Raport nr 12/2009
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
grudniu 2009 roku.
WPROWADZENIE
Co roku 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Ludzie z
całego globu w tym dniu zakładają czerwone kokardki – symbol solidarności z osobami
zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.
Także w Polsce odbywają się z tej okazji różnego rodzaju uroczystości. Zazwyczaj w
tych dniach ogólnopolska i lokalna prasa poświęca problematyce HIV/AIDS więcej miejsca..
W grudniu bieżącego roku temat ten nie był jednak tak popularny jak w latach ubiegłych.
Dowodem na to jest ilość publikacji dotyczących obchodów 1 grudnia i związanych z nim
aspektów HIV/AIDS. W grudniu było ich 50. Dla porównania: w grudniu 2005 – 225, w tym
samym miesiącu 2006 – 186, grudzień 2007 r. przyniósł 137 publikacji, a w 2008 roku – 232.
Tematyka HIV/AIDS była obecna w prasie przez cały okres trwania kampanii „Wróć
bez HIV”. Do tej pory zaś szczególnie gazety lokalne interesowały się społecznymi
kampaniami przede wszystkim w okolicach Światowego Dnia AIDS.
Światowy Dzień AIDS, jak co roku, był okazją do głębszych rozważań na temat
HIV/AIDS. Pisano o sytuacji epidemiologicznej na świecie i w Polsce zaznaczając, że według
ekspertów liczba zakażeń w naszym kraju jest trzykrotnie wyższa niż podają statystyki.
Zwracano uwagę na drogi zakażenia wirusem i sposoby zapobiegania infekcji. Najwięcej
uwagi poświęcono wykonywaniu testów w kierunku HIV. Podkreślano, że Polacy zbyt
rzadko robią sobie badania przesiewowe na obecność przeciwciał HIV gdyż wierzą, że ten
problem ich nie dotyczy. Rozmówcy (lekarze i eksperci z tej dziedziny) przekonywali o
konieczności testowania i przestrzegali osoby, u których – mimo ryzykownych zachowań –
test nie potwierdził zakażenia HIV, aby w przyszłości zastanowiły się, zanim podejmą
jakikolwiek ryzykowny kontakt. Boimy się HIV, bo mało wiemy. Wielu unika poddania się
prostemu testowi w kierunku HIV, chociaż może to zrobić bezpłatnie i anonimowo. Lęk
budzi też społeczna stygmatyzacja osób zakażonych, która wciąż jest obecna.
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Warto też zwrócić uwagę na artykuły, opisujące nowy typ gruźlicy rozprzestrzeniający
się na świecie1 i zmiany skórne u chorego na AIDS2, a także na wyniki badań na temat
wiedzy o HIV/AIDS studentów jednego z polskich uniwersytetów.
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
grudniu 2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Rzeczpospolita
Dziennik Gazeta Prawna
Gazeta Pomorska
Głos Koszaliński
Miasto
Nowości
Kurier Poranny

Liczba publikacji
6
5
5
2
2
2
2
2
2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
grudniu 2009 roku
Kurier Poranny

2

Nowości

2

Miasto

2

Głos Koszaliński

2

Gazeta Pomorska

2

Dziennik Gazeta Prawna

2

Rzeczpospolita

5

Polska

5
6

Gazeta Wyborcza

EPIDEMIOLOGIA
W Polsce Dolny Śląsk wciąż w „czołówce”
1

Czarnowski Piotr. Nowy typ gruźlicy rozprzestrzenia się coraz szybciej. Dziennik Gazeta Prawna z dnia
29.12.2009 r.
2
Zmiany skórne u chorego na AIDS. Medycyna po Dyplomie z dnia 01.12.2009 r.
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Dolny Śląsk od czterech lat „bije rekordy” pod względem liczby zakażeń HIV.
Sytuacja się nie poprawia. W województwie dolnośląskim wykrywa się nawet cztery razy
więcej przypadków zakażenia HIV niż w innych regionach kraju. W ciągu ostatnich 25 lat
1978 Dolnoślązaków zakaziło się HIV, ale szacuje się, że osób zakażonych jest co najmniej
dwa razy tyle. W ciągu roku cztery osoby na 100 tys. mieszkańców Dolnego Śląska
dowiadują się o zakażeniu. Zakażeni to najczęściej młodzi, heteroseksualni ludzie, którzy
nigdy nie mieli do czynienia z narkotykami3.
Region łódzki na drugim miejscu
Jeszcze rok temu województwo łódzkie było na czwartym miejscu pod względem
liczbye zakażeń HIV. Teraz jest na drugim – jak wynika z danych PZH od kwietnia do
września. W tym czasie w Łódzkiem zdiagnozowano 41 nowych przypadków zakażeń HIV.
Najmłodszy pacjent miał 15 lat.
Według Krajowego Centrum ds. AIDS jest wiele powodów tak dużej liczby zakażeń
na terenie tego województwa. Łódzkie ma wysokie bezrobocie, a to obniża poczucie
bezpieczeństwa. Być może mbezrobotnym mieszkańcom tego regionu brakuje perspektyw,
dlatego mogą być bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań.że Jednocześnie
mają większą wiedzę dotyczącą sytuacji w których może dojść do zakażenia HIV, dlatego
coraz częściej robią testy4.
Województwo kujawsko-pomorskie
W ubiegłym roku przebadano 554 osoby. U 10 z nich wykryto obecność wirusa HIV.
Od marca do listopada tego roku w nowym punkcie w Toruniu wykonano 171 testów. Od
1985 roku w województwie kujawsko-pomorskim na AIDS zmarło 75 osób. Od początku
tego roku wirusa wykryto u 25 osób, zanotowano dwa nowe przypadki AIDS, a dwie osoby
zmarły5.
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
Świat przegrywa walkę z AIDS
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Elżbieta Węgrzyn. Przebadaj się i nie zarażaj innych. Polska-Gazeta Wrocławska z dnia 01.12.2009 r.,
Elżbieta Węgrzyn. Nie mam AIDS. A jesteś pewien? Polska- Gazeta Wrocławska z dnia 01.12.2009 r.
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Agnieszka Jasińska. Region łódzki w czołówce zakażeń wirusem HIV. Polska-Dziennik Łódzki z dnia
01.12.2009 r.
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Według szacunków UNAIDS, agendy ONZ zajmującej się walką z AIDS, na świecie
żyje obecnie około 33,4 mln osób żyjących z HIV. Każdego roku zakaża się ok. 2,5 mln osób,
co daje ok. 7,5 tys. zakażeń dziennie. Od momentu pojawienia się wirusa zakaziło się nim 60
mln osób, a 25 mln zmarło.
Najwięcej zakażonych mieszka w najbiedniejszych regionach naszego globu: w
Afryce Subsaharyjskiej (22,4 mln zakażonych i 1,4 mln zgonów), Azji Południowej i
Wschodniej (4,65 mln zakażonych, 340 tys. zgonów). Mieszkańcy tych regionów zmagają się
nie tylko z samą chorobą, lecz także z brakiem wody, chronicznym niedożywieniem, które
swoje źródło ma w bezrobociu, korupcji i braku dostępu do opieki zdrowotnej.
W 2000 roku ONZ postanowiła poprawić sytuację najbiedniejszych i opracowała tzw.
milenijne cele rozwoju. Należały do nich: eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie
powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równouprawnienia,
ograniczenie umieralności dzieci, poprawę opieki zdrowotnej, ograniczenie rozprzestrzeniania
się HIV, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi oraz
tworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. Cele te miały zostać
osiągnięte do 2015 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Z najnowszego
ONZ-owskiego raportu oceniającego realizację tych zamierzeń wynika, że 51 proc.
mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej żyje za dolara dziennie, w Południowej Azji wskaźnik
ten sięga 39 proc. ludności, a we Wschodniej – 16 proc. Ten sam raport mówi o ponurych
perspektywach dla osób żyjących w ubóstwie. Wiadomo, że bez znaczącego wzrostu
dochodów ludności, realizacja milenijnych celów będzie nierealna. Na dodatek w dobie
kryzysu bogatsze państwa nie będą wspierać finansowo ubogich krajów Afryki ani Azji, a bez
znaczących nakładów nie da się walczyć ani z HIV, ani innymi nękającymi te rejony
epidemiami.
HIV/AIDS na świecie w 2008 r.
- całkowita liczba osób żyjących z HIV/AIDS – 33,4 mln
- nowe infekcje HIV – 2,7 mln
- zgony z powodu AIDS – 2 mln (w ostatnich 5 latach liczba zgonów spadła o 20%)
- Ameryka Północna – 1,4 mln
- Karaiby – 240 tys.
- Ameryka Łacińska – 2 mln
- Europa Zachodnia i Środkowa – 850 tys.
- Afryka Północna, Bliski Wschód – 310 tys.
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- Afryka Subsaharyjska – 22,4 mln
- Europa Wschodnia, Azja Środkowa – 1,5 mln
- Azja Południowa i Południowo-Wschodnia – 3,8 mln
- Azja Wschodnia – 850 tys.
- Oceania – 59 tys.6
Obchody w Polsce
Obchody Światowego Dnia AIDS rozpoczęły się w Warszawie 30 listopada. W tym
dniu pod hasłem „Test na HIV. Test na odpowiedzialność” odbyła się konferencja prasowa,
która zainaugurowała kampanię edukacyjną propagującą wykonanie testu w kierunku HIV.
Konferencja zorganizowana została przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Instytut Praw
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W ramach kampanii zaplanowano plakaty i ulotki
edukacyjne z wizerunkami ambasadorów, którymi zostali Aleksandra Kwaśniewska i Jakub
Wesołowski. Materiały edukacyjne dostępne są w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
na terenie całego kraju, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w placówkach służby
zdrowia.
W Polsce do końca września bieżącego roku zarejestrowano 12 579 zakażeń HIV, z
tego 5,5 tys. przypadków wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach. Do pozostałych
zakażeń doszło najprawdopodobniej drogą kontaktów seksualnych (zarówno hetero-, jak i
homoseksualnych).
Szacuje się, że w naszym kraju żyje dziś 30-35 tys. osób zakażonych HIV. Blisko 70
proc. z nich o tym nie wie i nieświadomie zakaża swoich partnerów seksualnych. Tej sytuacji
można by zapobiec, gdyby osoby mające ryzykowne zachowania wykonałytesty na HIV.
Zakażenia HIV nie oko można rozpoznać bez zrobienia testu. Często na początku
objawia się gorszym samopoczuciem, nieznaczną gorączką, ogólnym zmęczeniem, ale
sytuacja szybko wraca do normy. Człowiek czuje się dobrze i taki stan może trwać latami.
Dlatego tak ważne jest, aby każdy poznał swój status serologiczny. Z HIV można przecież
żyć, pracować, nawet dochować się zdrowego potomstwa. Nie boimy się go tak, jak 15-20 lat
temu. Powstało wiele leków, dzięki którym latami można normalnie funkcjonować.
W Polsce osoby żyjące z HIV i chore na AIDS mają zapewnioną diagnostykę i
leczenie antyretrowirusowe, za które płaci minister zdrowia.Krajowe Centrum ds. AIDS,
agenda Ministerstwa Zdrowia, podejmuje również działania na polu profilaktyki HIV/AIDS,
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W oparciu o: Małgorzata Borkowska. Biednego wirus się ima. Trybuna z dnia 02.12.2009r., Choroba może
dotyczyć każdego. Nowości z dnia 01.12.2009 r.
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zmierzające do zahamowania wzrostu zakażeń HIV. Finansuje przede wszystkim punkty
konsultacyjno-diagnostyczne, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać testy w
kierunku HIV. Jest ich obecnie 28. Warto wspomnieć, że dr Anna Marzec-Bogusławska,
dyrektor Centrum, podczas niedawnej konferencji o AIDS w Moskwie dostała nagrodę
przyznawaną m.in. przez ECUO – organizację ludzi żyjących z HIV/AIDS we Wschodniej
Europie i Centralnej Azji7.
Lublin
1 i 2 grudnia w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej można było
wykonać bezpłatnie i anonimowo test w kierunku HIV. Na Lubelszczyźnie według
szacunków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z wirusem HIV żyje ok. 350
osób8.
Warszawa
W Warszawie, z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS, na Pałacu Kultury i Nauki
pojawiła się czerwona kokardka.. Już w sobotę 28.11.2009 r. w klubie „Galeria” odbył się
Charytatywny Koncert Galowy, w czasie którego zaśpiewali Ewelina Flinta i Szymon Wydra,
a

poprowadził

go

Michał

Piróg.

We wtorek 1 grudnia o 17.00 na Placu Zamkowym zapalono płomień nadziei.
W tym dniu w klubie „Rasko” odbyła się także impreza charytatywna, w której wystąpili
m.in.: Druga M - sobowtór Maryli Rodowicz, Lady Camilla, Dżaga - sobowtór Dody, Jurij
Mokriszczew – hipnotyzer oraz Maciej Nowak z Dzień Dobry TVN. W trakcie imprezy
przeprowadzono licytację atrakcyjnych fantów przekazanych przez znanych artystów, a cały
dochód z imprez został przekazany na profilaktykę HIV i walkę z AIDS9.
Organizatorami obchodów byli m.in. Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" i Grupa Trenerska
"Klamka",

którzy

na

stronach

internetowych

podali

program

obchodów.

Koszalin
W Koszalinie ok. 200 osób, głównie młodych, przemaszerowało spod pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego ulicą Andersa na Rynek Staromiejski. Młodzież z zespołów
7

Materiał w oparciu o: Sławomir Zagórski. HIV czyli pamiętaj o testach. Gazeta Wyborcza z dnia 02.12.2009r.,
Sylwia Czubkowska. Nawet 40 tys. Polaków może mieć wirusa HIV. Dziennik Gazeta Prawna z dnia
01.12.2009r. i inne
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Nie ryzykuj, zrób test na HIV. Polska – Kurier Lubelski z 1.12.2009r.
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Na podstawie: www.pozytywniwteczy.pl i www.klamka.org
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szkół nr 1, 3 i 9 z plakatami o tematyce HIV/AIDS skandowała hasło dobiegającej końca
kampanii: „Wróć bez HIV” Uczniowie chcieli w ten sposób przypomnieć, jakim zagrożeniem
dla życia jest zakażenie. Przed ratuszem członkowie stowarzyszenia Młodzi Demokraci
przedstawili inscenizację „Dopalacze – Wypalacze – Śmierć” dotyczącą igrania z
narkotykami. Happening zakończył się zapaleniem zniczy i uczczeniem minutą ciszy pamięci
zmarłych na AIDS.
W województwie zachodniopomorskim zarejestrowano do tej pory 468 zakażeń HIV.
Od 1985 roku do końca 2008 na AIDS w regionie zachorował 92 osoby, 32 zmarły. W tym
roku do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Koszalinie zgłosiło się 600 osób. Prawie
300 spośród nich wykonało test w kierunku HIV- u czterech osób wynik testu był
pozytywny10.
Kołobrzeg
Z okazji Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w
Kołobrzegu uczniowie rozwiązywali test dotyczący HIV/AIDS. Zdaniem uczestników
wymagana od nich wiedza wykraczała poza program szkolny. Zwyciężczynie- powiedziały,
że gdyby nie poszukiwania w internecie, ,mogłyby nie rozwiązać testu. Przyznały
jednocześnie, że wiedza na temat HIV/AIDS nadal jest bardzo mała – ludzie nie wiedzą
nawet, w jaki sposób można się zakazić11.
Zagórów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie byli organizatorami tegorocznego
Światowego Dnia AIDS. Uroczystości odbyły się w hali widowiskowej szkoły. Wzięli w nich
udział zaproszeni goście, wśród nich starosta powiatu słupeckiego, Powiatowy Inspektor
Sanitarny

w

Słupcy

i

przewodniczący

Rady

Rodziców

przy

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.
Na początku przedstawiono zagrożenia, jakie niesie ze sobą HIV/AIDS, potem odbył
się wykład na temat profilaktyki HIV/AIDS, epidemiologii, diagnostyki i poradnictwa, który
wygłosiła pani inspektor ze Słupcy. Podczas prelekcji wyjaśniała, w jaki sposób można się
zakazić HIV, jakie są objawy oraz jak można ustrzec się przed zakażeniem. Zwróciła też
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uwagę na ryzykowne zachowania, namawiając młodzież do refleksji na ten temat. PSSE
realizuje zadania w oparciu o Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV, a także o społeczne kampanie multimedialne organizowane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS. W ramach tych zadań odbyło się szkolenie Młodzieżowych Liderów
Zdrowia, zorganizowano Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS, przeprowadzono
konkurs plastyczny pod hasłem „ Nie daj szansy AIDS” oraz IX Powiatową Olimpiadę
Wiedzy o HIV/AIDS. Podczas uroczystości laureaci konkursu plastycznego i olimpiady
otrzymali nagrody i upominki12.
ASPEKTY MEDYCZNE
Wirus niedoboru odporności wciąż groźny
Należy zaznaczyć, że zakażenie HIV, choć nadal stanowi poważne zagrożenie, dzięki
stosowaniu skutecznych leków postrzegane jest przez pacjentów już nie jako choroba
śmiertelna, lecz przewlekła. Nowe leki nie eliminują wirusa, ale powodują, że osoba zakażona
może żyć przez kolejne 20-30 lat.
Drogą zakażenia są najczęściej kontakty seksualne, ale również kontakt z zakażoną
krwią. Może też nastąpić przeniesienie zakażenia z matki na dziecko, dlatego tak ważne jest,
aby każda kobieta w ciąży wykonała test w kierunku HIV. HIV nie przenosi się natomiast w
codziennych kontaktach z osobą zakażoną, na skutek korzystania z tych samych środków
higieny osobistej, toalety czy używania tych samych sztućców.
Objawy zakażenia bardzo często są niecharakterystyczne i mogą nie być, zarówno
przez pacjenta, jak i lekarza, wiązane z zakażeniem. W niektórych przypadkach pierwszym
sygnałem są częste choroby infekcyjne: zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie
zatok, zapalenie płuc. Ważną jednostką chorobową jest także gruźlica. U części pacjentów
mogą się pojawiać zmiany skórne. Należy również pamiętać, że u osób zakażonych HIV
znacznie częściej występują choroby nowotworowe, np. rak inwazyjny szyjki macicy,
chłoniaki nieziarnicze. Sygnałem sugerującym, że mogło dojść do zakażenia może być także
wystąpienie innej choroby przenoszonej drogą płciową.
Zakażenie HIV jest wciąż nieuleczalne. Nadal jest to choroba przewlekła, na którą są
coraz skuteczniejsze leki, trzeba je jednak zażywać dożywotnio.
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Tomasz Frankowski. Podziękowania dla pani Małgorzaty. Gazeta Słupecka z dnia 15.12.2009 r.
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W listopadzie bieżącego roku pojawiło się doniesienie, być może rewolucjonizujące w
przyszłości leczenie antyretrowirusowe – mówi dr n.med. Monika Bociąga-Jasik z Kliniki
Chorób Zakaźnych UJ CM. Naukowcom udało się wyizolować u osób zakażonych komórki
dendrytyczne (prezentujące układowi immunologicznemu antygeny wirusa, pełniące ważną
rolę w kształtowaniu odporności organizmu), a następnie namnożyć je w warunkach
laboratoryjnych i wstrzykiwać ponownie osobom zakażonym. Powodowało to stymulację
układu immunologicznego. Istnieje szansa, że nowe odkrycie umożliwi przerwanie w
pewnym momencie terapii antyretrowirusowej13.
Na tropie: koci HIV
Dokładna i wnikliwa analiza genomu wirusa HIV być może pozwoli na odkrycie jego
pochodzenia. Wirus zawiera informacje o przodkach, na których pasożytował. Naukowcy z
Nowego Jorku odnaleźli fragment DNA wirusa, który pochodzi od kota. Okazuje się, że FIV,
czyli koci odpowiednik HIV, może być jego bezpośrednim przodkiem. Wirus podczas
swojego cyklu reprodukcyjnego włącza swoje DNA do DNA zakażonego osobnika, a
następnie odtwarza się, wykorzystując komórkę gospodarza. Zdarza się, że podczas produkcji
wirusów oprócz swojego DNA zabierze „na pokład” fragment DNA gospodarza. Krótki
kawałek kociego DNA dostał się do FIV kilka milionów lat temu, a dziś w zmienionej wersji
można go zobaczyć w wirusie HIV14.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Zakaz wjazdu osób zakażonych HIV
Obecnie 13 krajów świata zakazuje wjazdu na swoje terytorium cudzoziemcom
zakażonym HIV. Należą do nich: Libia, Sudan, Arabia Saudyjska, Armenia, Mołdawia,
Rosja, Irak, Oman, Katar, Korea Południowa, Brunei. Wśród tych państw są także Stany
Zjednoczone, które zamierzają znieść ten zakaz w styczniu przyszłego roku15.
HIV wśród studentów
W Polsce, w przeciwieństwie do innych grup społecznych, rośnie liczba studentów
zakażonych HIV. Dane Krajowego Centrum ds. AIDS wskazują, że w 2006 r. aż 25 proc.
zgłaszających się na testy w kierunku HIV stanowili młodzi dorośli (jeszcze 5 lat temu była to
13
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Na podstawie: Marta Kuliś. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 20.12.2009 r.
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co 7-8 osoba). Ponad połowa nowych zakażeń HIV zdarza się wśród osób w wieku
studenckim. Co druga zakażona osoba nie ukończyła 29. roku życia i ma nie mniej niż 20 lat,
co oznacza, że rocznie u około 200-300 osób w tym wieku wykrywa się zakażenie HIV. Nie
wszyscy są jednak świadomi występującego w ich życiu ryzyka i nie wykonują badań.
Ważne jest zatem prowadzenie działań edukacyjnych na temat zakażeń HIV wśród
studentów. Powody konieczności takich działań:
1) Wirus HIV niejako zadomowił się w świadomości Polaków. Praktycznie każdy student
wie, że można się nim zakazić poprzez kontakt seksualny, transfuzję krwi i
niewysterylizowane igły. Ma też świadomość, że liczba zakażonych jest w Polsce stosunkowo
niska. Wiele osób jest przekonanych, że zakażenie HIV grozi wyłącznie tym, którzy
prowadzą bardzo bujne życie erotyczne, natomiast nie zdaje sobie sprawy, że jeden
przypadkowy kontakt seksualny (np. na imprezie) może spowodować zakażenie HIV, które
później zostanie przeniesione na stałego partnera. Wciąż wśród studentów obecny jest też
pogląd, że HIV to problem narkomanów i homoseksualistów.
2) Każde zakażenie jest ludzką tragedią, a zakażenie HIV może prędzej czy później oznaczać
także zachorowanie na AIDS. Warto więc, by wśród studentów wrosła świadomość
zagrożenia.
3) Wciąż obecne (również wśród studentów) stereotypy na temat zakażeń HIV. Osłabia to ich
czujność i powoduje, że niektóre zachowania ryzykowne nie są postrzegane jako potencjalna
przyczyna zakażenia, natomiast osoby zakażone są izolowane towarzysko, choć możliwość
zakażenia podczas utrzymywania nawet bliskich kontaktów przyjacielskich jest zerowa.
4) Potencjalne zagrożenie wzrostem liczby zakażeń z uwagi na poważną sytuację pod tym
względem na Ukrainie i Białorusi i katastrofalną na terenie Federacji Rosyjskiej. Szczególnie
powinny mieć to na uwadze władze uczelni na wschodzie kraju i przy granicy z obwodem
kaliningradzkim.
Działania takie już się rozpoczęły. Przed wakacjami na kilku uczelniach w Polsce
odbyła się akcja informacyjna „Niechciane podarunki”, będąca kolejnym elementem
kampanii „Ryzyko kochania”. Akcja obejmowała spotkania, dystrybucję gadżetów, konkursy
plastyczne, ale również możliwość szybkiego i bezpłatnego zrobienia testów w kierunku HIV.
Akcje te są dowodem na to, że jest sens i da się nawet niewielkimi środkami edukować na ten
temat.
A jaką wiedzę mają studenci na temat HIV/AIDS? Przeprowadzona przed wakacjami wśród
studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ankieta na temat poziomu wiedzy o
HIV/AIDS pokazała, że 14,5% ankietowanych nic na ten temat nie wie. Zaledwie 8 proc.
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rozmawiało o HIV z osobami dysponującymi fachową wiedzą, natomiast wielu z nich (30,8
proc.) wiedzę czerpie od znajomych. Okazuje się jednak, że znajomi najwyraźniej nie są zbyt
wyedukowani, bo wielu badanych było przekonanych, że HIV można zakazić się przez
trzymanie się za rękę, przytulanie, a nawet przez ukąszenie komara.
Badania wskazują, że 16,6 proc. ankietowanych często zmienia partnerów
seksualnych, a 8 proc. stosowało lub stosuje narkotyki dożylną iniekcji. Większość polskich
studentów jest przekonana, że problem HIV ich nie dotyczy. Tylko 13 proc. ankietowanych
olsztyńskich żaków rozmawiało z partnerem seksualnym na temat ewentualnego ryzyka, a
jedynie 12 proc. pytało partnera o przeszłość seksualną. 5 proc. zadeklarowało, że wraz z
partnerem badali się przed pierwszym kontaktem seksualnym.
Profesor Zbigniew Izdebski, znany seksuolog, w wywiadzie sprzed roku dla
miesięcznika studenckiego „Dlaczego?” powiedział, że jeszcze 5 lat temu po zajęciach
seksuologii w warszawskiej AM dotyczących dróg zakażeń HIV zgłaszało się do niego kilka
osób w ciągu miesiąca z informacją, że są zakażone. Ostatnio takich osób zgłasza się
kilkanaście w ciągu dwóch tygodni. Ubiegłoroczne badania Mazowieckiego Centrum
Zdrowia Publicznego pokazują z kolei, że co piąty warszawski student jest przekonany, iż
można zakazić się, jedząc z tego samego talerza.
Pewne zjawiska, które obserwujemy, wskazują, że liczba zakażeń wśród studentów
będzie rosnąć. I choć – jak wynika z obserwacji – polscy studenci nie prowadzą na ogół zbyt
bujnego życia erotycznego, są jednak tacy, których sposób życia jest wybitnie ryzykowny i
jest ich niestety coraz więcej16.
Osoby żyjące z HIV/AIDS - codzienne problemy
HIV/AIDS to jedyna choroba, przy której rodzina odwraca się od człowieka, zamiast
spieszyć mu z pomocą. Pokazują to wszystkie badania – podkreśla Michał Minałto, który
wraz ze Stowarzyszeniem Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus” przygotował raport
dotyczący jakości działania poradni dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. Dodaje, że
stygmatyzację chorych obserwuje się nawet wśród pracowników służby zdrowia.
Przykład takiego postępowania pokazała dziennikarka Gazety Wyborczej z Radomia.
Postanowiła sprawdzić, czy osoby żyjące z HIV/AIDS w tym mieście w razie potrzeby bez
problemu dostaną się do specjalisty. Okazuje się, że niestety dalej mamy do czynienia z
dyskryminacją zakażonych. Np. mogą oni mieć problemy z dostaniem się do prywatnego
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gabinetu ginekologicznego, wielu dentystów nie jest przygotowanych na przyjęcie
zakażonego, a kobieta z HIV nie wydepiluje nóg u kosmetyczki.
Anna Jurek, dziennikarka lokalnego wydania Gazety, przedstawiając się jako osoba
zakażona, próbowała zapisać się do stomatologa. Zadzwoniła do kilku gabinetów, w których
odpowiedziano jej, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma już zapisów. Poprosiła więc o
zapis na prywatną wizytę. Kiedy poinformowała, że jest osobą zakażoną, żaden z lekarzy nie
chciał jej przyjąć. Stomatolodzy tłumaczyli, że nie są przygotowani na takie zabiegi. Spośród
kilkunastu gabinetów, do których próbowała się dostać dziennikarka, tylko w jednej placówce
zgodzili się ją przyjąć.
Osoby żyjące z HIV/AIDS mają problem z wizytą nie tylko u dentysty. Kiedy jedna z
pacjentek zakażonych HIV musiała usunąć nadżerkę, ginekolodzy nie chcieli podjąć się tego
zabiegu właśnie z uwagi na jej zakażenie. Tylko jeden z lekarzy prywatnych gabinetów w
Radomiu zgodził się przyjąć pacjentkę i skierować ją do szpitala, by tam wykonać zabieg.
Niestety takie sytuacje jak w Radomiu zdarzają się w całym kraju. Nie może być tak,
że żyjący z HIV mogą się leczyć tylko w poradniach specjalistycznych zajmujących się
leczeniem HIV i AIDS. Jest rzeczą oczywistą, że każdy lekarz powinien mieć świadomość, że
jego potencjalny pacjent może być osobą zakażoną wirusem HIV, HCV lub HBV, i często
sam o tym nie wie17.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Warsztaty edukacyjne
Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy i Społeczny Komitet ds. AIDS przeprowadziły w
warszawskich liceach i gimnazjach warsztaty edukacyjne na temat HIV/AIDS.
Przed zajęciami organizatorzy przeprowadzili test, którego wyniki były – jak mówi
jeden z nich – zatrważające. Połowa uczniów sądziła, że wirusem można się zakazić przez
podanie ręki. Co piąty boi się zakażenia na szkolnym boisku. Według jednej trzeciej – HIV
przenoszą komary.
Organizatorzy mają nadzieję, że warsztaty przyczyniły się do zdobycia rzetelnej
wiedzy na temat HIV/AIDS i ryzyka zakażenia, ale też racjonalnego spojrzenia na sam
problem i zmiany postaw wobec osób żyjących z HIV/AIDS18.
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Wszystko o AIDS w Gimnazjum nr 5 w Płocku
Przez kilka dni Gimnazjum nr 5 w Płocku żyło tematyką AIDS. W szkole młodzież
uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach dotyczących tej choroby. Odbyło się także szereg
konkursów: plastyczny, wiedzy o uzależnieniach „Wolność”, języka angielskiego „AIDS –
How to express it in English?”, literacki „Kartka z pamiętnika” i multimedialny „AIDS –
moja prezentacja”. Uczniowie Gimnazjum nr 5 brali też udział w międzyszkolnym konkursie
„AIDS to także twój problem”, a klasa III c w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku. Podsumowaniem całej akcji
było przedstawienie przygotowane przez Koło Obywatelskie działające w gimnazjum.
Koordynatorka akcji powiedziała, że wszystkie działania miały na celu promowanie wśród
uczniów właściwych zachowań umożliwiających skuteczną ochronę przed HIV/AIDS oraz
zwrócenie uwagi na los zakażonych wirusem19.
POLITYKA PAŃSTWA
Uganda walczy z homoseksualistami
Ugandyjscy posłowie jeszcze w tym roku chcą przyjąć najbardziej restrykcyjną na
świecie ustawę antyhomoseksualną. Projekt zgłosił poseł Narodowego Ruchu Oporu
mającego w parlamencie zdecydowaną większość.
Już dziś homoseksualizm jest w Ugandzie przestępstwem, za które grozi 14 lat
więzienia. Według projektu karą za homoseksualizm będzie dożywocie, zaś wyrokami
śmierci karani będą ci spośród homoseksualistów, którzy są zakażeni HIV i uprawiają seks.
Pięć lat więzienia grozić będzie za „rozpowszechnianie i promocję homoseksualizmu”, 7 lat
natomiast za występowanie w obronie praw homoseksualistów. Nowe prawo nałoży także na
obywateli

Ugandy

obowiązek

informowania

policji

o

wszelkich

przejawach

homoseksualizmu. Za uchybienie temu obowiązkowi grozić będą 3 lata więzienia, także
członkom rodzin gejów. Na 7 lat zaś pójdzie do więzienia osoba, która wynajmie
homoseksualiście dom lub mieszkanie. W przypadku, gdy Ugandyjczycy dopuszczą się aktu
homoseksualnego za granicą, rząd będzie występował o ich ekstradycję.
Warto dodać, że w Ugandzie kampanią przeciwko homoseksualistom kieruje minister
ds. moralności, na co dzień członek jednego z Kościołów ewangelickich20.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w grudniu 2009 roku
1. Aładowicz Krzysztof. Statystyki ważniejsze od ludzi. Gazeta Wyborcza- Bydgoszcz z dnia
01.12.2009 r.
2. Bezpłatne badanie na HIV. Dziennik Wschodni z dnia 032.12.2009 r.
3. Bogusławska Weronika. Co drugi nie wie, że ma HIV. Nowości z dnia 02.12.2009 r.
4. Boimy się HIV, bo mało wiemy. Rzeczpospolita-Warszawa z dnia 02.12.2009 r.
5. Boimy się HIV, bo mało wiemy. Życie Warszawy z dnia 02.12.2009 r.
6. Borkowska Małgorzata. Biednego wirus się ima. Trybuna z dnia 02.12.2009 r.
7. Choroba może dotyczyć każdego. Nowości z dnia 01.12.2009 r.
8. Ciało i zdrowie. Bravo Girl z dnia 03.12.2009 r.
9. Cieśliński Piotr. Czy nauka może kłamać. Gazeta Wyborcza z dnia 30.12.2009 r.
10. Co drugi nie wie, że ma HIV. Express Bydgoski z dnia 02.12.2009 r.
11. Cosk Grażyna. Mamy wiedzę, ale nie stosujemy jej na co dzień. Dziennik Elbląski z dnia
01.12.2009 r.
12. Czarnowski Piotr. Nowy typ gruźlicy rozprzestrzenia się coraz szybciej. Dziennik Gazeta
Prawna z dnia 29.12.2009 r.
13. Czubkowska Sylwia. Nawet 40 tys. Polaków może mieć wirusa HIV. Dziennik Gazeta Prawna
z dnia 01.12.2009 r.
14. Fedorowicz Małgorzata. Do zakażenia jeden krok. Nowa Trybuna Opolska z dnia 05.12.2009
r.
15. Frankowski Tomasz. Podziękowania dla pani Małgorzaty. Gazeta Słupecka z dnia 15.12.2009
r.
16. Jagielski Wojciech. Uganda walczy z gejami. Gazeta Wyborcza z dnia 10.12.2009 r.
17. Jak dobrze mieć sąsiada. Polska-Dziennik Bałtycki z dnia 31.12.2009 r.
18. Jak skutecznie się ochronić. Tygodnik Płocki z dnia 29.12.2009 r.
19. Jasińska Agnieszka. Region łódzki w czołówce zakażeń HIV. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
01.12.2009 r.
20. Jurek Anna. Jak z HIV, to nie przyjmujemy. Gazeta Wyborcza-Radom z dnia 01.12.2009 r.
21. Kossobudzka Margit. Naukowe hity 2009. Gazeta Wyborcza z dnia 18.12.2009 r.
22. Kościelniak Piotr. 10 najważniejszych wydarzeń naukowych 2009 roku. Rzeczpospolita z dnia
24.12.2009 r.
23. Kuluś Marta. Proszę wstać! Nauka idzie. Angora z dnia 20.12.2009 r.
24. Michałowska- Kluczkowska Katarzyna. HIV wciąż traktujemy jak tyfus czy cholerę.. Kurier
Poranny z dnia 01.12.2009 r.
25. Michałowska- Kluczkowska Katarzyna. Zakażonych jest więcej niż mówią statystyki. Kurier
Poranny z dnia 01.12.2009 r.
26. Newsroom. Newsweek z dnia 06.12.2009 r.
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27. Nie ryzykuj, zrób test na HIV. Polska –Kurier Lubelski z dnia 01.12.2009 r.
28. Nieuświadomiony HIV. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.12.2009 r.
29. Niewińska Agnieszka. 20 tys. Polaków może nie wiedzieć, że ma HIV. Rzeczpospolita z dnia
01.12.2009 r.
30. Niewińska Agnieszka. 20 tys. Polaków może nie wiedzieć, że ma HIV. Rzeczpospolita –
Warszawa z dnia 01.12.2009 r.
31. O HIV/AIDS niestety nadal wiemy niewiele. Głos Koszaliński z dnia 02.12.2009 r.
32. O HIV w strugach deszczu. Miasto z dnia 02.12.2009 r.
33. Orlewska Danuta. Wirus niedoboru. Dziennik Polski z dnia 05.12.2009 r.
34. Prognoza z nowymi klasami leków w tle. Rynek Zdrowia z dnia 01.12.2009 r.
35. Rudynek Grzegorz. Zabawa wysokiego ryzyka od 100 złotych w górę. Metro z dnia
01.12.2009 r.
36. Sowińska Hanka. Urzędnik nie widzi problemu. Gazeta Pomorska z dnia 01.12.2009 r.
37. Stec Iwona. Dżuma XX wieku wciąż groźna. Głos Koszaliński z dnia 02.12.2009 r.
38. Światowy Dzień AIDS. Miasto z dnia 01.12.2009 r.
39. Terczyńska Beata. Boisz się, że masz HIV? Zamiast się bać, lepiej się zbadaj. Nowiny z dnia
01.12.2009 r.
40. Tomczyk Martyna. Nadzieja w wirusie HIV. Służba Zdrowia z dnia 14.12.2009 r.
41. U nas tylko jawnie i kosztownie. Czas Świecia z dnia 24.12.2009 r.
42. Ukraina wymiera. Nasz Dziennik z dnia 03.12.2009 r.
43. Węgrzyn Elżbieta. Nie mam AIDS. A jesteś pewien?. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia
01.12.2009 r.
44. Węgrzyn Elżbieta. Przebadaj się i nie zarażaj innych. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia
01.12.2009 r.
45. Wilkans Jakub. Halo, Masaj przy telefonie. Rzeczpospolita z dnia 11.12.2009 r.
46. Zagórski Sławomir. HIV, czyli pamiętaj o testach. Gazeta Wyborcza z dnia 02.12.2009 r.
47. Zakaz wjazdu do krajów osób zarażonych wirusem HIV. Gazeta Pomorska z dnia 04.12.2009
r.
48. Zakrzewisz Agnieszka. Ścieżka zdrowia. NIE z dnia 03.12.2009 r.
49. Zmiany skórne u chorych z AIDS. Medycyna po Dyplomie z dnia 01.12.2009 r.
50. Zrób test. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 01.12.2009 r.
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