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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
czerwcu 2009 roku.
WPROWADZENIE
W czerwcu w 26 tytułach gazet i czasopism ukazało się 45 publikacji dotyczących
różnych aspektów HIV/AIDS. Większość tytułów prasowych zawierała pojedyncze
informacje na ten temat, tylko osiem z nich publikowało więcej niż jedno doniesienie
związane z omawianą problematyką. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się Gazeta
Wyborcza z liczbą 9 publikacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pięć lokalnych wydań
dziennika drukowało jedną i tę samą publikację, co wpłynęło na ich ogólną ilość.
W prasie, szczególnie lokalnej, przypomniano o zorganizowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS, rozpoczętej w ubiegłym roku, ogólnopolskiej kampanii społecznej pod
hasłem „Wróć bez HIV”. Sezon urlopowy i wakacyjny to czas częstszych wyjazdów i
zawierania nowych znajomości. Znajdujące się na kampanijnych bilboardach hasła –
„Wakacje marzeń 2099 zł, HIV gratis”, „Przystanek w podróży 50 zł. HIV gratis”, „Wyjazd
służbowy. Dieta 45 €. HIV gratis”, ”Praca za granicą 1250 €. HIV gratis” w tym okresie
nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego wraz z rozpoczęciem wakacji organizatorzy i
koordynatorzy akcji znów głośniej biją na alarm i przypominają o zagrożeniach, jakie niosą
ze sobą ryzykowne zachowania.
Mijający miesiąc przyniósł także interesujące raporty z badań. Jeden z nich dotyczy
wiedzy na temat HIV/AIDS studentów ostatniego roku medycyny, drugi współzależności
między gwałtami a zakażeniami wirusem HIV w RPA. Świat Nauki opublikował wyniki
tegorocznego rankingu „Scientific American” – wśród jego laureatów znalazła się lekarka,
która swoje naukowe i prywatne życie poświęca walce z AIDS.
Miesięcznik i tygodniki związane z modą wiele miejsca poświeciły prowadzonej na
akcji - Fashion Against AIDS - w którą coraz częściej włączają się znane osoby ze świata
show-biznesu.

1

Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Rzeczpospolita
Angora
Na żywo
Dziennik
Przekrój
Świat Nauki
In Style

Liczba publikacji
9
3
3
2
2
2
2
2

Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2009 roku.
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EPIDEMIOLOGIA
Migracja HIV w Europie
Międzynarodowa

grupa

naukowców

zdecydowała

się

prześledzić

drogi

przemieszczania HIV na terenie 17 krajów Europy. Analiza genomów wirusa izolowanych od
chorych została przeprowadzona w ten sam sposób, jak niedawne badania rozprzestrzeniania
się ptasiej grypy (H5N1). Wyniki ujawniają, że największymi „eksporterami” HIV są turyści
z Grecji, Portugalii, Serbii i Hiszpanii. Co ciekawe, odbiorcami wirusa greckiego i
hiszpańskiego jest cała Europa, natomiast Portugalia wybiórczo zakaża Luksemburg.
Eksportu wirusa nie odnotowano w Austrii, Polsce i Luksemburgu. Podczas analiz
poszczególne kraje zakwalifikowano jako prowadzące wymianę jedno- (importujące kraje
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niemieckojęzyczne) lub dwukierunkową ( np. Włochy, Szwecja, Wielka Brytania). Jedynym
państwem, w którym migracji w ogóle nie odnotowano, jest Polska. 1
KAMPANIA „WRÓĆ BEZ HIV”
Kampania społeczna ”Wróć bez HIV” rozpoczęła się w ubiegłym roku. Początek lata
to także pora wakacyjnych wyjazdów, które często sprzyjają przypadkowym kontaktom. Jest
zatem okazja, aby znów powrócić do tematu. Tym bardziej, że tylko w ubiegłym roku ponad
800 osób w Polsce dowiedziało się o swoim zakażeniu. Organizatorzy ostrzegają, że HIV i
AIDS może dotyczyć wszystkich w równym stopniu, bez względu na prestiż społeczny czy
wykształcenie.
Opole
Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu mówi,
że lato sprzyja nagłośnieniu kampanii. W Opolu ulotki, billboardy z hasłami kampanii
pojawią się w biurach podróży i agencjach pośrednictwa pracy. Twierdzi też, że czas
najwyższy skończyć ze stereotypami, że HIV dotyka tzw. grup ryzyka, bo ich nie ma, są
ryzykowne zachowania, których konsekwencją może być zakażenie.
Na Opolszczyźnie tylko w zeszłym roku HIV wykryto u 14 osób, a cztery z nich
zachorowały na AIDS. W regionie z HIV żyje 219 osób, 53 osoby chorują na AIDS, a od
1986 roku na te chorobę zmarło 29 osób.2
Szczecin
Przypominając o trwającej kampanii, lokalny dziennik podał dane epidemiologiczne
dotyczące województwa zachodniopomorskiego. W tym województwie w ubiegłym roku
zarejestrowano 11 nowych przypadków zakażeń HIV. Większość zakaziła się przez kontakty
seksualne, a pozytywne wyniki najczęściej dotyczyły osób między 18. a 39. rokiem życia. W
Zachodniopomorskiem z HIV żyje 9 dzieci, najmłodsze z nich ma 3 lata. Wirusa przekazały
im zakażone matki.

Dr Miłosz Parczewski z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie mówi, że w ostatnim półroczu w klinice
wykryto 5 zakażeń w fazie ostrej i w każdym z tych przypadków zakażający partner wiedział
o swojej chorobie.
Specjaliści nakłaniają, aby każdy, kto miał choć jedno ryzykowne zachowanie skorzystał z
bezpłatnego i anonimowego badania w kierunku HIV, które w województwie można
1
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Na podstawie: Kinga Rutowicz. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 07.06.2009r.
Magdalena Pilor. Każdy może być w grupie ryzyka. Nowa Trybuna Opolska z dnia 24.06.2009 r.
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wykonać w dwóch Punktach Konsultacyjno –Diagnostycznych – w Szczecinie i Koszalinie. 3
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Edukacyjna gra
W wyniku współpracy medialnego giganta Warner Brothers i agencji powołanej przez
amerykańskiego prezydenta do walki z HIV/AIDS – PEPFAR powstała edukacyjna gra, która
ma uczyć młodych ludzi, jak uniknąć zakażenia. Gra rozpowszechniana jest głównie w Kenii,
gdzie 8 proc. ludności żyje z groźnym wirusem. Stąd jej nazwa w języku angielskim
„Together in the Hood”.
Pretekstem do zaprezentowania edukacyjnych treści stała się historia pięciu
nieznajomych sobie młodych ludzi. Podróżują oni po terenach Wschodniej Afryki, aby
odnaleźć cenną dla siebie rzecz, którą stracili. Przy okazji rozmawiają. Jedna z rozmów,
prowadzona przez ambitnego muzyka i przyszłą panią doktor, dotyczy używania
prezerwatyw.
Na rynku gra pojawiła się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie naukowcy z Emory
University w Atlancie chcą sprawdzić, czy rzeczywiście jest skuteczna, czy korzystający z
niej gracze wiedzą, jak uniknąć zakażenia. Wyniki badań znane będą pod koniec roku. Już
dzisiaj wiadomo, że wśród 3 tysięcy nastolatków, którzy zagrali, wielu zdecydowało się
przebadać w kierunku HIV. 4
Kampania RyzyKOchania w Gdyni
Boisko Akademii Morskiej w Gdyni stało się pod koniec mają miejscem zabawy i
edukacji trójmiejskich studentów. W czasie trwania Delfinaliów ich uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z akcją „RyzyKochania”, której inicjatorami są: krakowska Społeczna Agencja
PR i Stowarzyszenie „Manko”. Organizatorzy przygotowali różnego rodzaju akcesoria ( m.in.
ołówki z napisem ”Używam tylko z gumką”), ulotki i ankiety, które każdy mógł anonimowo
rozwiązać. Na ścianie namiotu wisiały T-shirty i podkoszulki, ozdobione napisami: ”Against
HIV”, „ignorancja zabija”. Przygotowano je dla tych, którzy wymyślą oryginalne hasło dla
kampanii.
Organizatorzy akcji przyznali, że zainteresowanie akcją było bardzo duże, ale wiedza
trójmiejskich studentów niewielka. Słabą znajomość tematu odzwierciedlały pytania
zadawane przez studentów, na które odpowiadali specjalnie przeszkoleni edukatorzy. To
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Agnieszka Stefan. Wróć bez HIV. Kurier Szczeciński z dnia 24.06.2009r.
Na podstawie: Gra video edukuje na temat HIV/AIDS. Rzeczpospolita z dnia 25.06.2009 r.
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jeszcze nie koniec akcji. Na trójmiejskie uczelnie krakowianie wrócą w październiku. Do
indeksów świeżo upieczonych studentów będą wkładać ulotki informacyjne zatytułowane
”Niechciany podarunek”. Inicjatorzy kampanii negocjują teraz warunki sprzedaży koszulek
przez firmy odzieżowe, w przyszłości można je będzie też nabyć na Allegro, a dochód
zostanie przeznaczony na walkę z HIV. 5
Warszawski Dzień Testowania
W sobotę 13 czerwca po raz pierwszy odbył się Warszawski Dzień Testowania. W
tym dniu bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w Punkcie DiagnostycznoKonsultacyjnym przy ulicy Chmielnej można było wykonać test na obecność przeciwciał
HIV. Zgłaszający się do testowania mogli liczyć na profesjonalną poradę i wsparcie – przed
testem i po nim mieli możliwość porozmawiać ze specjalistą i otrzymać odpowiednią pomoc.6
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Lekarka prowadząca kampanię przeciw AIDS wśród 10 Wspaniałych
Wyniki tegorocznego rankingu Scientific American były wyrazem uznania dla postaw
i dokonań ludzi, którzy w minionym roku nie tylko odnieśli sukcesy w swojej dziedzinie, lecz
także wykazali się wyjątkowa zapobiegliwością – czytamy w komentarzu poprzedzającym
opis wyróżnionych. Wśród tegorocznych laureatów rankingu znalazła się Wafaa El-Sadr,
ordynator oddziału chorób zakaźnych Harlem Hospital Center w Nowym Jorku. Lekarka
stanęła na czele akcji mającej na celu zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę wśród
chorych na AIDS.
Niemal jedna trzecia chorych na AIDS zaraża się gruźlicą. Z obliczeń wynika, że co
drugi spośród nich umrze na tę chorobę. Wafaa El-Sadr jako dyrektor International Center for
AIDS Care and Treatment Proggrams (ICAP) w Columbia University nawiązała wspólpracę
między tą organizacją a prawie 400 placówkami opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej.
Celem działań jest

obniżenie wysokiego współczynnika umieralności

na skutek

równoczesnego zainfekowania obiema chorobami. Do grudnia 2008 r. w ośrodkach tych
przebadano na obecność prątków 106 tys. zakażonych HIV i wdrożono plan zarówno leczenia
gruźlicy, jak i zapobiegania jej przenoszeniu.
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Zrób test na HIV. Życie Warszawy z dnia 10.06.2009 r., Testowanie HIV. Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia
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Urodzona

w Egipcie Wafaa El-Sadr swoje badania koncentruje na wszystkich

aspektach pandemii AIDS. W 2008 r. zdobyła prestiżowe stypendium Mac-Atrhura. Po
rozpoczęciu w 1988 r. pracy w Harlem Hospital Center jako pierwsza wprowadziła
wszechstronny, oparty na środowisku rodzinnym, model opieki nad zakażonymi HIV. Podjęła
również działania zmierzające do minimalizacji ryzyka zakażenia dziecka HIV przez matkę,
dzięki czemu pomogła tysiącom kobiet w ośmiu krajach.
Lekarka uczestniczy w badaniach mających na celu opracowanie wytycznych do
stworzenia najlepszej terapii HIV/AIDS. W latach 2001-2006 była współkierownikiem
największego ze zrealizowanych dotychczas projektów walki z HIV, który przede wszystkim
przyczynił się do ustalenia, że poddawanie zakażonych HIV permanentnej terapii
antywirusowej pozwala im dłużej żyć. Obecnie Wafaa El-Sadr poświęca się poszukiwaniu
sposobów umożliwiających kontynuowanie kuracji – w ubiegłym roku ICAP zdobyła
fundusze dla jednej dziesiątej pacjentów zakażonych HIV, żyjących na obszarze Afryki
Subsaharyjskiej. 7
Do akcji włącza się coraz więcej osobistości ze świata show-biznesu.
W znanych pismach, adresowanych szczególnie do młodego czytelnika, głośno było o
akcji „Fashion Against AIDS”. W ramach kampanii, której celem jest wspomaganie walki z
AIDS i podniesienie świadomości na ten temat wśród młodych ludzi, 13 sław światowego
show-biznesu zaprojektowało dla H&M T-shirty, sukienki, podkoszulki i body. Znane postaci
nie tylko projektują, ale zwracają się z konkretnymi apelami, które mają wpłynąć na
uświadomienie, jak ważna jest walka z tą chorobą. Oto niektóre z nich: „Kupując koszulkę,
zmieniasz świat na lepsze” - Ditta von Teese, „Uczymy ludzi zapobiegania AIDS i zbieramy
pieniądze na szczytny cel” – Estelle, „Brak wiedzy zabija kolejne pokolenia. Miej siłę, by
chronić siebie”- Roisin Murphy, „Robimy dużo, by pokonać AIDS, ale za mało, by spocząć na
laurach”- Moby. 8
RAPORTY Z BADAŃ
Przyszli lekarze niewiele wiedzą o AIDS
Wśród studentów ostatniego roku medycyny jednej z uczelni medycznych
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przeprowadzono badanie, które miało określić ich stan wiedzy na temat HIV/AIDS. Badanie
pokazuje, że przyszli lekarze mają „katastrofalną” wiedzę na ten temat. Wyniki badania są
bardzo zaskakujące: co trzeci młody lekarz nie potrafi rozpoznać objawów klinicznych AIDS,
a co szósty boi się tej choroby.
40 proc. studentów nie wie, że osoba zakażona HIV może urodzić zdrowe dziecko, 34 proc.
nie wie, że HIV posiada objawy kliniczne, 15 proc. przyznaje się, że boi się AIDS, a 5 proc.
chce pracować w placówkach, w których nie byłyby leczone osoby żyjące z HIV/AIDS.
Wśród studentów znajdują się tacy, którzy sądzą, że wiedza na temat HIV/AIDS nie będzie
im potrzebna, bo wybrali inną specjalizację np. pediatrię.
Taką postawą zaniepokojeni są eksperci. Zdaniem prof. Izdebskiego jest to szalenie
niebezpieczne, bo przecież te osoby w przyszłości mają diagnozować różnych pacjentów,
także tych z HIV. Dr Dorota Szadkowska, wykładowca Akademii Medycznej w Białymstoku
widzi coraz większą ignorancję studentów, którzy – jak twierdzi - często nie wiedzą, że
ryzyko zakażenia zmniejsza użycie prezerwatywy. Winą za obecną sytuację obarcza system
nauczania. Anna Marzec- Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS zgadza się z
tą opinią i mówi, że rzeczywiście na polskich uczelniach medycznych jest bardzo niewiele
zajęć poświęconych epidemii AIDS i ta sytuacja nie zmienia się od lat. Gdy 9 lat temu
przeprowadziła podobne badania na 11 uczelniach medycznych, wyniki były równie złe jak
dziś. Apele o zmianę programu nauczania, które Krajowe Centrum ds. AIDS rozesłało
wówczas do władz uczelni nie odniosły skutku, czego dowodem jest przeprowadzone ostatnio
badanie. Prof. Krzysztof Niemiec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
uważa, że ankieta pokazuje prawdę nie tylko o stanie wiedzy studentów, ale całego polskiego
społeczeństwa. Dlatego też – mówi profesor - należy położyć jeszcze większy nacisk na
edukację, zwłaszcza że Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów, które notują
najwięcej nowych zakażeń. 9
Wstrząsające wyniki badań w RPA
Dziennik „Guardian” ujawnił wyniki badań, jakie przeprowadzili ankieterzy
południowoafrykańskiej Rady Badań Medycznych (MRC). Dotyczyły one współzależności
między gwałtami a zakażeniami wirusem HIV w tym kraju. Wyniki są zatrważające - 28 proc.
mężczyzn przyznało się do popełnienia gwałtu.
Nadzorująca badania Rachel Jewkes stwierdziła, że jest to związane z afrykańskim
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ideałem męskości. W ankiecie brało udział 1738 mężczyzn. Ponad 10 proc. ankietowanych
dopuściło się gwałtu więcej niż jeden raz, 3 proc. dopuściło się gwałtu na chłopcu. Co
dziesiąty badany został zmuszony do seksu przez innego mężczyznę.10
INNE
Słynny koncert na płytach
Na rynku ukazały się płyty DVD i CD „Live in Ukraina”, na których zarejestrowany
został koncert, gdzie słynni muzycy wsparli ukraińską fundację na rzecz walki z AIDS.
Impreza zgromadziła na placu w Charkowie około 350 tys. widzów, a na rzecz fundacji grał
zespół Queen i Paul Rodgers. 11

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w czerwcu 2009 roku

1. Bądź supergirl! Bravo Girl z dnia 18.06.2009 r.
2. Będzie piękną mamą. Fakt z dnia 25.06.2009 r.
3. Bosacki Marcin. Czy z powodu religii można dziecku odmówić leczenia? Gazeta Wyborcza z
dnia 03.06.2009 r.
4. Bezpieczny sex z H&M. Boutique z dnia 01.06.2009 r.
5. Brydak Lidia. Profilaktyka i leczenie grypy. Nowa Medycyna z dnia 01.06.2009 r.
6. Christian Dior. In Style z dnia 01.06.2009 r.
7. Co czwarty mężczyzna gwałci. Dziennik z dnia 19.06.2009 r.
8. Dziesięciu wspaniałych Scientific American 2009. Świat Nauki z dnia 01.06.2009 r.
9. Ginter Joanna. Duże zainteresowanie, mała wiedza. Polska-Dziennik Bałtycki z dnia
15.06.2009 r.
10. Gra video edukuje na temat HIV/AIDS. Rzeczpospolita z dnia 25.06.2009 r.
11. Janczewska Magdalena. Młody lekarz nie ma pojęcia o AIDS. Dziennik z dnia 02.06.2009 r.
12. Jaruga Robert. HIV, HIV, Hurra! NIE z dnia 18.06.2009 r.
13. Kucharczyk Przemysław. Smak zmierzchu. Gość Niedzielny z dnia 28.06.2009 r.
14. Maciejczyk Marzena. Nie daj się… Echo Miasta-Poznań z dnia 18.06.2009 r.
15. Mamo, zbadaj się na HIV. Na żywo z dnia 25.06.2009 r.
16. Mamy badać mamy. Przekrój z dnia 04.06.2009 r.
17. Martis. Media i Marketing Polska z dnia 24.06.2009 r.
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18. Melka Bohdan. Przegląd tygodnia. Angora z dnia 21.06.2009 r.
19. Mikołuszko Wojciech. Od znachora do profesora. Przekrój z dnia 18.06.2009 r.
20. Moda musi wygrać. In Style z dnia 01.06.2009 r.
21. Muzyka Live Ukraine. Na żywo z dnia 25.06.2009 r.
22. Obieraj owoce i warzywa. Głos Szczeciński z dnia 04.06.2009 r.
23. Pilor Magdalena. Każdy może być w grupie ryzyka. Nowa Trybuna Opolska z dnia
24.06.2009r.
24. Pollard Katharine. Człowieczeństwo zapisane w genach. Świat Nauki z dnia 01.06.2009 r.
25. Rutowicz Kinga. Proszę wstać, nauka idzie! Angora z dnia 07.06.2009 r.
26. Sianożęci Łukasz. Zielone małpy pomogą leczyć Alzheimera? Nasz Dziennik z dnia
03.06.2009 r.
27. Sierakowski Sławomir. Rozmawiajmy o narkotykach. Rzeczpospolita z dnia 26.06.2009 r.
28. Skąd się bierze uzależnienie. Gazeta Wyborcza z dnia 30.06.2009 r.
29. Sołtysiak Michał. Wojna z narkotykami jest u nas wojną z ludźmi. Gazeta Wyborcza z dnia
26.06.2009 r.
30. Stefan Agnieszka. Wróć bez HIV. Kurier Szczeciński z dnia 24.06.2009 r.
31. Szczepaniak Sylwia. Proszę wstać, nauka idzie. Angora z dnia 14.06.2009 r.
32. Szymczak Agnieszka. Zjedz swoje geny. Focus z dnia 01.06.2009 r.
33. Świderek Marcin. Modogram. Viva z dnia 01.06.2009 r.
34. Testowanie HIV. Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 12.06.2009 r.
35. Uprawiasz przygodny seks? Negocjuj! Panorama Leszczyńska z dnia 25.06.2009 r.
36. Vos Carlijne. Te leki nie są dla biednych. Express Bydgoski z dnia 23.06.2009 r.
37. Wakacje bez biegunki. Gazeta Lubuska z dnia 05.06.2009 r.
38. Wróć bez HIV. Puls Medycyny z dnia 24.06.2009 r.
39. Wróżyńska Jolanta. Herbata- ona naprawdę może wiele zdziałać. Gazeta Wyborcza-Olsztyn z
dnia 06.06.2009 r.
40. Wróżyńska Jolanta. Oto, ile może herbata. Gazeta Wyborcza-Katowice z dnia 06.06.2009 r.
41. Wróżyńska Jolanta. Oto, ile może herbat. Gazeta Wyborcza-Białystok z dnia 13.06.2009 r.
42. Wróżyńska Jolanta. Oto, ile może herbata. Gazeta Wyborcza-Częstochowa z dnia
13.06.2009r.
43. Wróżyńska Jolanta. Oto, ile może herbata. Gazeta Wyborcza-Olsztyn z dnia 27.06.2009r.
44. Zrób test na HIV. Rzeczpospolita-Warszawa z dnia 10.06.2009 r.
45. Zrób test na HIV. Życie Warszawy z dnia 10.06.2009 r.
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