Raport nr 5/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych
drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w maju 2014 r.

WPROWADZENIE
Obszerna publikacja Wojciecha Moskala opisująca historię epidemii, próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie czy białko produkowane przez koralowce będzie w stanie
zablokować HIV oraz działania profilaktyczne prowadzone w kraju w celu zahamowania
rozprzestrzeniania się HIV to główne tematy związane z HIV/AIDS, o których pisano
w majowej prasie i w internecie.
Wśród tematyki związanej z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
zwrócono uwagę na fakt, że coraz więcej naukowców prowadzących badania nad rakiem
prostaty zadaje pytanie czy rak ten nie jest skutkiem zakażenia przenoszonego drogą płciową.
W internecie na wielu portalach informowano o drastycznym wzroście liczby zachorowań na
kiłę i wzbudzających niepokój danych o życiu brytyjskich studentów.
Warto zaznaczyć, że po raz kolejny w polskiej prasie nie znalazły się informacje na
temat obchodzonego w trzecią niedzielę maja Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na
AIDS. Tylko Krajowe Centrum ds. AIDS na swojej stronie poinformowało o zaplanowanych
w kilku polskich miastach obchodach tego dnia.
Duża część informacji prasowych i internetowych dotyczyła wirusowego zapalenia
wątroby typu C, a konkretnie ogromnego przełomu, jaki nastąpił w leczeniu HCV i dyskusji
na temat konieczności refundacji tej terapii dla pacjentów chorych na WZW C w naszym
kraju.
W maju na łamach prasy i internetu ukazały się 32 informacje związane z różnymi
aspektami HIV/AIDS, WZW B i C i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową,
których treść była na tyle istotna, że znalazła odzwierciedlenie w niniejszym raporcie. Liczba
publikacji prasowych pokrywała się z liczbą publikacji internetowych (16:16). Publikacje
prasowe drukowane były w dziesięciu tytułach, spośród których tylko trzy zawierały więcej
niż jedną informację dotyczącą ww. tematyki: Dziennik Gazeta Prawna (4 publikacje), Gazeta
Wyborcza (3) i Nowa Trybuna Opolska (2).
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RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
HIV/AIDS – spór o autorstwo odkrycia
Minęły już prawie 33 lata od dnia, kiedy świat usłyszał o HIV i AIDS. Dokładnie
5 czerwca 1981 roku na łamach prestiżowego „New England Journal of Medicine” pojawiła
się pierwsza publikacja naukowców z Centrum Kontroli Chorób i Prewencji w Atlancie
(CDC) na temat HIV.
W maju 1983 r. w „Science” ukazała się praca, której głównymi autorami byli
Francoise Barre-Sinoussi i Luc Montagnier z Instytutu Pasteura w Paryżu. Opisali oni
nowego, do tej pory nieznanego nauce wirusa, należącego do odkrytej niedawno rodziny
wirusów HTLV. Tę grupę wirusów opisał już wcześniej pracujący dla amerykańskiego
Narodowego Instytutu Raka dr Robert Gallo. Francuzi nie byli jednak pewni, czy to właśnie
„ich” drobnoustrój odpowiada za AIDS. Ich podejrzenia potwierdzono w czterech pracach
naukowych, opublikowanych w 1987 r. Autorem trzech z nich był dr Gallo, i to on jako
pierwszy użył nazwy HIV – Human Immunodeficiency Virus (ludzki wirus niedoboru
/upośledzenia odporności).

Następne ćwierć wieku to czas sporu o autorstwo odkrycia,

w który angażowali się nawet Jacques Chirac i Ronald Reagan. Nie chodziło tylko o naukową
chwałę, ale również o prawa do patentów na testy do wykrywania HIV. Przedstawiciele
świata nauki starali się rozwiązać ten spór, promując opinię, że oba zespoły są niezależnymi
od siebie odkrywcami HIV. Paradoksalnie to ugodowe rozwiązanie zniweczył Komitet
Noblowski, który w 2008 r. przyznał nagrodę Francuzom1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Terapia ARV w walce z HIV
Nie jesteśmy w stanie całkowicie pokonać HIV, ale potrafimy powstrzymać jego
namnażanie przez długie lata. Średnia długość życia zakażonej osoby nie różni się od
długości życia jej zdrowego rówieśnika; WHO uznało, że zakażenie HIV nie jest już chorobą
śmiertelną, ale zaliczyło ja do chorób przewlekłych. Dotyczy to oczywiście krajów
rozwiniętych, których obywatele mają zapewniony dostęp do nowoczesnych terapii, ale nie
ma zastosowania w przypadku takich miejsc jak np. Afryka Subsaharyjska, gdzie z powodu
AIDS wciąż umierają miliony ludzi2.
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Białka produkowane przez koralowce zablokują HIV?
Naukowcy natrafili na nową klasę białek zdolną zablokować wnikanie HIV
do komórek układu odpornościowego – limfocytów T. Odkrycie być może stanie się
podstawą do opracowania środków zapobiegających zakażeniu wirusem. Znalezione białka
są produkowane przez koralowce, które żyją w północnych wodach Australii. Natrafiono na
nie podczas sprawdzania właściwości tysięcy naturalnych substancji z kolekcji biologicznego
repozytorium

amerykańskiego

Narodowego

Instytutu

Nowotworów.

Oczywiście

pozyskiwanie tych białek bezpośrednio z koralowców na większą skalę jest wykluczone.
Dlatego kolejnymi etapami poszukiwań produktów medycznych zdolnych zablokować
infekcję HIV, będzie opracowanie metody ich produkcji w dużych ilościach, a następnie
przeprowadzenie testów przedklinicznych3.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjne realizowane w województwie podlaskim
W dniach 20 maja – 10 czerwca w woj. podlaskim Urząd Marszałkowski
i Wojewódzki zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
HIV realizował akcję „Podlaskie bez HIV”. Organizatorzy zachęcali osoby pełnoletnie, pary,
do odwiedzania fanpage’u „Bogactwo różnorodności” i wzięcia udziału w quizie wiedzy na
temat HIV i AIDS. Poprawne odpowiedzi pozwalały wziąć udział w konkursie z cennymi
nagrodami, wśród których były np. pakiety wypoczynkowe4.
13 maja 2014 r. w Białymstoku odbyło się wręczenie nagród laureatom powiatowego
etapu Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W Olimpiadzie udział wzięło
42 laureatów eliminacji szkolnych z 9 szkół ponadgimnazjalnych miasta Białystok.
Uczestniczy rozwiązywali test składający się z 30 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych,
wykazując się dużym zasobem wiedzy o HIV/AIDS. Celem olimpiady było poszerzenie
wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, zakażeniom przenoszonym drogą
płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób żyjących z HIV/AIDS.
Organizatorami Olimpiady było Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku
oraz instytucje administracji centralnej i samorządowej5.
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Również w Powiecie augustowskim uhonorowano zwycięzców tego etapu Olimpiady.
Do udziału w olimpiadzie zgłosiła się tylko 1 szkoła ponadgimnazjalna – Augustowskie
Centrum Edukacyjne. Laureatów czekają teraz zmagania na etapie wojewódzkim.
Fundatorami nagród na ostatnim etapie Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS są:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Podlaski Urząd
Wojewódzki oraz Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie6.
16 maja wieczorem na ulice Białegostoku wyjechał „niezwykły” autobus, który
rozwoził studentów po klubach biorących udział w akcji „Tramwaj zwany pożądaniem”
będącej elementem ogólnopolskiej kampanii Międzynarodowego Zrzeszenia Studentów
Medycyny IMFSA – Poland. Celem kampanii, która została zorganizowana w Białymstoku
po raz pierwszy, było zwrócenie uwagi na zdrowie reprodukcyjne oraz edukację społeczną
z zakresu zakażeń przenoszonych drogą płciową, w szczególności zakażeń HIV.
W Białymstoku akcja organizowana była po raz pierwszy. Każdy, kto 16 maja chciał
odwiedzić jeden z popularnych białostockich klubów i wsiadł do autobusu, otrzymywał
prezerwatywy i ulotki informujące o zakażeniach przenoszonych drogą płciową oraz
sposobach zapobiegania transmisji. Studenci prowadzili także gry i zabawy edukacyjne7.
W 2013 r. w województwie podlaskim zgłoszono 20 przypadków zakażenia HIV,
cztery zachorowania na AIDS, dwie osoby chore zmarły. W Podlaskiem najwięcej zakażeń
rozpoznawanych jest wśród osób w wieku 20 - 29 lat8.
Konferencja w Gdańsku
22 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się konferencja dotycząca
HIV/AIDS, której celem było m.in. przekazanie lekarzom wszystkich specjalności informacji
pozwalających wcześniej rozpoznawać wskazania do przeprowadzenia testu diagnostycznego
w kierunku HIV i zachęcających do oswojenia się z zalecaniem tego badania. Wielu lekarzy
podczas diagnostyki nie bierze pod uwagę zakażenia HIV.W trakcie konferencji informowano
m.in. o tym, gdzie w Trójmieście można uzyskać poradę na temat HIV, gdzie można wykonać
test i jak leczy się zakażenie HIV u dorosłych i dzieci.
W zeszłym roku na Pomorzu HIV zdiagnozowano u 52 osób, na AIDS zachorowało
17. Szacuje się jednak, że osób, które nie wiedzą o swoim zakażeniu i przekazują je dalej, jest
dużo więcej9.
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Zajęcia edukacyjno-warsztatowe w ramach programu „Razem być i wytrwać”
W dnia 14 - 15.06.2014 r. w Warszawie odbył się kolejny cykl zajęć edukacyjnowarsztatowych w ramach ogólnopolskiego programu „Razem być i wytrwać” prowadzonego
dla par, w których jedno z partnerów jest seropozytywne. W programie znajdą się m.in.
wykłady medyczne na temat: „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS, HCV, STI”,
zajęcia warsztatowe pod hasłem „Dlaczego czasami tak trudno?” oraz konsultacje
specjalistyczne prowadzone równolegle przez psychologa i lekarza 10.
WYDARZENIA
18.05.2014 - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzimy co roku w trzecią
niedziele maja. To jedna z największych kampanii zwiększających świadomość o HIV/AIDS
na świecie. W tym roku po raz 31. zapłonął płomień symbolizujący Międzynarodowy
Memoriał. Ten dzień stanowi zaproszenie do wsparcia osób żyjących z HIV/AIDS, ich
bliskich oraz zmobilizowania społeczności lokalnych w walce przeciw HIV/AIDS. Na całym
świecie w Memoriale weźmie udział 1200 organizacji ze 115 krajów. Mimo że w różnych
krajach obchody tego dnia wyglądają inaczej, jedno jest wspólne: wszędzie płonie światło
zapalone z myślą o wszystkich, którzy stracili życie z powodu AIDS.
Krajowe Centrum ds. AIDS na swojej stronie internetowej (www.aids.gov.pl) zaprosiło
wszystkich zainteresowanych do włączenia się w obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na
AIDS, których głównymi organizatorami były organizacje pozarządowe.
Warszawa
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” zorganizowało
obchody Memorial AIDS Day na placu (tzw. Patelni) przed wejściem do stacji metra Centrum
w Warszawie. W ramach obchodów w godz. 16.00 – 20.00 odbył się m.in. uliczny happening
edukacyjno-profilaktyczny dotyczący HIV, podczas którego został zaprezentowany
patchwork symbolizujący pamięć o osobach zmarłych na AIDS. Patchwork składał się ze 100
zdjęć zebranych w ramach internetowej akcji www.100zdjec.pl.
Fundacja Edukacji Społecznej zachęcała do wykonania bezpłatnie i anonimowo
szybkiego testu w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Warszawie.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) 18 maja prowadziło
rozmowy ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o drogach zakażenia,
profilaktyce HIV/AIDS. W studenckim gronie odbył się pokaz filmu „Gia” w reżyserii
Michaela Cristofera i dyskusja. Na Placu Defilad ułożono Czerwoną Kokardkę z zapalonych
świec. 19 maja 2014 studenci mieli okazję uczestniczyć w warsztatach przybliżających
problemy osób żyjących z HIV i spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowej
„Pozytywni w Tęczy” i projektu „SHE”.
Zielona Góra
W Zielonej Górze głównym organizatorem Memorial AIDS Day 2014 było
Towarzystwo

Rozwoju

Rodziny.

W

ramach

obchodów

odbył

się

wykład

nt. psychospołecznych aspektów HIV/AIDS (dr Joanna Dec–Pietrowska) i happening,
na którym rozdawano wstążeczki jako symbol solidarności z żyjącymi z HIV/AIDS, ulotki,
broszury, materiały edukacyjne, a na koniec ze świeczek upamiętniających osoby zmarłe na
AIDS ułożono wstążeczkę.
Kraków
W Krakowie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
rozpoczęły się prelekcją oraz projekcją filmu „Me, myself and HIV”. O 18.00 w Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona została Msza św. w intencji osób zmarłych na
AIDS, a po niej na placu obok kościoła zapalono świeczki11.
ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Czy rak prostaty to zakażenie przenoszone drogą płciową?
Włoscy, argentyńscy i amerykańscy naukowcy uważają, że rak prostaty może być
zakażeniem przenoszonym drogą płciową. Naukowcy z University of California sugerują, że
na rozwój tego nowotworu wpływa zakażenie rzęsistkiem pochwowym.
Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Patricii Johnson odkrył, że rzęsistek
pochwowy (Trichomonas vaginalis) wydziela białko, które jest podobne do wytwarzanego
przez organizm czynnika hamującego migrację makrofagów i które w obrębie prostaty
wywołuje stan zapalny oraz wzmożoną proliferację komórek - zarówno łagodnych, jak
i nowotworowych. Istniałoby zatem specyficzne białko wytwarzane przez rzęsistek
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wywołujące proces, który może prowadzić do zachorowania na raka. Praca naukowców
z Kalifornii nie jest pierwszą, w której sugeruje się istnienie takiego związku. W 2009 r.
przeprowadzono badanie, w którym wykazano zakażenie rzęsistkiem pochwowym u 25 proc.
mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem prostaty. Co więcej – w tej grupie pacjentów
nowotwór był bardziej zaawansowany.
Zdaniem ekspertów z Cancer Research UK jest jednak stanowczo za wcześnie, aby
wpisać raka prostaty na listę nowotworów, do powstania których przyczyniają się bakterie,
wirusy lub inne organizmy. Brytyjscy specjaliści zwracają uwagę, że zespół prof. Johnson
badał pojedyncze komórki gruczołu krokowego w warunkach laboratoryjnych. Do
ewentualnego

potwierdzenia

związku

przyczynowo-skutkowego

między zakażeniem

rzęsistkiem pochwowym a wystąpieniem raka prostaty potrzebne będzie przeprowadzenie
kolejnych badań.
Rzęsistkowica jest najbardziej rozpowszechniona wśród niewirusowych zakażeń
przenoszonych drogą płciową. Eksperci szacują, że na całym świecie zakażonych nią może
być ok. 275 mln ludzi. Zakażenie często przebiega bezobjawowo - nieświadomy zakażony
może przenosić je na inne osoby12.
Samorządy finansują szczepienia przeciwko HPV
Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na
błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak
szyjki macicy jest drugim co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. Codziennie z powodu
raka szyjki macicy umiera 630 tys. kobiet. W Polsce na ten typ nowotworu zapada około 3,6
tys. kobiet rocznie, z czego co roku umiera aż 2 tysiące. Kolejne samorządy organizują
przedsięwzięcia profilaktyczne polegające na szczepieniu dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat
przeciw najbardziej agresywnym i rozpowszechnionym szczepom HPV. W maju takie
działania podjęły następujące gminy: Katowice13, Chorzów14, Włoszczowa15, Dobrzeń
Wielki16.
Kiła wraca
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Centrum Kontroli Chorób i Prewencji w Atlancie (CDC) podaje, że po dziesięciu
latach spokoju, kiła znów zaczyna się rozprzestrzeniać. Liczba zakażeń lawinowo rośnie,
szczególnie wśród homo- i biseksualistów. Amerykańska agencja ostrzega, że od 2005 do
2013 r. liczba przypadków kiły w Stanach Zjednoczonych wzrosła prawie dwukrotnie.
Jeszcze 9 lat temu odnotowano 8 724 zachorowania na tę chorobę. Jednak w 2013 r. było ich
aż 16 663 (91 proc. przypadków zaobserwowano u mężczyzn)17.
Naukowcy ostrzegają, że ponowny wybuch epidemii, którą udało się ograniczyć
w 2000 r. może być spowodowany podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych,
które mogą także prowadzić do rozprzestrzeniania się HIV.
Ogromny wzrost zachorowań na kiłę odnotowują lekarze w północnej Walii. Rosnąca
liczba zakażeń sprawiła, że instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne ogłosiły alarm
i zamierzają walczyć z tą chorobą, m.in. przypominając o środkach zmniejszających ryzyko
zakażenia – prezerwatywach i apelując o zgłaszanie się do szpitala w razie podejrzenia
możliwości zakażenia. Warto przypomnieć, że kiła objawiać się może nie tylko wysypką na
narządach płciowych, ale też na całym ciele oraz w jamie ustnej. Zakażenie bakteryjne
zwalcza się antybiotykami. Specjaliści ostrzegają, że z czasem objawy mogą zaniknąć, ale
nieleczona choroba po latach może się odezwać i doprowadzić nawet do śmierci18.
UE finansuje szczepionki przeciwko HPV w najbiedniejszych regionach świata
Co roku 1,5 miliona dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapobiec dzięki
szczepieniom. Dlatego Unia Europejska zwiększa finansowanie w tej dziedzinie. W latach
2014 – 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie 25 mln euro rocznie. W latach ubiegłych
było to około 10 mln euro rocznie. Fundusze te pomogą Globalnemu Sojuszowi na rzecz
Szczepionek i Szczepień (GAVI) – organizacji nienastawionej na zysk, która ma na celu
zwiększenie dostępu do szczepień – chronić coraz więcej dzieci w najbiedniejszych regionach
na świecie przed śmiertelnymi chorobami.
Organizacja ta reprezentuje wszystkie najważniejsze podmioty na rynku globalnych
szczepień – od rządów i organów służby zdrowia udostępniających finansowanie, po
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, producentów szczepionek i prywatne firmy.
Wsparcie dla każdego kraju jest dostosowane do jego potrzeb. Z pomocą swoich członków
sojusz GAVI może określić potrzeby poszczególnych krajów oraz zagwarantować
przewidywalne i długoterminowe finansowanie. Pozwoli to obniżyć ceny, tak by jak
17
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najwięcej dzieci miało dostęp do ratujących życie szczepionek. Około dwie trzecie funduszy
trafia do krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Dzięki UE i innym darczyńcom od 2000 r.
zaszczepiono prawie pół miliarda dzieci. Sojusz GAVI finansuje 11 rodzajów szczepionek –
m.in. przeciwko pneumokokom i rotawirusom (które są głównymi przyczynami zapalenia
płuc i biegunki) oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialnego za rozwój
raka szyjki macicy19.
Brytyjscy studenci nie zabezpieczają się przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
„Daily Mail” pisze o badaniu, które zostało przeprowadzone wśród 6 tys. studentów
na 100 brytyjskich uniwersytetach. Wynika z niego, że 54 proc. studentów w ogóle się nie
zabezpiecza. Dzieje się tak pomimo rządowych kampanii promujących używanie
prezerwatyw jako

środka zmniejszającego

liczbę

nastoletnich ciąż oraz zakażeń

przenoszonych drogą płciową. Co dziesiąty ankietowany inicjację seksualną przeszedł
w wieku 14 lat lub wcześniej. Ponad połowa studentów przyznała, że miała przygodę tylko na
jedną noc, a 6 proc. twierdzi, że uprawiało seks z co najmniej 20 partnerami. Współżycia nie
rozpoczęło tylko 8 proc. studentów.20.
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY TYPU B i C
Nadzieje związane z nową terapią
Do tej pory w Polsce wykryto zakażenie HCV u 55 tys. osób, choć według
Polskiej Grupy Ekspertów HCV chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C
(z aktywną wiremią) jest co najmniej 230 tys., czyli blisko cztery piąte chorych nie wie, że
żyje z wirusem i w związku z tym nie jest świadomych zagrożenia, jakie mogą stanowić dla
siebie i dla innych (m.in. dla członków rodziny).
W Polsce nowe terapie wchodzą do praktyki medycznej z dużym opóźnieniem.
Pacjenci i lekarze liczą, że nowa, upubliczniona w styczniu br., terapia WZW C, która daje
ogromną szansę na pozbycie się wirusa, wejdzie do użytku w Polsce jak najszybciej.
Eksperci: konsultant krajowy, konsultanci wojewódzcy, jak i lekarze chorób
zakaźnych oraz toksykolodzy przekonują, że leki, które zostały właśnie zarejestrowane
w Unii Europejskiej, zapowiadają prawdziwy przełom w leczeniu WZW C. Wymieniają oni
następujące korzyści płynące ze stosowania omawianych leków:
19
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· są one przeznaczone dla wszystkich pacjentów, nawet tych, na których leczenie
wcześniej nie działało lub nie było możliwe do przeprowadzenia, czyli są skuteczne w
walce ze wszystkimi genotypami HCV;
· ich skuteczność jest bliska lub nawet przekracza 90 proc.;
· dotychczasowe leczenie obarczone jest podobnymi do chemioterapii, bardzo silnymi
skutkami ubocznymi, podczas gdy nowe leki wydają się być całkowicie bezpieczne;
· nowoczesne terapie trwają 3 miesiące zamiast dotychczasowych 12.
Nowy pomysł na walkę z wirusem, jak wynika z badań klinicznych, jest bardzo
skuteczny. To analog nukleotydowy, który hamuje polimerazę HCV, czyli blokuje rozwój
wirusa. Jego wysoka skuteczność polega na tym, że wirusy nie uodporniają się poprzez
szybkie mutacje (co było dość częste w przypadku dotychczasowych terapii). Dla pacjentów
niezwykle ważne jest to, że leki te mają o wiele łagodniejsze skutki uboczne. Udowodniono,
że nowe trapie są o wiele bardziej skuteczne niż dotychczasowe leki, także dla tych najciężej
chorych, przygotowujących się do przeszczepu21.
Czy Polacy będą mieć dostęp do nowej terapii?
Światowa Organizacja Zdrowia nazwała wirusowe zapalenie wątroby typu C, na które
w odróżnieniu od typu A i B, nie ma szczepionki, cichą epidemią i wezwała rządy wszystkich
państw o podjęcie skutecznych działań przeciw wirusowi. HCV stanowi bezpośrednią
przyczynę marskości wątroby oraz raka, co w konsekwencji prowadzi do śmierci.
W Mikołajkach odbyła się konferencja naukowa, w której uczestniczyli lekarze
hepatolodzy z całego kraju. Poinformowano na niej, że ponad 300 tys. Polaków nie wie, że są
zakażeni żółtaczką typu C.
Specjaliści alarmują, że w Polsce w większości przypadków pacjenci dowiadują się
o zakażeniu za późno – kiedy czeka ich już przeszczep wątroby lub gdy w wątrobie rozwija
się nowotwór.
Dlatego prof. Jacek Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego apeluje,
aby zakażenia były diagnozowane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Wychwycenie choroby
na wczesnym etapie jest bowiem o tyle ważne, że dzięki nowoczesnym terapiom może być
ona pokonana w ciągu kilkunastu tygodni. Specjaliści mówią o przełomie w leczeniu HCV,
jakiego nie było od dawna. Od stycznia zarejestrowany jest nowy lek – sofosbuwir, który
chorobę pokonuje w ponad 90 proc. przypadków.
21
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Jeszcze nie podjęto decyzji, czy państwo będzie refundować nową terapię.
Ministerstwo Zdrowia tego nie wyklucza. Informuje, że rozpoczęło procedurę oceny nowego
leku, później zajmie się nim Agencja Oceny Technologii Medycznych i odbędą się negocjacje
cenowe (obecnie cena leku na wolnym rynku kształtuje się w granicach 200 tys. złotych).
Obecnie na leczenie WZW C w Polsce wydajemy 1,5 mln zł rocznie. Jeśli do tego
dodamy koszty leczenia nowotworów wątroby, transplantacji, leczenia chorych, u których
terapie dotychczasowe nie zadziałały, tę kwotę można pomnożyć kilka razy. Dlatego
hepatolodzy przekonują, że wydanie kilkuset milinów złotych na skuteczną terapię może się
opłacać ekonomicznie i powinno być traktowane jako inwestycja, a nie tylko koszt. Obecnie
do takiej terapii kwalifikuje się 3 - 5 tys. pacjentów.
Według wyliczeń, gdyby udało się zwiększyć liczbę diagnozowanych i wyleczonych
osób do 15 tys. rocznie, za 25 lat nie byłoby nowych zakażeń. Jest więc o co walczyć22.
Ogólnopolskie Badanie Wątroby
Na

konferencji

przeprowadzonego

w

prasowej
ramach

w

akcji

Warszawie
„Pierwsze

zaprezentowano
Ogólnopolskie

wyniki
Badanie

sondażu
Wątroby”

w październiku 2013 r. wśród 1005 osób w wieku 15 lat i więcej. Wynika z niego, że tylko co
czwarty Polak stara się robić coś, by dbać o swoją wątrobę, np. zdrowo się odżywać, nie pić
lub nie nadużywać alkoholu bądź przyjmować preparaty, które ją wspomagają.
Choć wiedzę na temat wątroby zadeklarowało 72 proc. badanych, to niecała połowa
potrafiła wskazać przynajmniej jedną z najważniejszych funkcji tego narządu. Najczęściej
podawano: oczyszczanie organizmu z toksyn (41 proc. badanych) oraz produkcję
i wydzielanie żółci potrzebnej w procesie trawienia (38 proc.)23.
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, które
ukazały się w prasie i Internecie w maju 2014 r.
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