Raport nr 3/2008
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
marcu 2008 roku.

WPROWADZENIE

W marcu w dziennikach i czasopismach ukazało się niewiele informacji na temat
HIV/AIDS. W 30. tytułach znalazły się 42 publikacje, które choć raz w swojej treści
zawierały słowo HIV lub AIDS. Nie zawsze były to publikacje bezpośrednio dotyczące
problematyki HIV/AIDS. Wśród tematów ową problematykę poruszających znalazły się
m.in.: odkrycie przez kanadyjskich wirusologów genu blokującego replikację HIV, wzrost
zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową i przyczyny tego zjawiska, czy też
coraz większe dochody ze sprzedaży produktów RED, z których część przeznaczana jest na
walkę z AIDS.
Warto zaznaczyć, że po raz kolejny eksperci biją na alarm, że Polacy na Wyspach
narażają swoje zdrowie. Wśród rodaków powracających z zagranicy, czy to z wyjazdów
turystycznych, czy zarobkowych, zwiększa się liczba zachorowań najróżniejszego rodzaju: od
gruźlicy po choroby weneryczne i AIDS.
W marcu dziennikarze wrócili także do tematów, opisanych już w poprzednim
raporcie, jak choćby testy ze śliny wykrywające przeciwciała wirusa HIV, wykonywane przez
kobiety sprzedające usługi seksualne na trasach wylotowych z większych miast w Polsce czy
sprzedaż odzieży znanych marek, z której część dochodów przeznaczona jest na pomoc
żyjącym z HIV/AIDS.
W tym miesiącu, jak już wcześniej wspomniano, publikacji z zakresu HIV/AIDS w
porównaniu z innymi miesiącami nie było zbyt wiele. Większość z nich zawierała tylko
pojedyncze informacje na temat HIV/AIDS, tylko sześć gazet zamieściło więcej niż jedną
publikację związaną z HIV/AIDS.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
marcu 2008 r.

Miejsce Tytuł

Ilość publikacji

1.

Polska*

6

2.

Gazeta Wyborcza* 3

3.

Rzeczpospolita

3

4.

Dziennik

3

5.

Życie Warszawy

2

6.

Fakty i Mity

2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania dziennika Polska i Gazety Wyborczej

Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
marcu 2008 r.

Fakty i Mity

2

Życie Warszawy

2
3

Dziennik
Rzeczpospolita

3

Gazeta Wyborcza

3
6

Polska
0

2

4

6

8

EPIDEMIOLOGIA
Choroby przenoszone drogą płciową wciąż groźne
Nie wiadomo dokładnie, ilu Polaków choruje na choroby przenoszone drogą płciową,
bo nikt takich badań nie przeprowadził. Obserwuje się jednak, że są one nadal groźne, choć
np. syfilis kojarzymy często z czasami Kolumba. Mamy XXI wiek, a liczba zakażonych
infekcjami przenoszonymi drogą płciową wciąż rośnie - ostrzegają lekarze z Centrum
Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Warszawie. W 2006 roku
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urodziło się w naszym kraju aż 13 dzieci z kiłą wrodzoną, przekazaną im przez matkę. Dla
porównania w latach 90. występowały po dwa, cztery takie przypadki na rok.
Co czwarty Amerykanin zakażony jest chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Można mieć nadzieję, że u nas nie jest tak źle, co wcale nie oznacza, że problem nie istnieje.
Prof. Jan Peterek z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przed dziewięciu laty
przeprowadził badania na ograniczonej próbie 150 kobiet z Warszawy, u których szukano
bakterii Chlamydia trachomatis. Okazało się, że 2% kobiet miało chlamydie. Specjaliści
obawiają się, że dziś chorych jest więcej. Po pierwsze, łatwiej się te choroby wykrywa dzięki
badaniu DNA bakterii, po drugie – do lekarzy zgłasza się coraz więcej osób, które z
zarobkowej emigracji na Wyspach wracają z chorobami przenoszonymi drogą płciową takimi
jak: opryszczka narządów płciowych, kłykciny kończyste czy HIV.
Polskie placówki oraz telefony zaufania zajmujące się problemami związanymi z
HIV/AIDS odnotowały w ostatnich latach znaczący wzrost zainteresowania ze strony
Polaków przebywających przede wszystkim w Wielkiej Brytanii w tym zakresie. W 2006
roku Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS był aż 40% bardziej obciążony przez
zdesperowanych i przestraszonych Polaków z Wysp.1

ASPEKTY MEDYCZNE

Gen blokujący HIV
Zespół kanadyjskich wirusologów z University of Alberta wyjaśnił sposób działania
genu, który hamuje rozprzestrzenianie się wirusa HIV. W ciągu trzech lat badań naukowcy
pod kierunkiem dr Stephena Barra skupili się na genie o nazwie TRIM22 (znanym również
pod nazwą Staf–50). Wcześniejsze badania wykazały, że gen ten znajduje się w komórce
każdego człowieka. Uczeni postanowili przyjrzeć się, jak zwiększenie jego aktywności
wpłynie na zachowanie się wirusa HIV. W tym celu wirusolodzy posłużyli się komórkami
wyhodowanymi w laboratorium. Umieścili w nich aktywny TRIM22 – okazało się, że hamuje
on rozprzestrzenianie się wirusa HIV. Okazało się też, że wirus w dalszym ciągu był w stanie
wniknąć do komórek, ale zakłócone zostały jego dalsze cykle życiowe – pod wpływem
działania TRIM22 wirus nie mógł już wydostać się z chorej komórki, by zainfekować kolejne.
Naukowcy wykazali również, że gen TRIM22 odgrywa ważną rolę w naturalnej
odpowiedzi immunologicznej naszego układu odpornościowego na kontakt z wirusami. Kiedy
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W oparciu o: Przemysław Kucharczyk. Turystyka weneryczna. Gość Niedzielny z dnia 09.03.2008 r., Joanna
Berendt. …bo pracują bez wytchnienia. Angora z dnia 09.03.2008 r.
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w organizmie pojawi się np. wirus grypy, w naszych komórkach zaczyna się wydzielać białko
– tzw. interferon. Pod jego wpływem organizm mobilizuje ochronę przeciwwirusową.
Badania dowodzą, że interferon spowalnia także replikację wirusa HIV w komórkach
ludzkich. Tymczasem doświadczenia zespołu dr Barra wykazały, że jeśli w zakażonych HIV
komórkach wyłączy się gen TRIMM22 , nie zadziała również kuracja interferonem.
Obecnie zespół dr Barra kontynuuje badania nad genem TRIMM22 – uczeni starają
się zrozumieć, dlaczego gen TRIM22 nie działa u ludzi zakażonych wirusem HIV i czy jest
sposób, aby go do tego skłonić.2

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Igły dla osób używających narkotyki
Radni warszawskiej dzielnicy Śródmieście zdecydowali, że w tej dzielnicy
wolontariusze będą rozdawać osobom przyjmującym narkotyki prezerwatywy, igły i
strzykawki. Na akcję tę przeznaczono 3 mln złotych, ma zostać jeszcze wybrana organizacja
pozarządowa, która przeprowadzi akcję.
Pomysł ten wywołał wiele kontrowersji, także wśród niektórych radnych, którzy
uważają, że osoby będące pod wpływem narkotyków, zgodnie z prawem, powinno się karać,
a nie rozdawać im sprzęt potrzebny do narkotyzowania. Doświadczenie jednak uczy, że
profilaktyka taka zmniejsza ryzyko zakażenia HIV wśród przyjmujących narkotyki, a w
stolicy, jak pokazują dane, najwięcej ich jest na Woli, Grochowie i Śródmieściu.3

Dzień profilaktyki
W Opolu w Społecznym Językowym Liceum Ogólnokształcącym im. Alberta
Einsteina odbył się „Dzień kampanii profilaktyki HIV/AIDS”. W programie znalazły się
warsztaty dotyczące pochodzenia, budowy wirusa HIV, dróg zakażenia i sposobów
zapobiegania zakażeniu HIV oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.
Rozmawiano również na temat zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej. 4
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Podaję za: Agnieszka Szymczak. Jesteśmy bliżej pokonania AIDS. Dziennik z dnia 03.03.2008 r.
Zob.: Igły dla narkomanów. Życie Warszawy z dnia 13.03.2008 r.
4
Zapowiedzi. Gazeta Wyborcza-Opole z dnia 31.03.2008 r.
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV

Jeszcze o produktach RED…
O produktach sprzedawanych w ramach akcji Produkt RED pisano już w tym miejscu
niejednokrotnie. Warto więc może bliżej przyjrzeć się tej znanej już na całym świecie
inicjatywie, w którą angażuje się coraz więcej firm.
Na pomysł specjalnej linii RED w marcu 2006 roku wpadł wokalista grupy U2 Bono i
Bobby Shriver, prezes organizacji DATA walczącej z AIDS w Afryce. Na początku
zastrzegli, że nie jest to żadna specjalna kampania, tylko samodzielna inicjatywa mająca na
celu zbieranie funduszy na walkę z AIDS. Znaleźli też partnerów – liczące się na rynku
światowym firmy, takie jak Apple, Gap, Motorola, Conwerse czy Emporio Armani, które
wypuściły na rynek specjalne produkty tej linii.
Na całym świecie RED przyniósł już 50 mln dolarów - kwota ta jest dziewięciokrotnie
większa niż ta, którą Shriver zdobył na walkę z AIDS od 2002 roku. Ponad 30 mln trafiło już
do Afryki z przeznaczeniem na leki antyretrowirusowe, kampanie edukacyjne i inne projekty
mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV. Na polskim rynku najwięcej jest butów marki
Converse, znanej z charakterystycznych trampek. Firma przygotowała dla RED kilkadziesiąt
linii butów, w Polsce można kupić obecnie siedem z nich, a planuje się wprowadzenia
kolejnych dziesięciu linii. 5

H&M przeciwko AIDS
H&M oraz Designers Against AIDS rozpoczęły akcję przeciwko AIDS, wprowadzając
kolekcję ”Fashion Against AIDS” dla chłopców i dziewcząt, która ma także pomóc w
rozpowszechnianiu wiedzy o AIDS. Kolekcja jest w sklepach H&M od lutego, a w akcji
biorą nieodpłatnie udział sławni artyści. Kolekcja składa się z T-shirtów, koszulek i bluz z
kapturem. Wszystkie rzeczy są z nadrukiem i metką z nazwiskiem projektanta nadruku.
Wszystkie uszyte są z bawełny ekologicznej i oznakowane specjalną etykietą z napisem ”To
może być najważniejsze z ubrań, jakie kiedykolwiek miałeś w rękach”. Jedna czwarta
wpływów z kolekcji zostanie przeznaczona na projekty wspierające walkę z HIV/AIDS na
świecie. 6
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Na podstawie: Piotr Mazurkiewicz. Charytatywny marketing globalnych firm. Rzeczpospolita z dnia
13.03.2008 r.
6
Zob.: H&M przeciwko AIDS. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 07.03.2008 r., Marcin Różyc. Expo moda.
Exklusiv z dnia 03.03.2008 r.
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INNE

Osoby związane z pracą na rzecz walki z AIDS laureatami nagrody im. Matki Teresy z
Kalkuty
Dyrektor wykonawczy Agencji Narodów Zjednoczonych ds. pomocy chorym na
AIDS – UNAIDS - lekarz Peter Piot i ambasador Mark Dybul, koordynator walki z wirusem
HIV w Stanach Zjednoczonych, zostali pierwszymi laureatami Międzynarodowej Nagrody
im. Matki Teresy z Kalkuty. Nagrodę ustanowiła Komisja Episkopatu Indii ds. Zdrowia dla
szczególnie zasłużonych w walce z AIDS. Określiła ona nagrodzonych mianem „pionierów”
w zakresie uwrażliwiania opinii publicznej na potrzeby i problemy chorych na AIDS.7

Pytania do czytelników
Badania dowodzą, że co roku zwiększa się w Polsce liczba osób zakażonych wirusem
HIV. W związku z tym w styczniowym numerze SHAPE’a zapytano czytelników, czy
pracodawcy mają prawo wymagać od pracowników testów na obecność wirusa HIV. W
marcu opublikowano odpowiedzi. Na pytanie, czy badanie na obecność wirusa HIV powinno
znaleźć się wśród obowiązkowych badań pracowniczych – 53% czytelników gazety
odpowiedziało tak, 47% było przeciwko. Wśród argumentów na tak znalazły następujące:
o Takie badanie powinno być obowiązkowym badaniem okresowym
o Każda okazja, by się zbadać jest dobra, w ten sposób można wykryć wirusa i nie
dopuścić do zakażenia innych
Wśród argumentów na nie znalazły się m.in.:
o Skoro zakażeni HIV mają prawo do anonimowości, to po co to zmieniać?, pracodawca
nie musi o nas wiedzieć aż tyle…
o Zakażenia HIV nie wpływa na jakość wykonywanej pracy, za to na atmosferę i
dyskryminację wśród zespołu…8
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Zob.: W skrócie. Przewodnik Katolicki z dnia 09.03.2008 r.
Na podstawie: Debata miesiąca. SHAPE z dnia 01.03.2008 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które opublikowano na łamach prasy w marcu 2008 r.
1.

Berendt Joanna….bo pracują bez wytchnienia. Angora z dnia 09.03.2008 r.

2.

Bronkowicz Daniel. Prognoza na wiosnę. Polska z dnia 31.03.2008 r.

3.

Buczkowski Paweł. Co wiesz o bezpiecznym seksie? Dziennik Wschodni z dnia 28.03.2008 r,

4.

Debata miesiąca. SHAPE z dnia 01.03.2008 r.

5.

Dudek Sylwia. Wystarczy jeden krok. Kurier Szczeciński z dnia 07.03.2008 r.

6.

Gen, który zwalczy HIV. Metro z dnia 03.03.2008 r.

7.

Głowacki Krzysztof. Niedźwiedź kontra smok. Gazeta Polska z dnia 05.03.2008 r.

8.

Gutkowski Grzegorz. Carla Bruni ma być jak księżna Diana. Polska z dnia 06.03.2008 r.

9.

H&M przeciwko AIDS. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 07.03.2008 r.

10. Hurkała Teresa. Warto wiedzieć. Zielony Sztandar z dnia 16.03.2008 r.
11. Igły dla narkomanów. Życie Warszawy z dnia 13.03.2008 r.
12. Ja ci wszystko wybaczę. Forum z dnia 10.03.2008 r.
13. Jakubowska Joanna. Uczą pracować nad sobą. Nowa Trybuna Opolska z dnia 11.03.2008 r.
14. Kucharczyk Przemysław. Turystyka weneryczna. Gość Niedzielny z dnia 09.03.2008r.
15. Lato Leszek. Mistrzowie marzeń. Polska z dnia 31.03.2008 r.
16. Lech Medard. Rak szyjki macicy wcześnie wykryty jest wyleczalny. Rewia z dnia 05.03.2008 r.
17. Lenartowicz Jolanta. Farmacja to ważny poligon dla nauki. Polska- Głos Wielkopolski z dnia 03.03.2008 r.
18. Mazurkiewicz Piotr. Charytatywny marketing globalnych firm. Rzeczpospolita z dnia 13.03.2008 r.
19. Nawrocka Małgorzata. Z wyczuciem. Gala z dnia 03.03.2008 r.
20. Nie odmawiają pomocy. Wiadomości Świdnickie z dnia 03.03.2008 r.
21. Odkryto nowy gen hamujący AIDS. Rzeczpospolita z dnia 05.03.2008 r.
22. Odkryto nowy gen hamujący AIDS. Życie Warszawy z dnia 06.03.2008 r.
23. Pawlicka Danuta. Rodzime Call Girl niebezpieczniejsze. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 28.03.2008 r.
24. Pierwszy krok w kierunku terapii genowej AIDS. Puls Medycyny z dnia 19.03.2008 r.
25. Różyc Marcin. Expo moda. Exklusiv z dnia 01.03.2008 r.
26. Rusak Paweł. HIV. Dlaczego z dnia 01.03.2008 r.
27. Styl życia. Rzeczpospolita z dnia 13.03.2008 r.
28. Subbotko Donata. Z pamiętnika byłej dziewicy. Gazeta Wyborcza z dnia 12.03.2008 r.
29. Szczepanek Teresa. Gruźlica (nie)zapomniana? Wiadomości Zagłębia z dnia 25.03.2008 r.
30. Szymczak Agnieszka. Jesteśmy bliżej pokonania AIDS. Dziennik z dnia 03.03.2008 r.
31. Śliwakowska- Szkuat Anna. Bajka o Kopciuszku. Tele Świat z dnia 10.03.2008 r.
32. Tarczyńska Anna. Pobudka. Fakty i Mity z dnia 13.03.2008 r.
33. Theiss Anna. Ludzie pieniądza podparci sztuką. Dziennik z dnia 01.03.2008 r.
34. W skrócie. Przewodnik Katolicki z dnia 09.03.2008 r.
35. Wiejak Anna. Aborcyjna ofensywa. Nasz Dziennik z dnia 13.03.2008 r.
36. Wojtasiński Zbigniew. Kto głupieje od jedzenia. Wprost z dnia 16.03.2008 r.
37. Z wizytą u specjalisty. Gazeta Lubuska z dnia 12.03.2008 r.
38. Zachoruję na wiatrówkę czy na półpasiec? Żyjmy dłużej z dnia 01.03.2008 r.
39. Zapowiedzi. Gazeta Wyborcza-Opole z dnia 31.03.2008 r.
40. Zdrowotne nowiny. Imperium TV z dnia 03.03.2008 r.
41. Zimińska Wiktoria. Ponton ratunkowy. Fakty i Mity z dnia 13.03.2008 r.
42. Zimmerman Rachel. Weź pigułkę: SMS-y w służbie zdrowia. Dziennik z dnia 01.03.2008 r.
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