Raport nr 10/2009
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
październiku 2009 roku.
WPROWADZENIE
W październikowej prasie ukazało się 45 publikacji dotyczących różnych aspektów
HIV/AIDS. Znalazły się one w 34 tytułach gazet i czasopism, z których tylko siedem
zawierało więcej niż jedną informację na ten temat.
Najważniejsze wydarzenia, o których pisano, to odbywająca się w Moskwie
konferencja na temat AIDS oraz

opublikowany w Brukseli raport „Euro HIV Index”,

dotyczący stanu opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS w państwach europejskich. Wiele
miejsca poświęcono także nowym portalom internetowym, za pośrednictwem których osoby
żyjące z HIV bezpłatnie i anonimowo mogą skorzystać z pomocy specjalistów, a także
podzielić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Pozostałe publikacje w dużej
mierze dotyczyły sytuacji epidemiologicznej w Europie (szczególną uwagę zwrócono na
katastrofalną sytuację w Rosji i na Ukrainie), a także prac nad nową szczepionką w Szwecji i
odkrycia kalifornijskich uczonych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w dziennikach lokalnych znalazło się wiele
informacji na temat miejsc, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać testy w kierunku
HIV, co związane jest nie tylko z trwającą kampanią „Wróć bez HIV”, ale także ze
zbliżającym się Światowym Dniem AIDS. Warto też zapoznać się z wywiadem, jakiego
dziennikarzowi Tygodnika Powszechnego udzieliła ubiegłoroczna laureatka Nagrody Nobla
prof. Francoise Barre-Sinoussi.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
październiku 2009 roku
Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Gazeta Wyborcza

4

2.

Dziennik Gazeta Prawna

3

3.

Głos Pomorza

3

4.

Głos Szczeciński

2

5.

Kurier Szczeciński

2

6.

Metro

2

7.

Rzeczpospolita

2

Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w
październiku 2009 roku.

Rzeczpospolita

2

Metro

2

Kurier Szczeciński

2

Głos Szczeciński

2

Głos Pomorza

3

Dziennik Gazeta Prawna

3

Gazeta Wyborcza

4

EPIDEMIOLOGIA
Raport Unii Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała dane, z których wynika, że 30 proc. zakażonych
HIV w Unii Europejskiej i nawet 70 proc. w Rosji, Mołdawii i na Ukrainie nie wie o swoim
zakażeniu. Komisja alarmuje, że w latach 2001-2007 liczba osób żyjących z HIV/AIDS w
państwach Unii i trzech wymienionych krajach sąsiednich wzrosła z 1,5 do 2,2 mln. Jedna
trzecia z nich mieszka w Unii Europejskiej. Musimy zachęcać każdego, aby wziął
odpowiedzialność za siebie i swoich partnerów seksualnych, unikać ryzykownych zachowań i
częściej wykonywać testy w kierunku HIV – skomentowała te dane unijna komisarz ds.
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zdrowia Andrulla Wasiliu 1.
Rosja - oficjalna liczba zakażonych przekroczyła pół miliona
AIDS dziesiątkuje Rosjan, a odsetek infekcji HIV zbliża kraj do poziomu Afryki.
Eksperci twierdzą, że główne przyczyny takiego stanu rzeczy to narkomania, słaba
profilaktyka i niski poziom ochrony zdrowia.
W Rosji wykryto 500 tys. przypadków zakażeń HIV. Szacuje się, że co najmniej
drugie tyle osób nie wie o swoim zakażeniu. Corocznie na AIDS umiera w tym kraju 40 tys.
ludzi. To stawia Rosję na 13. miejscu na świecie. Wyprzedzają ją jedynie Indie oraz 11
państw Afryki. Liczba osób HIV-pozytywnych bardzo szybko rośnie – o kilkadziesiąt tysięcy
rocznie. Od 2001 roku w państwach powstałych po upadku ZSRR liczba ta uległa
podwojeniu.
Przyczyny tak dramatycznych rozmiarów epidemii tkwią jeszcze w czasach
sowieckich. W latach 80. władze początkowo ignorowały nową chorobę, twierdząc, że
dotyczy ona wyłącznie narkomanów, kobiet sprzedających usługi seksualne za pieniądze,
homoseksualistów i amatorów seksualnej rozwiązłości. Tych zaś – zgodnie z linią
propagandy ZSRR - w kraju nie było.
Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Na przełomie lat 80. i 90. doszło do
masowych zakażeń w szpitalach. W kałmuckiej Eliście wirus pochodzący od jednego
zakażonego dziecka przeniósł się na 75 małych pacjentów. Personel stosował igły
wielokrotnego użytku.
Natalia Podogowa, szefowa rosyjskiego oddziału Globalnej Koalicji Biznesu do Walki
z HIV/AIDS, Malarią i Gruźlicą mówi, że dzisiaj rozwój epidemii w Rosji związany jest
głównie z rozmiarem narkomanii. 62 proc. zakażonych HIV to osoby uzależnione. Heroinę
wstrzykuje sobie regularnie 3 miliony Rosjan. Rzadko korzystają oni z jednorazowych
strzykawek.
Rozmiary uzależnienia to także echo wojny w Afganistanie. Wielu żołnierzy wróciło
uzależnionych od tamtejszej heroiny. Strumień taniej heroiny zalał miasta dawnego ZSRR.
Dlatego dziś w parkach czy na dworcach Nowosybirska, Irkucka i Kaliningradu można
znaleźć dziesiątki zużytych strzykawek. W miastach po obu stronach Uralu profilaktyka
wśród osób przyjmujących narkotyki praktycznie nie funkcjonuje. W całym kraju istnieje
zaledwie 60 punktów wymiany igieł. Ma do nich dostęp zaledwie 5 proc. uzależnionych.
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Co trzeci zarażony HIV o tym nie wie. Metro z dnia 27.10.2009 r.
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Należy dodać, że tego typu punkty w Rosji finansowane są przez organizacje charytatywne,
na Zachodzie ich funkcjonowanie finansuje rząd. Na poważnie za walkę z HIV władze wzięły
się dopiero w 2005 roku. Wówczas kilkakrotnie wzrosły nakłady na ten cel.
Prof. Michel Kazatchkine, dyrektor Globalnego Funduszu do Walki z AIDS, Gruźlicą
i Malarią (GFTAM), analizując sytuację mówi, że nie sposób nie dostrzec, że Rosja podjęła
wysiłki, by ratować swoich obywateli przed AIDS. Wśród pozytywów jako pierwszy
wymienia ogromny postęp w dostępie do leków antyretrowirusowych. Tylko w ostatnim roku
dzięki GFATM terapią objęto 30 tys. ludzi, głównie właśnie w Rosji. Po drugie – Rosja
zaczęła przeznaczać pieniądze na walkę z AIDS. Została donorem GFTAM. Po trzecie –
osiągnięto ogromny postęp w budowaniu partnerskich stosunków pomiędzy władzą a
organizacjami pozarządowymi. To dotyczy akurat Ukrainy, gdzie odbiorcą środków z
Globalnego Funduszu jest nie rząd, lecz właśnie organizacje pozarządowe, a rząd występuje
tu w roli dodatkowego beneficjenta. Oznaki postępu dyrektor Funduszu widzi także w tym, że
sami Rosjanie zdają sobie coraz bardziej sprawę z grozy sytuacji. Nie ukrywają, że ogromna
liczba zakażonych w ich kraju to osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, o czym
oficjalnie mówiono na odbywającej się w Moskwie III Konferencji na temat AIDS w Europie
Wschodniej i Środkowej Azji. W państwach tej części świata żyje dziś ok. 1,5 mln
seropozytywnych osób. Tylko w ostatnim roku odnotowano tam 110 tys. nowych zakażeń, z
czego aż 85 proc. przypada na dwa kraje - Rosję i Ukrainę2.
Dolny Śląsk
W ciągu kilkunastu lat na Dolnym Śląsku wykryto 1346 przypadki zakażeń HIV.
Prawie połowa z nich to osoby wstrzykujące dożylnie narkotyki. Większość zakażonych to
mężczyźni w wieku 30-40 lat, u których do zakażenia doszło podczas kontaktów seksualnych.
Od połowy lat 90. liczba zachorowań z roku na rok sukcesywnie rosła. W 1996 roku
odnotowano w tym rejonie 57 zakażeń. Po kolejnych 4 latach zdiagnozowano 100 nowych
przypadków. Najgorszym okresem był 2004 rok, w którym wykryto 126 zakażeń. Później
liczba nowych przypadków zaczęła się zmniejszać, lecz nie na długo, bo w 2007 roku
odnotowano aż 137 zakażeń.
Warto dodać, że na Dolnym Śląsku najmniej zakażeń jest w powiecie wałbrzyskim.
Przez ostatnie 13 lat zarejestrowano tam 26 przypadków zakażeń HIV. Najgorszy był rok
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Na podstawie: Michał Potocki. Epidemia wirusa HIV dziesiątkuje Rosjan. Dziennik Gazeta Prawna z dnia
29.10.2009 r., Sławomir Zagórski. Rosja zmaga się z AIDS. Gazeta Wyborcza z dnia 30.10.2009 r.
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2001,w którym wirusa HIV stwierdzono u 5 osób3.
ASPEKTY MEDYCZNE
Krytyczne głosy dotyczące nowej szczepionki
Kiedy w ubiegłym miesiącu na konferencji w Bangkoku ogłoszono sukces, jaki
uzyskano w pracach nad nową szczepionką przeciw HIV, nikt nie miał wątpliwości, że to
naukowy przełom w badaniach. W połowie października w Paryżu przedstawiono pełne dane
dotyczące testów. Opublikowano je także w „New England Journal of Medicine”. Tym razem
odezwały się głosy krytyki, które dotyczą skuteczności preparatu, jak i prac nad nim.
Pierwszy zarzut kierowany do autorów badań dotyczy faktu, że nie są oni w stanie
wykazać, w jaki dokładnie sposób szczepionka działa. Poza tym jej efekt profilaktyczny
słabnie, a na dodatek może być ona bardziej skuteczna wśród całej populacji niż np. wśród
homoseksualistów lub osób przyjmujących narkotyki.

Na niekorzyść szczepionki działa

także fakt, że część osób została zakażona mimo zaszczepienia. Na dodatek w ich organizmie
ilość wirusa była taka sama jak w organizmach osób, które nie dostały szczepionki. Poza tym,
jak podaje BBC, we wstępnych wyliczeniach dotyczących liczby zakażonych znalazły się
także osoby, które żyły już z wirusem w momencie rozpoczęcia badań. Gdyby je wykluczyć,
dane liczbowe uległyby zmianie, a w rezultacie efekt ochronny szczepionki.
Naukowcy pracujący nad szczepionką bronią się, twierdząc, że dane te zostały przed
publikacją zrecenzowane przez niezależnych ekspertów4.
Szwecja- prace nad szczepionką
Media w Szwecji donoszą, że tamtejsi specjaliści są coraz bliżsi stworzenia skutecznej
szczepionki przeciwko HIV. Ich osiągnięcia zostaną przedstawione podczas odbywającej się
w Paryżu międzynarodowej konferencji. Nowa szczepionka o nazwie Hivis została już
wypróbowana z pełnym powodzeniem na sześćdziesięciu zdrowych policjantach w Tanzanii.
Następnym etapem ma być szczepienie dużej liczby osób, by stwierdzić, czy rzeczywiście
skutkuje to obniżeniem ryzyka zakażenia wirusem HIV5.
Kalifornijscy uczeni idą tropem szamanów
Od tysięcy lat szamani indiańscy w Boliwii wykorzystywali miejscowe rośliny do
3

Agnieszka Sułkowska. Wałbrzych wygrywa z HIV? Nowe Wiadomości Wałbrzyskie z dnia12.10 2009r.
W oparciu o: Izabela Filc-Redlińska. Lek na HIV: był przełom, są obiekcje. Rzeczpospolita z dnia 21.10.2009 r.
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leczenia różnych chorób. Tym tropem poszli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w
Irvine szukający leku przeciw AIDS. Kalifornijscy medycy znaleźli w zielonych ziarnach
kawy substancję, która może neutralizować atak wirusa HIV. Związkiem tym jest kwas
cykoriowy, który jest pochodną kwasu kawowego. Edward Robinson i Peter King tytułem
próby wprowadzili go do komórek zaatakowanych przez wirusa. Okazało się, że kwas
cykoriowy zablokował działanie jednego z trzech enzymów, które wykorzystuje HIV, aby
przeniknąć do wnętrza komórki. Naukowcy postulują rozpoczęcie szczegółowych badań nad
kwasem cykoriowym6.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Raport w sprawie opieki nad żyjącymi z HIV/AIDS
W Brukseli opublikowano raport na temat stanu opieki nad osobami żyjącymi z
HIV/AIDS- „Euro HIV Index”, w którym niezależni eksperci Unii Europejskiej krytykują
wiele krajów za niski poziom opieki nad dotkniętymi HIV/AIDS oraz poziom profilaktyki.
Zarzucają, że w Polsce nie działa prawidłowo system zapobiegania zakażeniom HIV oraz
leczenie chorych na AIDS.
Polska znalazła się w nim na 20. miejscu wśród 29 przebadanych państw europejskich.
W walce z epidemią wyprzedzają nas nie tylko bogate państwa Zachodu, ale także Słowenia,
Słowacja, Łotwa i Estonia. Najlepiej o osoby żyjące z HIV/AIDS dba Luksemburg, na drugim
miejscu znalazła się Malta, a za nią Szwajcaria, ostatnie miejsca zajmują Włochy, Grecja i
Rumunia.
Autorzy raportu zarzucają przede wszystkim brak monitoringu i wynikający z tego
brak wystarczających informacji na temat zakażonych HIV, w szczególności tych, którzy
przebywają w więzieniu.
Eksperci krytycznie ocenili także fakt, że w Polsce nie wykonuje się rutynowo testów
w kierunku HIV u osób chorych na gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby. Niepokój
naukowców wynika także z faktów, że w naszym kraju wirus jest bardzo często wykrywany
dopiero wtedy, gdy występują już symptomy pełnoobjawowego AIDS. Na dodatek
niedowierzają oni oficjalnym statystykom dotyczącym nowych zakażeń i zachorowań.
Z zarzutami tymi nie zgadza się Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS. Mówi, że w naszym kraju, jako jednym z niewielu państw Europy,
wszyscy więźniowie mają zapewnione leczenie antyretrowirusowe. Pani dyrektor dodaje, iż
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rzeczywiście trudniej jest ze zbieraniem danych i późną wykrywalnością zakażania, ponieważ
wciąż nie ma w Polsce „tej dobrej mody” na wykonywanie testów w kierunku HIV. Dlatego
też choroba wykrywana jest często zbyt późno7.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Słupsk - nowy punkt konsultacyjno-diagnostyczny
W Słupsku otwarto punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie bezpłatnie i anonimowo
każdy może wykonać test w kierunku HIV,z poradnictwem przed i po teście, prowadzonym
przez wykwalifikowanego doradcę.
Punkt utworzono we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej
(oddziałem terenowym w Słupsku), dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
oraz

Krajowego

Centrum ds.

AIDS.

Lokal

na

poradnię

nieodpłatnie

użyczyło

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku8.
Kampania „Wróć bez HIV”
Wielkopolska
Do końca listopada w pięciu przychodniach w Poznaniu, Swarzędzu i Środzie Wlkp.
będzie można bezpłatnie i anonimowo wykonać test w kierunku HIV. Możliwość ta związana
jest z realizacją kampanii „Wróć bez HIV”. Wojewoda wielkopolski zakupił 2500 testów w
ramach projektu „Plan działań dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
w województwie wielkopolskim w 2009 roku”. Plan jest częścią Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
W mieście w ramach kampanii pojawiły się billboardy uliczne ostrzegające przed
ryzykownymi zachowaniami. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył na ten cel 30 tys.
złotych.
W 2008 roku w woj. wielkopolskim wykryto 53 zakażenia HIV. W pierwszym
półroczu tego roku wykryto w Wielkopolsce 35 nowych zakażeń. Od 1 lipca do 30 września
na terenie miasta i powiatu poznańskiego zarejestrowano 6 przypadków. Sześć osób zostało
hospitalizowanych, u jednej stwierdzono pełnoobjawowe AIDS.9
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Internetowe portale
Na początku października ruszyła internetowa poradnia dla osób żyjących z HIV. Za
jej pośrednictwem można skorzystać z pomocy edukatorów i lekarzy i znaleźć odpowiedź na
wiele pytań, wśród nich: jak uniknąć zakażenia, kto powinien zrobić badanie w kierunku
HIV, gdzie wykonać badanie i jak żyć, gdy jego wynik okaże się dodatni. Twórcy poradni
podkreślają, że pomoc oferowana jest w sposób anonimowy, bezpłatny i dyskretny. Wsparcie
dotyczy sfery zarówno psychologicznej i medycznej, jak i prawnej i socjalnej. Pytania do
specjalistów można kierować za pomocą e-maila, Gadu-Gadu oraz Skype’a. Szczegółowe
informacje dotyczące dni i godzin dyżurów dostępne są na stronie internetowej poradni.
Drugą część projektu stanowi portal społecznościowy przeznaczony dla osób żyjących
z HIV. Dzięki forum dyskusyjnemu oraz blogom umożliwia im on wymianę doświadczeń
oraz wzajemne wsparcie.
W samej tylko stolicy jest około 1200 osóbseropozytywnych, które otrzymują terapię
ARV. Nie wiadomo ilu jest zakażonych, którzy się nie leczą lub nie są świadomi zakażenia10.
KOŚCIÓŁ A AIDS
List do uczestników konferencji
Caritas Internationalis i ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej
zorganizowały konferencję na temat AIDS. W liście skierowanym do jej uczestników
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ks. abp Zygmunt
Zimowski napisał, że wierność małżeńska, wstrzemięźliwość i czystość to jedyne narzędzia,
aby uchronić się przed wirusem HIV.
Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, iż brak środków na walkę z AIDS nie może
prowadzić „do szukania anormalnych sojuszy, które mogłyby odnieść niepożądany skutek”11.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w październiku 2009 roku
1.

AIDS na billboardach. Visual Communication z dnia 01.10.2009 r.

2.

Bezpłatne testy na HIV. Gazeta Wyborcza-Poznań z dnia 01.10.2009 r.
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3.

Bilińska Zofia. Zapalenie mięśnia sercowego. Kardiologia po Dyplomie z dnia 01.10.2009 r.

4.

Co trzeci zarażony HIV o tym nie wie. Metro z dnia 27.10.2009 r.

5.

Coraz więcej zarażonych. Kurier Szczeciński z dnia 14.10.2009 r.

6.

Czubkowska Sylwia. Polska nie umie walczyć z HIV. Dziennik – Gazeta Prawna z dnia
14.10.2009 r.

7.

Depesze. Metro z dnia 14.10.2009 r.

8.

Depesze. Dziennik Elbląski z dnia 20.10.2009 r.

9.

Depesze. Gazeta Olsztyńska z dnia 20.10.2009 r.

10. Filc-Redlińska Izabela. Lek na HIV: był przełom, są obiekcje. Rzeczpospolita z dnia
21.10.2009 r.
11. Gruźlica nadal groźna. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 24.10.2009 r
12. Gruźlica nadal groźna. Głos Szczeciński z dnia 24.10.2009 r.
13. HIV może nosić każdy. Cosmopolitan z dnia 01.10.2009 r.
14. Internetowa poradnia HIV. Super Nowości z dnia 07.10.2009 r.
15. Janik Mariusz. Duchy Gór Beludżystanu. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23.10.2009 r.
16. Kamińska Katarzyna. Bezpłatne badania na obecność HIV. Polska-Głos Wielkopolski z dnia
15.10.2009 r.
17. Kaźmierczak Łukasz. Klątwa czarnej perły. Przewodnik Katolicki z dnia 25.10.2009 r.
18. Klucz do walki z AIDS. Nasz Dziennik z dnia 15.10.2009 r.
19. Kościelniak Piotr. Szczepionka, w którą nikt nie wierzył. Angora z dnia 04.10.2009 r.
20. Krężel Marcin. Niespodzianka, nadzieja i co dalej? Miasto z dnia 02.10.2009 r.
21. Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 27.10.2009 r.
22. Kwilecki Wojciech. Bionorica: mądrość natury, autorytet nauki. Gazeta Farmaceutyczna z
dnia 01.10.2009 r.
23. Mądra miłość. PARTY z dnia 05.10.2009 r.
24. Moyer Michael. Tak to się zaczęło. Świat Nauki z dnia 01.10.2009 r.
25. Niechciany podarunek na PCZ. Gazeta Częstochowska z dnia 29.10.2009 r.
26. Olechnowicz Magdalena. Testy na HIV bezpłatnie i anonimowo. Głos Pomorza-Słupsk z dnia
13.10.2009 r.
27. Pawłowicz Beata. Recepta w głowie. SHAPE z dnia 01.10.2009 r.
28. Pierwsza szczepionka na HIV. Na Żywo z dnia 15.10.2009r.
29. Pochrzęst-Motyczyńska Agnieszka. Informacje o HIV na kliknięcie myszy. Gazeta WyborczaWarszawa z dnia 06.10.2009 r.
30. Polska powinna lepiej dbać o ludzi zakażonych HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 15.10.2009 r.
31. Potocki Michał. Epidemia wirusa HIV dziesiątkuje Rosjan. Dziennik Gazeta Prawna z dnia
29.10.2009 r.
32. Programy edukacyjne. Medycyna Praktyczna z dnia 01.10.2009 r.
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33. Sabała Agata. Nowe portale o HIV. Życie Warszawy z dnia 06.10.2009 r.
34. Stanisławska Aleksandra. Nie tak nobliwa nagroda. Rzeczpospolita z dnia 02.10.2009 r.
35. Stanisławski Piotr. 10 rzeczy, których nie wiesz o AIDS. Przekrój z dnia 20.10.2009 r.
36. Sułkowska Agnieszka. Wałbrzych wygrywa z HIV? Nowe Wiadomości Wałbrzyskie z dnia
12.10.2009 r.
37. Szaman zna lekarstwo. Głos Koszaliński z dnia 29.10.2009 r.
38. Szaman zna lekarstwo. Głos Szczeciński z dnia 29.10.2009 r.
39. Testy na HIV. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 10.10.2009 r.
40. 3 x naj. Media i Marketing Polska z dnia 07.10.2009 r.
41. To badanie jest anonimowe. Gazeta Pomorza – Toruń z dnia 01.10.2009 r.
42. W Internecie fachowo i dyskretnie. Trybuna-Warszawa z dnia 06.10.2009 r.
43. Wyklęty geniusz. Newsweek z dnia 25.10.200 r.
44. Zagórski Sławomir. Ćwierć wieku walki. Tygodnik Powszechny z dnia 25.10.2009 r.
45. Zagórski Sławomir. Rosja zmaga się z AIDS. Gazeta Wyborcza z dnia 30.10.2009 r.
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