Raport nr 11/2008
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
listopadzie 2008 roku

WPROWADZENIE

W listopadzie w 61 tytułach gazet i czasopism ukazały się 124 publikacje związane z
problematyką HIV/ AIDS. To największa liczba doniesień na ten temat w 2008 roku. Należy
jednak dodać, że wiele z nich dotyczyło innej problematyki (politycznej, gospodarczej), a
sprawa HIV/AIDS pojawiła się tylko na marginesie omawianego tematu. Kilkunastu
dziennikarzy na przykład opisywało szczyt najbogatszych państw świata G20, który odbył się
w Waszyngtonie. Dyskutowano na nim o reformach mających uzdrowić globalne rynki
finansowe. Autorzy relacji zwrócili uwagę, że ustępujący prezydent Bush zaznaczył, iż
pomimo światowego kryzysu państwa zamożne nie zaprzestaną pomocy krajom ubogim w
zwalczaniu epidemii AIDS, malarii oraz w walce z nędzą.
Uwadze dziennikarzy nie umknął także nowy przypadek świadomego zakażenia
wirusem HIV, choć na razie nie jest zbyt nagłośniony, ponieważ sprawa jest w fazie
wyjaśnień i nie postawiono jeszcze oficjalnie żadnych zarzutów.
Dominującym jednak tematem na łamach listopadowej prasy stało się przeszczepienie
w berlińskiej klinice szpiku kostnego, dzięki któremu zakażony Amerykanin pozbył się HIV
(20 publikacji). Echa tego wydarzenia znalazły odzwierciedlenie w większości dzienników.
Wiele miejsca poświęcono także działaniom profilaktycznym, mającym miejsce w
miesiącu poprzedzającym Światowy Dzień Walki z AIDS, a także organizowanym w ramach
kampanii „Wróć bez HIV” konkursom. W przeddzień wydarzeń związanych z obchodzonym
na całym świecie Światowym Dniem AIDS, jeden z dziennikarzy dokonał krótkiej analizy
mającej na celu posumowanie trwającej od 25 lat walki z HIV/AIDS. Więcej na ten temat
znajdzie się zapewne w grudniowej prasie.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż dwie informacje na temat HIV/AIDS w
listopadzie 2008 roku

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tytuł
Polska
Gazeta Wyborcza
Nasz Dziennik
Dziennik
Nowości
Głos Koszaliński
Trybuna
Expres Bydgoski
Rzeczpospolita
Dziennik Wschodni
Gość Niedzielny

Ilość publikacji
13
10
6
5
4
4
3
3
3
3
3

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż dwie publikacje na temat HIV/AIDS w
listopadzie 2008 roku
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EPIDEMIOLOGIA

25 lat walki z AIDS
Rok 1983, w którym prof. Luc Montagnier z Instytutu Pasteura i Amerykanin Robert
Gallo odkryli wirusa wywołującego AIDS stał się rokiem przełomowym i początkiem walki z
tą groźną chorobą. Badacze przypuszczają, że choroba jest znacznie starsza - przeniosła się z
małp na ludzi mniej więcej sto lat temu. Doszli oni do takiego wniosku, modelując przebieg
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mutacji wirusa w komputerze. Przez dziesięciolecia HIV przenosił się między ludźmi
żyjącymi w małych wioskach środkowej Afryki. W latach 60-tych, kiedy kontynent otworzył
się na świat, wirus „wydostał się ze swej kryjówki” i zaatakował najpierw kraje Afryki, a
później rozprzestrzenił się na całym świecie.
Już 25 lat naukowcy i politycy walczą z epidemią HIV/AIDS. Obchodząc tę rocznicę,
można pokusić się o krótkie podsumowanie i odpowiedzieć na pytanie, co udało się osiągnąć
przez te lata walki:
·

Największym osiągnięciem jest wynalezienie leków antyretrowirusowych, które
skutecznie atakują HIV, znacznie przedłużają życie chorego i pozwalają mu
prowadzić normalne życie.

·

Na świecie epidemia została wyhamowana, nawet w państwach Afryki – w
niektórych, jak np. w Ugandzie, wyraźnie spadła liczba nowych zakażeń, a w Kenii
sytuacja się ustabilizowała. Globalnie osób zakażonych wciąż przybywa, ale mniej
niż w latach 90-tych. Epidemiolodzy wyjaśniają to zjawisko, przedstawiając dwie
wersje: pierwsza głosi, że zadziałały kampanie edukacyjne i strach – ludzie zaczęli
częściej używać prezerwatyw i mają mniej partnerów seksualnych, druga – zakazili
się już wszyscy lub prawie wszyscy, którzy ze względu na tryb życia mogli się
zakazić.

·

Ruszyły programy leczenia zakażonych. Dzięki 15 mld dolarów z amerykańskiego
budżetu w Afryce leczy się na stałe 1,7 mln osób, a matki zakażone HIV urodziły
200 tys. zdrowych dzieci. Amerykańska inicjatywa jest największym tego typu
programem na świecie. Duże programy leczenia mają także rządy niektórych
krajów, jak np. Brazylia czy RPA. W sumie w najbiedniejszych krajach leczy się już
3 mln ludzi z blisko 9 mln, które potrzebują leczenia.

·

Aktywistom walczącym z AIDS udało się zmusić koncerny farmaceutyczne do
obniżenia cen leków. Dziesięć lat temu skuteczna kuracja kosztowała 20 tys.
dolarów na osobę rocznie. Dziś najbiedniejsze kraje płacą specjalne stawki za leki i
mogą kupować generyki (kopie opatentowanych przez zachodnie korporacje
preparatów), dzięki czemu kuracja kosztuje od kilku do kilkudziesięciu dolarów
rocznie.

·

Niestety, nie udało się do tej pory stworzyć szczepionki – wirus jest zbyt zmienny,
żeby mogła być skuteczna. Podejmowano co prawda różne próby i testowano kilka
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specyfików, ale żadna nie okazała się skuteczna. Naukowcy są zdania, że w
najbliższej przyszłości takiej szczepionki nie uda się stworzyć. 1

KAMPANIA „WRÓC BEZ HIV”

Komiksy o AIDS
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła konkurs pod
hasłem „HIV/AIDS nie zna granic”. Projekt zakładał wyłonienie najlepszego komiksu
edukacyjnego w ramach multimedialnej kampanii społecznej „Wróć bez HIV”. Głównym
adresatem projektu byli uczniowie pierwszych i drugich klas szkół gimnazjalnych. Zadanie
polegało na stworzeniu komiksu skierowanego do osób młodych, które wyjeżdżają z Polski
bądź przemieszczają się na terenie kraju w celach turystycznych lub zarobkowych. Głównym
celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS.
Do komisji wpłynęły dwie prace plastyczne. Pierwsze miejsce zajęła Martyna
Majchrowska z Gimnazjum w Nowym Tomyślu. Tym samym zwycięska praca weźmie udział
w wojewódzkim etapie konkursu.
Konkurs plastyczny pod nazwą „HIV/AIDS nie zna granic” towarzyszący
ogólnopolskiej kampanii multimedialnej zorganizowała także Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rawiczu. Zwyciężczynią została Marta Andrzejczak z Gimnazjum w
Pakosławiu i to ona zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.2

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu i Starostwo Powiatowe to
organizatorzy konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem: ”Bądź zdrowy – żyj
bezpiecznie”. W ramach konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali testy
na temat bezpiecznego życia. W zmaganiach na temat HIV wzięło udział dziesięcioro
uczniów. Choć zaproszenie wysłano do 13 szkół, odpowiedziały na nie tylko cztery: Zespół
Szkół w Pobiedziskach-Letnisku, Zespół Szkól nr 1 w Swarzędzu, Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie Podgórnym oraz Zespołu Szkól w Mosinie. Uczennica tej ostatniej Dominika
Sobota zajęła pierwsze miejsce. 3
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Podaję za: Adam Leszczyński. AIDS. Kiedy wygramy? Gazeta Wyborcza z dnia 28.11.2008 r.
Na podstawie: Komiks o AIDS. Dzień Nowotomysko-Grodziski z dnia 10.11.2008r., Tomasz Matusiak.
Stworzyli komiksy o AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 05.11.2008r., Komiksy ku przestrodze. ABC z dnia
18.11.2008 r.
3
Zob.: Żyją zdrowo i są bezpieczni. Polska - Głos Wielkopolski z dnia 22.11.2008 r., Licealistki wiedzą więcej.
Polska- Głos Wielkopolski z dnia 24.11.2008 r.
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Zapowiedzi - 1 grudnia
W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS, w prasie
ukazały się zapowiedzi o organizowanych akcjach i imprezach. Na dzień 27 listopada w
Sokołowie Podlaskim zaplanowano Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy
o AIDS”, a uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu na łamach prasy zaprosili do
uczestnictwa w happeningu, który odbędzie się w tym mieście z okazji Światowego Dnia
AIDS. 4

ASPEKTY MEDYCZNE

Pacjent wyleczony z HIV – czy to możliwe?
Przeszczepiony szpik kostny uleczył pacjenta zakażonego wirusem HIV. Taka
rewelacyjna wiadomość stała się niusem podawanym przez wszystkie stacje telewizyjne i
tytuły prasowe na całym świecie. Ujawnił ją mediom na konferencji prasowej dr Gero
Huetter, który w berlińskiej klinice dokonał transplantacji szpiku kostnego pacjentowi
zakażonemu wirusem HIV.
42–letni Amerykanin mieszkający w Berlinie, od 20 lat żyjący z wirusem HIV,
cierpiał również na białaczkę. Leczenie tych dwóch chorób w wielu punktach wzajemnie się
wyklucza. Pacjent trafił pod opiekę berlińskiego lekarza, który podjął się ryzykownej
transplantacji szpiku w celu zwalczenia białaczki.
Naukowcy już wcześniej odkryli, że na świecie żyją osoby, które mają wrodzoną
odporność na HIV dzięki mutacji genetycznej. Drobna zmiana w genotypie, zwana Delta
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blokuje receptor CCR5 odpowiedzialny za wniknięcie wirusa do komórki. Tę wiedzę
wykorzystał dr Huetter i postanowił znaleźć dawcę z taką właśnie mutacją. Wśród 80
potencjalnych osób nadających się na dawców, jedna osoba posiadała genotyp z taką zmianą.
Berliński lekarz, choć zdawał sobie sprawę, że zabieg ten wiąże się z ogromnym ryzykiem,
postanowił go przeprowadzić.
W pierwszej fazie - jeszcze przed operacją - poprzez chemioterapię i radioterapię
został zniszczony dotknięty białaczką szpik chorego (20-30% pacjentów nie przeżywa tego
typu terapii). Następnie choremu odstawiono wszystkie leki przeciwwirusowe, które mogły
być zagrożeniem dla przyjęcia się przeszczepionego szpiku. Dr Huetter, mając świadomość,
że ryzyko ekspansji wirusa w tym przypadku jest ogromne, miał jednocześnie nadzieję, że
4

Zapowiedzi znalazły się w: Sokołów Podlaski. Życie Siedleckie z dnia 21.11.2008 r., Podaj dalej. Metro z dnia
25.11.2008 r.
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komórki przeszczepionego szpiku same uporają się z groźnym wirusem. Po 20 miesiącach od
przeszczepu analizy szpiku, krwi i innych organów nie wykazały obecności wirusa HIV.
Świadczy to o tym, że przeszczepiony szpik od dawcy z mutacją Delta
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rzeczywiście

zwalczył wirusa.
Mimo tego sukcesu, specjaliści nie okazują wielkiej euforii. Podkreślają, że należy
przeprowadzić jeszcze wiele testów, aby mieć absolutną pewność, że pacjent rzeczywiście
pozbył się wirusa HIV. Ten sposób zwalczenia wirusa pokazuje, że naprawdę skuteczną
metodą zwalczenia wirusa jest terapia genowa, z którą naukowcy wiążą wielkie nadzieje. 5

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Test ciężarnej w kierunku HIV szansą na urodzenie zdrowego dziecka
Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, że w Polsce może żyć
nawet pół tysiąca dzieci z HIV. Wirusem zakaziły się od nieświadomych swego zakażenia
matek w okresie ciąży. Wiadomo, że dzieci mogłyby być zdrowe, gdyby kobiety były
świadome swojego zakażenia. Możliwe byłoby wówczas wprowadzenie profilaktyki (objęcie
matki terapią antyretrowirusową, poród poprzez cesarskie cięcie i niekarmienie piersią)
stworzyłoby dużą szansę urodzenia zdrowego dziecka.
Dlatego Polskie Towarzystwo Ginekologiczne apeluje, by obowiązkiem każdego
ginekologa było proponowanie ciężarnej wykonania testu w kierunku HIV już podczas
pierwszej wizyty. Według szacunków Towarzystwa, w ciągu roku w Polsce rodzi od 70 do
120 kobiet żyjących z wirusem HIV.
Profesor Tomasz Niemiec z Instytutu Matki i Dziecka, wiceprezes PTG twierdzi, że
ryzyko zakażenia dziecka w czasie porodu wynosi 30%, należy więc przyjąć, że co roku
przychodzi w Polsce na świat co najmniej 40 dzieci zakażonych HIV. Gdyby ich matki wśród
rutynowych badań wykonywanych w czasie ciąży zrobiły również testy na HIV, przynajmniej
98% tych dzieci mogłoby być zdrowych.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne przygotowuje rekomendacje, zgodnie z którymi
każdy ginekolog podczas pierwszej wizyty będzie miał obowiązek zaproponować kobiecie
test na HIV i wytłumaczyć jej, jak ważne to badanie. Niedopełnienie tego obowiązku może
skutkować zarzutem, że został popełniony błąd w sztuce lekarskiej.
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W oparciu o: Aleksandra Stanisławska. Przeszczep szpiku lekiem na HIV. Rzeczpospolita z dnia 14.11.2008 r.,
Wyleczył chorobę dzięki chorobie. Nowości z dnia 14.11.2008 r., Izabela Jachimka. „Pieta Achillesa” wirusa
HIV? Trybuna z dnia 15.11.2008 r.
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Kilka danych statystycznych:
Ø od 70 do 120 – co roku tyle kobiet, które nie wiedzą, że są zakażone HIV, rodzi w
Polsce dzieci
Ø 147 – liczba zakażonych dzieci urodzonych w Polsce w ostatnim 10-leciu według
oficjalnych danych
Ø 50% - tyle jest osób zakażonych, które nie mają świadomości zakażenia
Ø 30% - tyle kobiet jest wśród zarejestrowanych zakażonych HIV
Ø 60% - tyle ciężarnych kobiet w Europie wykonuje testy w kierunku HIV
Ø 3% - tyle ciężarnych kobiet wykonuje testy na HIV w Polsce
Ø 99% - o tyle procent można byłoby wyeliminować ryzyko choroby u dziecka, gdyby
matka miała świadomość zakażenia HIV.6

Dramat kobiet Konga
W 2007 roku w Kongu z 1,3 mln osób żyjących z HIV (3% Kongijczyków), około 100
tysięcy stanowiły kobiety w ciąży. Polowa noworodków zakażonych drogą wertykalną umiera
przed drugimi urodzinami. UNICEF i inne agendy ONZ prowadzą programy mające na celu
zapobieganie przenoszeniu HIV z matki na dziecko. Mimo to zbyt mało kobiet poddawanych
jest terapii ARV. W zeszłym roku skorzystało z niej tylko 3,4 tysiąca kongijskich kobiet, gdyż
większość z przebadanych przyszłych matek zakażonych HIV nigdy nie wróciło do szpitala
na leczenie. 7

Podsumowanie kampanii „RyzyKOchania”
W pilotażowej kampanii „RyzyKOchania” wzięło udział dziewięć warszawskich
uczelni. Od maja do października odbyły się happeningi, działały stoiska informacyjne o HIV
i sposobach uniknięcia zakażenia wirusem. Do studentów trafiły gadżety z logo kampanii oraz
60 tys. ulotek. Akcja skierowana była do osób młodych, ponieważ to w tej populacji
najczęściej dochodzi do ryzykownych zachowań seksualnych. Dlatego muszą wiedzieć jak
najwięcej na ten temat – muszą znać drogi zakażenia wirusem HIV, wiedzieć, gdzie mogą się
zbadać i z kim mogą porozmawiać o problemie. Kwestia uświadomienia zagrożeń jest
niezmiernie ważna, bo od niej w znacznej mierze zależy, czy w przyszłości młodzi ludzie
potrafią podejmować właściwe wybory.

6

W oparciu o: HIV zabójcą dzieci. Super Nowości z dnia 07.11..2008 r., Magdalena Janczewska. HIV – cichy
zabójca dzieci. Dziennik z dnia 05.11.2008 r.
7
Światowy Dzień Walki z AIDS. Dziennik Elbląski z dnia 29.11.2008 r.
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Koniec warszawskiego pilotażu jest jednocześnie początkiem ogólnopolskiej akcji.
Organizatorami są stowarzyszenie „Manko” oraz Społeczna Agencja PR. W ramach akcji
przeprowadzone zostaną m.in. dwa konkursy: „naprzeciw-hivowy” nadruk na koszulce oraz
konkurs na krótki film „Sztuka przeciw HIV”.8

W Szczecinku pomagają Afryce
Wolontariusze fundacji „Redemptoris Missio” (fundacja ta działa w Poznaniu w
strukturach Uniwersytetu Medycznego, współpracuje i wspiera polskie ośrodki misyjne na
całym świecie – m.in. w Zambii, Tanzanii, Rwandzie, Kenii, Kamerunie, Indiach, Boliwii,
Gwatemali i Kazachstanie) oraz absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku
zorganizowali cykl imprez „Szczecinek dla Afryki”. Na ten pomysł wpadła pochodząca ze
Szczecinka Agnieszka Łuczak, która jako lekarz spędziła kilka miesięcy w ośrodku misyjnym
w Kamerunie. Wraz z Bartoszem Dubrowskim postanowili zapoznać mieszkańców
Szczecinka z problematyką krajów ubogich, a przy okazji zebrać pieniądze na wsparcie akcji
humanitarnych.
Młoda lekarka określiła sytuację jako tragiczną. W Kamerunie opieka medyczna jest
płatna, więc ludzie szukają pomocy w misjach. Brakuje pieniędzy na jedzenie, leki i badania.
Dotykają ich najcięższe choroby z malarią i AIDS na czele. Wielu osób wciąż leczy się u
czarowników.
W ramach akcji „Szczecinek dla Afryki” studenci medycyny i młodzi lekarze
wygłosili wykłady, można było także obejrzeć wystawę zdjęć Agnieszki Łuczak z jej pobytu
w Afryce. Na zakończenie wystąpił afrykański zespół grający muzykę etniczną. Podczas
koncertu przeprowadzono aukcję pamiątek z Afryki, a przez cały czas trwania imprezy
młodzież zbierała leki, środki opatrunkowe i przybory szkolne, które trafią do Kamerunu,
Tanzanii i Ugandy. 9

Akcja lubelskiego inspektoratu sanitarnego
Inspektorat sanitarny w Lublinie postanowił sprawdzić, w jakim stopniu osoby
świadczące erotyczne usługi i osoby z nich korzystające są narażone na zakażenie HIV,
żółtaczką, gruźlicą, kiłą czy rzeżączką. Dlatego wszyscy, którzy pracują w erotycznym
biznesie lub korzystają z usług agencji towarzyskich mieli okazję między 1 a 5 grudnia
bezpłatnie i anonimowo wykonać test na obecność wirusa HIV. Akcję tę Wojewódzka Stacja
8
9

Trzeba znać. Trybuna – Warszawa z dnia 22.11.2008 r.
Zob.: Rajmund Wełnic. Szczecinek dla Afryki. Głos Koszaliński z dnia 17.11.2008r.
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Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie organizuje wspólnie z Wojewódzką Przychodnią
Skórno–Wenerologiczną w Lublinie.
Takie działania mają na celu nie tylko ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia
HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową, ale także sprawdzenie skali zjawiska.
Wojewódzki inspektor sanitarny wyjaśnia, że akcja ta, choć kosztowna, opłaca się, bo i tak
jest tańsza niż późniejsze leczenie, a jej głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny.10

ASPEKTY SPOŁECZNE
Nowy przypadek świadomego zakażenia HIV
W Krakowie zatrzymano 47-letniego Wiesława S., który mógł świadomie zakażać
wirusem HIV poznane w internecie kobiety. Jedyną na razie znaną policji ofiarą Wiesława S.
jest piętnastolatka, która poznała go na internetowym forum.
Zdaniem rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie, kobiety, które miały
kontakty seksualne z 47-letnim amantem, dopiero wykonały badania. Być może, jeśli okaże
się, że są zakażone, dopiero w akcie zemsty ujawnią całą prawdę. Mężczyzna od 18 lat żyje z
HIV. Nie poinformował jednak o tym dziewczyny. Został on już tymczasowo aresztowany.
Przedstawiono mu zarzut narażenia dziewczyny na bezpośrednie niebezpieczeństwo
zakażenia wirusem HIV. 11

POLITYKA PAŃSTWA

Indie – dyskusja nad liberalizacją przepisów
Przedstawiciel ONZ, Jeffrey O’Malley, dyrektor Programu Rozwoju Grupy ds.
HIV/AIDS, zabiega, aby w Indiach zliberalizować kodeks karny. Uważa on, iż jest to jedyny
sposób na osiągnięcie lepszych rezultatów w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS.
Zgodnie z zapisami w indyjskim kodeksie karnym, osobie, która „dobrowolnie
odbywa stosunek płciowy wbrew naturze z mężczyzną, kobietą lub zwierzęciem” grozi kara
10 lat pozbawienia wolności. Obecnie w Indiach trwa debata na temat zliberalizowania
obowiązującego prawa. Rozpoczęła się ona z inicjatywy „Naz Foundation”, której
międzynarodowa siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Organizacja ta stawia sobie za cel
10
11

Zob.: Tomasz Wójciszyn. Bezpłatne badania płatnej miłości. Dziennik Wschodni z dnia 24.11.2008 r.
Na podstawie: Elżbieta Borek. Ostatni HIV Hippis. Dziennik Polski z dnia 14.11.2008r.
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promocję „zdrowia seksualnego i praw człowieka, homoseksualistów i ich rodzin w
południowej Azji i innych miejscach”.
Według O’Malleya, należy pracować z ludźmi mającymi inne preferencje seksualne i
zaakceptować ich zachowania, bo tylko wtedy będzie można powstrzymać epidemię
HIV/AIDS. Szacuje się, że obecnie w Indiach żyje ok. 2,5 miliona osób zakażonych wirusem
HIV.12

Botswana stawia na bezpieczeństwo
Botswana od dawna boryka się z epidemią AIDS, dlatego rząd przeznacza olbrzymie
środki na leczenie, a przede wszystkim na edukację seksualną. Dużą wagę przywiązuje też do
bezpieczeństwa odwiedzających kraj turystów. Departament turystyki postanowił w całym
kraju przy głównych szlakach rozstawić namioty, w których prezenterka wygłasza pogadankę
na temat HIV/AIDS, przestępczości i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Departament
uznał to za rzecz na tyle ważną, że prelekcje te są obowiązkowe dla wszystkich
przyjezdnych. 13
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV

Podsumowanie działań Rotary Club Center w Szczecinie
Rotary Club Szczecin Center zrealizował w tym roku kilka charytatywnych zamierzeń.
W maju jego członkowie zorganizowali akcję, podczas której zbierali fundusze na rzecz
dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS. Pieniądze wykorzystano na zakup
specjalistycznego sprzętu oraz remont sali, w której przebywają chorzy. Udało się też
zorganizować obóz rehabilitacyjny, wyposażyć pokój w hospicjum dla dorosłych i zakupić
ławki i krzesełka dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w
Tanowie. Wszystkie te przedsięwzięcia mogły być zrealizowane dzięki darczyńcom, którzy
wsparli finansowo te działania. Rotarianie dziękowali im za pomoc podczas spotkania
podsumowującego ten rok, zorganizowanego w klubie Royal Jazz.14

12

Na podstawie: Anna Wiejak. ONZ promuje sodomię. Nasz Dziennik z dnia 15.11.2008r.
Zob.: Wskazana rozwaga. Rewia z dnia 5.11.2008r.
14
Zob.: Rotarianie z wdzięcznością. Kurier Szczeciński z dnia 24.11.2008 r.
13
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Pierwsza dama Francji chce pomagać chorym na AIDS
Carla Bruni, żona francuskiego prezydenta, chce zaangażować się w działalność
humanitarną. Zdaniem przedstawicieli Pałacu Elizejskiego, Bruni poświęci się walce z AIDS.
Będzie pracować dla Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Pani
prezydentowa sama zgłosiła swą kandydaturę do tej pracy. Bliższe szczegóły na temat tej
działalności mają być przedstawione 1 grudnia.
Prasa przypomina, że cała jej rodzina walczy z HIV. Brat Bruni zmarł z powodu AIDS
w 2006 r., a jej matka sama założyła fundacje, która angażuje się w walkę z epidemią. Z
pomocą UNESCO fundacja opracowała projekt edukacyjny dotyczący HIV w krajach
Afryki15.

INNE

A to ciekawe...
Szkoci przeprowadzają badania dotyczące wpływu roślin na nasze zdrowie. Obecnie
parlament szkocki sponsoruje badania nad tanim pozyskaniem substancji chemicznych
pochodzenia roślinnego, które zapobiegają różnym chorobom.
Już dawno wiadomo, że warzywa i owoce chronią człowieka przed wieloma groźnymi
chorobami. Eksperci od zdrowego żywienia także zgadzają się, że zbilansowana dieta jest
kluczem w profilaktyce podwyższonego cholesterolu, cukrzycy i chorób serca. Nie wiadomo
jednak, czy choroby układu nerwowego, jak Alzheimer i Parkinson, a także nowotwory i
AIDS można pokonać w ten sposób. Nikt nie wierzy w receptę na HIV propagowaną przez
Ministra Zdrowia RPA, który uważa, że przed śmiertelnym wirusem chroni czosnek, cytryna i
warzywa. 16

Sztuka a AIDS
W Polsce przez kilka dni gościł znany hollywoodzki aktor Rutger Hauer („Łowca
androidów”, „Autostopowicz”, „Ślepa furia”). Ostatnio samodzielnie wyreżyserował
krótkometrażowy film pt. „The Starfish Tango”, który jest subtelną przestrogą przeciw AIDS.
Sam twórca przedstawia film jako opowieść o przyszłych sierotach po rodzicach

15

W oparciu o: Kazimierz Sikorski. Carla Bruni będzie walczyć z plagą AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z
dnia 29.11.2008 r.
16
Zob.: Anna Przybyll. Warzywa i owoce uchronią nas przed chorobami. Polska z dnia 15.11.2008 r.
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umierających na AIDS. Mówi, że chciał poruszyć problem AIDS na świecie. Znalazł
współpracowników i grupę tancerzy z Mediolanu, którzy zgodzili się pracować za darmo.
Opowieść zaczyna się od wycieczki autora nad morze, gdzie spotyka małą
dziewczynkę ratującą rozgwiazdy wyrzucone na brzeg. Zapytana, czy rodzice wiedzą, gdzie
jest o tej porze, odpowiada, że jest sierotą, dodając, że „jest to tajemnica”. Reszta jest
poetycką metaforą pokazaną przez taniec klasyczny, taniec w wodzie, grę cieni i radosne
pływanie z delfinami. Sam reżyser wyznaje, że jest to „bardzo osobisty film i ilekroć go
ogląda, czuje ukłucia w sercu, bo mózg nie kreuje cudów, tylko serce. Dlatego trzeba dać
ponieść się uczuciom” – tłumaczy reżyser. 17

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w listopadzie 2008 roku
1. Adamska Anna. Chemioterapia chłoniaków - miecz obosieczny. Służba Zdrowia z dnia
10.11.2008 r.
2. Bader Jacek. Miss HIV. Gazeta Wyborcza ( dodatek: Wysokie obcasy) z dnia 29.11.2008 r.
3. Bezpłatne badania w sanepidzie. Dziennik Wschodni z dnia 29.11.2008 r.
4. Białecka Marta. Wiedza o zagrożeniu pomaga. Gazeta Słupecka z dnia 25.11.2008 r.
5. Bill przeszkodą w karierze żony. Trybuna z dnia 19.11.2008 r.
6. Biskupski Jakub. Scarlett Johansson złota dziewczyna. Gala z dnia 24.11.2008 r.
7. Bochenek Krystyna. Parę minut rozmowy i zrozumienie. Polska – Dziennik Zachodni z dnia
21.11.2008 r.
8. Boczek Krzysztof. Biedni, ale uśmiechnięci. Cogito z dnia 25.11.2008 r.
9. Bogusiak Liliana. Garderoba z odzysku. Express Ilustrowany z dnia 21.11.2008 r.
10. Borek Elżbieta. Ostatni HIV hippis. Dziennik Polski z dnia 14.11.2008 r.
11. Bosacki Marcin. Bill Clinton blokuje nominacje Hillary. Gazeta Wyborcza z dnia 18.11.2008r.
12. Czajkowska Agnieszka. Nikomu nie zależy na umierających. Gazeta Wyborcza- Wrocław
z dnia 07.11.2008 r.
13. Ćwik Franciszek. Proroctwo Pawła VI. Nasz Dziennik z dnia 10.11.2008 r.
14. Delies Małgorzata. Harlem Gospel Choir na święta. Polska z dnia 28.11.2008 r.
15. Dziadul Marian. Nawet największy dół to jeszcze nie grób. Głos Koszaliński z dnia 28.11.2008
r.
16. Dziubak Magdalena. Święto od… świąt. Tygodnik Nadwiślański z dnia 13.11.2008 r.
17. Encyklopedia leków naturalnych. Express Ilustrowany z dnia 03.11.2008 r.

17

O spotkaniu reżysera ze studentami katowickiej filmówki zob. w:: Regina Gowarzewska – Griessgraber.
Replikant o wrażliwej duszy. Polska – Dziennik Zachodni z dnia 27.11.2008 r.
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18. Fedorczyk Agnieszka. Koniec z gruźlicą. Newsweek z dnia 02.11.2008 r.
19. Graczyk Kinga. Funkcja: były prezydent USA. Metro z dnia 07.11.2008 r.
20. Gromadzka-Anzelewicz Jolanta. Szpitale zapomniały o konkursie. Polska – Dziennik Bałtycki
z dnia 27.11.2008 r.
21. Głowicka Eliza. Albo się wstydź, albo żyj. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 29.11.2008 r.
22. Gowarzewska - Griessgraber Regina. Replikant o wrażliwej duszy. Polska – Dziennik
Zachodni z dnia 27.11.2008 r.
23. HIV zabójcą dzieci. Super Nowości z dnia 07.11.208 r.
24. Hurkała Teresa. Warto wiedzieć. Zielony Sztandar z dnia 16.11.2008 r.
25. Hyla Monika. Misjonarz ”do rany przyłóż”. Niedziela z dnia 23.11.2008 r.
26. Isakiewicz Elżbieta. Zmowa aniołów. Tygodnik Powszechny z dnia 02.11.2008 r.
27. Jachimska Izabella. „Pięta Achillesa” wirusa HIV? Trybuna z dnia 15.11.2008 r.
28. Jagodziński Sławomir. Adwent, miłość i życie. Nasz Dziennik z dnia 29.11.2008 r.
29. Janczewska Magdalena. HIV – cichy zabójca dzieci. Dziennik z dnia 05.11.2008 r.
30. Jankowicz Grzegorz. Młodość stulatka. Tygodnik Powszechny z dnia 30.11.2008 r.
31. Kamiński Łukasz. Z duchowej stolicy disco. Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia
15.11.2008 r.
32. Kaniewski Andrzej. To on wyleczył chorego na AIDS. Fakt z dnia 14.11.2008 r.
33. Komiks ku przestrodze. ABC z dnia 18.11.2008 r.
34. Komiks o AIDS. Dzień Nowotomysko – Grodziski z dnia 10.11.2008 r.
35. Kownacka Katarzyna. Ryzyko nas kręci. Nowa Trybuna Opolska z dnia 07.11.2008 r.
36. Król Justyna. Dymem dużą czynią sobie szkodę. Express Bydgoski z dnia 19.11.2008 r.
37. Krężelewska Joanna. G20 ma plan. Głos Koszaliński z dnia 17.11.2008 r.
38. Krężelewska Joanna. G20 ma plan. Głos Pomorza - Słupsk z dnia 17.11.2008 r.
39. Krężelewska Joanna. G20 ma plan. Głos Szczeciński z dnia 17.11.2008 r.
40. Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 25.11.2008 r.
41. Leszczyński Adam. AIDS, kiedy wygramy? Gazeta Wyborcza z dnia 28.11.2008 r.
42. Licealistki wiedza więcej. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 24.11.2008 r.
43. Łuczak Marek. Umierają całe pokolenia. Gość Niedzielny z dnia 02.11.2008 r.
44. Łuków Magda. Mój czas nadszedł. VIVA z dnia 27.11.2008 r.
45. Madej Wojciech. Historia medycyny z punktu widzenia pacjenta. Medycyna po dyplomie
z dnia 01.11.2008 r.
46. Marczewski Jacek. Wolność albo sława. Rzeczpospolita z dnia 13.11.2008 r.
47. Matusiak Tomasz. Stworzyli komiksy o AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 05.11.2008r.
48. Meyer Cordula. Skrzydła fałszywego ptaka. Forum z dnia 07.11.2008 r.
49. Minta-Kobus Małgorzata. Laptopy w kolorach tęczy. Dziennik z dnia 13.11.2008 r.
50. Mołoń Wanda. Nie lekceważ cytologii. Nowiny z dnia 14.11.2008 r.
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51. Morawska- Stanecka Gabriela. Dyskryminacja, molestowanie, lobbing – czy to nasz problem?
Dziennik z dnia 20.11.2008 r.
52. Największe obserwacyjne badanie cukrzycy. Ogólnopolski Przegląd Medyczny z dnia
01.11.2008 r.
53. Narkomanów życie przed śmiercią. Głos Pomorza-Słupski z dnia 28.11.2008 r.
54. Niezwykły eliksir życia. Żyjmy dłużej z dnia 01.11.2008 r.
55. Nobel za wirusy. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.11.2008 r.
56. Noble 2008 przyznane. Wiedza i życie z dnia 01.11.2008 r.
57. Nowy szpik kostny pokonał AIDS. Polska – Dziennik Zachodni z dnia 14.11.2008 r.
58. Nowy szpik kostny pokonał AIDS. Polska – Gazeta Krakowska z dnia 14.11.2008 r.
59. Oraczewska Justyna. Bono: jestem autentyczny. Playboy z dnia 01.11.2008 r.
60. Orłowski Witold. System ostrzegania przed kryzysem. Express Bydgoski z dnia 17.11.2008 r.
61. Orłowski Witold. System ostrzegania przed kryzysem. Nowości z dnia 17.11.2008 r.
62. Pacho Agnieszka. Dawcy szpiku. Angora z dnia 30.11.2008 r.
63. Pacjent z HIV wyleczony. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 14.11.2008 r.
64. Paprocka Kamila. Awangarda po awangardzie. Teatr z dnia 01.11.2008 r.
65. Pawlicki Jacek. Grenlandia bliżej niepodległości. Gazeta Wyborcza z dnia 27.11.2008 r.
66. Pietraszak Katarzyna. Biała świnia i czarna małpa. Express Bydgoski z dnia 21.11.2008 r.
67. Pietraszak Katarzyna. Biała świnia i czarna małpa. Nowości z dnia 21.11.2008 r.
68. Płaczek Paweł. W roli mamy. PARTY z dnia 17.11.2008 r.
69. Pochrzęst Agnieszka. Zarażeni bez badań. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 29.11.2008 r.
70. Podaj dalej. Metro z dnia 25.11.2008 r.
71. Pokonali AIDS. Polska - Głos Wielkopolski z dnia 14.11.2008 r.
72. Pomocna dłoń. Nowiny Gliwickie z dnia 19.11.2008 r.
73. Prężna, rozwijająca się branża. Rzeczpospolita z dnia 06.11.2008 r.
74. Przetargi. VIDART z dnia 01.11.2008 r.
75. Przybyll Anna. Warzywa i owoce uchronią nas przed chorobami. Polska z dnia 15.11.2008 r.
76. Red, czyli pomoc Afryce. VOYAGE z dnia 01.11.2008 r.
77. Rockowe obchody Dnia AIDS. Nowości z dnia 08.11.2008 r.
78. Rotarianie z wdzięcznością. Kurier Szczeciński z dnia 24.11.2008 r.
79. Rożek Tomasz. Wyleczenie AIDS? Gość Niedzielny z dnia 30.11.2008 r.
80. Rybicka Katarzyna. Powiatowi promotorzy zdrowego stylu życia. Gazeta Słupecka z dnia
25.11.2008 r.
81. Rydzik Magdalena. Szokoodporni. Marketing and More z dnia 01.11.2008 r.
82. Sachs Jefrey. Pieniądze ludziom, nie bankom. Gazeta Wyborcza z dnia 15.11.2008 r.
83. Savage Luiza. Ruinator. Forum z dnia 07.11.2008 r.
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84. Sianożęcki Łukasz. Obama zaczyna od destrukcji tradycyjnych wartości. Nasz Dziennik –
Warszawa z dnia 27.11.2008 r.
85. Sianożęci Łukasz. Szpital odpowiedzialny za „niepoprawny” informator. Nasz dziennik z dnia
28.11.2008 r.
86. Siembab Dariusz. Szczepienia przeciw grypie cz. III. Poradnik Rolniczy z dnia 23.11.2008 r.
87. Sikorski Kazimierz. Carla Bruni będzie walczyć z Plagą AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z
dnia 29.11.2008 r.
88. Słapek Łukasz. Pierwszy człowiek wyleczony z AIDS. Polska z dnia 14.11.2008 r.
89. Smaga Dominik. Niemcy wyleczyli chorego na AIDS. Dziennik Wschodni z dnia 14.11.2008 r.
90. Sobiech Łukasz. Decyzje o przymusowym leczeniu podejmie lekarz. Gazeta Prawna z dnia
26.11.2006 r.
91. Sokołów Podlaski. Życie Siedleckie z dnia 21.11.2008 r.
92. Stanisławska Aleksandra. Lekarstwo na HIV? Życie Warszawy z dnia 14.11.2008 r.
93. Stanisławska Aleksandra. Przeszczep szpiku lekiem na HIV. Rzeczpospolita z dnia 14.11.2008
r.
94. Stróżyk Małgorzata. Wiedzą dużo o AIDS. Tygodnik Śremski z dnia 29.11.2008 r.
95. Szlachetka Małgorzata. Lublin walczy z podpalaczami. Gazeta Wyborcza - Lublin z dnia
25.11.2008 r.
96. Światowy dzień Walki z AIDS. Dziennik Elbląski z dnia 29.11.2008 r.
97. Światowy dzień Walki z AIDS. Gazeta Olsztyńska z dnia 29.11.2008 r.
98. Trzeba znać. Trybuna – Warszawa z dnia 22.11.2008 r.
99. Unger Leopold. Rosyjska klapa demograficzna. Gazeta Wyborcza z dnia 18.11.2008 r.
100. Usłyszane. Angora z dnia 23.11.2008 r.
101. Walewski Paweł. Grzybice inwazyjne. Medycyna dla ciebie z dnia 01.11.2008 r.
102. Wełnic Rajmund. Szczecinek dla Afryki. Głos Koszaliński z dnia 17.11.2008 r.
103. Weiss Renata. Najcenniejszy dar. Gazeta Ostrowska z dnia 26.11.2008 r.
104. Wiejak Anna. ONZ promuje Sodomę. Nasz Dziennik z dnia 15.11.2008 r.
105. Własienko Paweł. Bądź lepszy w testach. Służba Zdrowia z dnia 24.11.2008 r.
106. Wodziczko Rafał. Zakażone dziewice. Angora z dnia 16.11.2008 r.
107. Wons Barbara. Chorzy na zmęczenie. Przyroda Polska z dnia 01.11.2008 r.
108. Wójciszyn Tomasz. Bezpłatne badania płatnej miłości. Dziennik Wschodni z dnia
24.11.2008 r.
109. Wskazana rozwaga. Rewia z dnia 05.11.2008 r.
110. Wyleczony z AIDS. Głos Koszaliński z dnia 14.11.2008 r.
111. Wyleczony z AIDS. Głos Pomorza – Słupsk z dnia 14.11.2008 r.
112. Wyleczony z AIDS. Głos Szczeciński z dnia 14.11.2008 r.
113. Wyleczony z AIDS. Nowiny z dnia 14.11.2008 r.
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114. Wyleczony z HIV. Kurier Poranny z dnia 14.11.2008 r.
115. Wyleczyli chorego z HIV. Super Nowości z dnia 14.11.2008 r.
116. Wyleczył chorobę dzięki chorobie. Nowości z dnia 14.11.2008 r.
117. Za co kochamy Ferenca? Gazeta Wyborcza – Rzeszów z dnia 17.11.2008 r.
118. Zaborowski Piotr. Biegunka wywołana lekami. Medycyna po dyplomie z dnia
01.11.2008 r.
119. Zajączkowska Beata. Panna bardzo młoda. Gość Niedzielny z dnia 16.11.2008 r.
120. Zapobiegać skutkom. Rynek Zdrowia z dnia 01.11.2008 r.
121. Ziętek Małgorzata. Ciężarne z HIV nie są trędowate. Ziemia Gorzowska z dnia
20.11.2008 r.
122. Zimbabwe może wkrótce upaść. Dziennik z dnia 25.11.2008 r.
123. Znamy sposób na AIDS? Dziennik z dnia 14.11.2008 r.
124. Żyją zdrowo i są bezpieczni. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 22.11.2008 r.
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