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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w styczniu 2014 r.
WPROWADZENIE
Od stycznia bieżącego roku raport z publikacji prasowych obejmuje nie tylko
doniesienia na temat HIV/AIDS, ale także informacje dotyczące innych chorób
przenoszonych drogą płciową. Informacje z tego zakresu ukazują się nie tylko w prasie
(dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach, kwartalnikach), ale wiele z nich umieszczanych
jest także na stronach internetowych. Ze względu na dużą liczbę publikowanych tam
doniesień (niektóre z nich powtarzają się kilkakrotnie na różnych stronach i nie wszystkie
dotyczą sensu stricte omawianej tematyki), comiesięczny raport będzie zawierał tylko
najbardziej istotne doniesienia.
Źródłem informacji zawartych w niniejszym raporcie były 24 publikacje prasowe
wydrukowane na łamach 21 tytułów gazet i czasopism, z których tylko trzy zawierały więcej
niż jedną publikację na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową:
Metro - 2, Rzeczpospolita - 2 Angora - 2. Pozostałe, głównie te dotyczące tematyki innej niż
HIV/AIDS, pochodzą z internetu.
ASPEKTY MEDYCZNE
Innowacje – wykrywacz chorób wielkości tableta
Anita Goel, absolwentka medycyny i fizyki na Harvardzie i Massachusetts Institute of
Technology, która od ponad 20 lat zajmuje się nanotechnologią, jest pomysłodawczynią
radaru genetycznego. Gene-Radar (tak nazwano radar) to urządzenie wielkości iPada, które
w ciągu niespełna godziny diagnozuje chorobę – zakażenie HIV, malarię, gruźlicę, a także
niektóre typy nowotworów. Jest substytutem dla kosztowniejszych badań diagnostycznych,
których wykonanie zajmuje tygodnie lub miesiące. W zależności od rodzaju testu
użytkownicy oddają krople krwi, ślinę lub inne płyny ustrojowe na elektroniczny chip.
Następnie chip umieszcza się w urządzeniu Gene - Radar, które porównuje pobraną próbkę
z konkretnymi markerami DNA i RNA, sprawdzając możliwość występowania konkretnych
chorób. Anita Goel, założycielka, przewodnicząca Rady Nadzorczej i prezes firmy Nanobiosy
w Cambridge chce, aby testy Gene - Radar kosztowały użytkowników od 2 do 20 dolarów
(na wysokość ostatecznej ceny wpłynie m.in. skala popytu).
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Międzynarodowego grant o wartości 250 tys. dolarów, który pomoże przeprowadzić testy
w Rwandzie. Goel planuje ograniczyć rozmiar Gene - Radar do wielkości smartfona, a potem
jeszcze go pomniejszyć. Docelowo chce, aby Gene - Radar był podstawowym urządzeniem
diagnostycznym dla mieszkańców obszarów wiejskich, a także dla pracujących tam lekarzy
i farmaceutów1.
HIV i AIDS – terminologia, fakty i mity
Bardzo często w mediach występują błędy w sformułowaniach dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS. Dlatego potem tak często powielają je zwykli ludzie podczas rozmów
o HIV i AIDS.
Pierwszym podstawowym błędem jest mylenie HIV i AIDS, używanie tych terminów
zamiennie. HIV to ludzki wirus nabytego niedoboru/upośledzenia odporności, natomiast
AIDS to zespół chorób powstałych w wyniku zakażenia (które nie wystąpiłyby, gdyby nie
zakażenie). Zakażenie HIV u danej osoby wcale nie oznacza, że rozwinie się u niej
pełnoobjawowe AIDS.
Często popełnianym błędem jest także używanie słowa „zarażony” zamiast
„zakażony”. Różnica jest znacząca – zarażenie dotyczy drogi kropelkowej, czyli np. kichania
czy kaszlu. Do zakażenia dochodzi natomiast przez bezpośredni kontakt, na przykład
zakażonej krwi z otwartą raną, wydzielinami płciowymi itp.
Dosyć powszechnie stosuje się także wyrażenie „nosiciel HIV”. Jest to określenie
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, a ponadto stygmatyzuje osobę zakażoną.
Zamiennie powinniśmy używać określeń „osoba żyjąca z HIV” czy „osoba zakażona HIV”.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), pod wpływem osób zakażonych, zapisała tę kwestię
w swoich standardach. O nosicielstwie możemy mówić, kiedy w organizmie człowieka
znajduje się jakiś czynnik, który nie wywołuje w tym momencie żadnych negatywnych
zmian. Tak więc można być nosicielem np. wirusa opryszczki w chwili, gdy jest on w stanie
spoczynku, lecz zawsze się może uaktywnić – i wtedy mowa o zachorowaniu. Natomiast
zakażenie HIV, nawet kiedy jest leczone, ciągle powoduje wyniszczanie komórek
odpornościowych, ponieważ proces chorobowy wciąż trwa.
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I jeszcze jedna ważna rzecz. Często pada stwierdzenie, że „leczenie równa się
zapobieganie”. Z tym twierdzeniem autorka publikacji zgadza się tylko częściowo. Celem
terapii antyretrowirusowej (ARV) jest m.in. dążenie, by osoba zakażona stała się mniej
zakaźna. Dzieje się tak, ponieważ leki obniżają ilość wirusa we krwi (nawet do tego stopnia,
że czasami badania dają wynik negatywny, mimo że ktoś nadal jest zakażony). W związku
z tym, że osoba żyjąca z HIV staje się mniej zakaźna, stanowi mniejsze zagrożenia dla
partnera (partnerki). Natomiast podstawowym celem terapii ARV jest to, aby poziom
komórek CD4 nie spadł poniżej 200, ponieważ wtedy mówimy już o początku AIDS.
Leczenie nie oznaczana, że osoba zakażona może mniej uważać np. podczas kontaktów
seksualnych. Każda osoba świadoma swego zakażenia powinna zrobić wszystko, aby nie
zakazić partnera (partnerki)2.
WZW B – choroba wciąż groźna
Wirusowe zapalenie wątroby jest jedną z najczęściej występujących chorób na
świecie. Szacuje się, że około 2 miliardy ludzi miało kontakt z wirusem HBV, a ponad 350
milionów choruje na przewlekłą formę wirusowego zapalenia wątroby - WZW B. Szacunki
podają, że w Polsce żyje około 500 tysięcy osób zakażonych HBV, które stanowią
potencjalne zagrożenie dla innych. Podstawową metodą profilaktyki pierwotnej są
szczepienia, które dają długotrwałą ochronę przed zakażeniem wirusem typu A i B.
Aby doszło do zakażenia HBV wystarczy niewielka ilość zakażonej krwi.
Do zapalenia wątroby wirusem typu B może dojść wszędzie tam, gdzie dochodzi do
przerwania ciągłości skóry i kontaktu z krwią zakażonego. W większości przypadków
choroba postępuje bezobjawowo, co czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną, gdyż wirus
nieświadomie przenoszony jest dalej. Wirus HBV może doprowadzić do wielu groźnych
powikłań: m.in. marskości i niewydolności wątroby, a także znacznie zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu tego narządu.
Nieleczone WZW B grozi poważnymi powikłaniami. Zdarzają się przypadki, że
zakażenie przybiera postać, w której wirus namnaża się wyjątkowo szybko, siejąc
spustoszenie w organizmie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka wraz ze szczepieniami
ochronnymi, jak również odpowiednia świadomość społeczeństwa. Dzięki szczepieniom
odnotowuje się spadek zachorowań. Jeszcze 8 lat temu było 80 proc. więcej przypadków
zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B niż obecnie. Aby uzyskać pełną

2

Małgorzata Matla, HIV i AIDS –nierozłączni bracia?, „Dziennik Trybuna” z dnia 20.01.2014 r.

3

odporność, należy przyjąć trzy dawki szczepionki, która podawana jest w odstępach jednego
oraz sześciu miesięcy od pierwszego szczepienia3.
Wirus HCV – cichy zabójca
Problem wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) dotyka co 50. Polaka.
Niestety większość z nich nie jest świadoma swojej choroby, ponieważ przez wiele lat nie
daje ona żadnych objawów. Bardzo często zakażenia HCV wykrywane są przypadkowo bądź
po zbyt długim czasie od zakażenia, w momencie rozpoznania poważnych uszkodzeń
wątroby, takich jak zwłóknienie, marskość czy rak wątrobowokomórkowy (HCC). Co gorsza
– osoby nieświadome swego zakażenia zakażają inne. Jest to ogromne zagrożenie dla reszty
społeczeństwa ze względu na łatwość przeniesienia wirusa.
Do zakażenia HCV może dojść w czasie każdego naruszenia ciągłości tkanek,
zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i niemedycznych, np. podczas wizyty
u kosmetyczki, stomatologa czy w studiu tatuażu. Jedynym sposobem walki z WZW C jest
wczesne wykrycie choroby poprzez wykonanie prostego badania krwi na obecność
przeciwciał anty- HCV i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium.
Według szacunków Polskiej Grupy Ekspertów HCV w Polsce z HCV może żyć około
730 tys. osób, czyli 1,9 % populacji, z czego do tej pory zdiagnozowano wirusa u niewielkiej
liczby osób (ok.20 tys.). Eksperci ds. chorób zakaźnych są zgodni – tylko szybkie
i zdecydowane działania w kierunku zdiagnozowania jak największej liczby zakażonych
mogą zahamować epidemię.
Od trzech lat w naszym kraju trwa kampania „Cichy zabójca WZW C działa
w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu”, która została zainicjowana przez
Polską Grupę Ekspertów HCV, Fundację „Gwiazda Nadziei”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” przy wsparciu firmy Roche. Ma ona na celu
zwiększenie świadomości społecznej wirusowego zapalenia wątroby typu C poprzez
wskazania na powszechność sytuacji, w których może dojść do zakażenia oraz mobilizację
Polaków do wykonywania testów na obecność przeciwciał anty – HCV4.
Trójlekowa terapia HCV
Skala rzeczywistego zagrożenia wirusowym zapalenie wątroby typu C jest bardzo
trudna do ustalenia ze względu na specyfikę choroby, na którą nie wynaleziono jeszcze
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szczepionki. Na świecie z HCV może żyć nawet 170 milionów osób, wiele nie wie o swoim
zakażeniu, bowiem w przypadku 50 - 70% pacjentów choroba przebiega bezobjawowo.
Dlatego tak ważne są: wczesne jej wykrycie, właściwa diagnoza i odpowiednio dobrana
terapia.
Przez ostatnie 20 lat standardem w leczeniu chorych na WZW C była terapia
dwulekowa. Stosowano leczenie skojarzone, czyli połączenie interferonu pegylowanego
(dodatkowe, zmodyfikowane białko) z rybawiryną (lekiem przeciwwirusowym). Terapia
trwała średnio od 24 do 72 tygodni, ale jej skuteczność sięgała co najwyżej 40% (u osób
z genotypem 1 HCV - dominującym wśród Polaków i w naszej strefie geograficznej).
Oznaczało to, że w pozostałych przypadkach nie udawało się powstrzymać choroby. Obecnie
sytuacja chorych na WZW C uległa zmianie. Od maja 2013 roku w Polsce dostępna
i refundowana jest terapia trójlekowa, która polega na dodaniu do dotychczasowej terapii
dwulekowej jednego z nowych antywirusowych leków – tzw. inhibitora proteazy. W istotny
sposób podnosi on skuteczność terapii przeciwwirusowej. Terapia trójlekowa prowadzi do
całkowitego pozbycia się wirusa z organizmu człowieka, co umożliwia, nawet u pacjentów
z zaawansowanym włóknieniem, stopniową poprawę funkcji wątroby i zmniejszanie się
stopnia uszkodzenia tego narządu. Skuteczne leczenie pozwala z czasem na cofnięcie się
włóknienia
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Co wiemy o HIV i AIDS?
Aby przybliżyć ten temat mieszkańcom Warszawy w ramach Festiwalu Nauki
zorganizowano spotkanie z Anną Marzec-Bogusławską, dyrektor Krajowego Centrum ds.
AIDS. Tytuł spotkania brzmiał: „Epidemia HIV/AIDS. Koniec początku czy początek końca”
W czasie spotkania dyskutowano, m.in. o skutkach społecznych, ekonomicznych
i ideologicznych, jakie spowodowała epidemia HIV i AIDS 6.
RAPORTY Z BADAŃ
Internetowe badanie dotyczące populacji mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami
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Według badania internetowego EMIS przeprowadzonego w Polsce, w populacji
mężczyzn mających seks z mężczyznami co najmniej 5 proc. z nich żyje z HIV. W sumie
w Europie ankietę wypełniło 180 tys. osób, w Polsce – 2,8 tys.
Internetowe badanie EMIS sfinansowano ze środków europejskich, a przeprowadziły
je instytucje badawcze z całego kontynentu. Ankiety zbierano w 2010 roku, jednak europejski
raport opublikowano kilka miesięcy temu, a wersja dotycząca Polski wciąż jest
w opracowywaniu.
W Polsce ze wszystkich zakażeń HIV wykrywanych w punktach konsultacyjno–
diagnostycznych ponad 60 proc. dotyczy mężczyzn mających kontakty seksualne
z mężczyznami. Raport potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w tej grupie może budzić
niepokój. Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, które
współpracowało przy badaniu, zauważa, że odsetek zakażeń jest alarmujący, jest ich o wiele
więcej niż w populacji ogólnej. W całej Polsce zakażonych jest 17 tys. osób, czyli poniżej 0,1
proc. dorosłej populacji. Tymczasem do zdiagnozowanego HIV przyznało się 5,1 proc.
ankietowanych w EMIS. Niepokój może budzić także dynamika zakażeń. Aż 28,4%
badanych w Polsce przyznało, że dodatni wynik testu uzyskało w ciągu ostatniego roku.
W całej Europie wyższy odsetek jest tylko w Rumunii.
Polscy ankietowani mieszczą się w europejskiej średniej dotyczącej infekcji
chorobami przenoszonymi drogą płciową. W ciągu roku przed wypełnieniem ankiety wykryto
je u 7,1 proc. respondentów. Z badania wynika, że ponad 80% z nich miało w ciągu
ostatniego roku kontakty seksualne z mężczyznami niebędącymi ich stałymi partnerami.
Intymne relacje z kobietami utrzymywało w tym czasie 9 proc. ankietowanych.
Zdaniem Anny Marzec-Bogusławskiej te dane mają wyjątkową wagę, bowiem
problemy zdrowotne tego środowiska przekładają się na zdrowie całej populacji, także
heteroseksualnej – aż 24%tych mężczyzn twierdzi, że pociąga ich także płeć przeciwna. Przy
okazji tej ankiety postanowiono poznać tę społeczność szerzej – pytano szczegółowo o życie
seksualne, stosowanie prezerwatyw, pojawiały się też pytania o poczucie samotności i sposób
poznawania nowych partnerów. Z danych wynika, że choć polskie społeczeństwo jest coraz
bardziej tolerancyjne, 21% badanych doświadczyło przemocy fizycznej z powodu swojej
orientacji.
Po raz ostatni tak szerokie badania życia seksualnego mężczyzn uprawiających seks
z mężczyznami prowadził w 2004 r. prof. Zbigniew Izdebski. Profesor mówi, że to wciąż
grupa, o której wiemy relatywnie mało. Według niego badania internetowe są trudne
metodologicznie, choć grupa 2,8 tys. ankiet jest rzeczywiście duża.
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W Polsce oprócz internetowego badania EMIS przeprowadzono jeszcze jedno badanie
tej populacji. Przez kilka miesięcy 2013 r. trwało zbieranie ankiet w 9 warszawskich klubach
dla gejów, które prowadzono w ramach europejskiego projektu Sialon II. Wzięło w nich
udział 415 respondentów. Metoda badawcza jest w pewnym sensie innowacyjna – mówi
dr Magdalena Rosińska, która koordynowała badanie. Na miejscu pobierano materiał pod
postacią przesączu z jamy ustnej, który potem badano laboratoryjnie pod względem zakażenia
HIV. Wyniki powinny być znane w połowie roku.
Zdaniem prof. Izdebskiego poznanie stanu zdrowia i stylu życia mężczyzn uprawiających
seks z mężczyznami jest ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Profesor zaznacza,
że musimy więcej wiedzieć o zmieniającej się obyczajowości takich osób, aby formułować
programy zdrowotne. Obecnie z profilaktyką trudno jest dotrzeć do tych środowisk7.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Zakażenie HPV a rozwój nowotworu
W przeciwieństwie do nowotworu piersi i jajnika, rak szyjki macicy nie jest chorobą
uwarunkowaną dziedzicznie. Wywołują go długotrwałe zakażenia niektórymi typami wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV- human papilloma virus) przenoszone drogą kontaktów
seksualnych.
Spośród ponad 100 typów HPV, zakażenia ok. 40 z nich dotyczą narządów płciowych
kobiet jak i mężczyzn. Typy HPV:16, 18, 45, 31 wywołują ponad 80% zachorowań na raka
szyjki macicy na świecie, jak i w Polsce. Udział typów HPV: 18 i 45 jest większy w rozwoju
rzadkiej, ale trudnej do wykrycia w badaniach cytologicznych postaci gruczołowej raka szyjki
macicy.
Na zakażenie wirusem HPV jest narażona każda aktywna seksualnie kobieta, nawet ta,
która posiada tylko jednego partnera seksualnego. Wirusem brodawczaka ludzkiego można
się zakazić nie tylko w trakcie pełnego stosunku seksualnego, wystarczy sam kontakt
pomiędzy skórą narządów płciowych partnerów. Zakażenia HPV są bardzo częste,
szczególnie u kobiet pomiędzy 16 a 30 rokiem życia, ale w ponad 80 - 90% ustępują
samoistnie pod wpływem układu immunologicznego. Najgroźniejsze są tzw. zakażenia
przetrwałe, które utrzymują się latami – mogą one doprowadzić do rozwoju raka szyjki
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macicy (HPV odpowiada za prawie 100% przypadków tej choroby) oraz części przypadków
raka pochwy czy sromu, które są rzadkimi nowotworami u kobiet. Znaczna część przypadków
nowotworu, jakim jest rak prącia u mężczyzn, także jest związana z HPV. Kilka do
kilkudziesięciu procent nowotworów odbytu oraz głowy i szyi (najczęściej z tym zakażeniem
wiąże się rak migdałków) u obu płci również wywołuje HPV. Typy HPV: 6 i 11 są natomiast
przyczyną kłykcin kończystych, czyli brodawki okolic płciowych u kobiet i mężczyzn.
Zakażenia HPV w obrębie szyjki macicy są bezobjawowe, a stany przedrakowe
poprzedzające raka szyjki macicy rozwijają się przez wiele lat i mogą być wykrywane
w badaniu cytologicznym, kolposkopowym oraz przy pomocy testów HPV. Profilaktyka raka
szyjki macicy polega głównie na wykonywaniu badań cytologicznych. Ponadto u kobiet po 30
- 35 roku życia wprowadza się w niektórych krajach testy molekularne wykrywające
zakażenie HPV w materiale komórkowym pobranym jak do badania cytologicznego z szyjki
macicy. Połączenie cytologii i testu HPV wg zaleceń amerykańskich zwiększa możliwość
wczesnego wykrywania zmian szyjki macicy i umożliwia wydłużenie odstępów pomiędzy
badaniami nawet do 5 lat w przypadku prawidłowych wyników8.
Szczepienia przeciwko HPV – w trosce o zdrowie kobiet
Oprócz regularnych badań cytologicznych bardzo ważnym elementem profilaktyki
raka

szyjki

macicy

są

szczepienia.

Szczepienie przeciwko

wirusowi HPV

jest

rekomendowane przez polskich ekspertów i znalazło się wśród szczepień zalecanych
w polskim Programie Szczepień Ochronnych (PSO). Immunoprofilaktyka to efektywna
metoda zapobiegania zakażeniu onkogennymi typami HPV, mogącymi doprowadzić do
rozwoju raka szyjki macicy W Polsce są dostępne dwie szczepionki przeciwko HPV.
Obydwie cechuje wysoki profil skuteczności. Ich stosowanie może przyczynić sie do
obniżenia zachorowalności na raka szyjki macicy i zmniejszenia ryzyka wystąpienia stanów
przednowotworowych związanych z HPV. Wysoki profil bezpieczeństwa szczepień
przeciwko wirusowi HPV podkreślają takie organizacje, jak Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), Międzynarodowa Federacja Położników i Ginekologów (FIGO) czy Paul-Ehrlich
Institut (PEI). Mimo iż coraz więcej lekarzy w Polsce zaleca szczepienia dziewcząt przeciwko
HPV, wciąż wielu rodziców waha się czy zaszczepić swoje dzieci. Głównej przyczyny ich
niezdecydowania można doszukiwać w braku rzetelnej wiedzy na temat profilaktyki HPV.
Dlatego tak istotna jest rola środowisk medycznych, organizacji oraz rodziców, którą warto
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podkreślać zwłaszcza podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (19 24 stycznia 2014)9.
Oprócz programu przesiewowych badań cytologicznych w ramach profilaktyki raka
szyjki macicy potrzebna jest także lepsza edukacja, zaczynając od młodzieży w szkołach –
apelowali uczestnicy debaty na temat ginekologii, zorganizowanej przez Ogólnopolską
Organizację Kwiat Kobiecości. Rocznie w Polsce umiera z powodu raka szyjki macicy ok.
1,7 tysiąca kobiet, a około 4 tysiące dowiaduje się, że są chore. Dlatego potrzebna jest lepsza
edukacja, m.in. w szkołach, na temat wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), który może
wywoływać raka szyjki macicy. Młodzież pozyskuje wiedzę z Internetu, a brakuje rzetelnej
informacji na temat bezpiecznych zachowań seksualnych, które mogą ochronić przed
zakażeniem, m.in. wirusem HPV10.
Nowa szczepionka przeciw HPV
Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę przeciw wirusowi HPV –
Cervarix – w dwudawkowym schemacie podawania. To pierwsza szczepionka dla dziewcząt
w wieku 9 - 14 lat przeciwko wirusom wywołującym raka szyjki macicy, zatwierdzona
w zmniejszonym schemacie dawkowania. 11.
Niebezpieczny wirus opryszczki
Zakażenie wirusem opryszczki często jest uznawane za błahą przypadłość. Może
jednak doprowadzić do powstania choroby nowotworowej – mięsaka Kaposiego, który
rozwija się w konsekwencji zakażenia wirusem HHV-8, należącego do grupy wirusów
odpowiedzialnych za powstawanie opryszczki w obrębie warg oraz narządów płciowych.
Choroba może zaatakować zarówno organy wewnętrzne jak i skórę. Wirus ten jest
przenoszony drogą płciową12.
Rzeżączka
Rzeżączka jest chorobą weneryczną przenoszoną prawie wyłącznie drogą płciową.
Chorobę wywołują dwoinki rzeżączki zwane gonokokami, które podczas współżycia
przenoszone są na śluzówkę partnera. U kobiet choroba obejmuje cewkę moczową, szyjkę
macicy, macicę, jajowody, a nawet odbytnicę. U mężczyzn natomiast gruczoł krokowy,
9
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pęcherzyk nasienny, powrózek nasienny, a czasem najądrze. Rzadko zdarza się zakażenie
rzeżączką u dziewczynek przed okresem pokwitania, drogą pozapłciową (np. poprzez spanie
z mamą). U dorosłych kobiet zakażenie drogą pozapłciową nie następuje. U kobiety gonokoki
muszą dostać się do wewnętrznych odcinków układu moczowo-płciowego, natomiast u dzieci
bardziej wrażliwe na zakażenie są zewnętrzne części narządów płciowych.
Leczenie choroby jest bezpłatne i obowiązkowe. Konieczna jest kontrola po
zakończeniu leczenia, ponieważ zdarzają się przypadki oporne na działanie leków. Wówczas
zanik objawów nie oznacza pełnego wyleczenia. Leczeniu powinien poddać się także partner
osoby chorej. Powikłaniem rzeżączki najczęściej jest niepłodność13.
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Profilaktyka zakażeń HCV
Wdrożenie programu profilaktyki zakażeń HCV w powiecie kościerzyńskim stało się
jednym z tematów dwóch spotkań zainicjowanych przez władze miasta Kościerzyna oraz
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościerzynie. Ich efektem jest podjęcie
działań zmierzających do wdrożenia przez Gminę Miejską Kościerzyna w 2014 r. programu
profilaktycznego, w ramach którego mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z bezpłatnych
badań w kierunku HCV. Program ten zaplanowany jest na trzy lata14. Także w Chełmie ruszy
finansowany przez Urząd Miasta program bezpłatnych badań w kierunku wirusowego
zapalenia wątroby typu C. Samorządowy Program Profilaktyczny został zaplanowany na lata
2014 – 2016. W tym czasie przebadanych zostania 1,5 tys. osób15.
Profilaktyka raka szyjki macicy
W wielu gminach w Polsce realizowane są programy profilaktyki raka szyjki macicy
polegające na szczepieniu dziewczynek w wieku do 14 lat. Media informowały o takich
programach we Włodawie, Radomiu, Kielcach, Polkowicach, Suwałkach i Częstochowie.16.
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Amerykanie coraz częściej chorują na choroby przenoszone drogą płciową
Amerykanie zmagają się z coraz większa liczbą przypadków zachorowań na choroby
przenoszone drogą płciową. Jak wykazał raport opublikowany przez Centrum Kontroli
Chorób (CDC) w 2012 r. liczba przypadków rzeżączki w USA wzrosła o 4 proc., a kiły aż o
11 proc. Najwięcej zachorowań na tę drugą zanotowano wśród mężczyzn mających seks z
mężczyznami. Rocznie na leczenie chorób wenerycznych Amerykanie wydają 16 miliardów
dolarów22.
Zapobieganie chorobom zakaźnym
Główny Inspektor Sanitarny zainaugurował w styczniu kampanię społeczną „Zaszczep
w sobie chęć szczepienia”. Celem kampanii, która objęła swoim zasięgiem dwadzieścia miast,
jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie
zapobiegania chorobom zakaźnym.
Kwestie dotyczące szczepień zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Program szczepień ochronnych, który jest
aktualizowany każdego roku, zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych)
i zalecanych (płatnych)23.
Wiedza nastolatków na temat chorób przenoszonych drogą płciową
Serwis młodzieżowy – www.teenzone.pl – przeprowadził wśród nastolatków badania
dotyczące zagadnień związanych z życiem seksualnym. Badani odpowiadali, że:
· decyzja o inicjacji seksualnej często nie jest przemyślana,
· bycie dziewicą to dla 28% szesnastolatek powód do wstydu,
· młodzież bardzo często decyduje się na współżycie pod presją otoczenia lub
partnera,
· blisko 11% nastolatków ma pierwszy kontakt płciowy pod wpływem alkoholu.
· liczba decydujących się na współżycie przed ukończeniem 15 roku życia
znacznie wzrasta,
· głównym źródłem informacji o antykoncepcji są znajomi oraz internet.
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Wśród badanych między 13 a 22 rokiem życia, aż 22,6% współżyjących nastolatków
przyznało, że przynajmniej raz zakaziło się chorobą przenoszoną drogą płciową, przy czym
tylko 2,6% z nich zdecydowało się wykonać test w kierunku HIV24.
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