych republikach radzieckich gwałtownie wzrasta
od dekady, podczas gdy w Europie Zachodniej pozostaje na tym samym poziomie – informują
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz WHO. W sumie po
uwzględnieniu krajów europejskich (wliczając Turcję) i państw byłego ZSRR, w 2013 r. w
porównaniu z rokiem 2004, liczba nowych rozpoznań zakażenia HIV wzrosła o 80 proc.
Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, gdyż na 136 tys. nowych, zadeklarowanych
przypadków zakażeń HIV w Europie, aż 80 tys. dotyczy Rosji. Sytuacja jest bardzo
zróżnicowana

w

zależności

od

poszczególnych

regionów.

Ponad

trzy
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zdiagnozowanych w 2013 r. przypadków (105 tys. na 136 tys.) przypada na byłe republiki
radzieckie, a ponad połowa (prawie 80 tys.) na samą Rosję.
Rosja przoduje wśród krajów z najwyższym wskaźnikiem infekcji na 100 tys.
mieszkańców (55,6). Wyprzedza Ukrainę (39,4 na 100 tys. mieszkańców) i Estonię (24,6 na
100 tys. mieszkańców). Estonia jest jedyną dawną republika radziecką, w której ten trend
udało się odwrócić. W Armenii i Azerbejdżanie liczba zakażeń zwiększyła się czterokrotnie w
ciągu 10 lat. W raporcie czytamy, że do zakażeń dochodzi przede wszystkim wśród osób
przyjmujących dożylnie środki psychoaktywne i w wyniku stosunków homoseksualnych, a
dwie trzecie zakażonych dowiaduje się o chorobie zbyt późno, aby można im było pomóc. co
trzeci zakażony to trzydziestolatek. Autorzy raportu apelują do władz w Moskwie, by
przeprowadziły kampanie na rzecz badania się w kierunku HIV wśród osób przyjmujących
środki psychoaktywne drogą dożylną.4.

W Czechach także obserwuje się wzrost liczby nowych zakażeń
Walka z HIV/AIDS nabiera coraz większego znaczenia w Republice Czeskiej.
W ostatnich latach przybywa zakażonych wirusem, który rozprzestrzenia się najczęściej
poprzez kontakty seksualne. Podczas gdy w 2002 r. było 50 nowych zakażeń, w 2012było ich
już 212, a w ubiegłym roku nawet 235, a to jest najwyższa liczba zakażeń w historii tego
kraju. W samych Czechach zmarło na AIDS już trzysta osób. Powody wzrostu liczby zakażeń
według ekspertów są proste – ludzie przestali bać się choroby.
Liberecki park nauki iQlandia przygotował ekspozycję poświęconą HIV/AIDS.
Wystawa „Seksmisja” dostępna jest dla zwiedzających w wieku od 12 lat i odpowiada na
pytania związane z życiem intymnym człowieka. Goście mają okazję zapoznać się z
początkami życia seksualnego, ryzykiem płynącym z niewłaściwych zachowań prowadzących
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do zakażeń przenoszonych drogą płciową. Mogą również obejrzeć eksponaty i materiały
graficzne poświęcone HIV/AIDS. „Seksmisja” zajmuje się także innymi zagadnieniami,
przede wszystkim związanymi z dojrzewaniem płciowym czy zwyczajami związanymi z
seksem w innych narodach. Jeszcze inna część wystawy odkrywa mity i tematy tabu5.

Światowy Dzień AIDS
„Dążymy do zera” – od 2011 r. jest to hasło Światowego Dnia AIDS. Jak co roku - 1
grudnia przypomina nam o tym, że AIDS wciąż jest problemem współczesnego świata. Od
1988 roku dzień ten obchodzony jest na całym świecie. W tym dniu szczególnie zwraca się
uwagę na problem HIV/AIDS oraz zachęca do niesienia pomocy osobom zakażonym HIV i
chorym na AIDS. Czerwona kokardka będąca symbolem święta jest powszechnie
rozpoznawana jako symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. „Czerwoną
kokardkę” przyznaje się jako wyróżnienie osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się
do zmiany jakości życia zakażonych i chorych oraz wsparły swymi działaniami profilaktykę
zapobiegania HIV/AIDS.
Pomoc chorym, przełamywanie stereotypów dotyczących choroby oraz szerzenie
wiedzy na temat dróg zakażenia i sposobów zapobiegania zakażeniu – to główne cele
prowadzonych w Światowy Dzień AIDS akcji. Zwraca się też uwagę, jak istotne jest
testowanie w kierunku HIV.6.

W Polsce rośnie liczba zakażeń HIV – co zrobić, aby to zmienić?
W naszym kraju systematycznie rośnie liczba zakażeń HIV. Część osób, mimo
diagnozy, nie chce się leczyć, chociaż dostępne są bezpłatne, skuteczne i bezpieczne leki.
Specjaliści zajmujący się HIV/AIDS dyskutowali na temat sytuacji epidemiologicznej w
Polsce i zastanawiali się, co należy zrobić, aby ją zmienić.
Prof. Andrzej Gładysz, specjalista chorób zakaźnych, twierdzi, że model opieki nad
osobami żyjącymi z HIV/AIDS, jaki funkcjonuje w Polsce, jest dobry i ciągle jest stawiany za
wzór. Nie było i nie ma problemu z leczeniem. Wciąż jednak pokutuje w Polakach
przekonanie ”mnie to nie dotyczy”. Mimo dostępnej nowoczesnej i skutecznej terapii, która
pozwala z HIV żyć wiele lat, wirus nadal jest śmiertelny. WHO zaliczyło chorobę do chorób
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przewlekłych, ale żeby tak było, musimy wiedzieć, że jesteśmy zakażeni i się leczyć – mówi
profesor.
Robert Łukasik, przedstawiciel Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” dodatkowy
problem widzi w tym, że często pacjenci nie podejmują leczenia, a ci, którzy są leczeni,
terapię przerywają. Często powodem jest lęk przed skutkami ubocznymi przyjmowanych
leków. Rzeczywiście działo się tak w przypadku leków starej generacji. Dziś natomiast leki są
nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Poza tym większość osób podejmujących ryzykowne
zachowania nie myśli o leczeniu do końca życia, a tylko o tym, jak „fajnie” przeżyć najbliższy
weekend. Ludzie przestali się bać. Tymczasem środki na edukację są coraz mniejsze.
Środki na edukację są na tym samym poziomie od wielu lat – twierdzi Anna MarzecBogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Zmieniły się proporcje w budżecie.
Kiedyś na leczenie wydawaliśmy 40 milionów złotych rocznie, 2 - 3 miliony to było sporo,
dzisiaj wydaje się prawie 300 milionów, a środki na edukację się nie zwiększają – mówi Anna
Marzec–Bogusławska. Zgodnie z „Krajowym Programem Zapobiegania HIV i Zwalczania
AIDS” w środkach na profilaktykę powinny partycypować także wojewodowie, marszałkowie
województw i samorządy. Nie zawsze jednak tak się dzieje.
Prof. Gładysz dodaje, że sytuacja z zakażeniami przenoszonymi droga płciową jest
coraz gorsza. Aż 20 proc. młodych ludzi w wieku od 16 do 25 lat w Unii Europejskiej jest
zakażonych jakąś choroba przenoszona drogą płciową. Profesor uważa, że należy lepiej
wykorzystać istniejące punkty testowania, wzmocnić Krajowe Centrum ds. AIDS, które od
niedawna zajmuje się także zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Każdy musi
zrozumieć, że problem zakażenia chorobą przenoszoną drogą płciową może dotyczyć także
jego7.

Czy w Polsce będziemy mogli mówić o pokoleniu wolnym od AIDS?
Dziś mamy odwagę opartą na naukowych faktach i prognozach na najbliższą
przyszłość, mówić o pokoleniu wolnym od AIDS – pisze Anna Marzec-Bogusławska,
dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Taki stan będzie możliwy do osiągnięcia, kiedy
wszystkie dzieci będą rodzic się wolne od zakażenia HIV, a kiedy staną się nastolatkami i
dorosną, ich ryzyko zakażenia HIV – dzięki znacznie większemu potencjałowi narzędzi
profilaktycznych – będzie znacznie mniejsze niż byłoby dzisiaj. Jeżeli jednak okazałoby się,
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że uległyby zakażeniu, dostępne leczenie ARV będzie na tyle skuteczne, że pomoże w
zablokowaniu progresji choroby oraz zapobiegnie przekazaniu zakażenia innym osobom –
wyjaśnia dyrektor Centrum.
Według Anny Marzec-Bogusławskiej to, co dzisiaj wiemy na temat HIV/AIDS
(informacje na temat dróg zakażenia, sposobów uchronienia się przed nim), a także
dysponowanie skutecznymi instrumentami profilaktycznymi charakteryzującymi się dużą
skutecznością (testowanie w kierunku HIV, poradnictwo, techniki bezpieczniejszego seksu,
profilaktyka skojarzona, w tym terapia ARV) pozwala na wyeliminowanie nowych zakażeń.
Tak się jednak nie dzieje, ponieważ wciąż pokutuje w naszym społeczeństwie przekonanie, że
„ten problem mnie nie dotyczy”. Podczas gdy w USA na sześć osób zakażonych, tylko jedna
nie jest świadoma swego statusu serologicznego, szacuje się, że w naszym kraju aż 50 proc.
żyjących z wirusem, nie wie o swoim zakażeniu. Zwykle osoby nieświadome swego
zakażenia, zbyt późno dowiadują się o swoim statusie serologicznym, co powoduje, że
nieświadomie zakażają innych, a ich szanse na efektywność terapii są niewielkie. Naukowcy
szacują, że źródłem około 50% nowych zakażeń HIV jest 20% osób, które nie wiedzą o swoim
zakażeniu i nieświadomie zakażają innych. Każda osoba zakażona HIV może być źródłem
zakażenia, szczególnie jeśli o swoim zakażeniu nie wie.
Dlatego tak ogromną rolę przywiązuje się do wczesnej diagnostyki zakażeń HIV,
promowania testowania w kierunku HIV oraz poradnictwa okołotestowego. Jest to jedyna
droga do poznania swojego statusu serologicznego i zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania
się zakażeń. Tymczasem nie tylko HIV i AIDS, ale także inne zakażenia przenoszone drogą
płciową, pozostają istotnym problemem zdrowia publicznego i współczesnego świata w ogóle
– pisze Anna Marzec-Bogusławska8.

ASPEKTY MEDYCZNE
Test – jedyne sposób na potwierdzenie zakażenia
HIV atakuje ludzki układ odpornościowy. Skutkuje to rozwojem tzw. zakażeń
oportunistycznych spowodowanych przez drobnoustroje. Brak odpowiedniego leczenia
zakażenia HIV doprowadza do pełnoobjawowego AIDS. Należy jednak zaznaczyć, że nie
zawsze zakażenie HIV jest jednoznaczne z zachorowaniem na AIDS. Odpowiednio wcześnie
rozpoczęta terapia antyretrowirusowa pozwala uniknąć choroby i sprawia, że pacjenci z HIV
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mogą żyć bez większych komplikacji, mogą pracować, uczyć się, mieć dzieci, a długość ich
życia dorównuje długości życia osób zdrowych.
We wczesnym stadium zakażenie HIV rzadko da się rozpoznać po objawach. Nie u
wszystkich się one pojawiają. U niektórych w 2 do 4 tygodni po zakażeniu występuje zespół
objawów przypominających grypę czy sezonowe infekcje. Okres bezobjawowy może trwać
nawet do 10 lat. Nie ma innego sposobu, aby dowiedzieć się, czy nie jesteśmy zakażeni, jak
wykonanie testu w kierunku HIV. Tylko test może dać odpowiedź na pytanie, jaki jest nasz
status serologiczny. Można go wykonać anonimowo i bezpłatnie w punktach konsultacyjnodiagnostycznych znajdujących się w większości miast w Polsce (adresy znajdują się na stronie
www.aids.gov.pl).
Niestety, wciąż większość Polaków sadzi, że HIV ich nie dotyczy. Tymczasem
jesteśmy w czołówce Europy pod względem liczby zakażonych, którzy nie wiedza o swojej
infekcji. Choć liczba zakażonych z roku na rok się zwiększa, nie zdajemy sobie sprawy, że
zakazić może się każdy. Wciąż funkcjonuje stereotyp, że HIV dotyczy tylko tzw. grup ryzyka
(osób homoseksualnych, przyjmujących środki psychoaktywne dożylnie, sprzedających usługi
seksualne, młodych ludzi). Specjaliści apelują, że czas najwyższy zmienić myślenie i
zrozumieć, że HIV zakazić się może każdy, kto prowadzi życie seksualne lub ma kontakt z
zakażona krwią. W rzeczywistości ryzyko zakażenia przez seks nie dotyczy tylko osób, które
wybrały abstynencję seksualną bądź żyją w stałym, wzajemnie wiernym związku znając swój
status serologiczny czy są dla siebie pierwszymi partnerami i są zdrowi.
Okazuje się, że nawet jedno przypadkowe ryzykowne zachowanie seksualne może
skończyć się zakażeniem. A im większa liczba partnerów i przypadkowych kontaktów
seksualnych, tym ryzyko zakażenia HIV jest większe. Dlatego badanie w kierunku HIV
powinno się wykonywać po każdej zmianie partnera. Jest to jedyny sposób na sprawdzenie
swojego statusu serologicznego 9.

HIV coraz mniej groźny
Zespół uczonych z Uniwersytetu Oxfordzkiego dowodzi, że HIV łagodnieje,
dostosowując się do ludzkiego układu odpornościowego. Przede wszystkim zakażenie coraz
później rozwija się w AIDS.
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Niektórzy wirusolodzy uważają, że jeśli ewolucja HIV dalej będzie przebiegać w tym
kierunku, to kiedyś wirus może stać się „prawie niegroźny”. HIV uważany jest za mistrza
kamuflażu, bardzo szybko mutuje tak, żeby uciec przed atakującym go układem
odpornościowym. Ta bezustanna walka sprawia, że aby przeżyć, wirus musi ponosić pewne
koszty – tłumaczy prof. Philip Goulder z Oxfordu, jeden z autorów publikacji, która ukazała
się w najnowszym wydaniu tygodnika „PNAS”. Takim kosztem jest np. zmniejszenie
zdolności do namnażania się, co w konsekwencji prowadzi do tego, że staje się mniej zakaźny.
Kolejne osoby zakażają się już osłabionym wirusem.
25 lat temu osoby zakażone HIV zaczynały chorować na AIDS średnio po 10 latach od
ekspozycji. Teraz ta średnia wydłużyła się do 12,5. Brytyjscy uczeni sugerują także, że HIV
złagodniał pod wpływem leków antyretrowirusowych. Środki te mogły w pierwszej kolejności
atakować najbardziej złośliwe odmiany wirusa10.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kolejna kampania rozpoczęta
Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię edukacyjną pod hasłem Jeden test.
Dwa życia. Zrób test dla siebie i swojego dziecka™. Kampania skierowana jest do kobiet w
wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy
ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badanie w kierunku HIV.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV
wśród osób dorosłych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby zakażeń wśród nowo
narodzonych dzieci. Kobieta w ciąży, która wykona test w kierunku HIV, ratuje nie tylko
swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku. Anna MarzecBogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS na konferencji prasowej mówiła, że
ideałem byłoby, gdyby wszystkie kobiety w okresie prokreacyjnym wykonały choć jeden test
na HIV.
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, aby lekarze zalecali
kobietom wykonywanie testu przed 10.tygodniem ciąży, a potem powtórnie między 33. a 37.
tygodniem. I choć lekarze mają taki obowiązek, to są tacy, którzy tego nie robią. Niezalecenie
wykonania testu kobiecie w ciąży nie powoduje bezpośrednich konsekwencji dla lekarza.
Wykonanie testu może uchronić dziecko przed zakażeniem. Największe ryzyko zakażenia od
matki istnieje podczas porodu. Jeżeli matka wie, że jest HIV+, to podaje się jej leki
10
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antyretrowirusowe, dzięki którym ryzyko zakażenia dziecka przez matkę zmniejsza się z 2050 proc. do jednego procenta. Podczas porodu stosuje się odpowiednie procedury, a
dodatkowo podaje się dziecku leki przeciwwirusowe. To wszystko zmniejsza ryzyko
zakażenia dziecka od matki.
Badań często nie chcą wykonywać same ciężarne – są przekonane, że ich ten problem
nie dotyczy. Z badań TNS Polska wykonanych na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS
wynika, że większość kobiet uważa, że osoby z HIV to przede wszystkim narkomani,
homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz osoby
korzystające z tych usług.
W naszym kraju można wykonać test w kierunku HIV. Test w kierunku HIV powinien także
wykonać przyszły tata. Może go zrobić bezpłatnie i anonimowo w punktach konsultacyjnodiagnostycznych, których wykaz znajduje się na stronie www.aids.gov.pl.
Od 1987 r. do dziś zdiagnozowano w Polsce 114 zakażeń dzieci z wrodzonym HIV,
którym w większości można było zapobiec. Kilkanaścioro z tych dzieci jest już w tej chwili
pod opieką ośrodków dla dorosłych11.

Fryzjerzy w walce z HIV
UNESCO i L’Oreal połączyły siły, by opracować program „Fryzjerzy świata wobec AIDS”.
Ma on zasięg globalny, a jego pomysł narodził się w Republice Południowej Afryki, gdzie
AIDS stanowi poważny problem. W Polsce akcja prowadzona jest od 2007 r. w ośrodkach
szkoleniowych L’Oreal Professionnel i Matrix. Podczas nauki w akademiach fryzjerskich
L’Oreal w ramach staży doskonalących dla zawodowych fryzjerów prowadzony jest krótki
kurs na temat zapobiegania HIV/AIDS. Od początku programu przeszkolono już około 5,5 tys.
osób. 1 grudnia w Światowy Dzień AIDS w salonach fryzjerskich współpracujących z marką
L’Oreal były dystrybuowane specjalne ulotki, naklejki, kalendarze ze zdjęciami pięknych
fryzur i informacjami na temat zakażeń HIV i rozwoju AIDS. Zawarte w nim informacje
konsultowało Krajowe Centrum ds. AIDS. Fryzjerzy byli też przeszkoleni do rozmów z
klientami na temat HIV i tego jak udzielać podstawowych informacji na temat zakażenia12.
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Gdańsk – Tramwaj zwany pożądaniem
Dnia 13 grudnia w tramwaju wynajętym od ZTM w Gdańsku 20 edukatorów z IFMSA
Poland wraz ze specjalistą Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańsku edukowali pasażerów
tramwaju na temat HIV/AIDS. Prowadzili krótkie rozmowy o zakażeniu i chorobie, rozdawali
materiały informacyjne i ulotki. Później akcję przeniesiono do jednego z gdańskich klubów,
gdzie dalej prowadzono edukację, organizowano konkursy. Nad całością wydarzenia czuwali
funkcjonariusze Straży Miejskiej13.

Olimpiada o zdrowiu
W Zespole Szkól Leśnych w Goraju (gm. Czarnków) zorganizowano już szóstą
Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV i AIDS. O zwycięstwo walczyli uczniowie ze szkół z
Trzcianki, Czarnkowa, Krzyża Wlkp., Lubasza i Goraja. Finaliści zostali wyłonieni na
podstawie wcześniejszych eliminacji. Celem olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy z
zakresu HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych
postaw wśród młodzieży wobec osób żyjących z HIV. Zwyciężyła uczennica Liceum
Ogólnokształcącego w Czarnkowie. Drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie LO w Trzciance.
Tegoroczna kampania przebiega pod hasłem: „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla
ciebie i twojego dziecka”. Młodzież miała też okazję wysłuchać interesującego wykładu na
temat wykonywania testów w kierunku HIV przez kobiety ciężarne i planujące ciążę14.

Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS?
Jak co roku, z okazji Światowego Dnia AIDS, w buskim Zespole Szkół Techniczno –
Informatycznych, zorganizowano konkurs powiatowy dla młodzieży pod hasłem „Co musisz
wiedzieć o HIV/AIDS?”. Była to już dwunasta edycja tego projektu. W tym roku do konkursu
przystąpiło piętnaście szkół – gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
buskiego, m.in. z Buska, Gnojna, Jarosławic, Nowego Korczyna, Wiślicy i Stopnicy.
Konkurs zorganizowano w ramach buskiego Festiwalu Zdrowia, który trwa przez cały
rok. Wsparcia udzieliło wiele instytucji – ze Starostwem Powiatowym i Uzdrowiskiem Busko
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– Zdrój S.A. na czele. Na laureatów czekały okazałe puchary, dyplomy pamiątkowe, nagrody
rzeczowe15.

Finał Olimpiady w Słupsku
1 grudnia, w dniu obchodów Światowego Dnia AIDS, w I LO w Słupsku odbył się
finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem ”Nie daj szansy AIDS –
młodzi bez HIV”. Cyklicznie organizowana przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku akcja adresowana jest do

uczniów szkół

ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu słupskiego. Celem konkursu jest sprawdzenie
wiedzy młodzieży na temat HIV/AIDS, uświadomienie zagrożeń oraz promowanie
odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie bliskich.
W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział 24 uczestników wyłonionych w eliminacjach
szkolnych. Olimpiadę wygrała uczennica Medycznego Liceum Ogólnokształcącego w
Słupsku, drugie miejsce przypadło uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, a
trzecie także uczniowi Medycznego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku16.

Jak w przypadku zakażenia HIV zmienić zachowania seksualne?
Jak w razie stwierdzonego zakażenia HIV, HPV zmienić swoje dotychczasowe
zachowania seksualne – na ten temat dyskutowali zaproszeni goście programu „Seksosfera”
w Programie I Polskiego Radia.
Obecnie wykrywane są zakażenia zarówno u osób homo- jak i hetero- seksualnych.
Przyjmuje się także, iż około 50 proc. populacji w ciągu swojego życia przechodziło zakażenie
HPV, nabyte najczęściej drogą płciową. U osób wykazujących objawy osłabienia odporności,
np. przy zakażeniu HIV, może dojść do przewlekłego zakażenia HPV, a w następstwie do
powstania nowotworów.
Goście audycji wyjaśniali, dlaczego warto wykonać test w kierunku HIV i na obecność
HPV. Mówili o skuteczności i dostępności terapii antyretrowirusowych. Wyjaśniali też, jak
zakażona HIV kobieta w ciąży może współżyć seksualnie i co ma zrobić, aby urodzić zdrowe
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dziecko. W audycji podano też adresy miejsc, które udzielają osobom zakażonym HIV
wsparcia medycznego i psychologicznego 17.

„Tylko abstynencja” – program, który się nie sprawdził
Badania naukowców z Oxfordu opublikowane w ostatnim numerze „British Medical
Journal” podsumowują, że strategie zapobiegania zakażeniom HIV które promują wyłącznie
wstrzemięźliwość seksualną wśród młodzieży nie sprawdzają się. Obok zachęcania do
mniejszej swobody seksualnej, trzeba też promować używanie prezerwatyw. Sprawdzono to
na 16 tysiącach amerykańskich nastolatków, które wzięły udział w programie „tylko
abstynencja” – ten rodzaj edukacji seksualnej skupia się na przekonywaniu młodzieży do
opóźnienia inicjacji seksualnej i zachęca do ograniczenia się do jednego partnera seksualnego.
O prezerwatywach nie wspomina.
Tymczasem konserwatywna polityka administracji Busha w przeszłości sprawiła, że aż
33 proc. funduszy na zapobieganie HIV w Afryce idzie obecnie właśnie na program „tylko
abstynencja”. Izba Reprezentantów niedawno zatwierdziła 141 milionów na takie programy,
co stanowi wzrost o 32 miliony w porównaniu z rokiem poprzednim18.

INNE
W Mińsku testy na HIV jak witaminy
W Mińsku na Białorusi można kupić szybkie testy wykrywające wirusowe zapalenie
wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, HIV, gruźlicę, kiłę i inne – takie
ogłoszenia można przeczytać w tamtejszych aptekach. Specjaliści zajmujący się profilaktyką i
leczeniem HIV/AIDS ostrzegają, że osobom, które w ten sposób dowiedzą się o swoim
zakażeniu, w pojedynkę bardzo trudno będzie poradzić sobie z taką diagnozą.
Elena Fisenko, szefowa oddziału profilaktyki HIV/AIDS Republikańskiego Centrum
Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, nie ukrywa zdziwienia. Według niej, z jednej
strony co prawda ludzie przestaną bać się testowania, ale według niej społeczność białoruska
nie jest jeszcze przygotowana do samodzielnych testów. Zdaniem ekspertki, należało
wcześniej przeprowadzić kampanię edukacyjną społeczeństwa. Poza tym swobodny obrót
testami w kierunku HIV jest naruszeniem ustawy „O zapobieganiu rozprzestrzeniania się
chorób, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”. W myśl ustawy, każdemu
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testowi w kierunku HIV, powinna towarzyszyć konsultacja przed i podczas wręczania wyniku
wraz z udzieleniem pomocy psychologicznej w sposób określony przez Ministerstwo Zdrowia
Białorusi. Elena Fisenko obawia się, że trudniej będzie teraz leczyć i pomagać tym, którzy
żyją z HIV. „Naczytają się teraz w internecie strasznych rzeczy, zamkną się w sobie i
pozostaną sam na sam ze swoją chorobą” – mówi19.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową
Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą być niebezpieczne dla zdrowia,
a czasem nawet życia. Szacuje się, że w samej Europie liczba zachorowań na STI wynosi
około 17 mln. Główne przyczyny występowania tych chorób to kontakty seksualne z
przygodnymi partnerami i uprawianie seksu bez prezerwatywy. Choroby te mogą rozwinąć się
także wskutek uprawiania seksu oralnego czy analnego. Ryzyko zachorowania u kobiet i
mężczyzn jest podobne20. Oprócz serwisu papilot.pl informacje na temat różnych zakażeń
przenoszonych drogą płciową publikowały także: poradnik-zdrowia.pl (09.12.2014)21,
zdrowie.dojrzałakobieta.pl (19.12.2014)22.

Nowa szczepionka przeciwko HPV
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała nową wersję
szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Infekcja HPV zwiększa
ryzyko zachorowania na wiele odmian nowotworów. Szczepionka o nazwie Gardasil 9 ma
chronić przed dziewięcioma szczepami wirusa HPV, podczas gdy obecna chroni tylko przed
czterema. Może ochronić przed 90 proc. nowotworów szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu,
powodowanymi przez HPV.
Nowa szczepionka, podobnie jak wcześniejsza, ma być podawana w trzech dawkach (trzy
szczepionki w ciągu ośmiu miesięcy). Szczepionka jest zatwierdzona do stosowania u kobiet
w wieku 26 lat i młodszych. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie dostępna w USA i innych
krajach23.
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Programy profilaktyczne
Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV
W Żarach, gminach Jasień, Lubsko oraz Przewóz, w gminie Rymanów na Podkarpaciu
nastolatki są bezpłatnie szczepione przeciwko HPV. To kolejne gminy, które przystąpiły do
programu profilaktyki nowotworowej.24.25.26.

WIRUSOWE ZAPELENIE WATROBY

Najnowszy lek na WZW C zatwierdzony przez EMA
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat zatwierdzający na rynku
europejskim kilka preparat leczniczy stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby
typu C. Został on zatwierdzony na podstawie pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use –
CHMP).
Najnowszy lek na WZW C to Harvoni, który należy do grupy preparatów wirusowych
stosowanych w leczeniu dorosłych, chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
wywołane przez infekcję wirusem zaplenia wątroby typu C (HCV). Substancje aktywne leku,
ledipasvir oraz sofosbuvir, działają poprzez blokadę dwóch białek niezbędnych w procesie
namnażania cząsteczek wirusa w organizmie. Połączenie obu substancji powoduje
zahamowanie namnażania wirusa w organizmie gospodarza oraz zabezpiecza przed infekcją
kolejne struktury komórkowe27.

Z WZW C możemy już wygrać
Polskie dane epidemiologiczne wskazują, że przeciwciała anty-HCV zostały
stwierdzone u 1,9% populacji, co oznacza, że szacunkowa liczba zakażonych może wynosić
nawet 730 tys. osób. Prof. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV, mówi,
że dzięki nowoczesnym terapiom wywołane przez HCV przewlekłe zapalenie wątroby typu C
może być pierwszą w historii medycyny chorobą przewlekłą, którą można całkowicie
wyleczyć u prawie wszystkich chorych. Podkreślił, że pojawiły się leki, które pozwalają
zniszczyć HCV w ciągu kilkunastu tygodni, bez skutków ubocznych nieodłącznie związanych
24
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ze stosowanym dotychczas w terapii WZW C interferonem. W dodatku nowe leczenie może
być stosowane u ponad 90% pacjentów. Wprowadzone obecnie i nadchodzące nowe terapie
stanowią ogromna szansę dla pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie lub dla tych,
którzy nie mogli być leczeni interferonem. Dotyczy to również chorych z zaawansowanymi
chorobami wątroby, ale też osób po przeszczepieniu tego narządu. W rezultacie prawie
wszyscy z nich mogą być leczeni, a choroba może zostać wyeliminowana. Prof. Halota
dodaje, że w przypadku stosowania najnowocześniejszych leków koszt leczenia może jednak
zdecydowanie wzrosnąć.
W opinii eksperta w przypadku, gdy mamy do czynienia z terapią eliminującą chorobę
przewlekłą, jej refundacja powinna być traktowana jako przejaw troski o budżet państwa.28.

Słupsk – bezpłatne badania na HCV
Mieszkańcy powiatu słupskiego do końca roku mogą poddać się bezpłatnym badaniom
wykrywającym obecność wirusa odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Z bezpłatnych badań w ramach programu profilaktyki zakażeń HCV mogą skorzystać osoby
zameldowane na terenie powiatu i z grupy podwyższonego ryzyka, czyli w wieku od 19 do 64
lat, u których przetaczano krew lub preparaty krwiopochodne przed rokiem 1992, które były
wielokrotnie hospitalizowane, u których wykonywano drobne zabiegi chirurgiczne, jak
usuwanie znamion, zęba, dializy, badania endoskopowe, osoby z dolegliwościami
dyspeptycznymi, z przebytym zapaleniem wątroby typu B, osoby przyjmujące dożylnie środki
psychoaktywne, korzystające z gabinetów kosmetycznych, salonów tatuażu, piercingu,
z ryzykownymi

kontaktami

seksualnymi,

korzystające

ze

wspólnych

narzędzi

kosmetycznych29.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w grudniu 2014 r.
1. AIDS znów postrachem! Nowe informacje można zdobyć w libereckiej iQLANDII,
www.ekliniki.pl z dnia 01.12.2014 r.
28

Katarzyna Lisowska, Są bardzo groźne, bo pamiętliwe, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.12.2014 r.
Monika Zacharzewska, Zrób test na wirusowe zapalenie wątroby, „Gazeta Pomorza – Słupsk” z dnia
04.12.2014 r,
29
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2. Akcja bezpłatnych szczepień, www.tvp.pl z dnia 08.12.2014 r.
3. Bez bzykania jest do kitu, www.facet.interia.pl z dnia 11.12.2014 r.
4. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, www.ostrowmaz.com.pl z dnia 03.12.2014 r.
5. Czy wiesz, co to jest HCV? Jak się przenosi? Jakie choroby wywołuje? Jak nie
dopuścić do zakażenia?, www.echokamienia.pl z dnia 01.12.2014 r.
6. EMA zatwierdza kolejne leki na terenie UE, www.biotechnologia.pl z dnia
18.12.2014 r.
7. Fleiszer Patrycja, Szokujące fakty o seksie analnym, www.cosmopolitan.pl z dnia
03.12.2014 r.
8. Górski Piotr, Nowe otwarcie w walce z HIV/AIDS, „Rzeczpospolita” z dnia
11.12.2014 r.
9. HIV, AIDS i HPV. Seks po zakażeniu wirusem, www.polskieradio.pl z dnia
09.12.2014 r.
10. Juckiewicz Tomasz, Uczniowie wiedzą już, co to jest HIV i AIDS, „Tygodnik Pilski
(Tydzień nad Notecią)” z dnia 09.12.2014 r.
11. Kasperek Karolina, Masz HIV? Nie musisz umierać ani chorować. Nic ci nie jest?
Przetestuj się, „Tygodnik Poradnik Rolniczy” z dnia 14.12.2014 r.
12. Kłos Aleksander, Plaga HIV w Rosji, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia 02.12.2014 r.

13. Kłykciny kończyste, www.zdrowie.dojrzałakobieta.pl z dnia 19.12.2014 r.
14. Kossobudzka Margit, HIV coraz mniej zabójczy i zakaźny, „Gazeta Wyborcza” z dnia
03.12.2014 r.
15. Kossobudzka Margit, HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?, „Gazeta Wyborcza
(dodatek: Tylko Zdrowie)” z dnia 03.12.2014 r.
16. Kossobudzka Margit, Jak zapanować nad WZW typu C? „Gazeta Wyborcza (Tylko
Zdrowie)” z dnia 03.12.2014 r.
17. Ligiecki Adam , Dwunasta edycja konkursu powiatowego „Co musisz wiedzieć o HIV
i AIDS?” w buskim Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, www.echodnia.eu
z dnia 10.12.2014 r.
18. Lisowska Katarzyna, Są bardzo groźne, bo pamiętliwe, „Rynek Zdrowia” z dnia
01.12.2014 r.
19. Majkowska Lucyna, Zaszczepią aż 360 dziewcząt, „Gazeta Lubuska” z dnia
19.12.2014 r.
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20. Marzec-Bogusławska Anna, Myślisz, że problem AIDS cię nie dotyczy? Lepiej zrób test
na HIV, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Warsaw Press)” z dnia 01.12.2014 r.
21. Miśkiewicz Liliana, Wczesne wykrycie i skuteczne leczenie sukcesem w walce z HIV.
Wirus HCV może zostać wyeliminowany!, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Warsaw
Press)” z dnia 01.12.2014 r.
22. Moskal Wojciech, Leki na HIV chronią przed ślepotą, „Gazeta Wyborcza (dodatek:
Tylko Zdrowie)” z dnia 03.12.2014 r.
23. Nagroda Prix Galien dla innowacji, www.rynekaptek.pl z dnia 02.12.2014 r.
24. Najczęstsze choroby weneryczne. Jesteś w grupie ryzyka?, www.papilot.pl z dnia
08.12.2014 r.
25. Najgroźniejsze wirusy świata, www.gizmaniak.pl z dnia 01.12.2014 r.
26. Nie oceniajmy, nie izolujmy – poznajmy, wspierajmy, „Gazeta Wyborcza (dodatek:
Warsaw Press)” z dnia 01.12.2014 r.
27. Nowa szczepionka przeciwko HPV, www.cosmopolitan.pl z dnia 11.12.2014 r.
28. Nowe zakażenia HIV, www.mojaolesnica.pl z dnia 03.12.2014 r.
29. Pepke Barbara, HCV odkryty, a wciąż nieznany, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Warsaw
Press)” z dnia 01.12.2014 r.
30. Pinkosz Katarzyna, AIDS po polsku, „Do Rzeczy” z dnia 01.12.2014 r.
31. Poznaliśmy

laureatów

Powiatowej

Olimpiady

Wiedzy

o

HIV/AIDS,

www.powiat.slupsk.pl z dnia 02.12.2014 r.
32. Raport epidemiologiczny „HIV/AIDS surveillance in Europe 2013”, www.aids.gov.pl
33. Simon Krzysztof – Zakażenie HCV – prawdy i mity, „Gazeta Wyborcza (dodatek:
Warsaw Press)” z dnia 01.12.2014 r.
34. Światowy Dzień AIDS. Gdzie można się przebadać?, www.wiadomosci.dlastudenta.pl
z dnia 01.12.2014 r.
35. Testy na HIV dostępne w Mińsku jak witaminy, www.kresy24.pl z dnia 12.12.2014 r.
36. Tramwaj zwany pożądaniem, www.nauka.trojmiasto.pl z dnia 11.12.2014 r.
37. Tymiński Radosław, Zakażenia w szpitalu, „Chirurgia po Dyplomie” z dnia
01.12.2014r.
38. Wirus HPV – „zaraźliwy” nowotwór, www.poradnik–zdrowia.pl z dnia 09.12.2014 r.
39. Zacharzewska Monika, Zrób test na wirusowe zapalenie wątroby, „Gazeta Pomorza –
Słupsk” z dnia 04.12.2014 r.
40. Zrób bezpłatne badania wątroby, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 18.12.2014 r.
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