Raport nr 2/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lutym 2012 roku.

WPROWADZENIE
Lutowe doniesienia prasowe omawiające różne aspekty HIV/AIDS nie przyniosły
wielu informacji związanych z tą tematyką. W 14 tytułach gazet i czasopism ukazało się 18
publikacji (wśród nich: krótkie informacje, artykuły, reportaże),w których bezpośrednio lub w
kontekście innego tematu pojawiały się słowa HIV lub AIDS. Tylko trzy tytuły drukowały
więcej niż jedną informację na ten temat: Super Nowości (3), Polska Zbrojna (2), Gazeta
Farmaceutyczna (2). Dotyczyły one m.in. sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju,
testowania w kierunku HIV kobiet ciężarnych, nowych leków w leczeniu zakażonych HIV.
W niniejszym materiale znalazł także odzwierciedlenie Raport Zbigniewa Izdebskiego
i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011”. Co prawda analiza wyników ukazała się w
styczniowym numerze „Świata Medycyny i Farmacji”, ale dopiero w lutym znalazł się on na
monitorowanej stronie. Wyniki badania wydają się na tyle ważne i powiązane z problematyką
HIV/AIDS, że nie sposób było je pominąć.
W lutym ukazały się także dwa reportaże o przemianach, jakie zauważono w
Republice Południowej Afryki po rozpadzie systemu apartheidu. Autorzy piszą o problemach,
jakie wystąpiły w armii po pierwszych wygranych przez Afrykański Kongres Narodowy
wyborach, kiedy prezydentem został Nelson Mandela. Jednym z nich jest największy problem
Afryki – AIDS. Ponad pięć milionów osób (co dziesiąty obywatel) żyje z HIV. Także znaczna
liczba żołnierzy jest zakażona tym wirusem. Oficjalnie mówi się, że jest ich 23 procent,
podczas gdy nieoficjalnie podaje się liczbę 40 procent. Pomimo tego armia Republiki
Południowej Afryki, będącej regionalną potęgą, wciąż pozostaje najpotężniejsza w Afryce. 1
W „Świecie Nauki” znalazła się ciekawa publikacja opisująca dokonania tegorocznego
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny - dr Ralpha Steinmana - który na sobie
(chorował na raka trzustki) prowadził badania na temat nowotworów złośliwych i układu
odpornościowego. Dzięki temu żył dłużej, niż się spodziewał. Zabrakło mu jednak trzech dni,
aby dowiedzieć się, że został laureatem tej prestiżowej Nagrody. Ralph Steinman był
1

Grzegorz Janiszewski. Kolorowa armia. Polska Zbrojna z dnia 19.02.2012 r., Piotr Wołłejko. Lider Afryki.
Polska Zbrojna z dnia 19.02.2012 r.

1

odkrywcą komórek dendrytycznych, które dziś są kluczowym elementem wielu
eksperymentalnych szczepionek przeciwko nowotworom i HIV. 2
EPIDEMIOLOGIA
Polska w niechlubnej czołówce UE
Już od dawna epidemiolodzy biją na alarm, że Polska jest w czołówce krajów Unii
Europejskiej pod względem liczby zakażonych, którzy o tym nie wiedzą. Wielu Polaków
uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy i „na pewno” nie jest to ich problem. Tylko 9 proc.
rodaków wykonało raz w życiu test w kierunku HIV.
Wiadomo, że wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie
leczenia, które przyczynia się do przedłużenia życia i poprawę jego jakości. W Polsce testy na
HIV można wykonać anonimowo i bezpłatnie w Punktach Konsultacyjno- Diagnostycznych
(PKD), działających na terenie całego kraju.
Specjaliści podkreślają, że HIV może zakazić się każdy, kto prowadzi życie seksualne
lub ma kontakt z zakażoną krwią. Nie decyduje o tym przynależność społeczna, orientacja
seksualna, wyznawana religia, płeć, wiek czy wykonywany zawód. Nieprawdą jest, że
zakażenie dotyczy tylko osób homoseksualnych, trudniących się prostytucją czy osób
podających sobie narkotyki drogą dożylną.
W ostatnich latach zakażenia dotykają głównie osób młodych i przynajmniej w 88
proc. są związane z kontaktami seksualnymi, z czego 29 proc. dotyczy osób
heteroseksualnych bez narkomanii dożylnej. Pozostałe 12 proc. stanowią osoby stosujące
dożylnie narkotyki (ok. 3 proc.) i osoby, u których nakładają się różne ryzyka zakażenia.
Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w
Polsce żyje ok. 35 tys. osób zakażonych HIV, z których niewiele ponad 15 tys. jest tego
świadoma. Oznacza to, że od 50 do 70 proc. Polaków nie wie o swoim zakażeniu.
Niepokojące jest także to, że w naszym kraju u 40 proc. osób żyjących z HIV zakażenie
rozpoznaje się w późnym stadium.3
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowy lek antyretrowirusowy
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała nowy lek do
stosowania w antyretrowirusowej terapii pierwszego rzutu u osób dorosłych zakażonych HIV,
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nieleczonych wcześniej. Lek o nazwie rilpiwiryna jest nowym nienukleozydowym
inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Rilpiwiryna będzie stosowana w połączeniu z
innymi lekami antyretrowirusowymi.
Rejestrację przeprowadzono na podstawie wyników wielu badań klinicznych, w
których testowano różne połączenia leków antyretrowirusowych. Porównano skuteczność
rilpiwiryny i efawirenzu (uważanego obecnie za najskuteczniejszy lek antyretrowirusowy
pierwszego rzutu) w połączeniu z emtricitabiną i tenofowirem lub abakawirem i lamiwudyną
lub zidowudyną i lamiwudyną. Wyniki badań wskazują, że rilpiwiryna jest tak skuteczna jak
efawirenz, zmniejsza w takim samym stopniu wiremię po 48 tygodniach podawania. Jednak u
pacjentów, u których na początku leczenia wiremia była większa niż 100 tys. kopii/ml, szanse
na osiągniecie wiremii na poziomie niewykrywalnym były znacznie mniejsze. W przypadku
leczenia efawirenzem nie obserwowano różnicy w skuteczności leczenia w zależności od
poziomu wiremii na początku terapii. U pacjentów leczonych rilpiwiryną często
obserwowano oporność na leki i oporność krzyżową na inne leki z grupy NNRTI. Wyniki
badań wskazują też, że u pacjentów leczonych rilpiwiryną rzadziej przerywano terapię w
związku z działaniami niepożądanymi, np. z powodu bezsenności, depresji, zawrotów głowy,
wysypki, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi efawirenz. Działania niepożądane
związane z rilpiwiryną występowały tylko u ok. 2 proc. pacjentów.
Podsumowując – rilpiwiryna to nowoczesny, bezpieczny lek, mogący stanowić
alternatywę dla efawirenzu w leczeniu infekcji HIV – 1. Jednak w przypadku chorych z
wiremią powyżej 100 tys. kopii/ml należy liczyć się z mniejszą skutecznością leku i
możliwością rozwoju oporności. 4
HIV/AIDS - postępy w farmakologii
Od wielu lat innowacyjne firmy farmaceutyczne na całym świecie prowadzą
inwestycje, które zaowocowały odkryciem tysięcy leków, pozwalających dziś zwalczać
choroby skuteczniej niż kiedykolwiek przedtem. Schorzenie, jeszcze niedawno śmiertelne,
dziś można skutecznie leczyć. Epidemie, które kiedyś zagrażały całym społeczeństwom, są
zahamowywane, a niektóre stają się wspomnieniem.
Od 1990 r. naukowcy odkryli ponad 300 nowych leków, szczepionek i produktów
medycznych, które pozwalają leczyć ponad 150 różnych chorób. Te nowe leki są stosowane

4

Anna Goldnik. Rilpiwiryna, nowy lek antyretrowirusowy. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.02.2012 r.

3

szczególnie w terapii schorzeń zakaźnych i przewlekłych, dotykających miliony ludzi, ale
także schorzeń rzadkich.
Ogromne postępy w ostatnich latach nastąpiły także w leczeniu zakażenia HIV.
Świadczy o tym chociażby fakt, że AIDS nie jest już traktowana przez WHO jako choroba
śmiertelna, tylko przewlekła. W leczeniu HIV zatwierdzono do obrotu trzecią generację
leków celujących w enzymy polimerazy DNA – nukleotydowy inhibitor odwrotnej
transkryptazy wyposaża wirus HIV w fałszywe chemiczne substancje, które zapobiegają jego
namażaniu i obniżają poziom wirusa we krwi. Dzięki nowoczesnemu, kombinowanemu
leczeniu chorzy mogą przeżyć wiele lat bez symptomów choroby.
Do obrotu zatwierdzono również nową klasę leków – inhibitory fuzji – które
powstrzymują wirus HIV od atakowania zdrowych komórek oraz zapobiegają jego
namnażaniu i obniżają poziom wirusa we krwi. To nowe podejście daje nadzieję chorym,
których organizm wytworzył oporność na stosowane dotychczas terapie. 5
.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Testy w kierunku HIV u ciężarnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur
medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem weszło w życie 7 kwietnia 2011 r. (DZ.U. z dnia 7.10.2010, Nr 187, poz.
1259). Określa ono standardy postępowania oraz procedury medyczne w sprawie świadczeń
zdrowotnych sprawowanych nad kobietą ciężarną. W spisie badań diagnostycznych i
konsultacji medycznych zamieszczono badania w kierunku HIV (wykonywane do 10
tygodnia ciąży oraz pomiędzy 33 a 37 tygodniem ciąży).
W myśl ww. Rozporządzenia każda kobieta w ciąży powinna obowiązkowo
wykonywać badania w kierunku HIV. Konsekwencje wertykalnego zakażenia noworodka
wirusem HIV mogą być dramatyczne, bowiem dzieci są narażone na szybszy rozwój AIDS,
uszkodzenie mózgu, zaburzenia rozwoju oraz zgon. Zgodnie z Rozporządzeniem lekarz
prowadzący ma obowiązek zaproponować każdej pacjentce w ciąży wykonanie badania na
obecność przeciwciał anty-HIV. Ministerstwo podkreśla, że pacjentka ma prawo odmówić
wykonania takiego badania. Zanim jednak odmówi wykonania testu w kierunku HIV, lekarz
powinien ją przekonać o korzyściach płynących z takiego badania. Jeżeli jednak lekarz nie
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zaproponuje ciężarnej wykonania takowego testu, a ona urodzi dziecko zakażone HIV, może
pociągnąć go do odpowiedzialności prawnej.
W Polsce liczba dzieci zakażonych wertykalnie HIV od matki w trakcie ciąży, porodu
lub karmienia piersią od początku wprowadzenia badań tzn. od 1985 r. do dziś wynosi
minimum 148 (dzieci które były lub są objęte leczeniem ARV). W 2011 roku leki
antyretrowirusowe podawano 34 noworodkom urodzonym przez kobiety zakazone HIV- , a w
2010 r. liczba ta wynosiła 54. Ryzyko przeniesienia wirusa z matki HIV+ na dziecko bez
profilaktyki lekami antyretrowirusowymi (ARV) sięga do 30 proc., a gdy długo karmi piersią
nawet do 50 proc. Profilaktyka ARV pozwala zminimalizować to ryzyko do mniej niż 1 proc.
Już od 2007 r. Krajowe Centrum ds. AIDS w kampanii „Daj szanse swojemu dziecku.
Nie daj szansy AIDS” zachęca kobiety planujące macierzyństwo i oczekujące dziecka do
wykonywania testów w kierunku HIV.6

RAPORTY Z BADAŃ
Seksualność Polaków 2011
Prof. Zbigniew Izdebski, na stałe współpracujący z Naukowym Instytutem ds. Badań
nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a na Uniwersytecie Indiana w USA,
przeprowadził badanie wśród Polaków na temat ich seksualności. Badanie zostało
sfinansowane przez polską firmę farmaceutyczną Polpharma, która od 2008 roku prowadzi
Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS) mający na celu edukację Polaków w
zakresie zdrowia seksualnego.
Badanie „Seksualność Polaków 2011” zostało zrealizowane w 2011r. przez TNS
OBOP. Jego celem była analiza zwyczajów seksualnych oraz zdrowia seksualnego Polaków.
Badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Polski w wieku 15-59 lat. Wyniki
prezentowane są w dwóch głównych przekrojach: 15-49 lat i 15-59 lat. Większość
prezentowanych danych dotyczy pierwszego przekroju, gdyż analiza dla grupy 15-49 lat daje
możliwość porównania danych z wynikami wcześniejszych badań seksualności Polaków
realizowanych przez prof. Izdebskiego w latach 1997, 2001 i 2005, w oparciu o tę samą
metodologię, na reprezentatywnych próbach osób w wieku reprodukcyjnym. Wyjątkiem są
wyniki dotyczące zdrowia seksualnego – ze względu na specyfikę problematyki
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uwzględniono w nich odpowiedzi wszystkich, także najstarszych w próbie respondentów
(50 - 59 lat).
Poniżej przedstawiamy nieniektóre dane z tego badania.
·

Średni wiek inicjacji seksualnej

Średni wiek inicjacji seksualnej u mężczyzn wynosi 18,1 , a wśród kobiet 18,7. Wiek
inicjacji stopniowo obniża się – w 1997 roku wynosił 18,4 u mężczyzn i 19,3 u kobiet
(choć od poprzedniej edycji badań z 2005 roku u mężczyzn nie odnotowano zmiany).
·

Częstość współżycia seksualnego

Polacy deklarują, że ich średnia liczba partnerów seksualnych w życiu wynosi 4,28, a
średnia liczba stałych związków (trwających ponad 6 miesięcy) 2. 71% Polaków w
wieku 15-49 lat współżyje przynajmniej raz w tygodniu, z czego 43% mężczyzn i 38%
kobiet 2-3 razy w tygodniu, a 5% mężczyzn i 4% kobiet codziennie. 52 % Polaków (1549) uprawiało kiedykolwiek seks oralny, a 15% seks analny.
·

Opinie na temat homoseksualizmu, orientacja seksualna

25% Polaków uważa, że kontakty seksualne wśród osób tej samej płci są czymś
normalnym, nie ma nic w nich złego. 48% Polaków deklaruje, że nie ma nic przeciwko
osobom homoseksualnym, ale nie uważa, że jest to czymś naturalnym. Aż 35%
ankietowanych (15-49) uważa, że osoby odczuwające pociąg seksualny do osób tej
samej płci powinny zrobić wszystko, żeby zmienić swoje upodobania, wyleczyć się.
·

Stosunek do uprawnień osób homoseksualnych

32% respondentów uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć możliwość
zalegalizowania związku, 42% uważa, że powinni mieć możliwość wspólnego
rozliczania podatkowego, a 38% opowiada się za tym, aby osoby homoseksualne miały
możliwość przyjmowania po partnerze uprawnień społecznych – rent, emerytur,
uprawnień branżowych. 39% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby
homoseksualne powinny mieć możliwość dziedziczenia na zasadach osób z najbliższej
rodziny.
·

Relacje w związkach

22% Polaków(15-49) żyje w związkach nieformalnych. 28% tych osób deklaruje, że w
najbliższym czasie planuje zawrzeć związek małżeński ze swoim partnerem. 26% mówi,
że ślub nie jest potrzebny, by być z kimś, kogo kochamy. 21% uważa, że ślub nie
gwarantuje trwałości związku. Tyle samo jako powód życia w związku nieformalnym
podaje zbyt młody wiek.
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31% Polaków (15-49) żyje w pojedynkę. Aż 56% z nich jako powód podaje to, że nie
ma w ich otoczeniu odpowiedniej osoby, którą chcieliby wybrać na partnera. 30% woli
żyć w pojedynkę, a 12% potrzebuje dużo niezależności i swobody. 11% ma problem z
dłuższym wytrwaniem w związku. 10% ma negatywne doświadczenie z poprzednich
związków, a 9% deklaruje duże zaangażowanie w rozwój zawodowy i brak czasu na
życie prywatne. 46% badanych pozostaje w związku małżeńskim.
·

Seks a Internet

49% mężczyzn i 27% kobiet poszukiwało w Internecie materiałów o treści erotycznej.
10% Polaków uprawiało seks w realu z osobą poznaną w Internecie, 5% uprawiało seks
wirtualny.
·

Ryzykowne zachowania seksualne

Seks poza stałym związkiem przynajmniej raz uprawiało 21% mężczyzn i 12% kobiet.
Z płatnych usług seksualnych korzystało 14% mężczyzn i mniej niż 0,5% kobiet.
·

HIV/AIDS

Tylko 9% Polaków wykonało choć raz w życiu test w kierunku HIV. W ostatnich latach
zwiększyła się liczba kobiet, które poddały się tym badaniom - z 5% w 2005 roku do
9% w 2011. Liczba mężczyzn w zasadzie nie zwiększyła się – w 2005 wynosiła 8%, a w
2011 roku – 9%. Niekorzystne zmiany obserwujemy w stosunku badanych do osób
żyjących z HIV/AIDS. Do 73% (z 80,2 % w 2005 roku) zmniejszył się odsetek
respondentów deklarujących, że podjęłoby się opieki nad członkiem rodziny, gdyby
zachorował na AIDS. Zmniejszyła się aprobata dla zachowania w tajemnicy statusu
serologicznego osoby żyjącej z HIV/AIDS (z 52,2% do 37%)
·

Opinie na temat życia seksualnego

88% Polaków uważa, że w szkołach powinno się prowadzić zajęcia z zakresu
wychowania seksualnego, w tym 84% mężczyzn i 92% kobiet. Seks odgrywa istotną
rolę w życiu 57% Polaków w wieku 15-49 lat. Jest to istotna sfera dla 63% mężczyzn i
50% kobiet.7
INNE
Kosztowne zwycięstwo
Po zwycięstwie drużyny narodowej Zambii w Pucharze Narodów Afryki, wiele kobiet
sprzedających seks z tego kraju, by uczcić sukces zambijskiej drużyny, oferowało swoim
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klientom darmowy seks bez zabezpieczeń. Specjaliści zajmujący się walką z HIV w Afryce są
przerażeni, a dziennikarze w afrykańskich gazetach piszą, że HIV mogła zakazić się spora
liczba młodych mężczyzn celebrujących w ten sposób zwycięstwo swojej drużyny. 8
Wadliwe prezerwatywy
Niefortunnie zakończyły się obchody setnej rocznicy Afrykańskiego Kongresu
Narodowego (ANC). Trzeba było wycofać serię 1,35 mln prezerwatyw rozdanych z tej okazji
w okolicach Bloenfontein, gdzie odbywały się masowe uroczystości. Nastąpiło to po licznych
skargach dotyczących jakości prezerwatyw, zgłaszanych do walczących z AIDS organizacji
TAC. Wszystkie prezerwatywy nosiły certyfikat państwowej placówki SABS – mający
świadczyć o tym, że odpowiadają standardom Światowej Organizacji Zdrowia. Wcześniej już
dwukrotnie wycofywano olbrzymie partie prezerwatyw ze stemplem SABS, obie sprawy
miały podtekst korupcyjny. W RPA 5,6 mln osób jest zakażonych HIV (najwięcej na
świecie), tj. ponad 10 proc. 49-milionowej ludności tego kraju. Przez lata, a zwłaszcza za
poprzedniej prezydentury Thabo Mbekiego lekceważono ten problem. Jak informuje PAP –
co trzecia ciężarna kobieta w RPA jest zakażona HIV. 9
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11. Odyniec Małgorzata. Konno i samochodem po Etiopii. Konie i Rumaki z dnia 01.02.2012 r.
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Seks za darmo dla uczczenia zwycięstwa. Nowości z dnia 15.02.2012 r.
Dziurawe święto. Polityka z dnia 08.02.2012 r., Trzeba wycofać wadliwe prezerwatywy. Express Bydgoski z
dnia 01.02.2012 r., A to ciekawe… Kurier Szczeciński z dnia 01.02.2012 r.
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12. Program szczepień ochronnych na rok 2012. Puls Medycyny (dodatek: Dodatek) z dnia
22.02.2012 r.
13. Różycki Krzysztof. Opinia z wieloma niewiadomymi (cz.I). Angora z dnia 12.02.2012 r.
14. Sawicka Karolina. Też pytanie. Przekrój z dnia 27.02.2012 r.
15. Schulz Sandra. Swaty na raty. Forum z dnia 06.02.2012 r.
16. Seks za darmo dla uczczenia zwycięstwa. Nowości z dnia 15.02.2012 r.
17. Trzeba wycofać wadliwe prezerwatywy. Express Bydgoski z dnia 01.02.2012 r.
18. Wołejko Piotr. Lider Afryki. Polska Zbrojna z dnia 19.02.2012 r.
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