Raport nr 11/2010
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w listopadzie 2010 roku.
WPROWADZENIE
W listopadzie na łamach polskiej prasy w 31 tytułach dzienników, gazet i czasopism
ukazało się 45 publikacji, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczyły problematyki
HIV/AIDS. Badania nad szczepionką we Włoszech, nowa metoda profilaktyki HIV,
najnowszy raport UNAIDS przedstawiający dane o HIV/AIDS na świecie – to najważniejsze
tematy poruszane w listopadowej prasie.
Dziennikarze opisywali także inne wydarzenia czy zjawiska, niezwiązane w sposób
bezpośredni z HIV/AIDS, takie jak np.
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odpornościowego), która może być stosowana jako skuteczna metoda leczenia nowotworów
oraz potencjalnie pomóc w leczeniu innych chorób takich jak np. AIDS1, nowe badania, które
pokazują, że niedawna ewolucja naszego gatunku przebiegała inaczej, niż przypuszczaliśmy2,
czy też mini słownik wyjaśniający często trudne do zrozumienia pojęcia: gen, genom, kod
genetyczny. 3
W prasie można było także znaleźć zapowiedzi związane ze Światowym Dniem
AIDS, który na całym świecie obchodzony jest 1 grudnia. W tym dniu rozpocznie się kolejna
kampania multimedialna przygotowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS, która w tym roku
przebiegać będzie pod hasłem ”Wiedza ratuje życie”. Jak co roku przed 1 grudnia więcej
miejsca poświęcono samemu wirusowi, opisując drogi zakażenia i sposoby zapobiegania
zakażeniu i przedstawiając dane epidemiologiczne z niektórych województw. Przebieg Dnia
Walki z AIDS, cele i założenia tegorocznej kampanii zostaną przedstawione w grudniowym
przeglądzie prasy.

1
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Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w listopadzie2010 roku
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Super Nowości
Dziennik Polski
Gazeta Pomorska
Newsweek
Świat Nauki
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EPIDEMIOLOGIA
HIV zatrzymany
Według najnowszego raportu UNAIDS są wyraźne znaki świadczące o tym, że
epidemia HIV/AIDS słabnie. Spada zarówno liczba zakażeń HIV, jak i zgonów z powodu
AIDS. Problemem są wciąż przypadki stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS.
W 2009 r. wirusem zakaziło się 2,6 mln osób, tj. o jedną piątą mniej niż w 1999 r.,
kiedy epidemia osiągnęła szczyt. Na zmniejszenie liczby zakażeń ma wpływ m.in. łatwiejszy
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dostęp do leków antyretrowirusowych – w 2004 r. stosowało je 700 tys. zakażonych,
natomiast w 2009 r. już 5 mln.
Regionem najbardziej dotkniętym epidemią jest wciąż Afryka Subsaharyjska, w której
dochodzi do 70 proc wszystkich nowych zakażeń. Ich poziom spada w Zambii, Zimbabwe,
Etiopii i Republice Południowej Afryki. Ekspertów z UNAIDS najbardziej niepokoi duży
wzrost zakażeń HIV i zgonów z powodu AIDS w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. 4
Na Podkarpaciu rośnie liczba zakażonych
Waldemar

Burzyński,

koordynator

Punktu

Konsultacyjno-Diagnostycznego

HIV/AIDS w Rzeszowie informuje, że do końca czerwca bieżącego roku odnotowano ogółem
216 zakażeń HIV. Przewiduje, że chorych w regionie jest trzykrotnie więcej, ale nie są tego
świadomi. Liczba osób HIV+ znajdujących się w rejestrze nie odzwierciedla jednak problemu
epidemiologicznego. Wpływa na to fakt ,,że osoby zachowujące się ryzykownie odmawiają
wykonywania badań, nawet w formie diagnostyki anonimowej. Dlatego tak bardzo ważne –
podkreśla Waldemar Burzyński - jest wykonanie testu w kierunku HIV, aby poznać swój
status serologiczny, w razie wyniku pozytywnego podjąć jak najszybciej terapię i nie narażać
innych na zakażenie.5
Brak świadomości zakażeń
Od wielu lat w Polsce istotnym problemem w obszarze chorób zakaźnych (także
przenoszonych drogą płciową) jest brak świadomości zakażenia. Wiele osób żyje z różnymi
wirusami, nie wiedząc o swoim zakażeniu. Tak jest np. w przypadku wirusa HIV i wirusów
wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV).
Zakażenie HIV u 40 procent chorych rozpoznaje się bardzo późno. Chorzy zakażeni
HIV przez wiele lat nie odczuwają żadnych dolegliwości i mogą być źródłem zakażenia dla
najbliższych. Oficjalnie zarejestrowano w Polsce prawie 13 tysięcy zakażeń HIV, szacuje się
jednak, że co druga osoba zakażona o tym nie wie. Swój status serologiczny możemy poznać
tylko wtedy, kiedy zrobimy test w kierunku HIV. Polacy, niestety, takich testów wykonują
wciąż za mało. Dotyczy to także kobiet w ciąży, co skutkuje często przeniesieniem zakażenia
z matki na dziecko. 6
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ONZ: Epidemia HIV powstrzymana. Gazeta Wyborcza z dnia 25.11.2010 r.
Anna Morawiec. Kilkaset osób ma HIV, ale o tym nie wie! Super Nowości z dnia 22.11.2010 r.
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ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS - ZAPOWIEDZI
W ostatnich dniach listopada w kilku miastach odbyły się różnego rodzaju spotkania
informacyjno-edukacyjne, które zainaugurowały Światowy Dzień AIDS, obchodzony
corocznie na całym świecie 1 grudnia.
Forum w Szczecinie
Dnia 26 listopada w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich miało miejsce V Forum
Młodzieżowe HIV/AIDS, którego uczestnikami była młodzież gimnazjalna i studenci. Forum
jest imprezą cykliczną organizowaną w ramach Światowego Dnia AIDS.
Na forum przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV i zachorowań
na AIDS na terenie województwa. W Zachodniopomorskiem od początku epidemii wykryto
516 przypadków zakażenia HIV, 94 osoby zachorowały na AIDS, 40 zmarło. Do Poradni
Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie tylko w listopadzie zgłosiło się
sześć osób. Liczba zakażeń od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Co roku
darmowym testom poddaje się około 1000 osób. W 2008 roku wirusa wykryto u 32 osób. W
zeszłym roku przebadano 1242 osoby (wśród nich ponad 200 kobiet w ciąży). Liczba
zakażonych w 2009 r. – 33 osoby.
Młodzi ludzie mieli także okazję wysłuchać wykładu dr n. med Magdaleny
Leszczyszyn-Pynka z SPWSZ w Szczecinie, która przekazała najważniejsze informacje
dotyczące HIV/AIDS w naszym kraju. Pani doktor podkreślała, że nie ma grup ryzyka, są
tylko ryzykowne zachowania. Najczęstsza droga zakażeń to kontakty seksualne. W ten sposób
zakaża się dziewięć na dziesięć osób. Tylko abstynencja seksualna i wierność może ochronić
przed wirusem, a stosowanie prezerwatyw możne znacznie zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Prezerwatywa to także ochrona przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciowąpodkreślała. Dodała, że w ciągu ostatnich dwóch lat w województwie zachodniopomorskim
zanotowano najwięcej w Polsce zakażeń kiłą. Zwróciła także uwagę na fakt, że śmiertelność z
powodu AIDS się zmniejsza. Są już bowiem skuteczne leki, które pozwalają żyć z tą chorobą.
Warunkiem jest jednak wykonanie testu w kierunku HIV, bo tylko w ten sposób można
sprawdzić swój status serologiczny i poddać się specjalistycznej terapii.
Specjaliści podkreślali, że bardzo ważne są działania profilaktyczne, w tym edukacja,
która powinna być dostosowana do odbiorcy. Stąd do młodych ludzi zgromadzonych w
Zamku Książąt Pomorskich przemawiali: lekarze, epidemiolodzy, przedstawiciele organizacji
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pozarządowych skupiających osoby żyjące z HIV/AIDS i ich bliskich. 7
Słupsk
W Słupsku na dzień 1 grudnia zaplanowano konferencję pod hasłem ”Młodzi bez
HIV”. Na spotkaniu w sali konferencyjnej Szkoły Policji wykład inauguracyjny wygłosiła
Maria Bank, certyfikowany edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie.
W październiku ubiegłego roku w Słupsku otwarto Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.
Przez ten czas badania w kierunku HIV wykonało tam 560 osób, wśród których najliczniejszą
grupę stanowili młodzi ludzie w wieku 20-30 lat, uczniowie i studenci. Do tej pory u jednej
osoby potwierdzono obecność wirusa HIV.8
Wrocław
Najwięcej osób zakażonych HIV mieszka na Dolnym Śląsku. O tym, jak rozwiązać
problem, o zbliżającej się kampanii informacyjnej, która rozpocznie się 1 grudnia w
Światowy Dzień Walki z AIDS rozmawiali we Wrocławiu specjaliści chorób zakaźnych. Dr
Brygida Knysz z Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu mówiła, że
nie wiadomo, co sprzyja większej liczbie zakażeń na tym terenie. Może to powodować np.
przygraniczne położenie regionu. Dolny Śląsk ma najlepszą w Polsce diagnostykę, tutaj
znajduje się najwięcej ośrodków, w których ludzie mogą wykonąć test na HIV– dodaje dr
Jacek Gąsiorowski, kierownik poradni HIV Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Do tej pory od
początku pierwszego wykrycia zakażenia w Polsce obecność wirusa HIV wykryto u 1,5 tys.
Dolnoślązaków. 9
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowe badania nad szczepionką
Zespół badaczy pod kierownictwem Barbary Ensoli, która od 10 lat pracuje nad
stworzeniem skutecznego leku przeciw AIDS, przystąpił do drugiej fazy badań nad
szczepionką przeciw HIV. Pierwsza faza badań nad włoską szczepionką przyniosła
obiecujące rezultaty.
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Agnieszka Stefan. Wiedzieć, aby zapobiegać. Kurier Szczeciński z dnia 29.11.2010 r., Anna Folkman.
Zakażamy się przez seks. Głos Szczeciński z dnia 27.11.2010 r., Anna Łukaszczyk. Lekceważymy AIDS. Gazeta
Wyborcza- Szczecin z dnia 27.11.2010 r.
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Szejda. Wirus atakuje Wrocław. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 16.11.2010 r.
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Badaniu poddano dotychczas 87 pacjentów w wieku 18-58 lat w 11 ośrodkach we
Włoszech. Eksperyment pokazał, że szczepionka wydaje się przywracać system
immunologiczny do stanu równowagi – wyjaśniła uczona. Według niej 48 tygodni po podaniu
preparatu wyniki pacjentów poprawiają się, a choroba przestaje nieść zniszczenie.10

Katechiny przeciw AIDS?
Bioaktywne związki zielonej herbaty wykazują szerokie spektrum działania
leczniczego. Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapeutyczną polifenoli, a
zwłaszcza galokatechin, które wykazują nie tylko aktywność przeciw wirusom grypy.
Interesującym aspektem jest także korzystny wpływ katechin (ekstraktu z zielonej herbaty) na
rozwój infekcji wirusem HIV-1 W związku z tym można mieć nadzieję, że kolejne badania
naukowe

umożliwią

zadawalające
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pełne

wyjaśnienie
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przeciwwirusowego galokatechin i ich pochodnych. Ich aktywność przeciwwirusowa stwarza
szansę na wprowadzenie do farmakoterapii nowych, leków, które mogą być użyteczne także
w walce z AIDS. 11
Nowa metoda profilaktyki przeciw HIV
„New England Journal of Medicine” pisze , że przyjmowany raz dziennie lek o nazwie
Truvada przez zdrowe osoby może zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV. Badania
przeprowadzono na grupie 2499 osób m.in. w Ekwadorze, Peru, Brazylii, Tajlandii i
Republice Południowej Afryki.
. 12
ASPEKTY SPOŁECZNE
Realizacja celów milenijnych
We wrześniu 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło Deklarację
Milenijną. Nieco później został przyjęty dokument „Milenijne Cele Rozwoju”. W
dokumencie tym wszystkie państwa ONZ, zarówno biedne jak i bogate, wyznaczyły sobie
cele, które do 2015 r. mają osiągnąć, by zmniejszyć ubóstwo oraz nierówności w dostępie do
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Szczepionka przeciw AIDS w zasięgu ręki. Super Nowości z dnia 15.11.2010 r.
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edukacji, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Takich celów ustalono osiem. Jako szósty
cel wyznaczono zwalczanie HIV, AIDS, malarii i innych chorób.
Według pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zajmują się analizą i
oceną pomocy, jaka trafia do biednych w ramach ONZ-owskiego programu ”Milenijne Cele
Rozwoju” ten cel jest najlepiej realizowany. Wszystko wskazuje na to, że rozprzestrzenianie
się HIV zostało zatrzymane, a od roku 1998 liczba nowo zakażonych jest coraz mniejsza.
Dostęp do opieki medycznej w 2008 r. miało 42 proc. żyjących z HIV/AIDS, co oznacza
ponad dwukrotny wzrost w ciągu kilku ostatnich lat (2005-2008). Wydaje się także, że
ograniczono liczbę przypadków malarii i gruźlicy. Autorzy raportu z tego roku podkreślają
jednak, że poziom finansowania jest niewystarczający. Twierdzą, że rocznie brakuje ok. 4,5
mld dolarów, by udało się zrealizować szósty cel milenijny. 13
Profesor Izdebski o ryzykownych zachowaniach Polaków
Zdaniem profesora Zbigniewa Izdebskiego, który od lat zajmuje się badaniem
ryzykownych zachowań seksualnych, Polacy często podejmują takie( np. seks bez
prezerwatywy), a to grozi zakażeniem wirusem HIV i chorobami przenoszonymi drogą
płciową. Mimo że minęło już ćwierć wieku od wykrycia pierwszego w Polsce zakażenia HIV,
jako kraj dalej mamy wielki problem z profilaktyką. Według profesora powodów takiego
stanu rzeczy jest kilka:
1) Ludzie gremialnie ignorują zagrożenie: - Wiedzą o HIV, znają zagrożenie, ale mimo
to podejmują ryzykowne zachowania.
2) Chaos informacyjny: - Młody człowiek wie, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko
zakażenia HIV, ale w szkole otrzymuje informację, że nie chroni wcale, więc
rezygnuje z jej używania. Jedna czwarta nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
uważa, że prezerwatywa słabo zabezpiecza przed infekcjami przenoszonymi drogą
płciową i zakażeniem HIV. A ona naprawdę zmniejsza ryzyko.
3) Na wsi prezerwatywa używana jest raczej jako środek antykoncepcyjny niż w celu
zmniejszenia ryzyka zakażenia. Jeśli dziewczyna stosuje antykoncepcję często jej
partner rezygnuje z prezerwatywy.
Z badań prowadzonych przez profesora wynika też, że młodzież drugich klas
ponadgimnazjalnych częściej korzysta z prezerwatywy przy pierwszym w życiu stosunku
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Włodzimierz Knap. Jak pokonać 8 plag ludzkości. Dziennik Polski ( Magazyn Piątek) z dnia 19.11.2010 r.
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(80 proc.), niż podczas kolejnych (57 proc.). Aż 20 proc. „zabezpiecza się” stosunkiem
przerywanym. Starsi też nie są lepiej uświadomieni. W ostatnich badaniach profesora
Izdebskiego wykonanych na zlecenie Polpharmy niemal połowa z 10 tysięcy
ankietowanych internautów przyznała się do kontaktów seksualnych poza stałym
związkiem, a 42 proc. z tej połowy nie korzystało przy tym z prezerwatyw. W Polsce
mamy ponad 13 tysięcy zarejestrowanych przypadków zakażenia HIV, ale tak naprawdę
dane szacunkowe są trzy razy wyższe. Większość zakażonych o tym nie wie, gdyż nigdy
się nie badała –mówi profesor. 14
INNE
Sanepid ostrzega: fałszywy lek!
Na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia Państwowy Zakład Higieny wydał
komunikat, w którym ostrzega przed kupnem preparatu o nazwie Miracle Mineral Solution.
W Internecie produkt ten sprzedawany jest jako naturalny środek mineralny skuteczny w
leczeniu wielu chorób, m.in. HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby czy nowotworów.
Tymczasem nie jest to żaden suplement diety ani lekarstwo, tylko produkt do dezynfekcji i
uzdatniania wody pitnej – wyjaśnia Jan Bondar, rzecznik GIS-u.15
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w listopadzie 2010 roku

1. Andrearczyk Wojciech. Chorzy są w domach - potrzebni wolontariusze. Gazeta Braniewska z
dnia 19.11.2010 r.
2. Barczewski Andrzej. Rozmowy o seksie. Express Ilustrowany z dnia 03.11.2010 r.
3. Borysewicz Leszek. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Medycyna po Dyplomie z dnia 01.11.2010
r.
4. Carowicz Grzegorz. Szybciej, taniej i za rogiem. Menadżer Zdrowia z dnia 01.11.2010 r.
5. Czajkowska-Malinowska Małgorzata. Nie ignoruj POCHP. Gazeta Pomorska z dnia
03.11.2010 r.
6. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS. Kurier Poranny z dnia 29.11.2010 r.
7. Dobrze radzę. Gwarek z dnia 30.11.2010 r.
8. Folkman Anna. Zakażamy się przez seks. Głos Szczeciński z dnia 27.11.2010 r.
14
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Aleksandra Krzyżańska- Gumowska. Batonik, lizak, prezerwatywa. Wprost z dnia 29.11.2010 r.
Angelina Kosiek. Sanepid ostrzega przed fałszywym lekarstwem. Gazeta Wyborcza- Kielce z dnia 18.11.2010

r.
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9. Infodiagnoza. Na Żywo z dnia 04.11.2010 r.
10. Informatyka, bezpieczeństwo, zdrowie. Gazeta Wyborcza-Kraków (dodatek: Dodatek) z dnia
16.11.2010 r.
11. Inżynieria żywych tkanek pomoże chorym. Dziennik Polski (dodatek: Dodatek) z dnia
16.11.2010 r.
12. Kasperska Marzena. AIDS to choroba przewlekła. Gazeta Wyborcza – Wrocław z dnia
17.11.2010 r.
13. Knap Włodzimierz. Jak pokonać 8 plag ludzkości. Dziennik Polski (dodatek: Magazyn Piątek)
z dnia 19.11.2010 r.
14. Kosiek Angelina. Sanepid ostrzega przed fałszywym lekarstwem. Gazeta Wyborcza – Kielce z
dnia 18.11.2010 r.
15. Kossobudzka Margit. Zapomnij o przeziębieniu. Jest nowy sposób na walkę z wirusami.
Gazeta Wyborcza z dnia 04.11.2010 r.
16. Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra. Balonik, lizak, prezerwatywy. Wprost z dnia 29.11.2010
r.
17. Lek na AIDS zapobiega zakażeniu. Rzeczpospolita z dnia 25.11.2010 r.
18. Lipko Paweł. W szponach półpaśca. Życie na gorąco z dnia 18.11.2010 r.
19. Łukaszuk Anna. Lekceważymy AIDS. Gazeta Wyborcza-Szczecin z dnia 27.11.2010 r.
20. Moraniec Anna. Kilkaset osób ma HIV, ale o tym nie wie! Super Nowości z dnia 22.11.2010 r.
21. Nieświadomi nosiciele HIV. Newsweek z dnia 28.11.2010 r.
22. Nowości. Dziennik Polski z dnia 20.11.2010 r.
23. Olechnowicz Magdalena. Jutro dzień bez AIDS. Głos Pomorza-Słupsk z dnia 30.11.2010 r.
24. ONZ: epidemia HIV powstrzymana. Gazeta Wyborcza z dnia 25.11.2010 r.
25. Orlewska Danuta. Prątki podatne na gruźlicę. Dziennik Polski (dodatek: Pejzaż) z dnia
06.11.2010 r.
26. Paliwoda Paweł. Rosja gardzi słabeuszami. Gazeta Polska z dnia 24.11.2010 r.
27. Pigułka na HIV. Gazeta Pomorska z dnia 27.11.2010 r.
28. Pigułka na HIV. Gazeta Pomorska- Toruń z dnia 27.11.2010 r.
29. Pritchard Jonathan. Jak zmienia się człowiek. Świat Nauki z dnia 01.11.2010 r.
30. Przedbecikowe. NIE z dnia 04.11.2010 r.
31. Rajczyk Piotr. Ciekawe akronimy. Angora z dnia 21.11.2010 r.
32. Rotkiewicz Marcin. Mózg to żadna tajemnica. Polityka z dnia 06.11.2010 r.
33. Różewski Filip Daniel. Grypę będziemy leczyć… herbat?. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.11.2010 r.
34. Shute Nancy. We mgle nadziei. Świat Nauki z dnia 01.11.2010 r.
35. Siedlecka Ewa. To ma być ustawa o równości? Ona dyskryminuje. Gazeta Wyborcza z dnia
05.11.2010 r.
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36. Stawiszyński Tomasz. Czas głupców. Newsweek z dnia 28.11.2010 r.
37. Stefan Agnieszka. Wiedzieć, aby zapobiegać. Kurier Szczeciński z dnia 29.11.2010 r.
38. Szczepionka przeciw AIDS w zasięgu ręki. Super nowości z dnia 15.11.2010 r.
39. Szejda Anna. Wirus atakuje Wrocław. Polska - Gazeta Wrocławska z dnia 16.11.2010 r.
40. Ten wirus! Tele Świat z dnia 15.11.2010 r.
41. Tomczak Jolanta. Medycyna nie dla Afryki. Nasz Dziennik z dnia 19.11.2010 r.
42. Wiercińska-Drapało Alicja. Wiele osób zarażonych chorobami zakaźnymi nie jest tego
świadomych. Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Dodatek3) z dnia 24.11.2010 r.
43. Wirus, który może dotknąć każdego. Echo Turku z dnia 30.11.2010 r.
44. Woźniak Olga. To jest do pojęcia. Zwierciadło z dnia 01.11.2010 r.
45. Zdrowy z urojenia. Forum z dnia 02.11.2010 r.
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