Raport nr 4/2008
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
kwietniu 2008 roku.

WPROWADZENIE
W kwietniu na łamach 43 tytułów gazet i czasopism ukazały się 82 publikacje, które w
swojej treści zawierały choć raz słowo HIV lub AIDS. Wiele z nich znalazło się w
miesięcznikach, także specjalistycznych, jak „Onkologia po dyplomie” czy „Pediatria po
dyplomie”. Publikacje w nich zawarte nie omawiały bezpośrednio HIV/AIDS, ale poruszały
tematy dotyczące innych chorób (zakażenia wirusem cytomegalii, wpływ wyniszczenia na
przeżycie chorych na nowotwory i choroby przewlekłe) także

w kontekście osób z

upośledzoną odpornością.
Wydarzeniem, które zainteresowało wielu dziennikarzy, było ujawnienie przez
stołeczną

policję,

że

jedna

z

kobiet

pracujących

w

agencjach

towarzyskich

najprawdopodobniej zakażona jest wirusem HIV i nie informuje o tym swoich klientów.
Wywołało to dyskusję na temat procederu prostytucji, kobiet sprzedających usługi seksualne,
zagrożeń, jakie z tego wynikają i braku pomysłu władz na zapobieganie zagrożeniom, jakie
niesie ze sobą ten niekontrolowany proceder. Pisano także o znacznym wzroście zakażeń HIV
w niektórych województwach, a także o dramatycznej sytuacji w tym zakresie, jaka panuje na
Ukrainie. Pozostałe tematy dotyczyły pojedynczych spraw i różnych aspektów HIV/AIDS, z
których najważniejsze zostały omówione w niniejszym opracowaniu.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
kwietniu 2008 r.
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Nasz Dziennik
Rzeczpospolita
Życie Warszawy
Super Nowości
Kurier Szczeciński
Dziennik
Men’s Health

Ilość publikacji
19
9
6
5
2
2
2
2
2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
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Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w
kwietniu 2008 r.
Men's Health

2

Dziennik

2

Kurier Szczeciński

2

Super Nowości

2

Życie Warszawy

2

Rzeczpospolita

5
6

Nasz Dziennik
Polska

9

Gazeta Wyborcza

19
0

5

10

15

20

EPIDEMIOLOGIA
AIDS stare jak świat?
Z porównawczych badań genetycznych wynika, że podobne do HIV wirusy krążyły po
świecie jeszcze przed pojawieniem się człowieka. Badacze z Harvard University wykryli u
azjatyckich makaków hybrydowy gen Trim5- CypA, który zapewnia zwierzętom ochronę
przed lentiwirusami podobnymi do HIV. Białko produkowane przez ten gen blokuje atak
wirusów na komórki gospodarza. Niemal identyczny gen wykryto trzy lata wcześniej u
południowoamerykańskich małp szerokonosych z rodziny płaskowatych. Naukowcy uważają,
że nie był to zwykły zbieg okoliczności, a raczej zbieg ewolucji. Podobnego genu próżno by
bowiem szukać u innych małp Ameryki Południowej, nie mają go też bliscy kuzyni
azjatyckich makaków. W dodatku, choć oba kodują podobne białka, sekwencja tych genów
jest tak różna, że wyklucza „wspólnego przodka”. Biolodzy doszli do wniosku, że jedynym
wytłumaczeniem tej zbieżności jest narażenie w przeszłości obu gatunków małp na podobne
wirusy. To zaś może oznaczać, że epidemie podobne do AIDS nawiedzały ziemie na długo
przed pojawieniem się na niej człowieka. 1
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Na podstawie:: AIDS stare jak świat. Wiedza i Życie z dnia 01.04.2008 r.
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Na Dolnym Śląsku wciąż najwięcej zakażeń
Dane za 2007 rok pokazują, że województwo dolnośląskie wciąż zajmuje niechlubne
pierwsze miejsce pod względem liczby nowych zachorowań na AIDS i osób zakażonych
HIV. Wśród wszystkich ujawnionych nowych zachorowań w Polsce w 2007 roku 60 procent
to przypadki z Dolnego Śląska. W województwie tym wykryto także co piąte w Polsce nowe
zakażenie wirusem HIV. Przy obliczeniach przyjęto liczbę zachorowań na 100 tys.
mieszkańców, na Dolnym Śląsku wypadło 2,25 nowych przypadków AIDS (65 chorych). Za
dolnośląskim plasuje się województwo warmińsko- mazurskie, a na trzeci miejscu – lubuskie.
Najlepiej wypadły województwa: podkarpackie, w którym nie zanotowano żadnego
zachorowania na AIDS, podlaskie i świętokrzyskie.
Podobne wyniki dotyczą zakażeń wirusem HIV: Dolny Śląsk – 131 przypadków,
Warmia i Mazury – 39, Podkarpacie – 8. Specjaliści ten wysoki wynik zakażeń HIV i
zachorowań na AIDS tłumaczą położeniem regionu (bliskie położenie przy granicy
zachodniej sprzyja krótkim i częstym kontaktom z przyjezdnymi), dużym nasyceniem
agencjami towarzyskimi, mniejszą religijnością i luźnym podejściem do spraw obyczajowych.
2

Zakażonych przybywa także na Opolszczyźnie. W tym roku odnotowano tam 2 nowe
przypadki zachorowań na AIDS. Stwierdzono też 6 nowych zakażeń wirusem HIV. W latach
1985 – 2007 na AIDS w województwie opolskim zachorowało 49 osób - 29 z nich zmarło.
Zakażeniu HIV w tym czasie uległo 205 osób (zakażenia odnotowane przez WSSE w
Opolu).3

Konferencja w Gdańsku
W Gdańsku , w hotelu Heweliusz odbyła się dwudniowa konferencja, której tematem
było zapobieganie AIDS w woj. Pomorskim i współpraca z róznymi instytucjami. Oprócz
specjalistów, którzy dyskutowali o tym, jak skutecznie zahamować AIDS, przedstawiono
także różne prezentacje na ten temat. Ciekawy materiał pokazał gość z niemieckiego
samorządu Meklemburgia – Pomorze Przednie. Przedstawił on slajdy z materiałami
edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży wykorzystywane w tamtejszych szkołach. Wśród nich
znalazły się takie, na których pokazane jest, jak prawidłowo powinno zakładać się
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Zob.: Eliza Głowicka. Przybywa chorych na AIDS. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 18.04.2008 r.
Podaję za: Małgorzata Fedorowicz. Mieszkaniec Opola zmarł na AIDS. Nowa Trybuna Opolska z dnia
05.04.2008 r.
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prezerwatywę. Dzięki tak prowadzonej edukacji seksualnej – twierdził autor, młodzież od
najmłodszych lat wie, jak uniknąć zakażenia.
Obecny na konferencji, znany muzyk Zbigniew Hołdys, chwaląc te metody, zwrócił
uwagę, że „niestety w Polsce nie można ich jeszcze zastosować, gdyż nie ma ku temu
sprzyjających okoliczności”. Przedstawił jednocześnie swój pomysł na dotarcie do młodych
ludzi i ostrzeżenie ich przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą AIDS. Zaproponował, aby
dotrzeć do młodych przez sztukę – aby wystawiać w szkołach sztuki teatralne, podczas
których zarówno młodzież występująca jak i siedząca na widowni „sama będzie mogła
przeżyć dramat osób zakażonych”.4

POLITYKA PAŃSTWA

Nowa ustawa
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha poinformował, że
komisja zajmie się rządowym projektem ustawy o zapobieganiu zakażeniom oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych. Zapewnia on

bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych (także

zaopatrzenia w leki) osobom zakażonym HIV oraz chorych na AIDS, które nie posiadają
ubezpieczenia zdrowotnego. Nowością w tym projekcie jest to, że pozwala on także na
zastosowania

środka

przymusu

bezpośredniego

w

odniesieniu

do

chorych

lub

podejrzewanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
którzy odmawiają leczenia.
Nowa ustawa ma pozwolić na lepsze wykrywanie ognisk zachorowań, ograniczenie
rozprzestrzeniania się epidemii, monitorowanie zakażeń oraz zapobieganie ich występowaniu.
Ponadto ma zapewnić lepszy nadzór epidemiologiczny, monitorowanie zachorowalności i
umieralności z powodu zakażeń, realizację profilaktyki oraz diagnostyki i terapii zakażeń oraz
chorób zakaźnych. 5
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Na podstawie: Krzysztof Katka. Teatralny pomysł Zbigniewa Hołdysa na walkę z AIDS. Gazeta WyborczaTrójmiasto z dnia 19.04.2008 r.
5
Na podstawie: Anna Moraniec. Nie chcesz się leczyć? Będziesz zmuszony. Super Nowości z dnia 15.04.2008 r.,
Co nowego? Gazeta Prawna z dnia 03.04.2008 r.
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ASPEKTY MEDYCZNE

Czy jest szansa na szczepionkę przeciwko wirusowi HIV?
Wśród

ekspertów

pracujących

nad

środkiem,

który

zapobiegałby

AIDS

przeprowadzono badanie opinii, którego wyniki nie brzmią zachęcająco. Otóż naukowcy
zaangażowani w prace nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV wątpią, by ich wysiłek
kiedykolwiek zakończył się sukcesem. Badanie przeprowadzono wśród 35 wybitnych
naukowców z Wielkiej Brytanii i USA. Dwie trzecie z nich jest zdania, że w najbliższej
dekadzie szczepionka nie zostanie opracowana, a kilku znanych badaczy stwierdziło, że
specyfik zapobiegający HIV nigdy nie powstanie.
Niedawno zakończyła się trzecia faza badań nad obiecującą szczepionką firmy Merck.
Okazało się, że szczepionka nie tylko nie chroniła ludzi przed rozwojem AIDS, ale także
zmniejszyła ich odporność na wirusa, dlatego też testy zostały przerwane.
Badania nad szczepionką trwają już w Ameryce dwadzieścia lat. Tylko w 2006 roku
rząd USA wydał na te badania 854 mld dolarów. Ostatnio amerykańska Fundacja „AIDS
Healthcare” (AHF) wezwała rząd USA do zaprzestania ogromnych wydatków na ten cel,
skoro wśród naukowców panuje takie pesymistyczne nastawienie co do opracowania
skutecznego środka zapobiegającego AIDS, a nawet ci eksperci, którzy optymistycznie patrzą
na rozwój badań przyznali, że opracowana szczepionka nie byłaby uniwersalna, a jej działanie
ograniczone. Lekarze z AHF ubolewają, że mimo porażek rząd USA stale zwiększa wydatki
na badania nad szczepionką. Dlatego też są zdania, że te pieniądze można zainwestować np.
na edukację mieszkańców krajów rozwijających się. Wyliczyli, że miliard dolarów
włożonych w tę edukację, uratowałby miliony istnień ludzkich.6

ASPEKTY SPOŁECZNE
Kolejny przypadek świadomego zakażania wirusem HIV?
Stołeczna policja ujawniła, że jedna z kobiet sprzedających usługi seksualne za
pieniądze zakażona była wirusem HIV. Ten fakt odkryto przy okazji prowadzonego przez
policję śledztwa dotyczącego jednej z agencji towarzyskich. Wiadomo, że kobieta znała swój
status serologiczny przynajmniej od lata 2006 roku. Policja podejrzewa, że kobieta mogła
zakazić kilkudziesięciu swoich klientów, a oni dalej zakażali kolejne osoby. Ze wstępnych
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Podaje za: Anna Przybyll. Kres złudzeń w walce z HIV. Polska z dnia 26.04.2008 r.
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szacunków prokuratury wynika też, że podczas pracy w pięciu agencjach towarzyskich
Magda L. miała około 220 klientów. Niewykluczone – zdaniem prowadzących śledztwo - że
kobieta świadomie zakażała, nie informując swoich klientów o chorobie. Tymczasem na
policji urywają się telefony. Dzwoniący pytają, jak wygląda kobieta, gdzie pracowała, co
mają zrobić, jeśli mieli z nią kontakt. Mimo ogromnego zainteresowania, nikt do tej pory nie
zdecydował się na złożenie oficjalnego zawiadomienia, które upoważniłoby organy ścigania
do wszczęcia śledztwa o narażenie na zakażenie wirusem HIV. Tymczasem kobieta może
dalej pracować w innych agencjach.
Nie wiadomo, jaki jest odsetek zakażonych kobiet pracujących w tzw. agencjach
towarzyskich. Takich badań do tej pory nie przeprowadzono. Wiadomo natomiast, że tylko
ekskluzywne agencje wysyłają „ pracujące” tam kobiety na okresowe badania, małe agencje
nie są tak restrykcyjne. Według Fundacji „Pedagogium” kobiet zakażonych HIV
sprzedających swe usługi seksualne jest więcej na ulicach niż w agencjach.
Sprawa Magdy L. rozpętała dyskusje na temat agencji towarzyskich. Temat ten co
jakiś czas powraca. Politycy od początku lat 90. próbowali na różne sposoby ograniczyć
proceder prostytucji, jednak bez skutku. Dalej władze nie mają pomysłu jak uregulować rynek
prostytucji. W Polsce sama prostytucja nie jest karalna, a tylko czerpanie z niej zysków.
Kobiety, które decydują się na takie zajęcie, nie muszą robić obowiązkowych badań. Według
wielu polityków prostytucja była, jest i będzie i tylko zalegalizowanie tego procederu jest
jedynym sposobem, aby zacząć go kontrolować.7

Czy zwolnienie z powodu zakażenia HIV jest zgodne z prawem?
Sprawa policjanta zwolnionego z pracy z powodu zakażenia HIV, która toczy się
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, stała się przyczyną skierowania
przez WSA pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie to dotyczy zgodności
przepisów pozbawiających osoby zakażone wirusem HIV możliwości służby w policji.
Rozporządzenie MSW z dnia 9 lipca 1991 roku w sprawie właściwości i trybu
postępowania komisji lekarskich podległych MSW określa choroby i ułomności, które
ograniczają dostęp do służby w policji. Zgodnie z załącznikiem nr 2 powyższego
rozporządzenia zakażenie wirusem HIV oraz zachorowanie na AIDS powodują automatyczne
zaliczenie chorego do kategorii ”N” (niezdolny do służby) oraz „D” (całkowicie niezdolny do
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Na podstawie: Janina Blikowska. HIV w agencji. Życie Warszawy z dnia 12.04.2008 r., Janina Blikowska.
Klienci Magdy L. tylko pytają. Życie Warszawy z dnia 18.04.2008 r., Marcin Zieliński. Płatny seks może być
śmiertelnie niebezpieczny. Polska z dnia 15.04.2008 r., Miłość wysokiego ryzyka. Metro z dnia 16.04.2008 r.
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służby). Kwalifikacja ta nie zależy od stanu zdrowia danego funkcjonariusza, ale od samego
stwierdzenia zakażenia wirusem HIV lub zachorowania na AIDS. Wykluczenie ze służby z
tego powodu dotyczy oprócz funkcjonariuszy policji także pilotów i marynarzy.
W świetle dzisiejszej wiedzy medycznej i możliwości leczenia osób żyjących z
HIV/AIDS, a co się z tym wiąże ich zdolności do normalnego funkcjonowania w życiu
społecznym i zawodowym, bezwzględne zwolnienie ze służby może stanowić przykład
dyskryminacji oraz naruszenia prawa równego dostępu do służby publicznej. 8

Egipt zamyka gejów
Sąd w Kairze uznał pięciu gejów, z których czterech zakażonych jest wirusem HIV za
niebezpiecznych i skazał ich na trzy lata więzienia. W uzasadnieniu napisano, że karę
wymierzono za „praktykowanie rozpusty”. Po wyjściu z więzienia czeka ich jeszcze trzyletni
nadzór policyjny. Obrońca mężczyzn zwracał uwagę, że jego klienci zostali aresztowani już
w październiku i od tego czasu trzymano ich albo w szpitalu albo w areszcie. Zatrzymani byli
traktowani w sposób urągający godności człowieka – w szpitalu byli przykuci kajdanami do
łóżek, w areszcie natomiast byli bici i poniżani.
W obronnie homoseksualistów wystosowało apel 117 organizacji obrońców praw
człowieka z całego świata, w tym Human Rights Watch i Amnesty International, przeciwko
„nasilającej się w Egipcie niebezpiecznej nagonce na ludzi chorych na AIDS”. Niestety apel
nie odniósł skutku.
To już drugi wyrok w ciągu kilku miesięcy skazujący osoby zakażone HIV. Według
szefa jednej z egipskich organizacji obrońców praw człowieka „te wyroki oparte są na
ignorancji i strachu przed AIDS”. Prokuratorzy uważają bowiem, że zamykając chorych
chronią innych, a tymczasem właśnie w ten sposób narażają innych na zakażenie HIV.
Egipcjanie ze strachu przed wirusem nie będą się badać, co utrudni walkę z wirusem –
twierdzi przedstawiciel organizacji. 9
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W oparciu o: Adam Bodnar. Osoby z HIV w służbach mundurowych. Rzeczpospolita z dnia 04.04.2008 r.
Na podstawie: Marta Kaźmierczyk. Egipt zamyka gejów. Gazeta Wyborcza z dnia 11.04.2008 r.
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W województwie łódzkim
Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczył ponad 31 tys. złotych dla organizacji
pozarządowych zajmujących się profilaktyką zakażeń HIV. Fundacja „Arka” przeznaczy 13,5
tys. na profilaktykę dla pacjentów ośrodków uzależnień i 6,4 tys. na wsparcie chorych na
AIDS i ich rodzin. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” otrzymało 5,6 tys. na
działania profilaktyczne. 10

Na Podkarpaciu
W Rzeszowie zorganizowano konferencję, na której partnerzy programu Bordernet z
Niemiec podzielili się swoimi doświadczeniami z polskimi samorządowcami z rejonu
Podkarpacia.
W ramach Programu Zdrowia Publicznego UE powstał projekt Bordernet, którego
celem jest zapobieganie, diagnostyka i leczenie HIV/AIDS, profilaktyka narkomanii i chorób
przenoszonych drogą płciową w rejonach przygranicznych, wzdłuż granic zewnętrznych
poprzedniej i nowej UE. Podkarpacie, z racji swego położenia, stało miejscem, na którym ów
projekt jest realizowany. Bierze w nim udział sześć gmin z regionu: Mielec, Nisko, Stalowa
Wola, Rzeszów, Jasło, Sanok. Do współpracy zostali zaproszeni również samorządowcy z
Ukrainy. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy korzystają z pomocy partnerów programu z
Niemiec.
Na konferencji zwrócono uwagę na to, iż zakażenia nie znają granic, dlatego tak
ważna jest współpraca organizacji z różnych krajów. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie podkreślił, iż używanie narkotyków związane jest
z epidemiologią chorób zakaźnych, zwłaszcza chorób przenoszonych drogą przerwania
ciągłości tkanek – chodzi tu przede wszystkim o wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz
wirus HIV. Dlatego m.in. tak ważne są wszelkie programy profilaktyczne mające na celu
zapobieganie różnym zjawiskom mającym wpływ na konsekwencje zdrowotne. Odbiorcą
programu jest młodzież powyżej 16 roku życia. Według statystyk 12 proc. młodzieży
gimnazjalnej ma lub miała kontakt z narkotykami. 11
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Zob.: Dofinansują badania HIV. Polska- Dziennik Łódzki z dnia 22.04.2008 r.
W oparciu o: Anna Moraniec. Zakażenia nie zatrzymują się zagranicy. Super Nowości z dnia 17.04.2008 r.
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Dzień Zdrowia w Gdańsku
7 kwietnia, z okazji Dnia Zdrowia, powiatowy inspektorat sanitarny w Gdańsku
wszystkim zainteresowanym umożliwił dodatkowe badania lekarskie i skorzystanie z różnego
rodzaju porad zdrowotnych. Lekarze Akademickiego Centrum Medycznego, przedstawiciele
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej oraz Fundacji „Sylwetka Trójmiasta” udzielali porad m.in. na temat zdrowego
trybu życia, profilaktyki HIV/AIDS, rzucania palenia, zdrowego odżywiania się, zachowań
prozdrowotnych i proekologicznych. 12

STATYSTYKI

Dramatyczna sytuacja na Ukrainie
Ukraińska

agencja

informacyjna

„Fraza”

opublikowała

wyniki

studiów

międzynarodowego Centrum Badań Perspektywnych (MCBP). Wyniki tych badań świadczą,
iż pod każdym względem życie w tym kraju należy do najcięższych na świecie. Pod
względem stopy życiowej Ukraina zajęła 57 miejsce na 63 zbadane kraje. Także
zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest o wiele większe niż w innych państwach.
Raport podaje, że zachorowania na gruźlicę są 10-15 razy większe niż średnia dla
krajów rozwiniętych, a na AIDS w tym kraju umierają codziennie 2-3 osoby. Innym
problemem jest alkoholizm, który corocznie jest przyczyną śmierci 40 tys. Ukraińców.
Średnia długość życia jest o 11 lat mniejsza niż w Europie Zachodniej. Do emerytury (60 lat
dla mężczyzn i 55 dla kobiet) dożywa tylko jedna trzecia mężczyzn i połowa kobiet.
Wskaźnik śmiertelności jest w tym kraju dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej. Także
przyrost naturalny na Ukrainie należy do najniższych na świecie. Szacuje się, że przy tej
liczbie urodzin do 2050 roku liczba Ukraińców spadnie z obecnych 46 milionów do 29
milionów. 13
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Fergi też walczy z AIDS
Do grupy znanych artystów, którzy angażują się na rzecz walki z AIDS dołączyła
znana gwiazda pop, Fergie, rzeczniczka Ogólnoświatowej Inicjatywy Funduszu M A C
12
13

Zob.: Dorota Abramowicz. Prezent w Dniu Zdrowia. Polska- Dziennik Bałtycki z dnia 05.04.2008 r.
W oparciu o: Eugeniusz Tuzow- Lubański. Jak strasznie żyć na Ukrainie. Nasz Dziennik z dnia 19.04.2008 r.
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przeciwko AIDS. Fergie reklamuje błyszczyk, do zakupu którego zachęca, namawiając
jednocześnie do wsparcia akcji zapobiegania AIDS wśród młodzieży. Na ten właśnie cel
zostanie przeznaczony dochód ze sprzedaży specjalnej edycji błyszczyka Viva Glam VI,
MAC, którego ambasadorem jest Fergie. 14

Elton John wspiera artystów chorych na AIDS
Podobno tylko Elton John potrafi tak skutecznie przekonać Hollywood, że sukcesem i
szczęściem trzeba się dzielić. Coroczny bal organizowany przez niego razem z firmą
„Chopard” i telewizją VH1 zgromadził więcej gwiazd niż oscarowa gala, a dochód z balu
zasilił konto fundacji, która pomaga artystom chorym na AIDS. 15

RAPORTY Z BADAŃ

Dziennikarze piszący w tym miesiącu o sprawie kobiet sprzedających usługi seksualne
za pieniądze, na łamach swoich publikacji podawali dane pochodzące z różnych badań
społecznych. Oto wyniki kilku z nich.
Jeden z raportów przygotowany przez znanego seksuologa prof. Izdebskiego podaje:
11 proc. żonatych mężczyzn przyznało się, że ma inną partnerkę poza żoną, co dziesiąty zaś nawet więcej niż jedną. Okazuje się poza tym, że aż ponad połowa z tych mężczyzn nie
używa prezerwatyw. W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą AIDS i inne choroby
przenoszone drogą płciową jest to rzeczywiście przerażające.
Inne badania dotyczą korzystania z usług kobiet sprzedających seks za pieniądze: 11
proc. licealistów przyznaje się, że choć raz w życiu zapłaciło za seks, 17 proc. zawodowych
kierowców przyznaje się do płacenia za seks, 8 proc. mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat było
w agencji towarzyskiej, a 12 proc. kobiet zarabiających na życie przez płatny seks to
studentki.
Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS prof. Zbigniew Izdebski przeprowadził
także badania dotyczące inicjacji seksualnej Polaków. Wynika z nich, że inicjację seksualną
ma już za sobą 19 proc. piętnasto– i szesnastolatków. Znacznie więcej, bo aż 51 proc.
przeżyło inicjację seksualną w grupie 17-19 latków. Badania pokazują ponadto, że przed 15
rokiem życia inicjację seksualną przeżyło 7 proc. badanych, w tym 3 proc. kobiet i 10 proc.

14
15

Zob.: Fergie kontra AIDS. PANI z dnia 01.04.2008 r.
Zob.: Brantley Bardin. Strefa VIP. In Style z dnia 01.04.2008 r.
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mężczyzn. Średni wiek inicjacji seksualnej wyniósł niewiele ponad 19 lat dla kobiet i
niewiele ponad 18 lat dla mężczyzn.16

INNE
A to ciekawe…
Od trzystu już lat obchodzi się w Japonii święto płodności. W tym roku parada na
przedmieściach Tokio zgromadziła niemal 30 tysięcy uczestników. Głównymi bohaterami
festiwalu są olbrzymie fallusy. Kult męskich genitaliów jest pozostałością po starożytnych
rytuałach uprawianych przez wiele pogańskich kultur na całym świecie.
Festiwal Kanamara przyciąga nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i wielu turystów z
całego świata. Przez wieki mężczyźni i kobiety zbierali się podczas festiwalu, by otrzymać
błogosławieństwo płodności i ochrony przed chorobami wenerycznymi. Teraz uczestnicy
święta wierzą, że ceremonia uczczenia fallusa uchroni ich przed AIDS. 17

Czy prezerwatywy uratują lasy?
W Brazylii pojawił się pomysł na ratowanie amazońskich lasów deszczowych.
Uratować je ma produkcja prezerwatyw z mleczka kauczukowego pozyskiwanego z dżungli.
Brazylijskie ministerstwo zdrowia liczy na to, że 100 mln amazońskich prezerwatyw rocznie
uwolni kraj od kosztownego importu. Brazylia w ramach walki z AIDS na masową skalę
rozdaje kondomy swoim obywatelom – w ostatnich latach Brazylijczycy otrzymali już ponad
miliard darmowych prezerwatyw.
Kondomy produkowane z mleczka kauczukowego nazwano Natek, podkreślając ich
naturalne pochodzenie (kauczuk produkuje się też syntetycznie) oraz ich ekologiczny
charakter. Puszczanie drzewom soków w dżungli ma zniechęcić lokalnych mieszkańców do
rabunkowego wyrębu. 18

16

Na podstawie: Piotr Pflegel. Siedem grzechów głównych. Men’s Health z dnia 01.04.2008 r., Marcin
Zieliński. Płatny seks może być śmiertelnie niebezpieczny. Polska z dnia 14.04.2008 r., Beata Alukiewicz.
Dojrzeć do miłości. Echo Dnia z dnia 09.04.2008 r.
17
Zob.: W obiektywie. Głos Pomorza- Słupsk z dnia 08.04.2008 r.
18
Zob.: Kondomy ratują Amazonię. Gazeta Wyborcza z dnia 14.04.2008 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które opublikowano na łamach prasy w kwietniu 2008 r.
1.

Abramowicz Dorota. Prezent w Dniu Zdrowia. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia 05.04.2008 r.

2.

Adler Stuart. Zakażenia wirusem cytomegalii. Pediatria po dyplomie z dnia 01.04.2008 r.

3.

AIDS stare jak świat. Wiedza i Życie z dnia 01.04.2008 r.

4.

Alukiewicz Beata. Dojrzeć do miłości. Echo Dnia z dnia 09.04.2008 r.

5.

Barack Obama naraził się prawicy. Express Ilustrowany z dnia 03.04.2008 r.

6.

Blikowska Janina. HIV w agencji. Życie Warszawy z dnia 12.04.2008 r.

7.

Blikowska Janina. Klienci Magdy tylko pytają. Rzeczpospolita z dnia 18.04.2008 r.

8.

Blikowska Janina. Klienci Magdy tylko pytają. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 18.04.2008 r.

9.

Boczkiem. Dziennik Wschodni z dnia 04.04.2008 r.

10. Bodnar Adam. Osoby z HIV w służbach mundurowych. Rzeczpospolita z dnia 04.04.2008 r.
11. Bojańczyk Joanna. Co nam mówią reklamy mody. Rzeczpospolita z dnia 03.04.2008 r.
12. Chciał obalić rząd w Pekinie. Nasz Dziennik z dnia 04.04.2008 r.
13. Co nowego. Gazeta Prawna z dnia 03.04.2008 r.
14. Czemu zasycha nam w ustach. Rewia z dnia 16.04.2008 r.
15. Czerwony kapturek w wersji Converse. Media i Marketing Polska z dnia 16.04.2008 r.
16. Dąbrowska Magdalena. Lubimy ich raczej z daleka. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 16.04.2008 r.
17. Dofinansują badania HIV. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 22.04.2008 r.
18. Domosławski Artur. Demokracja w odwrocie. Gazeta Wyborcza z dnia 19.04.2008 r.
19. Dudzik Maciej. Miliony barw. PC Format z dnia 01.04.2008 r.
20. Ekspansja Desingu. ELLE DECORATION z dnia 01.04.2008 r.
21. Engelhardt Beata. U kresu sił. SHAPE z dnia 01.04.2008 r.
22. Esencja wyrafinowanego smaku w luksusowej oprawie. Świat alkoholi z dnia 01.04.2008 r.
23. Fedorowicz Małgorzata. Mieszkaniec Opola zmarł na AIDS. Nowa Trybuna Opolska z dnia 05.04.2008 r.
24. Fergie kontra AIDS. PANI z dnia 01.04.2008 r.
25. Gillert Piotr. Obama: Dziecko byłoby dla moich córek karą. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 03.04.2008 r.
26. Głowicka Eliza. Przybywa chorych na AIDS. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 18.04.2008 r.
27. Goss Małgorzata. Wpisani w cudzy scenariusz. Nasz Dziennik z dnia 09.04.2008 r.
28. Grzebałkowska Magdalena. Bóg nie podniesie Bodzia z ziemi. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto z dnia 18.04.2008 r.
29. Hałat Zbigniew. Rak z kufla piwa. Świat Konsumenta z dnia 01.04.2008 r.
30. Henderson Marek. Blokada genu wyleczy cukrzycę. Polska z dnia 08.04.2008 r.
31. Henderson Marek. Blokada genu wyleczy cukrzycę. Polska – Gazeta Krakowska z dnia 08.04.2008 r.
32. Horwat Katarzyna. Interakcja w cenie. Business Media z dnia 01.04.2008 r.
33. Jarkowiec Maciej. Afrykański brylant. Przekrój z dnia 10.04.2008 r.
34. Karbowiak Michał. Czarna magia. Gazeta Wyborcza –Poznań z dnia 05.04.2008 r.
35. Katka Krzysztof. Teatralny pomysł Zbigniewa Hołdysa na walkę z AIDS. Gazeta Wyborcza- Trójmiasto z dnia
19.04.2008 r.
36. Kamiński Łukasz. Mazurek z Wysp Zielonego Przylądka. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 25.04.2008 r.
37. Kobenter Franca. Nieznośna lekkość Wiednia. Gazeta Wyborcza z dnia 19.04.2008 r.
38. Kobenter Franca. Nieznośna lekkość Wiednia. Gazeta Wyborcza - Kraków z dnia 26.04.2008 r.
39. Kolska Katarzyna. Piotr Reiss dzieciom. Gazeta Wyborcza – Poznań z dnia 29.04.2008 r.
40. Kondomy ratują Amazonię. Gazeta Wyborcza z dnia 14.04.2008 r.
41. Kosmopolityczne zarazki. Kurier Szczeciński z dnia 18.04.2008 r.
42. Kruczkowska Maria. Najbardziej znany chiński dysydent skazany. Gazeta Wyborcza z dnia 04.04.2008 r.
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43. „Kurierem” po kraju. Kurier Szczeciński z dnia 03.04.2008.r.
44. Lainscak Mitja. Wpływ wyniszczenia na przeżycie chorych na nowotwory, niewydolność serca i inne przewlekłe
choroby. Onkologia po dyplomie z dnia 01.04.2008 r.
45. Leszczyńska Izabela. Trudna misja w Czadzie. Dziennik z dnia 21.04.2008 r.
46. Łasiński Tadeusz. Opryszczka. Przegląd Koniński z dnia 01.04.2008 r.
47. Mają go! Fakty i Mity z dnia 03.04.2008 r.
48. Miłość wysokiego ryzyka. Metro z dnia 16.04.2008 r.
49. Moraniec Anna. Nie chcesz się leczyć, będziesz zmuszony. Super Nowości z dnia 15.04.2008 r.
50. Moraniec Anna. Zakażenia nie zatrzymują się na granicy. Super Nowości z dnia 17.04.2008 r.
51. Moritz Katarzyna. Bono i Geldof w Gdańsku? Gazeta Wyborcza- Trójmiasto z dnia 29.04.2008 r.
52. Myga Maciej. Panienki spółka z o.o. Gazeta Pomorska z dnia 18.04.2008 r.
53. O tym się mówi. ELLE z dnia 01.04.2008 r.
54. Pfegel Piotr. Siedem grzechów głównych. Men’s Health z dnia 01.04.2008 r.
55. Potocki Michał. Chińskie igrzyska w cieniu stryczka. Dziennik z dnia 03.04.2008 r.
56. Prasałek Grzegorz. Porady specjalisty . Naj z dnia 21.04.2008 r.
57. Przybyll Anna. Koniec leków z ginącej natury. Polska z dnia 29.04.2008 r.
58. Przybyll Anna. Kres złudzeń w walce z HIV. Polska z dnia 26.04.2008 r.
59. Rodowicz Agnieszka. Pomysły na medal. Gazeta Wyborcza (dodatek: Wysokie obcasy) z dnia 26.04.2008 r.
60. Rohm and Haas na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ekopartner z dnia 01.04.2008 r.
61. Seks w maju na haju. Forum z dnia 07.04.2008 r.
62. Sianożęcki Łukasz. Aborcja pod płaszczykiem pomocy. Nasz Dziennik z dnia 08.04.2008 r.
63. Sianożęcki Łukasz. Miliony na nieskuteczne badania. Nasz Dziennik z dnia 14.04.2008 r.
64. Sobczyk Iwona. Rektor Banyś przejmuje piłkę. Gazeta Wyborcza- Katowice z dnia 11.04.2008 r.
65. Stolica Apostolska. Tygodnik Powszechny z dnia 27.04.2008 r.
66. Strefa VIP: Oscary. In Style z dnia 01.04.2008 r.
67. Szecht Marek. Pełna dyskrecja. Men’s Health z dnia 01.04.2008 r.
68. Szewczyk Alicja. Glamourama. Glamour z dnia 01.04.2008 r.
69. Szmidt Piotr. Kocham cię, choć już jesteś mumią. Fakt z dnia 17.04.2008 r.
70. Szrejner Magda. Alicja Tysiąc promuje film o kobietach. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 04.04.2008 r.
71. Święto płodności. Głos Koszaliński z dnia 08.04.2008 r.
72. Święto płodności. Głos Szczeciński z dnia 08.04.2008 r.
73. Tuzow- Lubański Eugeniusz. Alkohol niszczy jak wielki głód. Nasz Dziennik z dnia 23.04.2008 r.
74. Tuzow- Lubański Eugeniusz. Jak strasznie żyć na Ukrainie. Nasz Dziennik z dnia 19.04.2008 r.
75. Usiarczyk Agnieszka. Chory ma prawo do szczęścia i marzeń. Rzeczpospolita z dnia 24.04.2008 r.
76. W obiektywie. Głos Pomorza – Słupsk z dnia 08.04.2008 r.
77. Waloch Natalia. Urzędnicy, zlitujcie się. Gazeta Wyborcza z dnia 07.04.2008 r.
78. Wasilewska Monika. Między dzieckiem z życiem. Gazeta Wyborcza- Łódź z dnia 05.04.2008 r.
79. Wasilewska Monika. Zmuszone do macierzyństwa. Gazeta Wyborcza – Łódź z dnia 03.04.2008 r.
80. Wiara i pieniądze. Przegląd z dnia 06.04.2008 r.
81. Zagurowska Monika. Gdzie najlepiej umrzeć? Gazeta Wyborcza z dnia 12.04.2008 r.
82. Zieliński Marcin. Płatny seks może być śmiertelnie niebezpieczny. Polska z dnia 15.04.2008 r.
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