Raport nr 6/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i Internecie w czerwcu 2014 r.

WPROWADZENIE
W czerwcu ukazało się bardzo wiele publikacji związanych z różnymi aspektami
HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. 41 z nich stało się źródłem
niniejszego raportu, Wśród nich 15 informacji znalazło się w internecie, 26 pochodzi z 15
tytułów gazet i czasopism. Trzy tytuły drukowały w czerwcu więcej niż jedną informację na
ww. temat – Rzeczpospolita (8 publikacji), Polska The Times (2) i Gazeta Lubuska (2).
Dane epidemiologiczne i historia walki z epidemią HIV/AIDS w Republice
Południowej Afryki, coraz więcej zakażeń przenoszonych drogą płciową (w tym HIV)
w Polsce, raporty w sprawie osób zakażonych HIV przyjmujących środki psychoaktywne
drogą iniekcji, działania profilaktyczne podejmowane przed wakacjami na polu walki
z HIV/AIDS, kampania edukacyjna na Open’er Festival, a także krótka historia człowieka,
którego wynalazek uchronił miliony ludzi na świecie przed zakażeniami HIV – to główne
tematy związane z HIV/AIDS, którymi zainteresowali się dziennikarze w bieżącym miesiącu.
Jeśli chodzi o WZW, to najwięcej publikacji w czerwcu związanych było
z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Jeden z dodatków Rzeczpospolitej (Dodatek 2
z dnia 27.06.2014 r.) praktycznie w całości poświęcony został WZW C. Znalazły się w nim
informacje dotyczące najnowszej terapii WZW C, możliwości dostępu polskich pacjentów
zakażonych

HCV

do

nowoczesnych,

ale

bardzo

kosztownych

terapii,

danych

epidemiologicznych zakażeń HCV w Polsce, dróg zakażenia i sposobów zapobiegania HCV,
a także działań profilaktycznych, jakie na tym polu podejmują organizacje pozarządowe.
Publicyści zainteresowali się także wzrostem zachorowań na inne choroby
przenoszone drogą płciową. wiele pisano o ich niepokojących objawach i skutkach, jakie
może przynieść ich zlekceważenie. Na stronach internetowych pisano o programach
profilaktycznych związanych z szczepieniami dziewcząt przeciw HPV, jakie prowadzą
samorządy poszczególnych gmin. Wiele miejsca poświęcono także pracowni badającej
obecność i genotyp HPV, którą otwarto w Katowicach.
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RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
RPA – epidemia wciąż groźna
Nigdzie na świecie epidemia HIV nie przybrała takich rozmiarów jak w RPA.
12,2 proc. populacji (6,4 mln ludzi) żyje z HIV. Jeszcze w 2008 r. zakażonych było 10,6 proc.
mieszkańców tego kraju. Odsetek wzrasta z roku na rok, choć wzrost w ostatnich latach jest
spowodowany nie tyle masową liczbą nowych zakażeń, ile dłuższym życiem zakażonych
po tym, jak umożliwiono im dostęp do terapii ARV. Co szósty zakażonych HIV na świecie
jest obywatelem RPA. Blisko jedna trzecia przypadków śmierci w tym kraju spowodowana
jest HIV. Epidemia nie rozkłada się równo w południowoafrykańskim społeczeństwie –
wśród białych obywateli stanowiących 9 proc. ludności kraju tylko trzy osoby na tysiąc są
seropozytywne. Wśród czarnych – około 150 osób na tysiąc.
Mimo dużej liczby kampanii informacyjnych wciąż nie udaje się przekonać wielu
(szczególnie tych niewykształconych) czarnych obywateli do bezpieczniejszego seksu.
Poważnym problemem są także gwałty. Z danych Medical Research Council wynika, że w
Republice Południowej Afryki jeden mężczyzna na czterech przyznaje się do zgwałcenia
kobiety. W dodatku wciąż nie brakuje w tym afrykańskim kraju ludzi, którzy wierzą, że seks
z dziewicą może wyleczyć z AIDS.
Rozprzestrzenianiu się HIV sprzyjało również to, że rządzący przez wiele lat nie
decydowali się wdrożyć na szeroką skalę terapii lekami antyretrowirusowymi (ARV).
Następca prezydenta Nelsona Mandeli , Thabo Mbeki,rządzący w latach 1999 - 2008,
wskazywany jest jako główny winowajca epidemii, z którą kraj boryka się obecnie. Za jego
prezydentury państwo nie dotowało na większą skalę zakupu nowoczesnych leków. Mbeki
publicznie kwestionował, że AIDS jest spowodowane zakażeniem HIV. To wpłynęło na że
słaby rozwój programu antyretrowirusowego.Dostęp do leków ARV miało wówczas tylko
700 tys. osób.
Sytuacja w dostępie do leczenia zmieniła się wraz z objęciem władzy przez Jakoba
Zumę. Rządzący Afrykański Kongres Narodowy, do którego należy obecny prezydent, poddał
się presji społecznej i skierował miliardy randów z budżetu na leczenie osób żyjących z HIV.
W tej chwili w RPA z terapii ARV korzysta 2,6 mln chorych. Miesięczna kuracja dla jednego
pacjenta kosztuje państwo 110 randów, czyli około 40 zł.

2

Mieszkańcy RPA zwracają uwagę, że w ostatnich latach nie tylko poprawił się dostęp
do leków. Zmieniło się także postrzeganie chorych - seropozytywni nie są już traktowani jak
trędowaci. Ten temat bardzo często poruszany jest w mediach, w wielu miejscach widać
bilboardy promujące używanie prezerwatyw. Zachęca się ludzi, aby przynajmniej raz w roku
wykonali test w kierunku HIV, aby sprawdzić, czy nie są zakażeni. Spośród 15 - 20 mln
najaktywniejszych seksualnie obywateli w 2012 r. udało się namówić do testów 13,5 mln
osób.
Czy RPA uda się uporać z HIV/AIDS? Prof. Salim Abdool Karim, epidemiolog
z Uniwersytetu KwaZulu-Natal, przewodniczący eksperckiego panelu przy UNAIDS mówi,
że kraj wchodzi w okres, gdy epidemia zwalnia. Nie ma już tak wielkich skoków zakażeń jak
wcześniej, HIV jednak to wciąż wielki problem, ale ofensywa wirusa traci impet. Procent
zakażonych kobiet w ciąży od trzech lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Teraz
głównym celem jest to, by zaczęła spadać liczba zgonów spowodowanych AIDS – dodaje
profesor1.
Polska - HIV i inne zakażenia przenoszone drogą płciową
Ostatnio obserwuje się dramatyczny wzrost liczby zakażeń m.in. kiłą i rzeżączką.
Zakażenia te stanowią czynnik zwiększający ryzyko także dla zakażeń HIV. Wprawdzie
liczba wykrywanych rocznie zakażeń HIV pozostaje w ostatnich latach na podobnym
poziomie – około 1300 zakażeń rocznie, ale z całą pewnością nie wykrywa się wszystkich
zakażeń, do których dochodzi.
Wczesne wykrycie zakażenia jest kwestią bardzo istotną nie tylko ze względu na
wdrożenie terapii, ale także profilaktyki. Dlatego tak ważne jest wykonanie testu w kierunku
HIV, który jest jedynym sposobem sprawdzenia, czy doszło do zakażenia. Badanie to można
zrobić w wielu miejscach, ale szczególnie poleca się punkty konsultacyjno-diagnostyczne
(na terenie Polski jest ich 31), w których bezpłatnie i anonimowo można przebadać się na
obecność przeciwciał anty –HIV.
Wprawdzie sytuację epidemiologiczną określa się w naszym kraju jako stabilną,
jednak nie powinno to usypiać czujności, gdyż HIV, a ostatnio także inne zakażenia
przenoszone drogą płciową, pozostają jednym z najważniejszych problemów zdrowia
publicznego i współczesnego świata w ogóle. Zmieniający się styl, warunki życia i pracy,

1
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w tym wzrost poziomu migracji i obniżający się wiek inicjacji seksualnej sprzyjają szybkiemu
rozprzestrzenianiu się zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV2.
RAPORTY
EMCDDA w sprawie zakażeń HIV wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne- raport
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny podał, że do
końca lutego w Polsce żyło 17 693 zakażonych HIV. Wśród nich co najmniej 6023 osoby
zakaziły się, stosując dożylnie środki psychoaktywne. W latach 2000 -2010 liczba zakażeń
HIV związana z przyjmowaniem środków odurzających spadła aż o 90 proc. Wśród nowo
zdiagnozowanych w 2012 roku zakażeni w ten sposób stanowili tylko 8 proc. (34 osoby)
wszystkich.
Spadek ten wynika z większej świadomości zagrożeń wynikających z dzielenia się
strzykawkami. Większość zażywających środki psychoaktywne drogą dożylną wie, że to
prosta droga do HIV i WZW C. Dziś narkotyki zażywane są częściej drogą wziewną lub
w postaci tabletek. Uzależnieni zakażają się częściej przez ryzykowne kontakty seksualne.
Potwierdza to najnowszy raport Agencji Unii Europejskiej ds. Narkotyków
w Lizbonie (EMCDDA). Wynika z niego, że od 2006 r. zażywający środki odurzające coraz
rzadziej je sobie wstrzykują. Przy czym im bogatsze społeczeństwo, tym mniej przyjmujących
środki drogą dożylną. W Holandii jest ich 6 proc., a w biedniejszej Litwie aż 100 proc.
Zdaniem
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i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii liczba zakażeń HIV drogą iniekcji może
być niedoszacowana. Według niego liczba zakażonych chorobami zakaźnymi przez dożylne
stosowanie narkotyków nie musi się zmniejszyć, bo te choroby mają długi okres inkubacji
i ukrycia. W połowie pierwszej dekady tego stulecia w jednym z więzień na Litwie
stwierdzono 340 nowych zakażeń w ciągu roku. Nowe pokolenie uzależnionych nie bada się
i unika kontaktu z organizacjami pomocowymi z obawy przed policją – dodaje
dr Moskalewicz.
Z raportu EMCDDA wynika, że w całej Europie w 2012 r. HIV zakaziło się 1788
osób przyjmujących środki psychoaktywne drogą dożylną. To o 56 osób więcej niż rok
wcześniej (1732), ale wzrost nie jest na tyle duży, by mówić o odwróceniu długofalowego
trendu spadkowego3.
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Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych rzadko badają się na HIV i HCV
Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) przedstawił wyniki raportu, z którego wynika,
że aż 71,6 proc. osób przyjmujących dożylnie środki psychoaktywne zakażonych jest HCV,
a 14,7 proc. jest zakażonych HIV. W badaniu wzięło udział 96 osób z Warszawy i okolic.
SKA we współpracy z Fundacją Redukcji Szkód przez pól roku zachęcał iniekcyjnych
użytkowników narkotyków do robienia testów kierunku HIV i HCV. Wiele osób, których
udało się zmotywować do wykonania testu, deklarowało, że wykonuje takie badanie po raz
pierwszy w życiu. To pokazuje, że spora grupa osób podejmujących ryzykowne działania jest
poza systemem opieki. Dla badanych samo miejsce – punkt konsultacyjno-diagnostyczny,
w którym wykonuje się test – jest barierą, którą trudno przezwyciężyć. Najbardziej
niepokojące jest to, że większość osób, u których stwierdzono HIV i/lub HCV w ogóle nie
przyszła odebrać wyniku testu.
Eksperci zwracają uwagę, że podczas kiedy ryzyko

przeniesienia HIV znacząco

zmniejsza wymiana igieł i strzykawek, w przypadku HCV jest to daleko niewystarczające,
ponieważ można się nim zakazić, stosując np. brudną rurkę czy łyżkę.
Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii przekonuje, że ograniczenie
profilaktyki do edukacji jest mało skuteczne. Jego zdaniem w niektórych przypadkach jedyną
metodą przynoszącą pozytywne skutki jest wcielanie w życie filozofii redukcji szkód, której
naczelną zasadą jest minimalizowanie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami,
np. przyjmowanie środków psychoaktywnych w pokojach iniekcyjnych, w warunkach mniej
zagrażających zdrowiu. , Kluczowe w tym przypadku są długotrwałe działania, które
zmieniają postawy i dają szansę na kształtowanie takich warunków, w których postawy te
będą się realizować w postaci pożądanych zachowań.
Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uważa,
że problem HCV i HIV wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne iniekcyjnie to
w Polsce temat bardzo aktualny. W dalszym ciągu jest problem z popularyzacją idei
testowania się w kierunku HIV. Choć popularność heroiny maleje, na rynku pojawiają się
wciąż nowe substancje, w tym stymulanty, z których część przyjmowana bywa dożylnie
(np. mefedron). Wraz ze zmianami tzw. sceny narkotykowej, należy zmienić sposoby
przeciwdziałania temu zjawisku4.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
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Kujawsko-pomorskie
W Toruniu rusza właśnie program edukacyjny skierowany do pracowników zakładów
opieki zdrowotnej (ZOZ), którzy często pierwsi mają kontakt z osobami żyjącymi z HIV.
odbywa będą się oni szkolić w ramach kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”, której celem jest
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV oraz poprawa jakości opieki
zdrowotnej dla osób żyjących z HIV.
W 2013 r. w województwie kujawsko- pomorskim zarejestrowano 35 przypadków
nowych zakażeń HIV. To o 11 więcej w porównaniu z rokiem poprzednim5.
Gorzów Wielkopolski – „Wakacje bez zagrożeń”
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ogłosiła kampanię
pod hasłem „Wakacje bez zagrożeń”. Kampania ta skierowana jest do młodych ludzi i ma na
celu uświadomić im, jakie zagrożenia czekają na nich podczas dwumiesięcznych wakacji.
O tym, jak bezpiecznie spędzić wakacyjny czas opowiadali uczniom gorzowskich szkół
średnich m.in. lekarze, pracownicy MONAR-u czy stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Specjaliści apelowali do młodzieży, aby rozważnie brali udział w wakacyjnych
przyjemnościach. Przedstawiciele MONAR–u zwracali uwagę na asertywność, aby umieć
powiedzieć nie, kiedy podczas zabawy proponuje się środki odurzające, przestrzegali też
przed tabletką gwałtu, która jest nie do wykrycia – nie ma smaku ani zapachu.
Do zagrożeń autorzy zaliczyli także jednorazowy, przypadkowy seks podczas wakacji.
Prof. Izdebski zwrócił się do młodych ludzi, aby byli odpowiedzialni i nie ulegali presji
otoczenia. Często bowiem młodzież ma zbyt beztroskie podejście do życia i swoich
kontaktów seksualnych. Niestety, uprawia też seks bez zabezpieczeń, nie zdając sobie sprawy,
że jest to bardzo ryzykowne. Wpływa na to nie tylko alkohol, ale również rówieśnicy. Takie
jednorazowe przygody mogą skończyć się zakażeniem HIV.6.
Kampania edukacyjna o HIV na OPEN’ER FESTIVAL 2014 w Gdyni
Według szacunków UNAIDS ponad 50 proc. zakażeń HIV dotyczy osób między 16.
a 24. rokiem życia. Dlatego właśnie do młodzieży skierowana będzie kampania edukacyjna,
która już po raz drugi obędzie się na Open’er Festival w strefie NGO.
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Szacowanie ryzyka zakażenia HIV, konkurs na prawidłowe zakładanie prezerwatyw,
a także wspólne wymyślanie haseł promujących bezpieczniejszy seks – to tylko niektóre
działania, jakie trenerzy Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy

organizują podczas Open’er

Festival. Akcja jest o tyle istotna, że latem, kiedy są wakacje, łatwiej o podjęcie ryzykownego
zachowania. .
Poza wymienionymi działaniami na stoisku Pozytywnych w Tęczy będzie też można
zagrać w grę planszową o chorobach przenoszonych drogą płciową (w której pionkami będą
sami uczestnicy), wziąć udział w badaniu społecznym dotyczącym używania lub nie
prezerwatyw, a także współtworzyć foto-pachwork – deklarację solidarności z osobami
żyjącymi z HIV. Stoisko znajdzie się w strefie organizacji pozarządowych dzięki zaproszeniu
organizatorów Heineken Open’er Festival. Przez cztery dni trwania festiwalu pracować będą
na nim certyfikowani psychologowie, pedagodzy i trenerzy.
Szacuje się , że z oferty konsultacji skorzysta co najmniej 1000 osób, a z dodatkowych
działań – 1600. Skierowanie działań edukacyjnych do młodych osób jest szczególnie ważne,
gdyż prawie 60 proc. żyjących z HIV to ludzie młodzi poniżej 30-stki, a prawie co dziesiąty
seropozytywny Polak zakaził się przed ukończeniem 20. roku życia. W czasie festiwalu
będziepromowane też anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV. Kampania
edukacyjna organizowana jest we współpracy z firmą Gilead Sciences 7.
INNE
Ciekawostki – prezerwatywy z lateksu do lamusa?
Już za kilka lat zapomnimy o prezerwatywach z lateksu. Naukowcy opracowują nowe
metody zabezpieczeń, dzięki którym seks będzie nie tylko bezpieczniejszy, ale bardziej
komfortowy.

Na

University of

Wollongong

już
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nowe

rozwiązania,

z wykorzystaniem tzw. biomateriałów przypominających te używane przy produkcji
soczewek kontaktowych. Dzięki wykorzystaniu takich tworzyw sama prezerwatywa będzie
przypominała w dotyku skórę. Nowe materiały oznaczają większe bezpieczeństwo.
Wyprodukowaną z nich prezerwatywę trudniej będzie rozerwać, nie będzie też wywoływać
alergii i podrażnień. ich będzie też biodegradowalna.
Nad nowymi, tanimi rozwiązaniami pracuje się też dlatego, aby ułatwić dostęp do tej
metody zabezpieczenia przed HIV i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
w biedniejszych rejonach Afryki i Azji8.
7
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Jak ograniczyć choroby wywoływane przez wielokrotne używanie tych samych strzykawek
Przez wielokrotne stosowanie tych samych strzykawek każdego roku 230 tys. ludzi
na świecie zakaża się HIV, a aż 23,7 mln – wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.
Co 24 sekundy umiera osoba z powodu niebezpiecznych iniekcji.
Marc Koska, brytyjski wynalazca, postawił sobie w życiu cel: powstrzymać choroby,
które wywołane są przez wielokrotne używanie tych samych strzykawek. Kiedy 30 lat temu
znalazł w gazecie artykuł, w którym przewidywano, że strzykawki staną się głównym
źródłem przenoszenia HIV, bo w wielu krajach strzykawki używane są wielokrotnie,
postanowił, wymyślić coś, co może to zmienić. Doszedł do wniosku, że rozwiązaniem może
być strzykawka, której po prostu nie da się użyć po raz drugi.
Po trzech latach badań zbudował prototyp K1 – strzykawkę z tłokiem, który łamie się, gdy
próbuje się go odciągnąć drugi raz. W 1997 r. Marc opatentował ostateczną jej wersję.
W 2001 r. wynalazca udzielił licencji na produkcje K1 pewnej indyjskiej firmie
i wkrótce sprzedał pierwszą partię UNICEF-owi. Kolejnym wyzwaniem dla wynalazcy stało
się uświadomienie personelowi medycznemu ryzyka związanego z wielokrotnym używaniem
strzykawek. W 2006 r. założył organizację charytatywna SafePoint, której jednym
z projektów była kampania edukacyjna w Indiach w 2008 r. Efektem kampanii było to, że
bezpieczne strzykawki zaczęto wykorzystywać we wszystkich centrach medycznych
w Indiach.
Kampania powiodła się także w Ugandzie, gdzie w 2009 r. rząd wycofał połowę zwykłych
strzykawek, ale dopiero w 2011 r. po spotkaniu z tanzańską minister zdrowia, poczuł,
że wreszcie zaczyna odnosić sukces. Tanzania została pierwszym krajem na świecie,
w którym

wprowadzono

obowiązek

stosowania

samoniszczących

się

strzykawek.

Marc Koska udzielił już 14 licencji na produkcję K1 na świecie. Otrzymał za to wiele
wyróżnień, w tym Order Imperium Brytyjskiego od królowej. Dziś ten 53-letni mężczyzna
nadal podróżuje po świecie, niosąc swoje przesłanie. Obecnie skupia się na Afryce
Południowej i Kenii.
Oblicza się, że Marc Koska, dzięki swojemu wynalazkowi, uratował dotychczas 9 mln
ludzi. Teraz musi przekonać Światową Organizację Zdrowia do rozpoczęcia kampanii
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mającej na celu wprowadzenie do 2017 r. bezpiecznych strzykawek we wszystkich krajach
świata9.

INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Zakażenia przenoszone droga płciową – światowa epidemia?
weneryczne zakażenia przenoszone droga płciową w opinii ekspertów WHO
(Światowej Organizacji Zdrowia) przybrały charakter ogólnoświatowej epidemii. Tymczasem
większość z nas, myśląc o grzybicy, rzeżączce czy AIDS jest przekonana, że przypadki
zachorowań na te choroby są bardzo rzadkie. Niestety, tego typu choroby są nie tylko częste,
ale i wyjątkowo groźne w skutki (gdy są nieleczone). Mogą doprowadzić bowiem do
niepłodności lub nawet śmierci.
10

.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) – programy profilaktyczne
Kolejne samorządy organizują przedsięwzięcia profilaktyczne polegające na szczepieniu
młodych dziewcząt przeciw najbardziej agresywnym i rozpowszechnionym szczepom HPV.
W maju takie działania podjęły następujące gminy i powiaty: Poznań, Suwałki, Koszalin,
Kozienice, Leżajsk, Tczew, Śrem, Konin. 11.12. 13.14.

15

.

16 17

. .

Katowice – otwarto pracownię badającą obecność i genotyp HPV
W Katowicach otwarto Pracownię Diagnostyki Molekularnej, zajmującą się m.in.
identyfikacją i określaniem genotypu wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Badania
pozwalają wychwycić chorobę we wczesnym, uleczalnym stadium.
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Susannah Hickling, Mężczyzna, który uratował 9 mln ludzi, „Przegląd Readers Digest” z dnia 01.06.2014 r.
Twój kobiecy pakiet badań, „Na Żywo” z dnia 05.06.2014 r.
11
Ponad tysiąc czternastolatek z powiatu zostanie objętych szczepieniami przeciwko HPV, „Polska – Głos
Wielkopolski” z dnia 04.06.2014 r., Poznań: będą bezpłatne szczepienia przeciw HPV, www.rynekzdrowia.pl z
dnia 03.06.2014 r.
12
Suwałki. Program profilaktyki raka szyjki macicy, www.radio.bialystok.pl z dnia 03.06.2014 r.
13
Szczepienia dla nastolatek, „Głos Koszaliński” z dnia 04.06.2014 r., Marzena Sutryk, Chrońmy dziewczynki,
„Głos Koszaliński” z dnia 09.06.2014 r.
14
Przez tego wirusa umiera tysiące kobiet. Zaszczep się, www.radom24.pl z dnia 11.06.2014 r.
15
Tczew: bezpłatne szczepienia dla dziewcząt, www.tczew.naszemiasto.pl z dnia 18.06.2014 r.
16
Michał Jędrkowiak, Będzie więcej szczepień?, „Tygodnik Śremski” z dnia 20.06.2014 r.
17
Beata Pieczyńska, Szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy dla 12 –latek, www.konin.naszemiasto.pl z
dnia 25.06.2014 r.
10
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Adresatkami takiego badania są kobiety w wieku rozrodczym. Badanie HPV razem
z cytologią daje pełny obraz zdrowia kobiety w tym zakresie.

Oznaczając

onkogenne

wirusy, można odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta będzie chorowała, czy nie ma raka
szyjki macicy. To ogromny postęp w diagnostyce. Daje możliwość przewidywania, bo dzięki
temu wiadomo, u której kobiety i jak często robić badania cytologiczne, aby wychwycić
chorobę w bardzo wczesnym stadium18.
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B i C
WZW – zakamuflowany wróg
Wirusowe zapalenia wątroby (WZW B i WZW C) to choroby zakaźne dotyczące
dużej grupy ludzi. W Polsce nieoszacowana jest liczba zakażonych HBV i HCV, gdyż nie
robi się na dużą skalę badań przesiewowych, które są podstawą wykrycia zakażenia.
Jak uniknąć zakażenia:
WZW B – zaszczepić się, a jeśli nie było szczepienia, to porozmawiać z lekarzem rodzinnym
o możliwości badań w kierunku HBV
WZW C – korzystać ze sprawdzonych placówek służby zdrowia i miejsc, gdzie przestrzegane
są zasady sterylizacji sprzętu19.
Niestety, świadomość możliwości zakażenia się wirusem jest nadal bardzo niska.
Najczęściej jest on przenoszony poprzez kontakt z krwią osoby zakażonej. Nie należy więc
dzielić się przedmiotami osobistego użytku, jak szczoteczką do zębów czy narzędziami do
wykonania manicure. Jednocześnie normalne, codzienne czynności, jak używanie tych
samych naczyń, nie są związane z zagrożeniem.
Drogą przenoszenia wirusa jest również stosunek seksualny wysokiego ryzyka, na
przykład doprowadzający do uszkodzeń w odbycie. Ochroną są przede wszystkim
prezerwatywy. Ponadto potencjalnie niebezpieczne są zabiegi kosmetyczne oraz medyczne,
zwłaszcza tatuowanie, o ile używany sprzęt nie został starannie wysterylizowany. Bardzo
częsta przyczyną zakażenie jest dożylne przyjmowanie środków psychoaktywnych. HCV
może być przeniesiony podczas ciąży. Prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się zakażone
wynosi 10 proc.
Leczenie choroby jest w stanie zahamować jej rozwój. Do tej pory stosowano terapię
dwulekową (interferon pegylowany + rybawiryna). Obecnie jednak nastąpił przełom
18

Katowice: Otwarto pracownie badająca obecność i genotyp wirusa HPV, www.dziennikzachodni.pl z dnia
09.06.2014 r.
19
Magdalena Ankiersztejn –Bartczak, WZW – zakamuflowany wróg, „Rzeczpospolita (Dodatek 2)” z dnia
27.06.2014 r.
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w leczeniu WZW C. Wynaleziono nowe leki, które dają prawie 100 proc. skuteczność
w leczeniu i powodują mniej skutków ubocznych dla organizmu20.21.
Czy polscy pacjenci będą mogli skorzystać z nowej terapii leczenia WZW C?
Mamy

już

dostępne

dwa

leki

nowej

generacji

bezpośrednio

działające

przeciwwirusowo zatwierdzone przez EMA (Europejska Agencja Leków): sofosbuvir
(Sovaldi) zarejestrowany w styczniu 2014 roku i simeprevir (Olysio) zarejestrowany w maju
br. Trzeci (DAAs) – daclatasvir – będzie zarejestracyjny niebawem leki te spowodowały
prawdziwą rewolucję w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C i niewątpliwie
zastąpią interferony stosowane od lat 90. ubiegłego wieku.
Należy podkreślić, że dotychczasowe terapie stosowane przez ostatnie 15 lat dawały
szanse na wyleczenie tylko połowie pacjentów. Połowa dotychczas leczonych nieskutecznie
oczekuje nowych, innowacyjnych leków, którymi niewątpliwie są właśnie wyżej
wymienione. Skuteczność nowych leków sięga 90 - 97 proc., co w porównaniu do
skuteczności leczenia interferonem i rybawiryną zwiększa szanse pacjentów prawie
dwukrotnie.
W Polsce procent osób zakażonych HCV wynosi około 1,5 proc. w całej populacji, co
stanowi poważny problemem społeczny i medyczny. W naszym kraju problemem jest (i
zapewne będzie) zbyt niskie finansowanie WZW C w stosunku do cen nowych leków. Nowe
leki, jak to bywa z nowymi technologiami, są wielokrotnie droższe. Cena zrejestrowanego już
w krajach UE sofosbuviru kształtuje się w przedziale 50 - 80 tys. euro na terapię dla
1 pacjenta. Koszt leków w obecnie stosowanej terapii 2- lekowej interferonem pegylowanym
i rybawiryną to koszt około 50 tys. złotych. Potrzebne jest więc czterokrotne zwiększenie
nakładów finansowych na leczenie HCV w Polsce.
Obecne zbyt niskie finansowanie leczenia WZW C spowodować może dalsze
wydłużenie kolejek, zmniejszenie ogólnej ilości leczonych pacjentów i wzrost problemów
zdrowotnych tej grupy (marskość, rak wewnątrzkomórkowy, potrzeba transplantacji
wątroby). W rezultacie zamiast leczyć 3000 pacjentów w jednym roku, z których około
połowa ma szansę na wyleczenie (1500), będziemy leczyli 700, z których wyleczymy 600.22.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż faktyczne koszty społeczne zakażeń wirusami HBV
i HCV są o wiele wyższe niż same wydatki na zakup terapii. Do wymiernych kosztów należy

20

Wirusowe zapalenie wątroby typu C, www.zdrowiekwartalnik.pl z dnia 09.06.2014 r.
Magdalena Habuz, Nowy lek na Zapalenie Wątroby Typu C, www.biotechnologia.pl z dnia 02.06.2014 r.
22
Tamże
21
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koszt zwolnień lekarskich, hospitalizacji, opieki w poradniach, rent, przeszczepów wątroby,
leczenia marskości i raka wątroby. Gdyby pacjenci mogli być szybciej diagnozowani
i skuteczniej leczeni, to oszczędność dotyczyłaby zarówno ZUS-u, jak i przedsiębiorców oraz
ostatecznie budżetu państwa. Z wyliczeń jasno wynika, iż bardziej opłaca się edukować,
szczepić przeciw WZW B, wykrywać zakażenia we wczesnym stadium i na takim je leczyć 23.
Rośnie liczba chorych na WZW C
Szacuje się, że w Polsce HCV może być zakażonych nawet 730 tys. ludzi, z czego
zdecydowana większość nie zdaje sobie z tego sprawy. Wirus HCV został zidentyfikowany
bardzo późno, bo dopiero w 1989 roku. Wcześniej wiadomo tylko było, że istnieje. Nazywano
go NANB – czyli Nie A Nie B. W Polsce przypadki zachorowań na WZW C zaczęto
rejestrować dopiero w 1997 r. Wydawało się, że nie było powodu do niepokoju – przez
ostatnie lata lekarze zgłaszali do sanepidu po jednym, dwa przypadki zachorowań rocznie.
Okazało się jednak, że sytuacja wygląda dużo gorzej..
Dziś wiadomo, że w zatrważającym tempie rośnie liczba chorych na wirusowe
zapalenie wątroby typu C. Ponad 200 tysięcy Polaków jest aktywnie zakażonych HCV.
Te osoby powinny być zdiagnozowane, a następnie leczone. Jednak tylko 15 proc. z nich to
ludzie świadomi swojej choroby. W Polsce zdiagnozowanych jest 30 tys. osób zakażonych
HCV. Dane te wskazują na to, iż nasza wiedza o zachorowaniach na WZW C jest bardzo
mała. Większość ludzi nie robi badań diagnostycznych w celu rozpoznania tej choroby, bo nie
widzi takiej potrzeby. O zakażeniu HCV pacjenci dowiadują się najczęściej przypadkowo, np.
badając krew przed operacją bądź przy okazji badań okresowych. Tymczasem wczesne
rozpoznanie daje gwarancje powrotu do zdrowia. Niestety choroba rozwija się przez długie
lata bezobjawowo, a gdy da już o sobie znać często na uratowanie wątroby jest już za
późno24.
Edukacja o WZW – ważne zadanie dla organizacji pozarządowych
Przytoczone wyżej dane motywują organizacje pozarządowe skupione wokół tematu
wirusowego zapalenia wątroby do działania. Organizacje skupione wokół Koalicji
Hepatologicznej organizują akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwa,
czym są wirusy HBV i HCV, jak można się nimi zakazić oraz zachęcają do zbadania się.
Realnie każdy człowiek może być zakażony HBV lub HCV. Zdaniem Barbary Pepke, prezesa
23
24

Barbara Pepke, HCV – perspektywy diagnozy i leczenia, „Rzeczpospolita (dodatek 2)” z dnia 27.06.2014 r.
Grażyna Gosk, O chorobie można nie wiedzieć całymi latami, „Dziennik Elbląski” z dnia 10.06.2014 r.
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Fundacji „Gwiazda Nadziei” ogromnie ważna jest ciągła edukacja młodzieży o WZW B
i WZW C. Dlatego od trzech lat organizacja ta we współpracy ze służbami sanitarnoepidemiologicznymi prowadzi program edukacyjny „Podstępne WZW”, skierowany do szkół
ponadgimnazjalnych. Program obejmuje organizację jednodniowych warsztatów dla
nauczycieli, którzy następnie w swoich szkołach przeprowadzają zajęcia dla uczniów drugich
klas szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem nauczycieli jest wypracowanie wśród uczniów
odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia, a także kształtowanie postawy tolerancji
i zrozumienia wobec osób zakażonych. W latach 2011 - 2013 z programu skorzystało 30 tys.
uczniów25.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, które
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