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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w kwietniu 2011 roku.
WPROWADZENIE
Miesiąc kwiecień pod względem drukowanych publikacji związanych z problematyką
HIV/AIDS był miesiącem „wyjątkowym”. Jego „wyjątkowość” polega na tym, że jeszcze w
żadnym miesiącu - począwszy od stycznia 2005 roku, odkąd w Krajowym Centrum ds. AIDS
zaczęto sporządzać comiesięczne raporty opracowane na podstawie monitoringu prasy
dotyczącej różnorakich aspektów problematyki HIV/AIDS - nie ukazało się tak mało
publikacji z tego zakresu. W dziesięciu tytułach gazet i czasopism znalazło się tylko 11
informacji związanych z omawianą tematyką. Jedynie w Gazecie Wyborczej drukowano dwie
informacje, w pozostałych dziewięciu tytułach po jednej. Dodajmy, iż niektóre z nich
zawierały wiadomości, o których pisano w marcowym raporcie. Należą do nich:
opublikowanie

rozporządzenia

Rady

Ministrów

w

sprawie

Krajowego

Programu

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2011r. oraz kierunków realizacji tego
programu na lata 2012-2013 1, uzyskanie przez Oddział Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w
Zielonej Górze statusu ośrodka realizującego program leczenia osób żyjących z HIV/AIDS w
Polsce2.
Najważniejsze tematy dotyczące bezpośrednio problematyki HIV/AIDS, poruszane na
łamach kwietniowej prasy, to: uchwalony przez Kongres USA projekt budżetu, w którym
drastycznie obcięto wydatki na redukcję szkód w stolicy kraju, potrzeba wdrażania nowych
programów walki z nowotworami w najbiedniejszych krajach, wnioski z badania
przeprowadzonego w Anglii, z którego wynika, że poglądy pracowników służby zdrowia w
jednym z hrabstw utrudniają badania w kierunku HIV.
Wśród tej niewielkiej liczby publikacji były też takie, w których słowa HIV i AIDS
znalazły się w treści, ale tylko w kontekście innego, omawianego tematu – pisano np. o
kursach udzielania pierwszej pomocy, zwracając uwagę na bezpieczeństwo prowadzonych
podczas akcji działań. Poinformowano m.in. o możliwości zakażenia HIV przy kontakcie z
krwią, ostrzegano jednocześnie, że ostrożność jest tak ważna, gdyż większość Polaków nie
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wie o swoim zakażeniu3; pisano też o konopiach, które kojarzone są jednoznacznie i o których
już od dawna wiadomo, że ich właściwości są pożądane, a często wręcz niezbędne w
medycynie4.
Interesujący jest też artykuł o pracy biochemika, prof. Billa Bakera, który w wodach
Antarktydy szuka substancji leczniczych. Dzięki ogromnej wiedzy i wieloletniemu
doświadczeniu wśród glonów, gąbek i innych form życia odnajduje nowe związki chemiczne,
a co za tym idzie – nowe, wartościowe lekarstwa. Analizy naukowca prowadzone są pod
kątem walki z najróżniejszymi czynnikami chorobotwórczymi – począwszy od patogennych
bakterii, poprzez wirusy (w tym HIV), aż po nowotwory5.
ASPEKTY MEDYCZNE
Czy HIV można zakazić się u stomatologa?
Takie pytanie często zadają czytelnicy różnych pism, a odpowiedzi na nie udzielają
lekarze specjaliści. Wirus HIV może być przenoszony drogą płciową lub przez krew.
Natomiast w ślinie i w pocie występuje w zbyt małym stężeniu, by mogło dojść do zakażenia.
Ponadto żyje on poza organizmem bardzo krótko. Teoretycznie istnieje więc możliwość
zakażenia HIV u stomatologa, np. gdyby lekarz nie zachował środków bezpieczeństwa i użył
tej samej igły u osoby chorej i zdrowej. W praktyce nie pozwalają mu na to zasady
bezpieczeństwa, których jest zobowiązany przestrzegać. Powinien zatem stosować
jednorazowe igły lub ampułki ze znieczuleniem, a także używać wysterylizowanych narzędzi.
Narzędzia te pakowane są najczęściej w jednorazowe rękawy, które lekarz rozpakowuje przy
pacjencie. Cała obsługa medyczna powinna pracować w rękawiczkach. Sygnałem
ostrzegawczym dla pacjenta mogą być m.in. znacząco niższe niż w innych placówkach ceny
usług (przedmioty jednorazowe, sterylizacja narzędzi i ich pakowanie w jednorazowe rękawy
wymaga dużych wydatków) – wyjaśnia specjalista6.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
Z nowotworami należy walczyć tak, jak z HIV, malarią i gruźlicą
Paul Farmer, lekarz i antropolog medyczny z Harvard University, pionier w zakresie
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działań prozdrowotnych, współzałożyciel organizacji non profit Partners in Health7, zajmuje
się zapewnieniem opieki medycznej dla milionów biednych ludzi na całym świecie - od
stałego nadzoru lekarzy pierwszego kontaktu aż po antywirusowe terapie dla chorych na
AIDS. Obecnie antropolog skupił się na problemie nowotworów w krajach rozwijających się,
gdzie liczba zachorowań wzrasta, a o kosztowne leczenie bardzo trudno.
O tym problemie, jego przyczynach i działaniach, jakie należy podejmować, aby
zmienić ten stan rzeczy opowiada dziennikarce naukowej Mary Carmichael, wspominając
przy okazji, jak wyglądały początki walki z AIDS, malarią i gruźlicą.
Paul Farmer podkreśla, że należy zrobić wszystko, aby, podobnie jak w przypadku
AIDS, walka z nowotworami w najbiedniejszych krajach znalazła się na liście priorytetów.
Jeszcze w 2003 roku w ogóle nie było programów diagnozowania i leczenia AIDS, niewiele
też robiono w sprawie gruźlicy czy malarii. Sformułowano wprawdzie pierwszy program
(President’s Emergency Plan for AIDS Relief), ale do jego rzeczywistego wdrożenia było
daleko. Dopiero w 2003 roku Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
przeznaczył jedną z pierwszych dotacji dla Haiti. A więc – jak twierdzi Farmer – to wszystko
bardzo młode inicjatywy, które także musiały odczekać, zanim znalazły się na liście
priorytetów.
Pozytywne zmiany w walce z AIDS, malarią i gruźlicą nastąpiły dopiero w latach 90.
Ten okres, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, to – jak twierdzi rozmówca- okres zaniżonych
oczekiwań. Ludzie uznali, że zakres medyczny w danym kraju zależy od poziomu jego PKB.
Słyszało się wówczas argumenty, że „Haiti jest tak biedne, że nie może marnować pieniędzy
na droższe procedury” (Paul Farmer zaczął swoją działalność na rzecz zdrowia publicznego
od wyjazdu w latach osiemdziesiątych na Haiti). Ale wtedy pojawił się problem
ponadnarodowy – AIDS. Strategie jego zwalczania ograniczające się tylko do tego, co
możliwe w danym kraju, podczas gdy choroba swobodnie przekraczała granice, przestały
mieć jakikolwiek sens. Pod koniec XX wieku AIDS, malaria i gruźlica zabijały 6 mln ludzi
rocznie – prawie wyłącznie w krajach, które nie dysponowały odpowiednimi zasobami opieki
medycznej. I wtedy właśnie do gry włączyły się Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Globalny
Fundusz i PEPfAR, największe jak dotąd przedsięwzięcia finansowe jednego kraju przeciw
pojedynczej chorobie.
Teraz – mówi Paul Farmer – podobne działania należy skierować przeciw rosnącemu
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zagrożeniu nowotworami, na które - według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku cierpieć będzie 15 mln ludzi na świecie, w tym aż 9 mln w krajach
rozwijających się. W ubiegłym roku wraz z grupą specjalistów ogłosił on nowy, ambitny,
wielokierunkowy program mający zapewnić w tych państwach dostęp do terapii
przeciwnowotworowych – przez wsparcie finansowe, obniżenie kosztów leków i znalezienie
nowych dróg dotarcia z nimi do potrzebujących8.
RAPORTY Z BADAŃ
Poglądy pracowników służby zdrowia utrudniają badania w kierunku HIV
W przeglądach klinicznych kwietniowego numeru Lekarza Rodzinnego znalazł się
artykuł, opisujący badanie postaw pacjentów, którym zaproponowano wykonanie testu w
kierunku HIV. Badanie to pokazało, że postawa lekarzy i pracowników administracyjnych
służby zdrowia stanowi częstszą przeszkodę dla zwiększenia liczby osób, które zrobiły test w
kierunku HIV niż nastawienie pacjentów.
Badanie, na podstawie którego sformułowano taką tezę, przeprowadzono w Kornwalii,
jednym z hrabstw Anglii, gdzie częstość występowania zakażenia HIV wynosi 32 na 100 tys.
osób populacji. Do badania włączono pacjentów, którzy byli na wizytach w sześciu
przychodniach, gdzie praktykowali lekarze rodzinni i wybranych poradniach przyszpitalnych
pomiędzy listopadem 2008 roku a styczniem 2009 roku. Przekazano im wówczas krótką
ulotkę informacyjną na temat zakażenia HIV i poproszono o odpowiedź na serię pytań
dotyczących badań w tym kierunku.
W badaniu uczestniczyło 616 pacjentów z różnych placówek, najwięcej z ośrodków
podstawowej opieki zdrowotnej (55%). Pozostali to pacjenci poradni dermatologicznych –
7%, gastroenterologicznych – 8%, ginekologicznych – 4%, neurologicznych – 8%,
okulistycznych – 9%, poradni medycyny układu oddechowego – 3% oraz 6% z poradni
nieplanowanej ciąży. Współczynnik mężczyzn w stosunku do kobiet wynosił 1:2,2, a średnia
wieku 45-55 lat (od poniżej 25. r. ż. do powyżej 75. r. ż.).
2,4% ankietowanych osób określono jako należące do grupy wysokiego
ryzyka. Wszyscy z tej grupy stwierdzili, że byliby skłonni poddać się badaniom, jeśli
zgłosiliby się ze stanem związanym z zakażeniem HIV.
Powody, które osoby uczestniczące w badaniu podawały jako uzasadnienie odmowy
wykonania testu w kierunku HIV, były następujące: brak poczucia, że są zagrożone
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zakażeniem (n=102), obawy dotyczące ubezpieczenia (n=27), obawy o poufność badań
(n=23) oraz brak chęci poznania statusu serologicznego (n=2). 94% pacjentów stwierdziło, że
byłoby skłonne poddać się badaniu, gdyby zgłosiło się z problemem związanym z tym
zakażeniem, 71% byłoby skłonnych poddać się badaniu jako elementowi rutynowej opieki,
72% stwierdziło, że byliby skłonni zgodzić się, aby wyniki badań zostały włączone do
dokumentacji medycznej.
Powody, którymi kierują się pacjenci, uzasadniając odmowę wykonania testów w
kierunku HIV, są dobrze znane, wynikają one z obaw dotyczących ubezpieczenia i poufności.
Z innych badań wiadomo też, że osoby o ryzykownych zachowaniach są mniej skłonne do
poddania się badaniom.
Najbardziej interesujące wyniki przedstawione w artykule opisującym to badanie
dotyczą negatywnej postawy i oporu personelu klinicznego i nieklinicznego w warunkach
szpitalnych.
Autorzy twierdzą, że dwóch z dziesięciu specjalistów opieki drugorzędowej, do
których się zwrócono, odmówiło udziału w badaniu. Przedstawiciel jednej ze specjalności
chirurgicznych był zainteresowany udziałem w badaniu, ale wycofał się, kiedy jako
konsultantowi zadano mu pochodzące od pacjenta pytanie o zakażenie HIV, na które nie
potrafił odpowiedzieć. Jedna ze specjalności przestała być reprezentowana, kiedy konsultanci
stwierdzili, że wiedzą, kiedy należy zaproponować badanie w kierunku HIV, ale nie chcą
niepokoić pozostających pod ich opieką pacjentów. W przypadku lekarza innej specjalności
pudełka z ankietami regularnie znikały z dobrze widocznego miejsca w poczekalni. Kolejny
przypadek może świadczyć o tym, że recepcjonistka miała moralne obiekcje co do tego
projektu.
W Zjednoczonym Królestwie z szacowanej liczby 77 400 żyjących z HIV, nieco mniej
niż 30% nie jest świadomych swego statusu serologicznego. Ma to wpływ na późne
rozpoznanie, które przyczynia się do tego, że pacjenci są narażeni na choroby definiujące
zespół AIDS i przyczynia się do prawie jednej czwartej wszystkich zgonów dorosłych osób
HIV+. Wczesne rozpoznanie natomiast ratuje życie, dlatego Narodowe Wytyczne dotyczące
Badań w Kierunku HIV w Zjednoczonym Królestwie, opublikowane w 2008 roku, zalecają
rutynowe proponowanie badań w kierunku HIV pacjentom w niektórych placówkach
klinicznych. Badanie w tym kierunku należy również proponować wszystkim pacjentom
rejestrującym się w praktyce lekarza rodzinnego, gdzie miejscowa częstość występowania
zakażenia HIV przekracza 2 na 1000 osób w populacji (cały Londyn i większość obszarów
miejskich w Zjednoczonym Królestwie).
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Negatywne postawy wobec badań w kierunku HIV wyrażane przez niektóre osoby
pracujące w placówkach opieki drugorzędowej, które wynikają z przeprowadzonego badania,
napawają niepokojem. Wygląda na to - dodają autorzy – że ogólnie społeczeństwo popiera
badania, a specjaliści medycyny utrudniają zwiększanie ich częstotliwości9.
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