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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
lutym 2010 roku.

WPROWADZENIE
W lutym na łamach krajowej prasy w 12 tytułach gazet i czasopism ukazało się
26 publikacji związanych z problematyką HIV/AIDS. Tylko 4 tytuły drukowały więcej niż
jedną informację na ten temat.
Wśród tej niewielkiej liczby doniesień dominowały dwa tematy: wyznanie
dziennikarza BBC, który publicznie przyznał się do uduszenia swojego partnera chorego na
AIDS i nowy program profilaktyczno-leczniczy, mający doprowadzić w ciągu pięciu lat do
zahamowania epidemii AIDS na świecie. Należy zaznaczyć, że najwięcej doniesień na każdy
z wyżej wymienionych tematów ukazało się w jednym dzienniku i jego lokalnych wydaniach
(Polska).
W prasie znalazła się też krótka informacja o prowadzonej przez Grupę Edukatorów
Seksualnych „Ponton” akcji - ”Zarażaj miłością, nie zakażaj HIV”. Była to jedyna w tym
roku akcja zorganizowana w Walentynki w Warszawie, która znalazła odzwierciedlenie w
prasie.
Warto też zwrócić uwagę na wywiad z prof. Krzysztofem Niemcem, laureatem
tegorocznej Nagrody św. Kamila i na nowy portal internetowy, założony z myślą o
zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Tabela
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
lutym 2010 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.

Tytuł
Polska*
Gazeta Wyborcza*
Polityka
21 wiek

Liczba publikacji
12
2
2
2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i Dziennika Polska
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EPIDEMIOLOGIA
Nowy program profilaktyczno-leczniczy może zahamować epidemię AIDS
Dr

Brian

Williams

z

Południowoafrykańskiego

Ośrodka

Modelowania

Epidemiologicznego na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nauki, która
odbyła się w San Diego, przedstawił nową koncepcję, mającą doprowadzić do opanowania
światowej epidemii AIDS w ciągu najbliższych pięciu lat. Głównym źródłem osiągnięcia tego
celu ma być nowy program profilaktyczno-leczniczy.
Program zakłada, że wszyscy mieszkańcy regionów podwyższonego ryzyka mają być
poddani testom w kierunku HIV, a wszystkie osoby, u których wykryto obecność wirusa mają
być poddane leczeniu antyretrowirusowemu. Taka zmasowana terapia uratowałaby życie nie
tylko milionom ludzi, ale także zapobiegłaby przenoszeniu się HIV, ponieważ – jak twierdzi
Williams – zakażeni uświadomiliby sobie, że mogą przenosić wirusa i obniżyłaby się ich
zakaźność. Ponadto można także oczekiwać, że liczba związanych z AIDS zachorowań na
gruźlicę zmniejszy się o połowę. Uczony przyznaje jednocześnie, iż na początku taka
inicjatywa byłaby bardzo kosztowna – w samej Afryce Południowej pochłaniałaby co
najmniej 3 mld dolarów rocznie. Te nakłady szybko by się zwróciły, ponieważ spadłyby
koszty opieki nad osobami chorymi na AIDS, a także zmalałyby straty gospodarcze
spowodowane zachorowaniami i zgonami osób zakażonych HIV.
Już niedługo w Afryce Południowej mają rozpocząć się badania pilotażowe,
zaproponowane przez epidemiologa. Światowa Organizacja Zdrowia zapowiedziała pomoc
dla nowej strategii, jeśli jej skuteczność zostanie potwierdzona. Program może też liczyć na
wsparcie Krajowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, na czele którego stoi wpływowy
naukowiec Anthony Fauci – gorący zwolennik tej metody. Instytucja ta sfinansuje podobne
do południowoafrykańskich próby w Waszyngtonie i Nowym Jorku, gdzie również liczba
zakażeń jest bardzo znaczna.
Już dawno udowodniono, że leki antyretrowirusowe tak skutecznie hamują działanie
HIV, że w krajach rozwiniętych, gdzie pacjenci mają dostęp do tych kosztownych środków,
zgony na AIDS stają się coraz rzadsze. Niestety na całym świecie tylko 12 proc.
seropozytywnych osób ma dostęp do terapii farmakologicznej. Wiadomo też, że leki
antyretrowirusowe nie tylko nie dopuszczają do rozwinięcia się AIDS, ale również
zmniejszają stężenie wirusa we krwi pacjenta nawet 10 tys. razy. Oznacza to, że
prawdopodobieństwo zakażenia innej osoby podczas stosunku seksualnego bez zabezpieczeń
jest 25 razy mniejsze niż w przypadku osoby nieleczonej. Dr Williams twierdzi, że trzeba
wykorzystać to zjawisko do zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Warunkiem
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powodzenia jest coroczne testowanie się mieszkańców obszarów podwyższonego ryzyka, aby
można było rozpocząć leczenie jak najszybciej po wykryciu infekcji. Trzeba też zadbać o to,
aby pacjenci systematycznie zażywali leki. Pierwsze programy realizowane w Kenii,
Botswanie i Malawi pokazały, że regularne badania i odpowiedzialne zażywanie leków przez
żyjących z HIV jest w Afryce możliwe.
Wśród naukowców jest dużo zwolenników programu, ale są i tacy, którzy uważają, że
tego rodzaju projekty raczej nie zatrzymają epidemii, ponieważ z epidemiologicznego punktu
widzenia najgroźniejsze są pierwsze miesiące po zakażeniu, toteż w większości przypadków
HIV zostanie przekazany dalej przed corocznym testem.
Biorąc pod uwagę, że do tej pory nie udało się stworzyć skutecznej szczepionki
przeciwko HIV, na razie agresywny program leczenia jest jedyną propozycją zapanowania
nad chorobą, która dotyka ponad 33 mln ludzi na świecie i zabija 2,1 mln chorych rocznie1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nadzieja nowej szczepionki
Od 25 lat w laboratoriach całego świata próbuje się stworzyć skuteczną szczepionkę
przeciw HIV. W historii badań nad szczepionką odnotowano tak wiele porażek, że z czasem
zwątpiono w możliwość osiągnięcia sukcesu. Dlatego cały świat z nadzieją patrzy na rezultaty
zakończonej III fazy testów klinicznych prowadzonych w Tajlandii. I choć ich wstępne
wyniki obudziły nadzieję (nowa szczepionka w jakimś stopniu chroniła przed zakażeniem), to
ponowna analiza danych wykazała, że efekt profilaktyczny może być tylko dziełem
przypadku. Mimo to zainteresowanie poszukiwaniem szczepionki znów odżyło. Tajlandzkie
badanie było największym do tej pory testem szczepionki. Rozpoczęto je w 2003 roku, objęło
ponad 16 tys. osób i kosztowało 105 milionów dolarów amerykańskich.
Dennis Burton, immunolog ze Scripps Research Institute w La Jolla w Kalifornii,
twierdzi, że wiele kwestii dotyczących tego badania wciąż nie jest jasnych. Według niego to,
że uczestników testu nie szukano w populacjach szczególnie narażonych na zakażenie HIV
(np. wśród osób przyjmujących dożylnie narkotyki), a rekrutowano ich spośród społeczności,
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heteroseksualne pozostające w stałych związkach monogamicznych) spowodowało, że liczba
zachorowań była mała, co mogło mieć wpływ na wyniki badania.
Niektórzy naukowcy są jednak przekonani, że badanie dostarczyło wielu użytecznych
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danych. Jerome Kim, współautor publikacji na temat tajlandzkiego badania, zamieszczonej w
październikowym numerze New England Journal of Medicine, mówi, że uzyskano kolejne
przesłanki świadczące o tym, że opracowanie szczepionki przeciw HIV jest realne.
Zwolennicy szczepionki przypominają także wnioski z nieudanego, zakończonego w
II fazie, badania klinicznego STEP firmy Merc. Choć w 2007 roku badanie zostało
wstrzymane, uzyskane wówczas rezultaty, wskazujące m.in., że możliwe jest zablokowanie
zakażania komórek przez pewne szczepy wirusa HIV, będą przydatne - zdaniem Kima – w
interpretacji wyników badania z Tajlandii. Ponowna analiza przerwanego badania STEP
zawierała także nowe ostrzeżenie. Okazało się bowiem, że nośniki adenowirusowe, które
miały dostarczać do organizmu niektóre geny wirusa HIV i są wykorzystywane również w
konstrukcji innych szczepionek, mogą zwiększać ryzyko zakażenia komórek układu
odpornościowego.
Obecnie na modelach zwierzęcych przeprowadza się nowe testy. W instytutach
amerykańskiej armii próbuje się zastosować podtypy A, C i E wirusa, zamiast sprawdzanego
w Tajlandii podtypu B. Inne organizacje, na przykład JAVI, Karolinska Institut w
Sztokholmie czy szwajcarska organizacja pożytku publicznego Euro-Vacc, a także
producenci szczepionek, badają już nowe preparaty.
Wszyscy zaangażowani w walkę z AIDS mają nadzieję, że ten wysiłek przyniesie
wreszcie efekty, zwłaszcza że opracowanie skutecznej szczepionki przeciw HIV staje się
coraz pilniejszą sprawą. Pomimo ogromnego postępu w terapii, zakażenie prowadzące do
rozwoju AIDS jest dalej nieuleczalne. Skuteczna profilaktyka zakażeń mogłaby uratować
miliony ludzi i znacząco obniżyć koszty związane z terapią żyjących z HIV2.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Świadomie zakażał
Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się proces 30-letniego mężczyzny
oskarżonego o narażanie na zakażenie HIV trzech osób: jednej kobiety i dwóch mężczyzn.
Prokuratura zarzuca oskarżonemu, że przez prawie półtora roku uprawiał seks ze swoja stałą
partnerką bez zabezpieczenia, choć wiedział, że jest zakażony HIV. W tym czasie miał
również dwóch partnerów homoseksualnych, a jednego z nich zmusił do współżycia grożąc,
że ujawni jego orientację seksualną. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zarzuca
prokuraturze, że się pomyliła, a mediom, że robią z tego sensację. Z informacji posiadanych
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przez policję wynika, że mężczyzna miał wielu partnerów seksualnych. Jednak zeznawać
przeciwko niemu zgodziły się tylko trzy osoby. Pozostałe odmówiły złożenia doniesienia.
W Poznaniu w ubiegłym roku zarejestrowano 40 nowych zakażeń, w 2008 roku
zanotowano ich 30. Prawdziwa liczba zakażeń nie jest znana. Ze statystyk poznańskiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że HIV zakażają się najczęściej młodzi ludzie w wieku
20-40 lat. Dużą grupę stanowią homoseksualiści, ale oczywiście problem dotyczy również
związków

heteroseksualnych.

Pracownicy

Wielkopolskiej

Stacji

Krwiodawstwa

i

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej namawiają do wykonywania testów w
kierunku HIV. Zwracają uwagę, że problem zakażenia to nie tylko – jak często się uważa –
problem, który dotyka homoseksualistów, kobiet sprzedających usługi seksualne czy też osób
przyjmujących narkotyki w iniekcjach, ale może dotknąć każdego3.
Zabił z miłości?!
Brytyjczycy są poruszeni wyznaniem Raya Goslinga, legendarnego dziennikarza
BBC, znanego autora setki filmów dokumentalnych i reportaży radiowych, znanego także z
obrony praw homoseksualistów. W publicznym wystąpieniu przyznał się do zabójstwa
swojego kochanka chorującego na AIDS. Powiedział, że zrobił to, aby partner dłużej nie
cierpiał. Przyznał, że kiedy lekarze oświadczyli, iż nic już nie mogą zrobić dla chorego, on po
ich wyjściu udusił go poduszką.
Gosling broni się przekonując, że miał czyste i szlachetne intencje. Mówi, że zawarł z
kochankiem umowę, w której obiecał, że nie pozwoli mu cierpieć. Jego partner – twierdzi bardzo bał się cierpienia. On sam natomiast, podejmując taką decyzję, kierował się jedynie
miłością do przyjaciela.
Dziennikarz został aresztowany. Sąd będzie musiał ustalić kwalifikację czynu. Od niej
będzie zależało, czy będzie odpowiadał za pomoc w samobójstwie, czy też uznany zostanie za
mordercę. Po wyznaniach Raya Goslinga na nowo na Wyspach rozgorzała dyskusja o prawie
do eutanazji4.
Nowy portal społecznościowy dla „pozytywnych”
Od stycznia osoby zakażone HIV i chore na AIDS mogą się spotykać i porozmawiać
w sieci na stronie portalu Pozytywni.net. Autorzy strony wyjaśniają, że portal powstał po to,
3

Kinga Skrzypczak. HIV – problem homo i hetero. Poznaniak z dnia 19.02.2010 r.
Na podstawie: Kazimierz Sikorski. Zabił kochanka, bo umierał na AIDS. Polska z dnia 19.02.2010 r., Dorota
Bandurska. Zabiłem kochanka. Fakt z dnia 19.02.2010 r., Prezenter BBC zabił z litości. Rzeczpospolita z dnia
18.02.2010 r.
4

5

by pomóc ludziom dotkniętym problemem HIV/AIDS. Po założeniu konta jego użytkownicy
mogą pisać do siebie, przesyłać zdjęcia i filmy, dyskutować na forum. Mogą też przeczytać
poradniki dla osób, które nie wiedzą zbyt dużo o HIV/AIDS, jak żyć z wirusem, gdzie
zadzwonić w razie problemów.
Na Pozytywni.net mogą rejestrować się też osoby zdrowe. Jego twórcy mówią, że nie
chcą tworzyć portalu społecznościowego wyłącznie dla osób zakażonych, gdyż powstałoby
wtedy „swoiste internetowe getto”. Każdy zdrowy w serwisie to dowód na rosnącą w kraju
tolerancję - dodaje jeden z założycieli strony5.

INNE
Profesor Niemiec laureatem Nagrody św. Kamila
W Światowym Dniu Chorego lekarzy, instytucje i organizacje będące wzorem w
opiece nad matką i dzieckiem uhonorowano nagrodami św. Kamila, patrona chorych i
pracowników służby zdrowia. Jednym z tegorocznych laureatów został prof. Krzysztof
Niemiec, obecnie dyrektor Kliniki Położnictwa i Kliniki Zdrowia Kobiety w szpitalu
Medicover w Warszawie. Kapituła doceniła jego wkład w rozwój standardów opieki nad
rodzącymi pacjentkami zakażonymi HIV6.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lutym 2010 roku
1. AIDS można zahamować w ciągu 5 lat. Polska-Kurier Lubelski z dnia 22.02.2010 r.
2. Bandurska Dorota. Zabiłem kochanka. Fakt z dnia 19.02.2010 r.
3. Czarnecki Łukasz. Infekcje od A do Z. 21 wiek z dnia 01.02.2010 r.
4. Fronczak Dorota. Kobiety będą rodzic po ludzku. Gazeta Wyborcza z dnia 13.02.2010 r.
5. Gwiazda Katarzyna. Selen pod lupą. VITA z dnia 01.02.2010 r.
6. Harmon Katharine. Odnowiona nadzieja. Świat Nauki z dnia 01.02.2010 r.
7. Henderson Mark. Unikalna szansa na powstrzymanie epidemii AIDS na świecie. Polska (
dodatek) z dnia 27.02.2010 r.
8. Henderson Mark. Unikalna szansa na powstrzymanie epidemii AIDS na świecie. Polska –
Gazeta Krakowska (dodatek) z dnia 27.02.2010 r.
9. Henderson Mark. W ciągu pięciu lat świat będzie mógł zatrzymać epidemię AIDS. Polska z
dnia 23.02.2010 r.
10. Henderson Mark. W ciągu pięciu lat świat będzie mógł zatrzymać epidemię AIDS. Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 23.02.2010 r.
11. Małe wielkie wiadomości. 21 wiek z dnia 01.02.2010 r.
12. Monkos Anna. Nie chcą, by gej oddawał krew. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 05.02.2010 r.
13. Pierwszy portal dla pozytywnych. Polska-Głos Wielkopolski z dnia 03.02.2010 r.
14. Prezenter BBC zabił z litości. Rzeczpospolita z dnia 18.02.2010 r.
15. Sikorski Kazimierz. Zabił kochanka, bo umierał na AIDS. Polska z dnia 19.02.2010 r.
16. Sikorski Kazimierz. Zabiłem kochanka, zrobiłem to z litości. Polska- Gazeta Krakowska z
dnia 19.02.2010 r.
17. Sikorski Kazimierz. Zabiłem mojego kochanka z litości. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
19.02.2010 r.
18. Sikorski Kazimierz. Zabiłem mojego kochanka z litości. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
19.02.2010 r.
19. Sikorski Kazimierz. Zabiłem mojego kochanka z litości. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
19.02.2010 r.
20. Sikorski Kazimierz. Zabiłem mojego kochanka z litości. Polska – Kurier Lubelski z dnia
19.02.2010 r.
21. Skrzypczak Kinga. HIV - problem homo i hetero. Poznaniak z dnia 19.02.2010 r.
22. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Dziennik Polski z dnia 20.02.2010 r.
23. Uhlig Dominik. Pozytywni.net w sieci. Gazeta Wyborcza z dnia 03.02.2010 r.
24. Walewski Paweł. Cząsteczki nadziei. Polityka z dnia 20.02.2010 r.
25. Zarażaj miłością, nie HIV. Dziennik Wschodni z dnia 15.02.2010 r.
26. Znów Zuma. Polityka z dnia 13.02.2009 r.
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