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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
marcu 2009 roku.
WPROWADZENIE
W marcu w 35 tytułach gazet i czasopism ukazało się 60 publikacji poruszających
różne aspekty problematyki HIV/AIDS. Tylko 10 tytułów zawierało więcej niż jedną
informację na ten temat, w większości drukowano pojedyncze materiały, które w bezpośredni
lub pośredni sposób związane były z HIV/AIDS.
Dominującym tematem, który przewijał się na łamach marcowej prasy, była
pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Afryki i jego wypowiedź potwierdzająca
stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie używania prezerwatyw.
Dziennikarze zwrócili także uwagę na nowe odkrycia, jakich dokonali naukowcy
pracujący nad wirusem HIV, które w przyszłości mają przyczynić się do stworzenia
specyfików pomagających go zwalczyć. Zainteresowało ich także, w jakiej sytuacji, w
kontekście nowej ustawy o zakażeniach, znalazły się osoby narażone na ekspozycję
zawodową.
Pozostałe informacje zawarte w prasie minionego miesiąca dotyczyły danych
epidemiologicznych i działań profilaktycznych.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
marcu 2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuł
Polska*
Nasz Dziennik
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza*
Służba Zdrowia
Dziennik
Newsweek
Fakt
Gość Niedzielny
Nowości

Ilość publikacji
11
6
3
3
3
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
marcu 2009 roku

Nowości

2

Gość Niedzielny

2

Fakt

2

Newsweek

2

Dziennik
Służba Zdrowia

2
3

Gazeta Wyborcza

3

Rzeczpospolita

3
6

Nasz Dziennik

11

Polska

EPIDEMIOLOGIA
Plaga w Rosji
W Rosji, gdzie pomimo programów prewencyjnych epidemia AIDS wciąż się
rozprzestrzenia, 65 proc. przypadków zakażeń HIV ma związek z zażywaniem narkotyków .
W tym kraju narkotyki są przyczyną zgonu 80 osób dziennie. Według oficjalnych danych, w
Rosji żyje 448 tys. osób zakażonych HIV (eksperci uważają, że liczba ta jest znacznie
wyższa). To 0,3 proc. populacji kraju. Ponad 80 proc. seropozytywnych to ludzie młodzi w
wieku 15-30 lat.1
Chiny też w czołówce
Chiński minister zdrowia ogłosił oficjalnie, że AIDS znalazło się na czele listy chorób
powodujących

najwięcej

ofiar

śmiertelnych,

więcej

nawet

niż

gruźlica.

Według

przytoczonych danych na koniec września 2008 r., w Chinach z HIV żyły 264 302 osoby.
UNAIDS szacuje liczbę zakażonych HIV Chińczyków na 700 tysięcy. Wskazuje przy tym na
wiele niepokojących czynników, np. małą świadomość dotyczącą bezpiecznego seksu,
zwłaszcza na prowincji. Szczególne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa istnieje w
środowisku kobiet sprzedających usługi seksualne w strefie przygranicznej z Birmą.
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W Pekinie od niedawna dostępny jest nowy test na obecność HIV na podstawie
analizy śliny. Ma być skuteczny w 99,3 procentach. 2
POLITYKA PAŃSTWA
Ustawa dla osób narażonych na ekspozycję zawodową
Zmiany w ustawie o chorobach zakaźnych, które weszły w życie dwa miesiące temu,
określiły zasady finansowania osób narażonych na ekspozycję z tytułu wykonywania zawodu.
Dotychczas pielęgniarki, strażnicy miejscy, pracownicy firm sprzątających, nauczyciele z
ośrodków wychowawczych mogli liczyć na bezpłatne leki z puli Krajowego Centrum ds.
AIDS, czyli z budżetu państwa. Teraz, kosztami postępowania poekspozycyjnego obciążony
jest pracodawca. W większości placówek, w których może dojść do ekspozycji zawodowej
nie ma jeszcze przygotowanych procedur postępowania.
Obecnie osoby narażone na ekspozycje muszą na własną rękę szukać leku przeciw
HIV, gdy zdarzy im się w pracy ukłuć strzykawką. Osoba po ekspozycji w ciągu 36 godzin
powinna otrzymać odpowiednie leki, bo później szansa na uniknięcie zakażenia gwałtownie
maleje. Apteki nie mają jednak takich środków w bieżącej sprzedaży , gdyż - jak tłumaczą
farmaceuci - są bardzo drogie, a do tej pory nikt o takie specyfiki nie pytał.
ASPEKTY MEDYCZNE
Ludzko-małpi wirus
Dzięki zmianie jednego genu ludzki wirus HIV może zakażać małpy. Ta zmiana w
niedalekiej przyszłości może pozwolić testować na zwierzętach szczepionki i preparaty na
HIV – powiedział dr Paul Bieniasz z Rockefeller University w Nowym Jorku.
Nowe odkrycie opublikowano na łamach pisma „Proceedings of the National
Academy of Sciences”. Dzięki dokonanej przez uczonych zmianie jednego genu, ludzki wirus
niedoboru odporności zdołał pokonać barierę między gatunkami, infekując małpy z gatunku
makak lapunder.
Modyfikacja polegała na zastąpieniu jednego z genów HIV jego małpim
odpowiednikiem, pochodzącym od pokrewnego wirusa o nazwie SIV. Tak przekształcony
HIV po wstrzyknięciu do organizmu zwierzęcia zachowuje się podobnie, jak u człowieka – z
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tą różnicą, że nie prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru odporności.
Powodem tego jest pokonanie wirusa przez układ odpornościowy małpy. Nie znika on
całkowicie, ale utrzymuje się na bardzo niskim poziomie3.
Żel blokujący wirusy
Badacze z USA wyodrębnili składnik, który stosowany w postaci żelu blokuje
przenoszenie drogą płciową wirusa SIV wśród małp. Naukowcy dowodzą, że odkrycie
substancji stosowanej bezpośrednio na waginę to ważny krok w rozwoju mikrobicydów
(środków bakteriobójczych). Doprowadzi to zapewne do opracowania kremów i żeli
zapobiegających przedostaniu się HIV do komórek.
Badania przeprowadzone ostatnio na Uniwersytecie w Minnesocie wykazały, że
monolaurynian glicerolu (GML) przerywa wysyłanie sygnałów przez system odpornościowy
małp, dzięki czemu zablokowane zostaje rozprzestrzenianie się SIV w organizmie w
momencie potencjalnej infekcji. Z dziesięciu samic rezusa makaka, którym podano wirus
SIV, u pięciu samic zabezpieczonych GML nie rozwinęło się zakażenie – nawet po
czterokrotnym kontakcie z wirusem. Cztery z pięciu makaków niezabezpieczonych GML
zakaziły się SIV.
Autorzy artykułu opublikowanego w „Nature” są przekonani, że rezultaty tych badań
zachęcą do poszukiwań skutecznego mikrobicydu zapobiegającego przenoszeniu się wirusa
HIV. Środek blokujący rozprzestrzenianie się wirusa spełnia nie tylko wymogi
bezpieczeństwa, ale jest także skuteczny i tani.
Wiadomo, że GML występuje naturalnie w ludzkim ciele. Substancję tę wykorzystuje
się w produkcji kosmetyków i przyborów toaletowych, a także jako emulgator w żywności. 4
Nowa strategia przeciwko HIV/AIDS
W ciągu 27 lat, jakie minęły od momentu pierwszych przypadków zachorowań na
AIDS, nieustannie trwają poszukiwania skutecznej szczepionki przeciw HIV. Z szeregu
zapowiadanych szczepionek tylko dwie były brane pod uwagę, ale i one podczas badań
klinicznych okazały się nieskuteczne.
Coraz częściej w świecie naukowców i lekarzy mówi się o strategii, zwanej
„profilaktyką przedekspozycyjną”. Dotyczy ona nowego sposobu zapobiegania HIV osobom nieużywającym prezerwatyw daje się tabletki Tenofovir (Viread) i Truvada
(kombinacja dwóch leków). Obydwa specyfiki przyjmuje się raz dziennie. Dotychczasowe
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rezultaty badań klinicznych, prowadzonych w Ghanie, Nigerii i Kamerunie, na które 6,5
miliona dolarów dała między innymi Fundacja Billa i Melindy Gatesów, są bardzo
obiecujące. Badania takie trwają też w USA, Tajlandii, Peru, RPA, Ugandzie, Tanzanii i
Kenii, a ich wyniki mają być znane w tym roku.5
ASPEKTY SPOŁECZNE

Stowarzyszenie „Razem” wypełni lukę po zamknięciu PKD w Bydgoszczy
Od zamknięcia w grudniu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Bydgoszczy
mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego nie mieli możliwości wykonania testu w
kierunku HIV. Do ubiegłego roku taki punkt działał przy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszczy, która jednak nie przystąpiła do przetargu na kolejny rok.
Nowy punkt powstał dzięki determinacji toruńskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec
HIV/AIDS „Razem”, które złożyło wniosek do Krajowego Centrum ds. AIDS. Nie bez
znaczenia jest fakt, że na co dzień stowarzyszenie zajmuje się ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS i
w razie potrzeby potrafi udzielić fachowej pomocy. Tymczasową siedzibą punktu będzie
Wojewódzka Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, a w przyszłości planuje się
przeniesienie punktu do siedziby stowarzyszenia.6
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Obowiązkowe testy dla ciężarnych
O powszechne badania w kierunku HIV dla przyszłych matek apelowali: Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i senacka komisja
zdrowia. Już za kilka tygodni w wykazie badań dla kobiet ciężarnych znajdzie się test na HIV.
Każdy ginekolog będzie miał obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży wykonanie testu.
Do tej pory ginekolodzy musieli zlecać test na HIV jedynie kobietom, o których
wiadomo było, że miały duży poziom ryzykownych zachowań. Zgodnie z nowymi zasadami
- mającymi znaleźć się w rozporządzeniu ministra zdrowia – będą mieli obowiązek
proponować je wszystkim ciężarnym.

Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo

dziecka. Jak podkreśla Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS,
profilaktyka pozwala zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa z matki na dziecko do
5
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Na podstawie: Zbadają anonimowo i bezpłatnie. Nowości z dnia 04.03.2009 r.
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poniżej 1 proc. W Anglii, Holandii czy Francji test na HIV wykonują niemal wszystkie
przyszłe matki. W Polsce jak dotąd – mniej niż 10 procent. Z oficjalnych danych wynika, że
od początku epidemii w naszym kraju urodziło się 147 dzieci zakażonych HIV.7
Braniewo – Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach
W auli Gimnazjum nr 1 w Braniewie odbył się finał X Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS
i uzależnieniach. Wcześniej odbyły się eliminacje, do których przystąpiło 154 ochotników. Z
tej grupy wyłoniono 21 osób, które wykazały się największą wiedzą. Mimo że pytania nie
były łatwe, uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze – twierdzi organizatorka konkursu.
Wiedzieli np., co to jest serokonwersja czy też po jakim czasie można zrobić test na obecność
wirusa. Pierwsze miejsce zajęła uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Braniewie – Monika Głogowska. Nagrody dla najlepszych ufundowało
braniewskie starostwo oraz Urząd Miasta8.
Forum - teatr o charakterze edukacyjnym
Pokaz spektaklu „Spotkanie” (sztuki Anny Aranowskiej wyróżnionej w konkursie
ogłoszonym przez Krajowe Centrum ds. AIDS) zainaugurował działalność teatru Forum –
nowej gdańskiej sceny o charakterze edukacyjnym. Projekt skierowany jest przede wszystkim
do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W teatrze mają być pokazywane przedstawienia, które
poruszają istotną dla młodych ludzi problematykę – zagrożenia, jakie niosą ze sobą zakażenie
HIV, narkomania i inne ryzykowne zachowania. Przygotowywane spektakle mają skłaniać do
przemyśleń, stawiać pytania, a nie dawać gotowe odpowiedzi. Po każdym przedstawieniu
planowana jest dyskusja na temat zasygnalizowanego na scenie problemu. Po spektaklu
„Spotkanie”, odbyła się pierwsza taka dyskusja, z udziałem reżysera sztuki Marka Branda i
dr Ewy Zarazińskiej, specjalistki w zakresie HIV/AIDS. 9
POMOC i WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Converse na rzecz walki z AIDS
Firma Converse w ramach akcji RED wyprodukowała nowy wzór trampek. Kupując
nowość – trampki z tej kolekcji, można wesprzeć Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS,
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I HUND zaprojektował artysta o polskich korzeniach – Andrew Mania10.
KOŚCIÓŁ A AIDS
Papież w Afryce
17 marca Benedykt XVI rozpoczął pielgrzymkę do dwóch afrykańskich krajów:
Angoli i Kamerunu. Oba państwa borykają się z wielkimi problemami: ubóstwa i dużą
zachorowalnością na AIDS. Papież podczas rozmowy z dziennikarzami, którą odbył na
pokładzie samolotu lecącego do stolicy Kamerunu, wyraził przekonanie, że pieniądze i
dystrybucja prezerwatyw w krajach zagrożonych epidemią AIDS „nie przezwyciężą
problemu, a wręcz przyczynią się do jego zwiększenia”. Jest to dowód na to, że stanowisko
Watykanu w sprawie stosowania prezerwatyw, aby powstrzymać epidemię AIDS, nie
zmieniło się.
Wypowiedź Ojca Świętego wywołała wiele kontrowersji i stała się tematem
dziennikarskich rozważań. Wśród nich znalazły się słowa poparcia dla stanowiska papieża,
ale też krytyczne komentarze.
Komentatorzy dziwili się, że te kontrowersyjne słowa papież wypowiedział akurat w
czasie podróży do Afryki, regionu, w którym Kościół katolicki odnotowuje znaczący wzrost
liczby wiernych, a papież posiada tam ogromny autorytet. Jednocześnie pod koniec 2007 roku
liczbę żyjących z HIV oceniano na 22 miliony, a w 2008 roku na AIDS zmarło w Afryce 1,5
miliona ludzi11.
Sukces w Ugandzie
W afrykańskich krajach, zamieszkałych w dużej części przez katolików, procent
zakażonych HIV jest znacznie niższy niż w pozostałych. Według danych z 2006 r. w Suazi,
państwie o najwyższym odsetku chorych na AIDS w Afryce (43 proc.), zaledwie 5 proc.
ludności stanowią katolicy. W Ugandzie natomiast, gdzie 36 proc. populacji należy do
Kościoła katolickiego, wirusem HIV zakażonych jest 4 proc. mieszkańców. Podobnie
sytuacja wygląda w Rwandzie: 47 proc. katolików, 5 proc. chorych.
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Jeszcze 20 lat temu w Ugandzie 30 proc. społeczeństwa żyło z HIV. Eksperci
przewidywali, że w szybkim czasie zakazi się drugie tyle osób. Aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się choroby, prezydent Yoweri Museveni zwrócił się wtedy o pomoc do
kościołów chrześcijańskich. Rozpoczęto wówczas akcje uświadamiające konsekwencje
„rozwiązłości seksualnej” i promujące wierność w małżeństwie. Przyczyniły się one do
znacznego spadku zachorowań.12
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w marcu 2009 roku
1.

A to ciekawe. Kurier Szczeciński z dnia 27.03.2009 r.

2.

Bochenek Małgorzata. Czystość i wierność. Nasz Dziennik z dnia 19.03.2009 r.

3.

Bosacki Marcin. Marihuana prawie legalna (w USA). Gazeta Wyborcza z dnia 04.03.2009 r.

4.

Chiny seropozytywne. Polityka z dnia 07.03.2009 r.

5.

Chyłkiewicz Jolanta. Rachunek za grzechy. Newsweek z dnia 29.03.2009 r.

6.

Clayton J. Walczący z AIDS zgromili papieża. Polska z dnia 19.03.2009 r.

7.

Co jest zapisane w kropli krwi? Fakt z dnia 28.03.2009 r.

8.

Czy wiesz, że… Kresy. Tygodnik Chełmski z dnia 02.03.2009 r.

9.

Ćwik Franciszek. Ataków na papieża ciąg dalszy. Nasz Dziennik z dnia 20.03.2009 r.

10. Dudała Jarosław. Nie trzeba zabijać. Gość Niedzielny z dnia 22.03.2009 r.
11. FC Barcelona pomaga dzieciom narażonym na AIDS. Gazeta Olsztyńska z dnia 21.03.2009 r.
12. Gabińska Anna. Ukłułeś się w pracy? Leki na HIV musisz zdobyć sam. Polska – Gazeta Wrocławska z
dnia 07.03.2009 r.
13. Gabińska Anna. 36 godzin, by nie złapać HIV. Polska- Gazeta Wrocławska z dnia 07.03.2009 r.
14. Gawrylik Marta. Zagrożenie w tropikalnym raju. Wiadomości Turystyczne z dnia 01.03.2009 r.
15. Glaxosmithkline dba o poprawę jakości życia ludzi. Służba Zdrowia z dnia 09.03.20009 r.
16. Głowacki Krzysztof. Wieści ze Wschodu. Gazeta Polska z dnia 04.03.2009 r.
17. Kobryń Wojciech. Feministki o AIDS. Nasz Dziennik z dnia 03.03.2009 r.
18. Kok Izabela. Erotyczna turystyka kwitnie. Warszawska Gazeta z dnia 27.03.2009 r.
19. Kondomy na kryzys. Fakty i Mity z dnia 12.03.2009 r.
20. Kowalczyk Piotr. Papież u Afrykańczyków. Rzeczpospolita z dnia 18.03.2009 r.
21. Kossobudzki Piotr. Pańska skórka. Przekrój z dnia 19.03.2009 r.
22. Król Teresa. Katechetka i wychowanie seksualne. Dziennik Polski z dnia 30.03.2009 r.
23. Krótko. Gazeta Współczesna z dnia 12.03.2009 r.
24. Lister Sam. Bez strachu przed AIDS – żel blokuje wirusy. Polska – Dziennik Zachodni z dnia
06.03.2009 r.
25. Lister Sam. Seks bez strachu przed AIDS. Polska- Głos Wielkopolski z dnia 06.03.2009 r.
26. Lister Sam. Seks bez strachu przed AIDS: żel blokuje wirusy. Polska z dnia 06.03.2009 r.
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27. Lister Sam. Seks bez strachu przed AIDS: żel blokuje wirusy. Polska – Gazeta Krakowska z dnia
06.03.2009 r.
28. Ludzko-małpi HIV. Rzeczpospolita z dnia 04.03.2009 r.
29. Michalec Grzegorz. HIV czeka na świadomych ryzykantów. Gazeta Braniewska z dnia 06.03.2009 r.
30. Mickiewicz Grażyna. Leki innowacyjne. Służba Zdrowia z dnia 09.03.2009 r.
31. Miłosierdzie ważniejsze od ofiary. Polska z dnia 19.03.2009 r.
32. Monkos Anna. Kobiety już się nie obrażają, gdy proponuje się im badanie. Dziennik z dnia
11.03.2009r.
33. Monkos Anna. Test na HIV dla każdej kobiety w ciąży. Dziennik z dnia 11.03.2009 r.
34. Moraniec Anna. Będą badania na HIV dla ciężarnych. Super Nowości z dnia 12.03.2009 r.
35. Naciągany problem. Newsweek z dnia 29.03.2009 r.
36. Papież ma racje w sprawie Afryki. Nasz Dziennik z dnia 25.03.2009 r.
37. Pielgrzymka do Afryki zaczęła się od zgrzytu. Nowości z dnia 20.03.2009 r.
38. Rosiak Dariusz. Biali, czarni, prezerwatywy. Rzeczpospolita z dnia 28.03.2009 r.
39. Rudeż Tanja. Nowe leki na stare choroby. Angora z dnia 22.03.2009 r.
40. Senacka Komisja Zdrowia. Służba Zdrowia z dnia 09.03.2009 r.
41. Serwanski Eleonora. Powiedz dziecku, że potrafi. Życie Kalisza z dnia 25.03.2009 r.
42. Sianożęcki Łukasz. Antykoncepcyjna propaganda. Nasz Dziennik z dnia 23.03.2009 r.
43. Stolice Mizoginii. Forum z dnia 02.03.2009 r.
44. Synowiec Adam. Laser ustrzeli komara. Polska z dnia 16.03.2009 r.
45. Synowiec Adam. Laser ustrzeli komara. Polska –Dziennik Łódzki z dnia 16.03.2009 r.
46. Szatan Jola. Bilety na U2 dostępne od piątku. Polska-Dziennik Zachodni z dnia 18. 03.2009 r.
47. Szkodliwe prezerwatywy. Trybuna- Warszawa z dnia 18.03.2009 r.
48. Świat. Tygodnik Powszechny z dnia 29.03.2009 r.
49. Teatr edukacyjny, ale nie moralizatorski. Gazeta Wyborcza- Trójmiasto z dnia 28.03.2009 r.
50. Terapia genowa kontra AIDS. Na Żywo z dnia 19.03.2009 r.
51. Terlikowski Tomasz. Zmagania o przyszłość Czarnego Lądu i Kościoła. Fakt z dnia 23.03.2009 r.
52. Test na HIV dla ciężarnych. Głos Pomorza- Słupsk z dnia 12.03.2009 r.
53. W centrum uwagi. Wprost z dnia 29.03.2009 r.
54. Warto wiedzieć. Avanti z dnia 01.03.2009 r.
55. Więcej katolików - mniej AIDS. Nasz Dziennik z dnia 26.03.2009 r.
56. Wiśniewska Katarzyna. Papież odkrywa Afrykę. A AIDS?. Gazeta Wyborcza z dnia 19.03.2009 r.
57. Z Bydgoszczy prosto na … Express Bydgoski z dnia 02.03.2009 r.
58. Zajączkowska Beata. Wizyta przed Synodem. Gość Niedzielny z dnia 22.03.2009 r.
59. Zawilska Krystyna. Co nowego w diagnostyce i terapii zatorowości płucnej ? Przewodnik Lekarza z
dnia 01.03.2009 r.
60. Zbadaj anonimowo i bezpłatnie. Nowości z dnia 04.03.2009 r.
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