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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lipcu 2012 roku.
WPROWADZENIE
Dwa produkty: domowy test na HIV i Truvada – lek mający zapobiegać zakażeniom
HIV przenoszonym drogą płciową, zatwierdzone do sprzedaży przez Amerykańską Agencję
ds. Leków i Żywności (FDA), stały się tematem dotyczącym różnych aspektów HIV/AIDS,
najczęściej poruszanym w lipcowej prasie,. W przyszłości produkty te mogą spowodować
przełom w walce z HIV – twierdzą specjaliści.
Lokalne dzienniki donosiły o zamknięciu Punktu Konsultacyjno–Diagnostycznego
w Bydgoszczy i otwarciu takiego punktu w Poznaniu, jedynym dużym mieście w Polsce,
w którym przez pół roku nie można było bezpłatnie wykonać testu w kierunku HIV.
Pojawiające się problemy z testowaniem w tych miastach stały się kolejną okazją do
przedstawienia sytuacji epidemiologicznej w Polsce i poszczególnych regionach i zwrócenia
uwagi na niepokojący wzrost zakażeń HIV, zarówno w skali kraju jak i konkretnych
województw
W lipcu odbyła się

po raz 19. Międzynarodowa Konferencja ws. AIDS w

Waszyngtonie. Stany Zjednoczone zostały gospodarzem konferencji ponownie po 20. latach.
Mariusz Zawadzki opisał przyczyny niezwoływania przez tyle lat konferencji w USA, kraju
skądinąd bardzo zaangażowanym w walkę z AIDS.
Pierwszy miesiąc wakacji przyniósł też ciekawy reportaż z podróży po krajach Afryki
Południowej, w którym autor szczególną uwagę zwrócił na RPA, gdzie wirusem HIV
zakażonych jest 39,5 proc. populacji (jeden z najwyższych odsetków na świecie)1 oraz
wywiad z Thumbim Ndung’u, światowej sławy badaczem AIDS, dyrektorem naukowym HIV
Pathogenesis Program, realizowanym na Uniwersytecie KwaZulu-Natal w Republice
Południowej Afryki2, a także rozmowę z prof. Alicją Wiercińską-Drapało, kierownikiem
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Ogółem w miesiącu lipcu ukazało się 26 publikacji związanych z problematyką
HIV/AIDS. Drukowano je w 19 tytułach gazet i czasopism, z których pięć zamieściło więcej
niż jedną informację na ten temat.
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w lipcu 2012 roku.
Miejsce

Tytuł

Ilość publikacji

1.

Polska*

3

2.

Express Bydgoski 2

3.

Gazeta Kujawska

2

4.

Rzeczpospolita

2

5.

Wprost

2

* uwzględniono lokalne wydania dziennika Polska The Times
Wykres 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z HIV/AIDS
w lipcu 2012 roku.
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EPIDEMIOLOGIA
W Łódzkiem coraz więcej zakażeń
Każdego miesiąca w województwie łódzkim od 5 do 10 osób dowiaduje się, że są
zakażone HIV. Najwięcej takich przypadków rejestruje się po wakacjach. W lipcu lekarze ze
Szpitala im. Biegańskiego zdiagnozowali u trzech pacjentów pełnoobjawowe AIDS. 70 proc.
zakażeń to efekt ryzykownych zachowań osób heteroseksualnych.
Do Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności zgłaszają się już licealiści, którzy życie
seksualne rozpoczęli rok czy dwa lata temu. Przez ten czas mieli już kilku lub nawet
kilkunastu partnerów. Do ryzykownych zachowań seksualnych dochodzi najczęściej podczas
2

wakacyjnych wyjazdów. Kiedy wakacje się kończą, liczba pacjentów chcących wykonać test
w kierunku HIV w łódzkiej poradni rośnie kilkukrotnie. Coraz częściej zakażają się
biznesmeni, studenci i przedstawiciele wolnych zawodów.
Statystyki pokazują, że w Łodzi i regionie od kilku lat liczba osób zakażonych HIV
wskutek dożylnego stosowania narkotyków zmniejsza się, natomiast zwiększa się liczba
zakażonych drogą płciową. W 2011 roku prawie połowa zakażonych były to osoby
heteroseksualne, które nie skończyły jeszcze 35 lat.
Tylko w tym roku w Łódzkiem wirus HIV rozpoznano u ok. 20 osób. U dziewięciu
zdiagnozowano pełnoobjawowe AIDS. O chorobie dowiedzieli się przypadkiem, trafiając do
Szpitala im. Biegańskiego z powodu zapalenia płuc czy toksoplazmozy. Lekarzom nie udało
się uratować życia wszystkim pacjentom – czterech mieszkańców województwa zmarło w
tym roku z powodu AIDS. Wśród pacjentów Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności wiele
jest kobiet w ciąży. „Na szczęście, dzięki nowoczesnej terapii, od wielu lat nie mieliśmy
przypadku, by zakażona ciężarna pozostająca pod naszą opieką urodziła dziecko z HIV” –
mówi dr Elżbieta Jabłonowska, kierownik poradni. Niestety, mieszkańcy województwa
łódzkiego niechętnie robią testy na HIV, czego efektem jest niewiedza wielu osób o swoim
zakażeniu.4
WYDARZENIA
Konferencja w Waszyngtonie
W dniach 22 - 27 lipca w Waszyngtonie odbyła się XIX Konferencja ws. AIDS –
„AIDS 2012”. Naukowcy zjechali do Ameryki po 20 latach bojkotu, którego przyczyną był
zakaz wjazdu do USA osób zakażonych HIV, nazywany od nazwiska pomysłodawcy,
republikańskiego senatora – prawem Helmsa. Senator zasłynął także tym, że sprzeciwiał się
wydawaniu publicznych pieniędzy na badania i leczenie AIDS, ponieważ uważał, że ta nowa,
nieuleczalna choroba, która niespodziewanie rozprzestrzeniła się w latach 80. ubiegłego
wieku, „jest karą boską dla coraz bardziej zuchwałych i rozwiązłych homoseksualistów”. Do
zakazu finansowania nie udało mu się jednak przekonać kongresmenów.
Prawo Helmsa obowiązywało od 1987 roku. Jeśli u podróżnych przylatujących do
USA znajdowano w bagażu leki na AIDS, musieli liczyć się z tym, że nie zostaną wpuszczeni
przez służby imigracyjne. Stany Zjednoczone były jedynym
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wprowadził tak restrykcyjne metody walki z epidemią. Naukowcy walczący z AIDS na całym
świecie nie mogli zaakceptować dyskryminacji osób żyjących z HIV przez władze USA
i odwołali zaplanowaną na 1992 rok konferencję w Bostonie. Miało to znaczenie
symboliczne, ponieważ najwybitniejsi specjaliści zajmujący się HIV pracowali w USA.
Oficjalnie naukowcy wrócili do Stanów Zjednoczonych dopiero po 20 latach, po
zniesieniu w 2010 roku przez Baracka Obamę prawa Helmsa.
W Waszyngtonie zjawiło się 20 tys. uczestników, których powitał George W. Bush,
rzadko występujący publicznie ze względu na dość krytyczne oceny swojej prezydentury.
Jednak w kwestii AIDS Bush ma się czym pochwalić - przeznaczył miliardy na program
leczenia chorych w Afryce, dzięki czemu m.in. urodziło się tysiące zdrowych dzieci, których
matki przyjmowały leki antyretrowirusowe, których zakup sfinansowały Stany Zjednoczone.
Waszyngton jest jedynym miastem, gdzie władze postanowiły płacić swoim
mieszkańcom, jeśli zgodzą się poddać testowi na HIV. Szacuje się, że w USA żyje ok. 250
tys. osób, które są zakażone, ale o tym nie wiedzą i dlatego się nie leczą. Amerykańskie
Centrum Prewencji Chorób szacuje, że 10 mld zainwestowanych obecnie w testowanie
i leczenie chorych w USA pozwoli zaoszczędzić w przyszłości 66 mld dolarów (których nie
będzie trzeba wydawać np. na leczenie zakażonych). Władze Waszyngtonu poważnie
podeszły do tych wyliczeń i zaoferowały siedem dolarów każdemu, kto przyjdzie się
przetestować w kierunku HIV do jednego z urzędów komunikacji. W efekcie przed urzędami
stoją kolejki, bo ten pomysł okazał się pokusą dla bezdomnych..
ASPEKTY MEDYCZNE
Truvada zarejestrowana przez FDA
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek, który ma
zapobiegać zakażeniom HIV przenoszonym drogą płciową. Komunikat FDA głosi, że
Truvada przeznaczona jest dla osób podejmujących stosunki seksualne z osobami zakażonymi
HIV. Zauważono, że chorzy przyjmujący kilka leków antyretrowirusowych rzadziej zakażają
swoich partnerów. Tabletki produkowane przez Gilead Sciences pierwotnie przeznaczone
były tylko dla pacjentów z HIV. Eksperymenty potwierdziły, że jeśli leki przyjmują osoby
zdrowe podejmujące kontakty seksualne z zakażonymi, ryzyko przeniesienia zakażenia
również spada. Badania wykazały, że Truvada zmniejsza ryzyko infekcji przenoszonych tą
drogą aż o 75 proc. wśród partnerów heteroseksualnych oraz o 42 proc. wśród partnerów
homoseksualnych. To pierwszy środek farmakologiczny, który może być wykorzystany w
profilaktyce HIV/AIDS. Agencja podkreśliła, że Truvada powinna być stosowana „jako część
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planu zapobiegania chorobie”, obejmującego również stosowanie prezerwatyw i poddawanie
się testom na HIV.
Zdaniem Michaela Bartona z UNAIDS, aby lek ten działał skutecznie, osoby zdrowe
muszą przyjmować go regularnie – jedną tabletkę dziennie. Podczas testów zdarzało się, że
ochotnicy lekceważyli tę zasadę, co powodowało, że Truvada była nieskuteczna. Eksperci
podkreślają, że trudno nakłonić zdrowych ludzi do regularnego przyjmowania silnego leku
jako środka profilaktycznego. Przez to Truvada daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
Naukowcy obawiają się też, że nadużywanie leku sprawi, iż wirus HIV stanie się na niego
odporny.
W Polsce lek jest stosowany przez osoby już zakażone HIV. Anna MarzecBogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS mówi, że użycie Truvady
w profilaktyce jest możliwe, ale jest uzależnione od decyzji lekarza. Zastrzega, że lek nie jest
obojętny dla zdrowia, ma wiele działań niepożądanych, a ponadto – aby był skuteczny –
osoba przyjmująca go musi rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarza. W dodatku roczny
koszt stosowania tego preparatu to 11 - 14 tys. dolarów, miesięczna terapia Truvadą w Polsce
kosztuje 3500 zł.5
Domowy test na HIV
FDA zaaprobowała także do sprzedaży domowy test na HIV. Test nazywa się OraQuic
i już jesienią bieżącego roku będzie do kupienia w całych Stanach. Wynik otrzymuje się
z próbki śliny po około 20 minutach. Test kosztować będzie 60 dolarów.
Opinie Amerykanów o stosowaniu testu domowego od kilku lat były podzielone. Jego
zaletą jest to, że odpowiada na potrzeby osób stresujących się wizytą w przychodni czy
szpitalu, którzy takie badanie woleliby przeprowadzić w domu. Z drugiej strony, jeśli wynik
okaże się pozytywny, pacjent powinien znaleźć się od razu pod opieką psychologa. Nawet
mając wiedzę, że nowoczesna terapia antyretrowirusowa przez wiele lat umożliwia chorym
normalne życie, informacja o swoim zakażeniu może być przyjęta jak wyrok.
Dodatkowe wątpliwości budził fakt, że test nie daje absolutnej pewności – okazało się,
że raz na pięć tysięcy przypadków osoba zdrowa otrzymuje wynik pozytywny, natomiast
osoba chora jest poprawnie diagnozowana w 93 proc. przypadków. Ostatecznie jednak
Federalny Urząd ds. Leków uznał, że więcej faktów przemawia na korzyść testów domowych.
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I chodzi tu nie tylko o dobro pacjenta, ale i całego społeczeństwa – zakażeni, którzy wiedzą
o swojej chorobie, prawie nigdy nie zakażają innych. Przyczyną tego jest większa
świadomość swojej odpowiedzialności i fakt, że terapia retrowirusowa wielokrotnie
zmniejsza ryzyko zakażenia partnerów.6
HIV-1 i HIV-2
Wiadomo, że AIDS może być wywołane przez dwa typy wirusa HIV - HIV-1
(występujący na całym świecie) i HIV-2 (występujący głównie w Afryce Zachodniej).
Szwedzcy naukowcy w długofalowych badaniach przeprowadzonych w Gwinei Bissau wśród
200 chorych wykazali, że osoby najpierw zakażone HIV-2, a potem HIV-1 są w stanie o wiele
lepiej poradzić sobie z groźniejszym HIV-1. Zapadają one na AIDS średnio po dziewięciu
latach, podczas gdy ci, którzy mieli kontakt tylko z HIV-1, już mniej więcej po sześciu
latach.7
Bydgoszcz – zamknięto PKD
Od czerwca w Bydgoszczy nie można bezpłatnie wykonać testu w kierunku HIV. Do
tej pory punkt taki funkcjonował przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy. W czerwcu został zamknięty ze względu na brak funduszy. Mieszkańcy
Bydgoszczy i okolic, aby wykonać test na HIV, muszą udać się do Torunia.
Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny (PKD) był wspólnym przedsięwzięciem WSSE,
Urzędu Miasta Bydgoszczy i Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem”
z Torunia. WSSE w Bydgoszczy udostępniała pomieszczenie, testy i kadry, stowarzyszenie specjalistów i granty (między innymi z Urzędu Marszałkowskiego), miasto zapewniało
pozostałe finansowanie. Niestety, gdy skończyły się pieniądze od marszałka, a miasto
odmówiło finansowania, stało się oczywiste, że punkt nie będzie mógł działać. Pracownicy
WSSE mają jednak nadzieję, że od nowego roku uda się go uruchomić ponownie. Teraz
badanie w kierunku HIV można wykonać w innych miejscach w Bydgoszczy, ale trzeba za
nie zapłacić minimum 40 zł.
Tymczasem tylko w I półroczu 2012 roku w bydgoskim punkcie zdiagnozowano 11
zakażeń HIV i 2 zachorowania na AIDS. W 2011 roku przebadało się tam ponad 500 osób.8
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W Poznaniu znów działa PKD
Przez pół roku Poznań był jedynym dużym miastem w Polsce, w którym nie działał
żaden punkt, gdzie anonimowo i bezpłatnie można by wykonać test w kierunku HIV. Nowy
punkt uruchomiono pod koniec czerwca przy szpitalu na ul. Szwajcarskiej. Czynny jest dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godz. od 9 do 11.
Od początku roku do końca czerwca w Poznaniu HIV wykryto u 26 osób, cztery
zachorowały na AIDS. W powiecie poznańskim wykryto jeden przypadek HIV. Dla
porównania w 2011 roku HIV w Poznaniu zdiagnozowano u 52 osób, AIDS zaś u 6. Dla
powiatu poznańskiego statystyki te wyniosły odpowiednio 12 i 1.9
Afryka Subsaharyjska
W Afryce Subsaharyjskiej rośnie liczba przypadków zakażeń HIV odpornych na
leczenie - dowodzą badania przeprowadzone na 26 tys. osób. Naukowcy ze Światowej
Organizacji Zdrowia i University College London uważają, że to efekt nieprzestrzegania
zaleceń lekarzy dotyczących przyjmowania leków.10
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania „Zrób test na HIV”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku włączyła się
w kampanię „Zrób test na HIV”. Zachęca w niej do bezpłatnych i anonimowych badań
w kierunku HIV, a także do rozważnych zachowań, podkreślając że osoby mające za sobą
ryzykowne zachowania seksualne, a także kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny
wykonać test w kierunku HIV. W województwie podlaskim punkty bezpłatnego
i anonimowego testowania znajdują się w Białymstoku przy ul. Św. Rocha oraz przy szpitalu
zakaźnym na ulicy Żurawiej.
Na terenie województwa odnotowano w ubiegłym roku 20 przypadków zakażeń HIV,
11 zachorowań na AIDS, 3 osoby zmarły. Dla porównania w 2010 r. 17 osób dowiedziało się,
że są zakażone, AIDS rozpoznano u jednej osoby, nie odnotowano zgonów z tego powodu.
W tym roku (dane do kwietnia) zarejestrowano już cztery zakażenia HIV i jeden zgon
z powodu AIDS.11
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJACYCH Z HIV
Włocławek
Samorząd Włocławka dofinansowuje projekty Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki
temu oddział rejonowy PCK od 1 lipca uruchomił „Telefon zaufania AIDS”. Telefon jest
finansowany przez Gminę Miasto Włocławek w ramach realizowanego programu „Nie daj
szansy AIDS”. Podczas dyżuru w każdy wtorek w godz. 15.15 – 16.00 specjalista udziela
porad i konsultacji na temat profilaktyki HIV/AIDS, wspiera osoby żyjące z HIV i ich
rodziny, przygotowuje młodzież do rozwiązywania problemów związanych z HIV/AIDS.12

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lipcu 2012 roku
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2. Barczykowska Joanna. Dwie trzecie zakażonych HIV nie wie o zakażeniu i zaraża dalej.
Polska – Dziennik Łódzki z dnia 16.07.2012 r.
3. Barczykowska Joanna. Najwięcej zakażonych HIV jest w Łodzi w wakacje. Polska –
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10. Kaczmarska Zuzanna. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 29.07.2012 r.
11. Kościelniak Piotr. Tabletka uchroni przed AIDS. Rzeczpospolita z dnia 18.04.2012 r.
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13. „Kurierem” po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 23.07.2012 r.
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18. Opryszczka latem. Rewia z dnia 04.07.2012 r.
19. Przeciw AIDS. Wprost z dnia 23.07.2012 r.
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