PRZEGLĄD PRASY
Najważniejsze doniesienia z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
miesiącach: styczeń - marzec 2011 r.
WPROWADZENIE
Niniejszy przegląd prasy zawiera analizę publikacji w języku polskim dotyczących
tematyki HIV/AIDS, które ukazały się w pierwszym kwartale 2011 r. Wszystkie objęte
monitoringiem publikacje zawierały w swojej treści przynajmniej raz słowo HIV lub AIDS,
bez względu na kontekst, w jakim się pojawiały i bez względu na długość publikacji. W
większości dostarczały informacji na temat różnych aspektów HIV/AIDS i działań mających
na celu ograniczenie liczby zakażeń i polepszenie jakości życia osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS.
W omawianym okresie w 38 tytułach gazet i czasopism ukazało się 70 publikacji na
ten temat. Duża ilość monitorowanego materiału dotyczyła także innych spraw, a problem
HIV/AIDS pojawiał się tylko w kontekście omawianego zagadnienia. Dlatego dokonano
selekcji i przedstawiono publikacje, które bezpośrednio dotyczyły HIV/AIDS.
Dodać należy, że tytuły wszystkich monitorowanych w tym czasie doniesień znajdują
się w poszczególnych raportach (Raport nr 1/2001, Raport nr 2/2011, Raport nr 3/2011),
natomiast w kwartalnym przeglądzie prasy zamieszczono tylko źródła pochodzenia
materiałów w nim przedstawionych.
Wykres 1.
Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach I kwartału
2011 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS w I
kwartale 2011 r.

Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Rzeczpospolita

10

2.

Gazeta Wyborcza*

8

3.

Dziennik Gazeta Prawna

5

4.

Służba Zdrowia

4

5.

Gazeta Farmaceutyczna

3

6.

Super Nowości

2

7.

Fakty i Mity

2

8.

Puls Medycyny

2

9.

National Geographic

2

10.

Zielony Sztandar

2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej
Wykres 2.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS w I
kwartale 2011 r.
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EPIDEMIOLOGIA
Zmagania z HIV
Od prawie 30 lat świat walczy z epidemią AIDS, która -mimo ostatnich danych UNAIDS o
jej zahamowaniu - wciąż jest groźna i wymaga nieustannego podejmowania działań
2

profilaktycznych. Mimo braku odpowiedniej szczepionki, medycyna odniosła znaczny sukces
w walce z AIDS. Dzisiaj osoba zakażona HIV ma szanse dożyć tego samego wieku, co osoba
HIV- ujemna, pod warunkiem, że zostanie otoczona odpowiednią opieką i będzie
przestrzegała zaleceń lekarskich.
Wspólną cechą epidemii na całym świecie jest fakt, że HIV dotyka przede wszystkim
osoby młode. Prawie 40 proc. zakażonych ma od 15 do 24 lat. W Polsce obserwuje się
podobną tendencję: 47 proc. wszystkich zakażeń wykryto u osób pomiędzy 20 – 29. rokiem
życia, a 7 proc. żyjących z HIV ma mniej niż 20 lat.
Dla osób zakażonych najważniejsza jest dostępność leków antyretrowirusowych, które
hamują namnażanie się wirusa, a dzięki temu wydłużają czas życia i poprawiają jego jakość.
Na świecie do tego typu leczenia ma dostęp tylko 25 proc. zakażonych. Jeszcze gorzej
sytuacja wygląda w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, gdzie terapią przeciwwirusową
objętych jest zaledwie 19 proc. chorych. W Polsce nie ma żadnych ograniczeń ani kolejek.
Terapią objęty jest każdy, kto się do tego kwalifikuje. Od 2001 roku realizowany jest
specjalny

program

Ministerstwa

Zdrowia.

Leczenie

antyretrowirusowe

i

badania

sprawdzające skuteczność terapii finansowane są przez państwo. W 2010 roku terapią było
objętych 4820 pacjentów, w tym 135 dzieci, wydano na nią 196 mln złotych. To dwukrotnie
więcej niż trzy lata wcześniej i o 53 mln zł więcej niż w 2009 r. Na leczenie jednego chorego
budżet przeznacza ok. 35 tys. zł. rocznie.
Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat AIDS, diagnoza
„zakażenie HIV” brzmiała jak wyrok. Na rynku dostępny był tylko jeden lek
przeciwwirusowy, zydowudyna, który w ograniczonym zakresie hamował namnażanie się
wirusa i nie zawsze był skuteczny. Od tego czasu w tej dziedzinie medycyna zrobiła milowy
krok do przodu. W 1996 roku podczas konferencji w Vancouver zaproponowano i
zapoczątkowano erę HAART – intensywnej wielolekowej terapii. Teraz mamy do dyspozycji
sześć nowych grup leków stosowanych w terapii antyretrowirusowej, które są dostępne w
Polsce. Ogromny postęp nastąpił również w genetyce – testy genetyczne nie tylko wykrywają
wirusa, ale precyzyjnie opisują jego rozwój, sugerują moment rozpoczęcia leczenia i
właściwy dobór leków, a także monitorują ich skuteczność.
Eksperci zwracają uwagę, że w zakażeniu HIV najważniejszy jest pierwszy schemat
leczenia, ponieważ decyduje on o dalszym przebiegu choroby. Trzeba go bardzo precyzyjnie
skonstruować, aby osiągnąć cel – obniżyć obecność wirusa HIV do poziomu
niewykrywalnego dla stosowanych obecnie metod diagnostycznych. Lekarze zajmujący się
zakażonymi HIV mają do dyspozycji prawie 30 leków antyretrowirusowych.
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Wciąż prowadzone są badania nad innymi lekami, o nowych mechanizmach działania
lub bardziej przyjaznym dla pacjenta sposobie przyjmowania, a ich efekty omawiane są m.in.
na odbywającym się co dwa lata międzynarodowym kongresie lekarzy zajmujących się
leczeniem HIV/AIDS. Podczas jubileuszowego 10. spotkania, które odbyło się w listopadzie
2010 r. w Glasgow, zaprezentowano m.in. obiecujące wyniki wieloletnich obserwacji
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania atazanawiru, który jest pierwszym
zarejestrowanym w Unii Europejskiej inhibitorem proteazy do stosowania raz dziennie w
połączeniu z niewielką dawką rytonawiru. Przeznaczony jest on dla osób dorosłych leczonych
już wcześniej innymi lekami antyretrowirusowymi. W 2010 roku Komisja Europejska
zatwierdziła stosowanie atazanawiru także u dzieci.
Co prawda nie zdołano do tej pory wynaleźć skutecznej szczepionki przeciwko HIV,
ale jak podkreślają specjaliści, dzięki lekom i nowoczesnej diagnostyce można znacznie
przedłużyć życie zakażonych i poprawić jego jakość.
Trzeba w tym miejscu dodać, że nasz kraj - w dowód uznania dla dorobku w walce z
HIV/AIDS - w 2011 roku będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej
UNAIDS. Za rok przejmie przewodnictwo. Przedstawiciele resortu zdrowia i Krajowego
Centrum ds. AIDS mają nadzieję, że w tym czasie uda się przekonać państwa członkowskie
UNAIDS do podjęcia skuteczniejszych działań w Europie Wschodniej i Środkowej Azji,
gdzie dynamika rozprzestrzeniania się HIV jest największa1.

ASPEKTY MEDYCZNE
Prace nad szczepionką wciąż trwają
Żaden z obecnie stosowanych laków anty-HIV nie eliminuje wirusów z organizmu. Za
ich pomocą jest tylko możliwe utrzymanie poziomu niemal niewykrywalnego. Osoba
zakażona jest wówczas odporna na wiele patogenów – z wyjątkiem HIV.
Niestety do tej pory nie udało się naukowcom wyprodukować szczepionki
profilaktycznej. Powodem jest przede wszystkim duża zmienność wirusa HIV - częstość jego
mutacji jest tysiące razy większa niż u człowieka. W 2003 roku zakończyły się
niepowodzeniem (brak skuteczności) badania nad AIDSVax firmy VaxGene (szczepionka
zawierająca gpl20, białko powierzchniowe HIV). Rok 2007 też zakończył się porażką.
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Szczepionka MRK-Ad5 B firmy Merck ( konstrukt: adenowirus jako wektor z wbudowanymi
genami HIV) zamiast zmniejszyć, zwiększyła częstość zakażeń. Dopiero w roku 2009
odnotowano częściowy sukces – Alvac-HIV firmy Sanofi Pasteur (konstrukt: wirus
Canarypox jako wektor z wbudowanymi genami HIV) obniżył częstość zakażeń w stosunku
do kontroli o ok. 30 proc. Taka skuteczność jest jednak zbyt mała, aby szczepionka nadawała
się do masowego wykorzystania.
Na razie jednak szczepionki profilaktycznej nie ma, ale sukcesem rozpoczęły się
próby ze szczepionkami o działaniu terapeutycznym. Jedną z nich jest szczepionka
skierowana przeciw białku Tat, regulującemu ekspresje genów HIV. Jest ono stosunkowo
konserwatywne (nie ulega zmianom) i nie powinno „uciekać” spod kontroli układu
immunologicznego. Organizm człowieka rozpoznaje biało Tat i może wytwarzać
przeciwciała skierowane przeciw niemu. Przeciwciała anty Tat przeciwdziałają rozwojowi
AIDS. Niestety u większości pacjentów po kilku latach od zakażenia ich poziom spada.
Opracowana przez Włochów szczepionka zawiera Tat lub kodujący je DNA. Nie zapobiega
co prawda wnikaniu wirusa do komórki, ale może prowadzić do obniżenia tempa jego
namnażania.
Naukowcy pracują też nad szczepionkami wykorzystującymi zmodyfikowane
bakterie, do których wprowadza się konkretne geny HIV. Rosyjscy badacze z Państwowego
Centrum Wirusologii i Biotechnologii „Wektor” w Kołosowie pod Nowosybirskiem
wprowadzili do komórek Salmonelli gen kodujący białko gp160 znajdujące się na
powierzchni HIV odpowiedzialne za „przyczepienie się” wirusa do limfocytów T. Tak
otrzymaną szczepionkę podawano zwierzętom doświadczalnym (myszom) kilkoma
sposobami: doustnie, iniekcyjnie i doodbytniczo. Okazało się, że przeciwciała hamujące
rozwój infekcji pojawiły się u wszystkich, jednak układ odpornościowy był pobudzony
najsilniej w przypadku podania szczepionki doodbytniczo. Naukowcy tłumaczą to tym, że w
początkowych fragmentach układu pokarmowego bakterie są prawdopodobnie niszczone
zanim gen przedostanie się do krwiobiegu.
Z dotychczasowych badań wynika, że szczepionki terapeutyczne co prawda nie
eliminują całkowicie HIV z organizmu, ale są skuteczniejsze i obarczone mniejszą liczbą
działań niepożądanych niż dotychczas stosowane leki. Niektóre z tych szczepionek wchodzą
już w fazę badań klinicznych2.
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Terapia antyretrowirusowa zmniejsza częstość przenoszenia zakażenia HIV-1
Z badania „Udział Partnerów w Prewencji HSV/HIV” wynika, że stosowanie terapii
antyretrowirusowej u pacjentów z HIV-1 może zmniejszyć częstość przenoszenia zakażenia.
Badanie

przeprowadzono

wśród

dorosłych

osób

heteroseksualnych

ze

współistniejącym zakażeniem HIV-1 oraz wirusem opryszczki zwykłej typu 2 (HSV-2) i ich
seronegatywnych (względem HIV-1) partnerów w siedmiu afrykańskich krajach (Botswana,
Kenia, Ruanda, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Uganda i Zambia). Dane z badania
wykorzystane były w analizie post hoc, którą przeprowadzono, by ocenić wpływ ARV
stosowanych przez uczestników zakażonych HIV-1 na ryzyko przenoszenia wirusa na
niezakażonych partnerów.
Do analizy kwalifikowało się 3381 par; w przypadku 349 (10%) uczestników ARV
skierowaną przeciwko wirusowi HIV-1 rozpoczęto podczas badania przy medianie liczby
komórek CD4 wynoszącej 198 komórek w 1 µl (zalecana dla włączenia ARV liczba komórek
CD4 wynosi < 200-250 komórek/µl).
Tylko jeden ze 103 przypadków powiązanej genetycznie transmisji HIV pochodził od
zakażonego uczestnika badania, u którego rozpoczęto ARV, co odpowiadało wskaźnikowi
przenoszenia zakażenia 0,37 (95% CI* 0,09-2,04) na 100 osobolat u osób, które rozpoczęły
leczenie w porównaniu ze wskaźnikiem 2,24 (95% CI 1,84–2,72), na 100 osobolat u osób,
które tej terapii nie rozpoczęły. Dane te oznaczają 92-procentową redukcję częstości
przenoszenia HIV-1. U uczestników badania, którzy nie przyjmowali ARV, najwyższy
wskaźnik przenoszenia zakażenia (8,79 na 100 osobolat) obserwowano w przypadku osób, u
których liczba komórek CD4 wynosiła < 200 komórek na 1 µl. W przypadku par, w których u
nieleczonego, zakażonego HIV-1 liczba komórek wynosiła >200 komórek na 1 µl, 66 z 94
(70%) przypadków przeniesienia zakażenia nastąpiło przy stężeniach HIV-1 w osoczu >50
tys. kopii na 1 ml.
Za większość zakażeń na świecie odpowiada HIV-1, co oznacza, że wyniki tego
badania można uogólniać na całą populację osób seropozytywnych.
Przy znacznej redukcji przeniesienia zakażenia HIV na niezakażonego partnera
zapewnienie ARV pacjentom zakażonym HIV-1 może być skuteczną strategią mającą na celu
osiągnięcie zmniejszenia częstości transmisji HIV-1 na poziomie populacyjnym.
Jak podkreśla autor publikacji, nie oznacza to, że można nie przestrzegać zasad
bezpieczniejszego seksu: cały czas powinny obowiązywać porady dotyczące stosowania
prezerwatyw podczas stosunku z seronegatywnym partnerem. W rzeczywistości jednak te
6

zasady nie zawsze są przestrzegane. Dlatego, aby nadal zmniejszać ryzyko przeniesienia
zakażenia, osobę przyjmującą ARV należy zachęcać do przestrzegania zasad dotyczących
terapii oraz do regularnych wizyt w poradni, żeby ustalić skuteczność terapii na podstawie
liczby komórek CD4 oraz kopii wirusa3.
Zakażenie HIV sprzyja niewłaściwej gospodarce lipidowej
Leczenie zakażeń HIV sprzyja niewłaściwej gospodarce lipidowej. U pacjentów w
istotny sposób podnosi się poziom cholesterolu i trójglicerydów. To natomiast sprzyja
zawałom serca i udarom mózgu.
Właściwie w organizmie człowieka nie ma układu ani narządu, który nie byłby
narażony na niepożądane działanie leków antyretrowirusowych. Dlatego też pacjenci
zakażeni HIV poddani terapii przeciwwirusowej muszą być pod ciągłą kontrolą specjalistów.
Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta jest zgodne ze ściśle określonymi regułami. Podczas
każdej wizyty wykonuje się określone badania, które pozwalają ocenić skuteczność leczenia
oraz jego ewentualne działania uboczne4.
W opolskim szpitalu będą leczyć zakażonych
Szpital Wojewódzki w Opolu finalizuje starania o prowadzenia terapii dla osób żyjących z
HIV/AIDS na swoim oddziale zakaźnym. Od lutego zakażeni HIV i chorzy na AIDS z
Opolszczyzny nie będą musieli już jeździć na leczenie do ośrodków we Wrocławiu czy
Chorzowie. To sprawi, że wielu z nich będzie miało większe szanse na skuteczniejsze
leczenie. Oddział zakaźny w Opolu stanie się 21. w kraju ośrodkiem, który będzie prowadził
leczenie antyretrowirusowe.
Po latach starań wyremontowano w szpitalu przy Katowickiej oddział zakaźny i
spełnia on teraz wszelkie wymagane standardy. Lekarze tam pracujący przeszli
specjalistyczne szkolenia, staże kliniczne i kursy wymagane do prowadzenia terapii. Dr
Wiesława Błudzin, ordynator oddziału zakaźnego, mówi, ze docelowo do leczenia na
oddziale ma być kwalifikowanych ok. 10 osób miesięcznie, co zaspokoi potrzeby
* CI (confidece interwal, przedział ufności) – liczbowe określenie stopnia niepewności pomiaru (braku precyzji),
zwykle wyrażany jako przedział 95% ( wyjaśnienie Red. „Lekarz Rodzinny”, zob.: tamże)
3
Richard Ma. Terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza częstość przenoszenia zakażenia HIV-1.[w:] Przeglądy
kliniczne. Lekarz Rodzinny z dnia 01.03.2011r.; Dr Richard Me - szef zespołu lekarzy rodzinnych w North
London, specjalista zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Margaret Pyke Centre, Londyn, Zjednoczone
Królestwo (przyp. Red. „Lekarz Rodzinny”, zob. tamże)
4
Zaburzenia gospodarki lipidowej. Rzeczpospolita z dnia 17.01.2011r.
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województwa.
Na Opolszczyźnie wykryto kilkaset zakażeń HIV. Do czerwca 2010 r. zarejestrowano
58 chorych na AIDS, połowa z nich zmarła5.
ASPEKTY SPOŁECZNE
HIV/AIDS – problem nie tylko medyczny
Największym błędem popełnianym przez Polaków jest fakt, że kwestia HIV/AIDS jest
postrzegana jako problem dotyczący określonych grup społecznych. Tymczasem - jak od
dawna podkreślają specjaliści – HIV/AIDS dotyczy wszystkich osób, które w swoim życiu
podejmują lub podejmowały ryzykowne zachowania seksualne. Nie ma więc grup ryzyka, są
tylko ryzykowne zachowania seksualne.
Obecnie najczęstszą drogą przenoszenia zakażenia HIV są kontakty seksualne
(zarówno hetero- jak i homoseksualne). Wśród zakażonych, zarówno w Polsce, jak i na
świecie, przeważają mężczyźni. Niezwykle istotny jest też problem zakażonych kobiet
(około1/3 żyjących z HIV), bowiem istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia z matki na
dziecko. Udowodniono, że zmniejsza się ono do 1 proc., gdy matka świadoma jest swego
zakażenia, stosuje odpowiednia profilaktykę i leczenie.
W naszym kraju największym problemem jest późna diagnostyka. U większości osób
HIV przez wiele lat nie daje żadnych objawów, stąd też nieświadomi swego statusu
serologicznego zakażeni są źródłem zakażenia dla swoich najbliższych – partnerów
seksualnych, czy w przypadku matek-dzieci. W ostatnich latach około 40 proc. ujawnionych
zakażeń to późne rozpoznanie. To najgorsza z możliwych sytuacji, ponieważ często
zdiagnozowanie zakażenia łączy się z rozpoznaniem AIDS, co oznacza, że osoby te mają już
co najmniej jedną chorobę wskaźnikową. Wymagają one natychmiastowego leczenia zarówno
choroby wskaźnikowej, jak i HIV, co nie zawsze w tak późnym okresie się udaje.
Lekarze mają do dyspozycji wiele leków przeciwwirusowych, które stosują w
zestawach terapeutycznych składających się zwykle z 3 leków. Terapia antyretrowirusowa
może być uciążliwa dla pacjenta, trwa do końca życia. Przy leczeniu należy uwzględniać fakt,
że jeżeli jedna terapia nie da oczekiwanych rezultatów lub pacjent będzie takie leczenie źle
znosił, proponuje mu się inny schemat lekowy.
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Wśród skutków terapii bardzo nieprzyjemne są polekowe biegunki, nasilone mdłości,
zawroty głowy, obniżenie nastroju i koszmary senne. Pacjenci obawiają się też istotnej
zmiany swojego wyglądu (zanik tkanki tłuszczowej na twarzy oraz kończynach, wydęty
brzuch i tzw. bawoli kark). Dziś już wiadomo, które leki (bardziej niż inne) prowokują takie
zmiany i lekarze uniknąć biorą to pod uwagę planując terapię.6.
Mieszkańcy Indii protestują przeciwko umowie z Unia Europejską
Negocjowana przez indyjski rząd umowa o wolnym handlu z UE wzbudza w Indiach
ogromne protesty. Mieszkańcy boją się, że stracą dostęp do tanich leków generycznych.
Na ulicach Delhi obyły się manifestacje 2 tysięcy osób zakażonych HIV nie tylko z
Indii, ale także z innych krajów Azji. Ponad 80 proc. leków przepisywanych 175 tys. chorych
w krajach rozwijających się to indyjskie generyki. Leki odtwórcze są dużo tańsze niż ich
zachodnie oryginały. Koncerny farmaceutyczne walczą z nimi, oskarżając ich producentów o
łamanie zasad ochrony patentowej.
Umowa o wolnym handlu między Indiami a Unią Europejską zmusi Delhi do
przyjęcia tzw. klauzuli wyłączności danych rejestracyjnych. Chodzi o ograniczenie prawa do
korzystania z dokumentacji użytej przez producenta oryginalnego leku. Zastosowanie takiej
klauzuli w przypadku Indii może grozić bankructwem wielu firm produkujących leki
generyczne i ograniczeniem dostępu do leczenia dla wielu chorych na AIDS, gruźlicę czy
malarię nie tylko na subkontynencie indyjskim, ale także i w innych krajach Trzeciego
Świata. Indie bowiem służą państwom rozwijającym się jako „tania apteka”7.
KAMPANIA „WIEDZA RATUJE ŻYCIE”
O grudniowej konferencji
XVII Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” rozpoczęła się w
Światowy Dzień Walki z AIDS.
W ubiegłym roku minęło 25 lat od zdiagnozowania pierwszego przypadku AIDS w
Polsce, dlatego by podkreślić ten fakt na corocznej konferencji prasowej organizowanej przez
Centrum podsumowano prace organizacji rządowych i pozarządowych w walce z AIDS. Do
6
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udziału w konferencji, której gospodarzem była dr Anna Marzec-Bogusławska –dyrektor
Krajowego Centrum ds. AIDS, zostali zaproszeni goście honorowi, a wśród nich: Adam
Fronczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Włodzimierz Paszyński –
wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, prof. dr hab.n.med. Anna Boroń- Kaczmarska
– kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii
Medycznej, ks. Arkadiusz Nowak – prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Na konferencji przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS na
świecie i w Polsce, przedstawiono założenia i cele kampanii, a także zachęcano do testowania
w kierunku HIV. Według szacunków UNAIDS na świecie z HIV żyje 33,4 mln ludzi, aż 67
proc. z nich w Afryce Subsaharyjskiej. W Polsce od 1985 r. do końca listopada 2010 r.
wykryto 13 303 zakażeń HIV. Statystycznie 2-3 osoby dziennie dowiadują się o swoim
zakażeniu. W pierwszych latach epidemii główną drogą rozprzestrzeniania się HIV były:
stosowanie dożylnych środków odurzających oraz kontakty homoseksualne pomiędzy
mężczyznami. Od roku 2001 obserwuje się odwrócenie tych trendów – zakażeniu ulega coraz
więcej osób o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej w wywiadach. Osoby te
zakażają się poprzez ryzykowne kontakty seksualne połączone ze stosowaniem środków
psychoaktywnych.8

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Międzynarodowy projekt dotyczący testowania w kierunku HIV
14 października 2010 r. w Luksemburgu zainaugurowano nowy projekt DG SANCO:
COBATEST (COmmunity BAsed TESTing). Projekt skierowany jest do danych społeczności
na terenie Europy, a dotyczy testowania w kierunku HIV w punktach konsultacyjnodiagnostycznych. Partnerem stowarzyszonym projektu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
Czas realizacji projektu obliczony jest na 3 lata. W tym czasie planowane jest
wypracowanie wkładu w promocję wczesnej diagnostyki HIV w Europie przez ulepszenie
wdrażania i ewaluacji działań prowadzonych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
skierowanych do społeczności szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia.
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W projekcie oprócz Polski udział biorą następujące kraje: Włochy, Hiszpania, Dania,
Niemcy, Czechy i Słowenia. Projekt nadzorowany jest przez EAHC (Executive Agency for
Health and Consumers), a jego głównym partnerem jest FIGTIP (Fundacio Institut
d’Investigacio en Ciences del la Salut Gennas Inas i Pujol)9.
ASPEKTY PRAWNE
Projekt rozporządzenia przyjęty
Dnia 15 lutego 2011 r. rząd zatwierdził realizację kolejnej edycji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016. Realizacją
programu, tak jak dotychczas, zajmie się minister zdrowia, zaś koordatorem w dalszym ciągu
Krajowe Centrum ds. AIDS. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że program
kładzie szczególny nacisk na profilaktykę HIV/AIDS. Przewiduje także wsparcie i opiekę
zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie
dostępu do diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego10.
Będzie więcej lekarzy uprawnionych do opieki nad żyjącymi z HIV/AIDS
W przygotowaniu jest nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Przepisy, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, rozszerzają grono lekarzy uprawnionych
do specjalistycznej pomocy w szpitalu osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS.
Teraz może udzielić im porady tylko lekarz specjalista chorób zakaźnych z drugim
stopniem specjalizacji. Minister zdrowia uważa, że uprawnionych lekarzy jest za mało.
Wobec tego nowe przepisy pozwolą udzielić takiej pomocy lekarzowi posiadającemu
pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych lub nawet lekarzowi w trakcie
specjalizacji. W nagłych przypadkach uprawniony do opieki ambulatoryjnej nad zakażonym
będzie specjalista innej dziedziny medycyny. Musi być ona zgodna z klinicznymi
wskazaniami do leczenia zakażonych HIV i chorych na AIDS. 11.
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Bayer płaci
Koncern farmaceutyczno-chemiczny Bayer z Leverkusen potwierdził informacje o wypłacie
milionowych odszkodowań za wyprodukowanie i sprzedaż preparatów krwi zakażonych HIV.
Spór prawny w tej sprawie ciągnął się od lat 80. Firma po prawie trzydziestu latach doszła do
porozumienia ze skarżącymi ją w USA ofiarami i zgodziła się na wypłatę odszkodowań.
Sprawa dotyczy wyprodukowanych przez Bayer preparatów krwi, które zostały
najprawdopodobniej jeszcze w fazie produkcyjnej skażone HIV. Niemiecki koncern wziął
częściową odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, ale nadal zdecydowanie odrzuca
możliwość całkowitego przyznania się do winy. Prawnicy koncernu przekonują, że w tamtych
czasach ogólna wiedza medyczna nie wymagała takich rygorów postępowania z preparatami
krwi jak obecnie. Bayer w oświadczeniu prasowym przypomniał, że tylko w ubiegłym roku
wpłacił do kasy fundacji Humanitarna Pomoc Zakażonym HIV przez Preparaty Krwi 11 mln
euro12.
RAPORTY Z BADAŃ
Komputer pomocny w ujawnianiu ryzykownych zachowań seksualnych
W Anglii przeprowadzono badanie, z którego wynika, że zbieranie wywiadów przy
użyciu komputera może zachęcać do ujawniania ryzykownych zachowań seksualnych. Jednak
takiemu działaniu nie towarzyszył wzrost częstości rozpoznań zakażeń przenoszonych drogą
płciową (sexually transmitted infections -STI).
Próbie klinicznej poddano 2351 pacjentów powyżej 16 r.ż., z nowym epizodem
klinicznym STI, zgłaszających się do dwóch dużych poradni zdrowia seksualnego w
Londynie. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do trzech części badania: 1) część, w której
kwestionariusz wywiadu wypełniany był przy użyciu komputera przez samych pacjentów
(computer-assisted self-interview, CASI) – komputer miał dotykowy wyświetlacz, a pacjent
korzystał z niego bez świadków. Po wypełnieniu przez pacjenta wydrukowany kwestionariusz
oceniany był przez lekarza; 2) część, w której wywiad przeprowadzany był przez
korzystającego z komputera lekarza (computer-assisted personal interview, CAPI) – pacjent i
lekarz razem patrzyli na ekran, ale dane wpisywał lekarz, stosując taki sam schemat wywiadu
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jak w CASI; 3) część, w której wywiad zapisywany był długopisem na papierze (pen and
paper interview, PAPI) – lekarz jak codziennie w poradni wypełniał kwestionariusz. W
trzeciej grupie dane z notatek klinicznych przenoszone były do takiego formatu
elektronicznego jak w grupie CASI lub CAPI.
Pierwotne punkty końcowe obejmowały obrazy badań diagnostycznych w kierunku
STI. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: częstość poddawania się testom na
obecność HIV, HCV, HBV, częstość rozpoznania tych zakażeń oraz rzeżączkowego i
chlamydiowego zakażenia odbytnicy, określenie wskazań do antykoncepcji „awaryjnej”,
skierowanie do pielęgniarki środowiskowej oraz częstość ujawnienia przez pacjenta
zachowań seksualnych takich, jak: posiadanie partnerów tej samej płci, równoległe związki,
liczni partnerzy seksualni, sprzedawanie usług seksualnych, niestosowanie prezerwatyw w
kontaktach z przypadkowymi partnerami oraz stosunek analny.
Badanie w kierunku STI wykonywano znacząco częściej wśród pacjentów w części
CAPI w porównaniu z PAPI. Częstość rozpoznania STI była najwyższa w grupie CAPI, ale
nie było znacząco istotnej statystycznie różnicy pomiędzy trzema częściami tej próby
klinicznej. Badania w kierunku zapalenia wątroby typu B i typu C oraz zakażeń odbytnicy
wykonywano znacząco częściej w grupie pacjentów CAPI, częstość badań w kierunku HIV
była znacząco niższa w CASI. Nie obserwowano znaczącej różnicy w odsetku rozpoznań tych
infekcji w poszczególnych częściach badania.
Potrzeba zastosowania antykoncepcji „awaryjnej” częstsza była wśród pacjentów z
grupy CASI; częstość skierowań do pielęgniarki środowiskowej nie różniła się znacząco
pomiędzy grupami. Zgłaszanie ryzykownych zachowań seksualnych było wyższe, gdy
korzystano z CASI i CAPI w porównaniu z PAPI.
W praktyce lekarza rodzinnego olbrzymią barierę zarówno dla lekarzy, jak i
pacjentów, stanowi wstyd. Badanie pokazało, że zastosowanie komputerów do zbierania
wywiadów dotyczących zdrowia seksualnego może przyczynić się do ujawnienia większej
liczby ryzykownych zachowań seksualnych. Pytanie tylko, czy pacjencie zechcą ujawniać je
swojemu lekarzowi rodzinnemu i czy będą chcieli, aby je zapisać w karcie. 13
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