PRZEGLĄD PRASY
Najważniejsze doniesienia z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
miesiącach: styczeń –marzec 2012 r.
WPROWADZENIE
W I kwartale 2012 r. w polskiej prasie (dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach)
ukazało się 60 publikacji, które w sposób bezpośredni lub pośredni (słowo HIV lub AIDS
użyte było w kontekście innego, omawianego tematu) związane były z problematyką
HIV/AIDS. Najwięcej informacji drukowano na łamach marcowej prasy (28), najmniej w
styczniu (14).
Głównym tematem, który dominował w tym kwartale, były różnego rodzaju
wydarzenia w dziedzinie medycyny i farmakologii, mające istotny wpływ na podwyższenie
skuteczności terapii antyretrowirusowej (ARV), a co za tym idzie polepszenie jakości życia
osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Ogromne postępy, jakie w ostatnich latach nastąpiły
w leczeniu zakażenia HIV (m.in. zatwierdzenie do obrotu trzeciej generacji leków celujących
w enzymy polimerazy DNA – nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy) w znacznej
mierze się do tego przyczyniły.
Na stronach gazet i czasopism znalazły się także niepokojące informacje o wzroście
zakażeń HIV w krajach Europy, w tym także Polski. Miejmy nadzieję, że podejmowane
działania profilaktyczne, wśród nich kampania „Zrób test na HIV” i powołanie przez
wojewodę mazowieckiego specjalnego zespołu do spraw zwalczania AIDS, który w pierwszej
kolejności ma się zająć zapobieganiem zakażeniom w trakcie Euro 2012, przyczynią się do
zmniejszenia liczby zakażeń.
Te i inne ważne aspekty HIV/AIDS, o których pisano na łamach prasy w styczniu, lutym i
marcu bieżącego roku, zostały omówione w poniższym materiale.
Wykres 1.
Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach I kwartału
2012 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS w I
kwartale 2012 r.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tytuł
Rzeczpospolita
Super Nowości
Polska*
Super Express
Gazeta Wyborcza
Kurier Szczeciński
Gazeta Farmaceutyczna
Zielony Sztandar
Polska Zbrojna
Puls Medycyny
Newsweek
Forum

Ilość publikacji
6
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
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EPIDEMIOLOGIA
Europa – liczba zakażeń HIV wciąż wzrasta
Zgodnie z nowym raportem „Analiza HIV/AIDS w Europie 2010” opublikowanym w
Kopenhadze 30 listopada 2011 roku epidemia HIV w Europie nie została opanowana. W 2010
roku zdiagnozowano w Europie ponad 118 tys. przypadków HIV. Dane te pochodzą z 51
spośród 53 krajów członkowskich Europejskiego Regionu WHO, które zostały opublikowane
przez WHO/Europa i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Ponad
trzy czwarte nowych zakażeń miało miejsce we wschodniej części Regionu. Od 2001 roku
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liczba zakażeń HIV w Europie zwiększyła się 2,5 krotnie. Nowy raport podaje, że WHO i
ECDC otrzymały 712 477 zgłoszeń przypadków zakażenia HIV do końca 2010 roku. Ponadto
co najmniej 500 tys. przypadków zdiagnozowano w Federacji Rosyjskiej, a ponad 180 tys.
zachorowań na AIDS wykryto w krajach, w których nie prowadzono statystyk zakażeń HIV
przed okresem 2002 – 2004 (Francja, Włochy i Hiszpania). W związku z tym całkowita liczba
osób w Europie, u których zdiagnozowano HIV, wynosi około 1,4 miliona. Te alarmujące
dane sprawiły, że 53 kraje członkowskie Europy wdrożyły oficjalnie Nowy Plan Działań
Europejskich w zakresie HIV/AIDS na lata 2012 - 2015.
Chociaż główne drogi przenoszenia HIV różnią się w zależności od obszaru
geograficznego, we wszystkich krajach europejskich najwięcej przypadków zakażenia HIV
wykryto wśród osób marginalizowanych społecznie (np. imigranci), osób, których
zachowania są stygmatyzowane społecznie (np. mężczyźni mający seks z mężczyznami
(MSM) lub dokonujących czynów nielegalnych (osoby przyjmujące narkotyki w iniekcji).
Nowe dane potwierdzają, że epidemia HIV w Europie dotyczy głównie tych grup
społecznych. W Europie Wschodniej i Azji Środkowej 43 proc. nowo zgłoszonych
przypadków w 2010 r. dotyczyło osób przyjmujących narkotyki, a nieco poniżej 48 proc.
osób zakażonych poprzez kontakty heteroseksualne, najprawdopodobniej z osobami
przyjmującymi narkotyki w iniekcji. W Europie Zachodniej epidemia koncentruje się w
środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami (39 proc. przypadków nowo
zdiagnozowanych w 2010 r.) i imigrantów z krajów, w których epidemia występuje na dużą
skalę (co najmniej jedna trzecia zakażeń wśród osób, które utrzymują stosunki
heteroseksualne).
Z powodu trudnego dostępu do testowania i pomocy w przypadku zakażenia HIV,
szczególnie w populacjach najbardziej narażonych na ryzyko zakażenia, nie zdiagnozowano
wszystkich przypadków występujących w Europie. W krajach Europy Wschodniej i Azji
Środkowej, które dostarczyły do WHO dane na temat powszechnego dostępu do środków
zapobiegania, leczenia i opieki w przypadku HIV w latach 2008 - 2010, mniej niż połowa
osób sprzedających seks i zaledwie jedna trzecia MSM i osób przyjmujących narkotyki
poddała się testom w kierunku HIV i poznała ich wyniki. Opublikowany raport wskazuje, że
zarejestrowane przypadki stanowią prawdopodobnie mniej niż połowę wszystkich osób
żyjących z HIV w Europie. Liczebność tej grupy oszacowano na 1,5 miliona osób (w zakresie
od 1,3 do 1,7 miliona) w Europie Wschodniej i Azji Środkowej w 2010 roku. Chociaż z
ostatniego raportu UNAIDS wynika, że epidemia HIV wydaje się stabilizować w innych
regionach świata (Afryka Subsaharyjska, Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia), w Europie
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jej zakres wciąż rośnie w coraz szybszym i alarmującym tempie. Szacunkowa liczba osób
zmarłych z powodu AIDS w Europie Wschodniej i Azji Środkowej wzrosła ponad
dziesięciokrotnie w latach 2001 - 2010, z 7 800 (w zakresie 6 - 11 tys.) do 90 tys. (w zakresie
74 - 110 tys.).
Największym wyzwaniem w kwestii zwalczania HIV jest zwiększenie dostępu do
skutecznego i ratującego życie leczenia, szczególnie w krajach Europy Wschodniej i Azji
Środkowej, gdzie tylko 23 proc. osób, które powinny otrzymać leki antyretrowirusowe,
otrzymało je w 2010 roku. Najnowsze dane z raportu za rok 2011 przedstawiają rażące
nierówności w dostępie do leczenia w poszczególnych krajach regionu.
Wśród tych pesymistycznych danych o zakażeniach w Europie pojawiły się też
informacje napawające optymizmem. W celu obniżenia liczby przypadków przenoszenia
zakażenia z matki na dziecko w Regionie Europejskim w 2010 r. leczeniem
antyretrowirusowym objęto 88 proc. ciężarnych kobiet zakażonych HIV, co stanowi więcej
niż cel wyznaczony przez ONZ (80 proc.) i globalny, średni wskaźnik dla krajów o niskim,
średnim dochodzie (59 proc.).
Nowy Europejski Plan Działań w zakresie HIV/AIDS na lata 2012 -2015, który
zawiera wezwanie do działania w tym zakresie ze względu na zdrowie publiczne, będzie
stanowił doskonały wzór dla budowania krajowych strategii i programów działań. 1
Polacy nie wiedzą czy są zakażeni
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 szybsze 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
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zakażenie dotyczy tylko osób homoseksualnych, trudniących się prostytucją czy osób
używających narkotyków drogą iniekcji.
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 w iniekcjach. Pozostałe 12 proc. stanowią osoby stosujące
narkotyki w iniekcji (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.2
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowe informacje w sprawie szczepionki przeciw HIV
„Nature” donosi, że naukowcy z Harwardu pod kierownictwem Dana Baroucha
przeprowadzili badania, których wyniki być może przyczynią się do powstania nowej
szczepionki przeciw HIV. Badania przeprowadzono na razie tylko na małpach, ale uczeni są
przekonani, że wkrótce będzie można zacząć próby kliniczne z udziałem ludzi.
Naukowcy podali szczepionkę o nazwie MVA grupie rezusów. Tylko część zwierząt
otrzymała prawdziwy preparat, reszta dostała placebo - nieaktywną biologicznie substancję.
Okazało się, że u zaszczepionych zwierząt ryzyko zakażenia się SIV – małpim
odpowiednikiem wirusa HIV- było o 80 - 83 proc. niższe niż wśród tych, które otrzymały
placebo. W dodatku u małp, które pomimo podania szczepionki uległy zakażeniu, ilość
wirusa była wyraźnie mniejsza.
Naukowcy twierdzą, że małpie wirusy przenosiły się na mieszkańców odizolowanych
wiosek w Afryce, a dopiero cywilizacja sprawiła, że jeden z nich – HIV – rozprzestrzenił się
na całym świecie. Dzięki badaniom genomu też można przypuścić, że wirus SIV przeszedł na
ludzi z szympansów, po czym zmienił się w zabójczy HIV. Najprawdopodobniej stało się to
w Afryce Środkowej między rokiem 1910 a 1930. Epidemia zaczęła się w Kongu pod koniec
lat 50. XX wieku. Część źródeł podaje, że najstarszy przypadek miał miejsce w roku 1959
i dotyczył mężczyzny. Inne mówią o kobiecie pochodzącej z zagubionej w buszu wioski
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i przez kilka lat pracującej w Kinszasie jako osoba sprzedająca usługi seksualne. Wirus miał
być znaleziony w próbce pobranej od niej krwi w 1957 roku.3
Lista leków na HIV
Amerykańskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (Parma)
ogłosiło pod koniec ubiegłego roku raport oraz listę 100 potencjalnie nowych szczepionek
i leków przeznaczonych do leczenia HIV/AIDS i związanych z nimi chorób.
Od czasu zidentyfikowania tego wirusa (1983 r.) do stosowania dopuszczono 31
leków na HIV. Zarejestrowane leki umożliwiają wydłużenie życia pacjenta. Samo jednak
leczenie nie wystarczy do zwalczenia HIV/AIDS. Na każdych dwóch pacjentów, którzy
rozpoczęli leczenie zakażenia HIV przypada pięć osób, które uległy zakażeniu.
Zasadnicze znaczenie dla ograniczenia epidemii miałaby szczepionka profilaktyczna,
dlatego naukowcy koncentrują swoje wysiłki na jej opracowaniu. Obecnie na etapie badań
klinicznych (poza szczepionkami) lub przed tym etapem - oczekując na zgodę Amerykańskiej
Agencji ds. Żywności (FDA) – znajduje się 56 leków przeciwwirusowych, dwa leki
przeciwnowotworowe, cztery leki immunomodelujące, trzy terapie genowe i dwa inne leki. 4
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,
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
3
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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. 5
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
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, wrażliwych na zakażenie komórek, dzięki
czemu zapobiegają jego namnażaniu i obniżają poziom wirusa we krwi. To nowe podejście
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daje nadzieję chorym, których organizm wytworzył oporność na stosowane dotychczas
terapie.6
Nowości w leczeniu HIV
Obecnie

na

świecie

w

leczeniu

zakażenia

HIV

stosuje

się

31

leków

antyretrowirusowych (ARV). W Polsce zakup wszystkich tych leków, zarejestrowanych w
Unii Europejskiej, finansowany jest ze środków publicznych. Standardem leczenia na świecie
i w Polsce jest system HAART, czyli wysoko aktywna antywirusowa terapia, która polega na
podawaniu 3 - 4 leków jednocześnie. Zalety systemu HAART to: zahamowanie replikacji
wirusa aż do stanu niewykrywalności przy użyciu stosowanych metod (nie jest to
równoznaczne z usunięciem wirusa z organizmu), umożliwienie odbudowy układu
immunologicznego, czyli wzrost limfocytów CD4 oraz zmniejszenie ryzyka zakażenia innych
osób w przypadku ekspozycji. Do wad zaliczamy: brak możliwości całkowitej eliminacji
wirusa, pojawienie się lekooporności HIV i koszty (koszt miesięcznej kuracji pacjenta wynosi
ok. 1000 euro). Jak każda terapia, system ten ma także skutki uboczne. Krótkoterminowe
działania niepożądane to: biegunka, ogólne złe samopoczucie, przewlekłe zmęczenie i
bezsenność. Długoterminowe skutki leczenia to zespół lipodystrofii, kwasica mleczanowa,
oporność na insulinę i uszkodzenie wątroby. Kryteria nieskuteczności to często
niewystarczające zmniejszenie wiremii w okresie 4 - 8 tygodni od początku leczenia,
utrzymywanie się wykrywalnego poziomu RNA HIV w osoczu po upływie 4 - 6 miesięcy od
rozpoczęcia leczenia, ponowne pojawienie się RNA HIV w osoczu po początkowej supresji
wiremii do wartości niewykrywalnych oraz kliniczny postęp choroby.
Istnieją trzy stare grupy leków antyretrowirusowych, które hamują namnażanie się
HIV. Są to: nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, inhibitory proteazy
i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Kolejną grupę najnowszej generacji
stanowią inhibitory fuzji i inhibitory integrazy.
Wśród nowości lekowych już zarejestrowanych można wskazać tzw. inhibitory fuzji –
leki blokujące CCR5 i CXCR4 – które są receptorami chemokin SDF – 1 (niskocząsteczkowe
białka wydzielane przez komórki). Zablokowanie receptorów CCR5 i/lub CXCR4 hamuje
wnikanie HIV do komórki, uniemożliwiając połączenie się otoczki wirusa z błoną
komórkową. Milowym krokiem w walce z zakażeniem była rejestracja w 2008 roku
pierwszego leku, tzw. inhibitora integrazy.
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Obecnie w badaniach I, II lub III fazy znajdują się dwa hamujące angiogenezę leki
przeciwnowotworowe, 56 innych leków przeciwwirusowych, trzy leki rozwijane w II fazie
w ramach terapii genowych do stosowania w leczeniu AIDS, cztery leki immunomodulujące
w III fazie oraz 33 szczepionki w II fazie badań. Najbardziej zaawansowane prace nad
szczepionkami prowadzą naukowcy z USA, Kanady, Francji i Włoch.
Spośród leków przeciwwirusowych warto zwrócić uwagę na nowego antagonistę
receptora CXCR4, lek zawierający przeciwciało monoklonalne, żel waginalny z grupy
nienukleozydowych leków odwrotnej transkryptazy, nowe inhibitory integrazy i nowych
antagonistów CCR5. 7
Kontrowersyjna propozycja
Firma Gilead Sciences zaproponowała, aby osobom, które mają ryzykowne
zachowania, profilaktycznie podawać codziennie dawkę leku antyretrowirusowego, takiego
jaki stosowany jest do leczenia pacjentów z HIV/AIDS. Firma czeka na rozstrzygnięcie w tej
sprawie amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) .
Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, zrewolucjonizuje metody ochrony przed
zakażeniem. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 25 organizacji wspierających pacjentów
i ich rodziny oraz część lekarzy. Przeciwni są naukowcy którzy ostrzegają, że podawanie tego
rodzaju leków osobom zdrowym może mieć fatalne konsekwencje. Domagają się oni
odrzucenia tej propozycji. Argumentują, że osoby zdrowe, które będą przyjmować lek
antyretrowirusowy

jako

zabezpieczenie

przed

zakażeniem,

zrezygnują

z

zasad

bezpieczniejszego seksu, m.in. stosowania prezerwatyw. W tle stoją wielkie pieniądze –
roczny koszt stosowania leku u jednego pacjenta to ponad 14 tys. dolarów. Teraz przyjmują je
tylko osoby zakażone, ale jeżeli FDA zgodzi się na nową propozycję, grono odbiorców
gwałtownie się zwiększy. Sama firma na razie milczy, natomiast pomysłu broni jej
konkurencja. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej Merck twierdzi, że jest sporo dowodów
potwierdzających skuteczność stosowania leków terapeutycznych w profilaktyce.
Chodzi o lek Truvada (dopuszczony do użytku w UE w 2005 roku), będący
połączeniem dwóch substancji: emtricytabiny i tenofowiru. Obie te substancje to tzw.
inhibitory odwrotnej transkryptazy, ich działanie polega na blokowaniu namnażania się HIV
w organizmie. Taka profilaktyka przeznaczona byłaby dla par, w których jedna osoba jest
zakażona HIV, a druga nie. Już teraz niektórzy lekarze stosują Truvadę w taki sposób.
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Cztery lata temu naukowcy odkryli w testach na zwierzętach, że przyjmowanie leków
przeciwwirusowych zabezpiecza przed zakażeniem HIV. Szybko rozpoczęto testy z udziałem
ludzi. Ich wyniki ogłoszono na konferencji poświęconej chorobom zakaźnym (CROI) w
Seattle. Wśród blisko 5 tys. badanych par w Ugandzie i Kenii, gdzie jedno z partnerów jest
zakażone HIV, stosowanie Truvady i innego podobnie działającego leku zredukowało ryzyko
przeniesienia zakażenia o 90 proc. – poinformował „Wall Street Journal”. Ważne jest, aby
wykorzystać każdą szansę zatrzymania tej epidemii – komentuje te wyniki szef AIDS
Foundation of Chicago, która opowiada się za szybkim udostępnieniem leku osobom
zdrowym do profilaktyki.
Naukowcy na łamach specjalistycznego pisma medycznego „Lancet” ostrzegają
jednak, że poszerzenie zastosowania leków antyretrowirusowych o profilaktykę przed
zakażeniem niesie ze sobą ryzyko powstania odporności wirusów, co i tak już obecnie jest
sporym problemem. Ponadto przyjmowanie przez zdrowych ludzi Truvady może mieć
niekorzystne działania uboczne – m.in. uszkodzenie nerek. Może dojść także do pomyłek w
stosowaniu leku, a wtedy niebezpieczeństwo zakażenia gwałtownie rośnie. Potwierdzają to
badania w grupie 2 tys. młodych kobiet w Afryce, gdzie leki przeciwwirusowe w profilaktyce
HIV/AIDS okazały się całkowicie nieprzydatne. Tylko 40 proc. zdrowych kobiet
przyjmowało lek zgodnie ze wskazaniami. 8

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Wzmożone działania w związku z EURO 2012
Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, mówi, że w związku z napływem turystów,
którzy przyjadą do Polski na Euro 2012 może wystąpić większe narażenie na HIV. Grażyna
Cholewińska–Szymańska, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób
zakaźnych, potwierdza tę diagnozę. Uważa, że wspólna organizacja imprezy sportowej oraz
przyjazd do Polski kibiców z Europy Wschodniej powinny zmusić do większej czujności i
niepodejmowania ryzykownych zachowań. Na terenie Rosji i Ukrainy w ostatnich latach
notuje się coraz więcej zakażeń HIV. W krajach tych w latach 2007 – 2008 liczba zakażeń
HIV wzrosła o 66 proc.
Wojewoda mazowiecki powołał specjalny zespół złożony z lekarzy, urzędników
samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych do spraw zwalczania AIDS.
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Zespół przez najbliższe cztery lata ma prowadzić szeroko pojętą działalność profilaktyczną.
W pierwszej kolejności ma się zająć zapobieganiem zakażeniom w trakcie Euro 2012.
Eksperci są pewni, że do Polski za kibicami przyjadą kobiety i mężczyźni trudniący się
prostytucją. Trudno jednak oszacować, ile to będzie osób. Zdaniem szefa Centralnego Biura
Śledczego, gen. Adama Maruszczaka, najwięcej kobiet przyjedzie ze Wschodu: Ukrainy i
Rosji. Nie zabraknie też Bułgarek.
W związku z mistrzostwami więcej działań profilaktycznych przygotowują
organizacje pozarządowe (NGO). Chcą m.in. organizować szkolenia dla edukatorów, którzy
będą rozmawiać z kibicami na stadionach, w strefach kibica, a także na lotniskach, dworcach
oraz hotelach. Będą też rozdawać im ulotki i prezerwatywy.
Kibice nie zawsze prezentują zachowania prozdrowotne, więc przed tak dużą imprezą
warto przypominać o unikaniu tych ryzykownych. Warto również pamiętać, że zakazić się
można tak samo od Rosjanina, jak Niemca czy Francuza.9
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).
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 testu w kierunku HIV.
Ministerstwo podkreśla, że pacjentka ma prawo odmówić wykonania testu. Zanim jednak to
zrobi, lekarz powinien ją poinformować o korzyściach płynących z takiego badania. Fakt
wykonania lub odmowy testu w kierunku HIV powinien być odnotowany w karcie
prowadzenia ciąży i w dokumentacji lekarskiej. Jeżeli jednak lekarz nie zaproponuje ciężarnej
wykonania takiego testu i okaże się, że jej dziecko zostało zakażone HIV w czasie ciąży,
9
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porodu lub poprzez karmienie przez nią piersią, gdyż była ona zakażona, może pociągnąć
lekarza 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 około
148 (dzieci które były lub są objęte leczeniem antyretrowirusowym - ARV). W 2011 roku leki
ARV podawano 34 noworodkom urodzonym przez kobiety zakażone HIV, a w 2010 r. liczba
ta wynosiła 54. Ryzyko przeniesienia wirusa z matki HIV+ na dziecko bez profilaktyki 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.10
Już od 2007 r. Krajowe Centrum ds. AIDS w kampanii „Daj szansę swojemu dziecku.
Nie daj szansy AIDS” zachęca kobiety planujące macierzyństwo i oczekujące dziecka do
wykonywania testów w kierunku HIV. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS rekomenduje,
żeby testy na HIV wykonywali oboje rodzice – przyszła mama i przyszły tata.
POLITYKA PAŃSTWA
Narodowy Program Walki z AIDS
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 15 tys. osób żyjących z HIV, ponad 2,5 tys.
osób choruje na AIDS, a ponad 1000 z tego powodu zmarło. Rzeczywista liczba zakażonych
może być nawet trzykrotnie większa. Dane te przedstawił dr Wojciech Matusewicz, prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) podczas wykładu „Innowacyjne metody w
profilaktyce

i

leczeniu

AIDS

na

bazie

Narodowego

Programu

Leczenia

Antyretrowirusowego” w ramach konferencji „Innowacje w leczeniu chorób zakaźnych,
ocena dostępności w Polsce (Warszawa – luty 2012).
Realizacja programu rozpoczęła się w 1995 roku. Obecnie funkcjonuje na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z 2011 w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV. Na początku tego roku Rada Konsultacyjna AOTM oceniała
kontynuację programu na lata 2012 – 2016. Prezes Agencji podkreślił, że w Polsce dostęp do
leków antyretrowirusowych jest na odpowiednim poziomie, a narodowy program walki z
zakażeniem HIV jest najlepszy w naszej części Europy.11

POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
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Bill Gates z pomocą dla Globalnego Funduszu
Na odbywającym się corocznie w Davos Forum Ekonomicznym Bill Gates, prezes
Microsoftu, obiecał kolejne 750 mln dolarów przeżywającemu kłopoty Globalnemu
Funduszowi do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Wezwał jednocześnie rządy do dalszego
wspierania tej organizacji.
Fundusz powstał 10 lat temu i ma ok. 25 proc. udziału w finansowaniu walki z AIDS.
Jest też największym dostawcą środków na walkę z gruźlicą i malarią. W zeszłym roku
wstrzymał jednak finansowanie nowych projektów pomocowych do 2014 r. W Davos Bill
Gates przekonywał, że „choć czasy są ciężkie, to nie ma usprawiedliwienia dla ograniczania
pomocy dla najbiedniejszych”. Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała do tej pory
funduszowi 650 mln dolarów.12
Świetlica dla małych pacjentów z HIV
W Warszawie w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej otwarto nową świetlicę dla
dzieci żyjących z HIV. Świetlicę zorganizowało Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz
Dzieci „Mały Książe” ze środków otrzymanych w konkursie ”Pozytywnie otwarci”,
ufundowanych przez firmę farmaceutyczną Gilead Sciences Poland. W świetlicy na ścianach
namalowane są kolorowe postaci z bajek, wyposażona jest w zabawki, telewizor plazmowy, a
niedługo dojdzie jeszcze konsola PlayStation .
Oddział na Wolskiej ma najdłuższe w Polsce doświadczenie w leczeniu małych
pacjentów żyjących z HIV. Zajmuje się nimi od lat 80. ubiegłego wieku. Trafiają tu zarówno
noworodki w 2 tygodniu życia, jak i 19 – latki. W Polsce do tej pory HIV zdiagnozowano
u ok. 150 dzieci, z czego co najmniej 60 proc. leczy się w szpitalu na Wolskiej. 13
Gwiazdy dla żyjących z HIV/AIDS
Wśród gwiazd, które wspierają akcję zapobiegania HIV/AIDS znalazła się raperka
Nicki Minaj i piosenkarz pop Ricky Martin. Zostali oni rzecznikami kampanii MAC VIVA
GLAM. Gwiazdy włączyły się w działalność założonej w 1994 roku fundacji MAC AIDS
Fund, która wspiera na całym świecie pracę organizacji zajmujących się walką z HIV/AIDS.
W ramach tegorocznej globalnej kampanii Viva Glam sprzedawane są pomadki Viva
Glam Nicki i balsam do ust Viva Glam z autografami gwiazd. Dochód z ich sprzedaży zasili
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konto MAC AIDS Fund. Artyści skoncentrują wysiłki na uświadamianiu młodym ludziom z
Ameryki Łacińskiej zagrożenia AIDS. Karaiby, skąd oboje pochodzą, są drugim, najbardziej
dotkniętym HIV regionem na świecie, gdzie osoby w wieku 15 - 24 lata stanowią połowę
zakażonych.
MAC również w Polsce wspiera organizacje zajmujące się osobami żyjącymi z
HIV/AIDS. W roku 2010 wsparł kwotą 60 tys. złotych fundację „Mały Książe”, opiekującą
się dziećmi i ich rodzinami, a w 2011 roku wpłacił na konto fundacji „Pozytywni w Tęczy”
80 tys. złotych na profilaktykę i edukację młodzieży. MAC otrzymał w 2011 roku Nagrodę
Kapituły Czerwonej Kokardki jako firma komercyjna, wspierająca projekty wpływające na
polepszenie jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS. 14
INNE
Kosztowne zwycięstwo
Po zwycięstwie drużyny narodowej Zambii w Pucharze Narodów Afryki, wiele kobiet
z tego kraju sprzedających seks, oferowało swoim klientom darmowy seks bez zabezpieczeń
by uczcić sukces zambijskiej drużyny. 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. 15
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

14
15

Kolor Nadziei. Twój Styl z dnia 01.03.2012 r.
Seks za darmo dla uczczenia zwycięstwa. Nowości z dnia 15.02.2012 r.

14

poprzedniej prezydentury Thabo Mbekiego lekceważono ten problem. Jak informuje PAP –
co trzecia ciężarna kobieta w RPA jest zakażona HIV. 16

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które się ukazały w prasie w miesiącach: styczeń –
marzec 2012 r.
1. AIDS dotyczy nas wszystkich. Bravo Girl z dnia 01.01.2012 r.
2. A to ciekawe. Kurier Szczeciński z dnia 01.02.2012 r.
3. Barczewski Andrzej. Rozmowy o seksie. Express Ilustrowany z dnia 07.03.2012 r.
4. Berlin Jeremy. Iluminacja odporności. Nationale Geographic z dnia 01.03.2012 r.
5. Będzie szczepionka na HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 09.01.2012 r.
6. Blikowska Janina. AIDS zaatakuje w czasie Euro. Rzeczpospolita z dnia 13.03.2012 r.
7. Brzozowska Zofia. Postępy w terapii. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.02.2012 r.
8. Czarny PR Czarnego Lądu. Forum z dnia 23.01.2012 r.
9. Dzieci z HIV mają nowa świetlicę. Rzeczpospolita- Warszawa (dodatek: Życie Warszawy) z
dnia 08.03.2012 r.
10. Dziurawe święto. Polityka z dnia 08.02.2012 r.
11. Folland Magdalena. Szczepionka coraz bliżej. Zielony Sztandar z dnia 25.03.2012 r.
12. Germak Joanna. Przyszła mam do lekarza. M jak Mama z dnia 01.03.2012 r.
13. Goldnik Anna. Rilpiwiryna, nowy lek antyretrowirusowy. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.02.2012 r.
14. Harmon Katherine. Naukowiec – pacjentem. Świat Nauki z dnia 01.02.2012 r.
15. HIV możesz zarazić się nawet od męża. Super Express z dnia 17.03.2012 r.
16. HIV możesz zarazić się nawet od męża. Super Express- Warszawa (dodatek: Warszawa) z dnia
17.03.2012 r.
17. Janiszewski Grzegorz. Kolorowa Armia. Polska Zbrojna z dnia 19.02.2012 r.
18. Karolkiewicz Marek. Mały może więcej. Przegląd z dnia 04.03.2012 r.
19. Każdy może mieć HIV! Super Nowości z dnia 16.02.2012 r.
20. Kibice przywiozą HIV. Wprost z dnia 19.03.2012 r.
21. Kolor nadziei. Twój Styl z dnia 01.03.2012 r.
22. Kościelniak Piotr. AIDS: lekowy dylemat. Rzeczpospolita z dnia 10.03.2012 r.
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23. Kościński Piotr. Acta, przykład z Polski. Rzeczpospolita z dnia 13.02.2012 r.
24. Koziołek Karolina. Policz geny i poznaj przyszłość. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
28.03.2012 r.
25. Lechowska Agnieszka. Człowiek – jego zdrowie i życie – naturalne uwarunkowania. Cogito z
dnia 29.03.22012 r.
26. Lekarstwo na HIV - najważniejszym odkryciem naukowym 2011 roku. Panorama Wałbrzyska z
dnia 03.01.2012 r.
27. Ludwiczak Urszula. Wraca strach przed kiłą. Gazeta Współczesna z dnia 22.03.2012 r.
28. Mamy dobrą edukację seksualną w polskiej szkole. Super Express (dodatek: Super Express
TV) z dnia 23.03.2012 r.
29. Mazurowska Renata. Zielona herbata – lek na całe zło? SENS z dnia 01.03.2012 r.
30. Mikołajczyk Maciej. Rząd się sam wyleczy. NIE z dnia 27.01.2012 r.
31. Miliony Gatesa zakończą epidemię AIDS. Polska z dnia 27.01.2012 r.
32. Miliony Gatesa zakończą epidemię AIDS. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 27.01.2012 r.
33. Miliony Gatesa zakończą epidemię AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 27.01.2012 r.
34. Miliony na walkę z AIDS. Kurier Szczeciński z dnia 27.01.2012 r.
35. Moraniec Anna. Gruźlica może dotyczyć każdego narządu wewnętrznego. Super Nowości z
dnia 02.02.2012 r.
36. Moraniec Anna. W trosce o dziecko zrób badanie. Super Nowości z dnia 14.02.2012 r.
37. Na Mazowszu więcej zakażeń HIV. Wojewoda chce profilaktyki. Gazeta Wyborcza - Radom z
dnia 13.03.2012 r.
38. Nowości w leczeniu zakażenia HIV. Rynek Zdrowia z dnia 01.03.2012 r.
39. Nykiel Marzena. Oswajanie seksualności. Uważam rze inaczej pisane z dnia 12.03.2012 r.
40. Odyniec Małgorzata. Konno i samochodem po Etiopii. Konie i Rumaki z dnia 01.02.2012 r.
41. Program szczepień ochronnych na rok 2012. Puls Medycyny (dodatek: Dodatek) z dnia
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