Raport nr 10/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w październiku 2012 roku.

WPROWADZENIE
W październikowej prasie ukazało się 21 publikacji z zakresu HIV/AIDS dotyczących
między innymi: początków epidemii HIV w naszym kraju, ogromnego postępu w leczeniu
antyretrowirusowym, pierwszego przeszczepu wątroby u pacjenta zakażonego HIV w Polsce,
większej liczby osób zgłaszających się do punktów testowania w okresie powakacyjnym oraz
wyników II edycji Konkursu „Pozytywnie Otwarci”. Drukowano je w 12 tytułach gazet
i czasopism, z których cztery zawierały więcej niż jedną informację dotyczącą HIV/AIDS –
„Polska”(4), „Służba Zdrowia”(3), „Dziennik Gazeta Prawna”(3), Gazeta Wyborcza”(2).
Na łamach dzienników, tygodników i miesięczników poruszano też inną
problematykę, w której słowa HIV i AIDS pojawiały się tylko w kontekście omawianego
tematu. Zwrócono uwagę na niepokojące dane o nowych przypadkach zachorowań na
gruźlicę, która dotyka przede wszystkim środowiska wykluczone i na którą narażone są osoby
o osłabionej odporności (wśród nich zakażeni HIV)1, czy też na choroby układu
limfatycznego, np. chłoniaki, które często występują przy niedoborach immunologicznych
(również wśród zakażonych HIV) 2. W

prasie znalazła się także krótka relacja

z organizowanej w Warszawie przez Open Society Foundation i „Gazetę Wyborczą”
konferencji, na której politycy, biznesmeni, lekarze i intelektualiści wchodzący w skład
Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej przekonywali, że „narkotyki to kwestia
zdrowia, a nie kryminał”, a przyjmujących narkotyki „trzeba edukować, leczyć, zapobiegać
zakażeniom (w tym HIV) brudnymi strzykawkami, pomagać wyjść z nałogu, a nie zmieniać
w zbrodniarzy”3.
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EPIDEMIOLOGIA
Polska – historia walki z AIDS
Jednym z pierwszych polskich lekarzy, którzy zetknęli się z AIDS był prof. Andrzej
Gładysz, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów
Odporności we Wrocławiu, który wraz z prof. Jackiem Juszczykiem, kierownikiem Katedry
i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, uczestniczył w międzynarodowych sympozjach poświęconych chorobom
zakaźnym. Po powrocie z zagranicznego Kongresu Chorób Zakaźnych w 1981 r., na którym
usłyszeli o AIDS, profesorzy zaczęli śledzić doniesienia na temat tajemniczej wówczas
jednostki chorobowej.
Pierwsze informacje o chorobie, która zaczęła zabijać homoseksualistów w Los
Angeles pojawiły się w amerykańskim czasopiśmie medycznym (czerwiec 1981 r.),
a w grudniu tego roku w „New England Medicine” ukazała się publikacja o chorobach
i zgonach w Edynburgu wśród MSM-ów, czyli mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.
Po tych wydarzeniach prof. Gładysz i prof. Juszczyk nawiązali kontakt z Royal Hospital
i Westminster Hospital w Londynie, a także laboratorium w S. Antonio Hospital.
Profesorowie w trakcie wyjazdów do tych placówek uczyli się postępowania z chorymi
od strony medycznej i profilaktyczno-prewencyjnej. Od 1982 r. prowadzili w Polsce wykłady
na podstawie światowych doniesień dotyczących tej nowej choroby.
W pierwszej połowie lat 80. XX wieku przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
powstała 7–osobowa grupa doradcza (w jej skład wchodzili prof. Gładysz i prof. Juszczyk),
przygotowująca raporty i instrukcje dla lekarzy, m.in. jak postępować w przypadku zetknięcia
się z zakażonymi. Grupa działała do 1985 r., kiedy pojawił się pierwszy zdiagnozowany
przypadek AIDS w Polsce. Dziś trudno ustalić, gdzie to się stało i kto był pierwszym chorym,
informacje o tym podawane w różnych publikacjach nie są identyczne. AIDS wykryto
najpierw u 6 chorych na hemofilię, 4 mężczyzn homo- lub biseksualnych i 1 kobiety
sprzedającej usługi seksualne.
W Polsce najwięcej zakażeń pojawiło się u osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych przyjmowanych drogą dożylną. W 1989 r. Marek Kotański próbował
utworzyć w Kawęczynie pierwszy w Polsce dom dla narkomanów zakażonych HIV.
Współpracował z nim ks. Arkadiusz Nowak, działający wówczas w Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, obecnie prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej. Ks. Nowak i ówczesna wiceminister zdrowia, Krystyna Sienkiewicz, próbowali
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negocjować z lokalną społecznością otwarcie ośrodka przeznaczonego dla zakażonych HIV.
Ludzie z obawy przed wirusem reagowali wzmożoną agresją i nie dało się ich przekonać
o słuszności

podejmowanej

inicjatywy.

Ostatecznie

pani

minister

zdecydowała

o przewiezieniu zakażonych do gmachu MZiOS, gdzie udostępniła im dwa swoje gabinety.
Po 2 tygodniach urzędnicy zdecydowali, że na potrzeby zakażonych można zagospodarować
dom w Konstancinie. Dopiero w 1990 r. interwencja Senackiej Komisji Praw Człowieka,
stwierdzająca niezgodność uchwały lokalnej administracji z normami polskiego prawa
(wcześniej administracja wydała uchwałę nakazującą zakażonym opuszczenie terenu
Konstancina) i Deklaracją Praw Człowieka, polepszyła ich warunki życia. Mimo to, przez lata
stykali się z niechęcią i agresją społeczności gmin, w których chcieli zamieszkać (podpalenie
budynku w Konstancinie, blokada dróg w Głoskowie, zamieszki w Rybienku k. Wyszkowa).
Polska, mimo trudnych początków potrafiła poradzić sobie z epidemią. Dziś w tej
części Europy pod względem profilaktyki i opieki nad żyjącymi z HIV/AIDS

jesteśmy

w czołówce. W 1993 r. do kreowania narodowej strategii zwalczania HIV/AIDS powołano
Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS, przekształcone w 1999 r. w Krajowe
Centrum ds. AIDS – agendę ministra zdrowia. Centrum wraz z ekspertami opracowało
Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, od 2005 r. do dziś
realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.
Od początków epidemii HIV/AIDS w Polsce, problemem tym zajmowali się zarówno
lekarze, jak i działacze społeczni, politycy i artyści. Już w początkach lat 90-tych pojawiło się
wiele osób, które tworzyły sieć wsparcia dla chorych. Wśród nich znaleźli się m.in. nieżyjąca
już prof. Zofia Kuratowska i Jan Nowak – Jeziorański, czy też licznie odwiedzający
i występujący dla chorych artyści, jak Kora Jackowska, Edyta Geppert, Eleni czy Stanisław
Sojka.
Na początku lat 90. konsolidowała się też grupa osób, którzy pracowali przy chorych
i zarazem współtworzyli niezbędne dokumenty prawne; byli to profesorowie: Jacek Juszczyk,
Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Andrzej Stapiński, Lidia Babiuchowa. Wśród działaczy
na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS należy tez wspomnieć nieżyjącą prof. Władysławę
Zielińską z Gdańska, która już w połowie lat 80. ub. wieku utworzyła pierwszy w Polsce
żłobek i przedszkole dla dzieci zakażonych HIV. Gdyby nie ich zaangażowanie, byłoby nam
o wiele trudniej – uważa ks. Nowak. Anna Marzec- Bogusławska, długoletnia dyrektor
Krajowego Centrum ds. AIDS dodaje, że swoją postawą, a szczególnie wsparciem chorych
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dawali przykład reszcie społeczeństwa. Dzięki temu lęki społeczne stopniowo słabły
i w korzystny sposób zmieniła się sytuacja chorych.4
W Łódzkiem coraz więcej zakażeń
W 2011 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi zgłoszono
46 przypadków nowych zakażeń HIV u osób przebywających na terenie województwa
łódzkiego, w tym 44 przypadki osób z polskim obywatelstwem. Trzy czwarte zakażonych
stanowili mężczyźni, a jedną czwartą kobiety. Najwięcej zakażonych zarejestrowano w wieku
od 20 do 39 lat (73,9 proc.). Od lat obserwuje się wzrost zakażeń, do których doszło podczas
ryzykownych zachowań seksualnych. Przyczyną 34,8 proc. zakażeń były kontakty
heteroseksualne, a homoseksualne – 32,6 proc. W 2011 r. zgłoszono 20 zachorowań na AIDS
(w 2010 r. było ich 16). Osoby chore były w wieku od 20 do 61 lat. Zachorowało 15
mężczyzn i 6 kobiet. Dwie osoby zmarły.
W ostatnim miesiącu zanotowano przypadek 26–letniego łodzianina, który w wyniku
jednorazowego ryzykownego kontaktu seksualnego zakaził się jednocześnie kiłą, HIV oraz
zapaleniem wątroby typu B. Z tak wyjątkowo pechowym przypadkiem łódzcy lekarze
spotkali się po raz pierwszy. Po wakacjach do Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności przy
szpitalu im. Biegańskiego zgłasza się kilkakrotnie więcej osób niż w ciągu całego roku.
Trafiają tu osoby już zakażone lub takie, które podejrzewają, że mogą być seropozytywne.
W tym roku HIV rozpoznano w Łodzi u ponad 30 osób. U 15 zdiagnozowano pełnoobjawowe
AIDS. Lekarze narzekają, że wciąż za mało osób decyduje się na badania5.
Górny Śląsk – wakacyjne pamiątki
Po wakacjach coraz więcej osób decyduje się na badania w kierunku HIV. Tylko
w ubiegłym miesiącu do punktu przy ul. Wolności w Częstochowie zgłosiło się 41 osób
potencjalnie zakażonych. Nie wiadomo, ilu z nich usłyszało, że wynik testu jest pozytywny.
Statystyki pokazują, że rok temu było ich więcej niż w 2010 i 2009 roku. To oznacza,
że rośnie świadomość społeczeństwa dotycząca testowania, ale wzrasta też liczba
ryzykownych kontaktów seksualnych.
Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach mówią o 146
osobach, u których w zeszłym roku wykryto HIV. Najwięcej w Katowicach (20 przypadków),
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Bielsku-Białej i Częstochowie (po 13 przypadków). Rok wcześniej zakaziło się 107 osób,
112 w 2009 roku. Najwięcej zakażeń, bo aż 279 przypadków z nowo wykrytym HIV
zanotowano w 2008 roku. Prawie połowa osób, które przychodzą do Poradni Profilaktyki
Uzależnień MONAR w Częstochowie, gdzie znajduje się punkt testowania ma wyższe
wykształcenie, pracuje w dużych firmach, na dobrych stanowiskach. Największą część
stanowią młodzi mężczyźni, których większość przyznaje się do uprawiania przypadkowego
seksu

bez

zabezpieczenia.

Wielu

jest

pacjentów,

którzy

zrobili

sobie

tatuaż

w nieprofesjonalnym studiu. Odkąd ginekolodzy zalecają ciężarnym wykonanie testu
w kierunku HIV, punkt odwiedza też coraz więcej kobiet w ciąży6.
ASPEKTY MEDYCZNE
HIV już nie taki straszny
Kiedy w 1981 r. wykryto w USA pierwsze przypadki AIDS, była to najgroźniejsza
i najbardziej tajemnicza choroba, z jaką świat zetknął się w XX wieku. W 1983 r. dwa
niezależne zespoły naukowców– dr Roberta Gallo w USA i dr Luca Montagniera we Francji,
odkryły wirus, który był źródłem AIDS, a dwa lata później opracowano pierwsze testy
na HIV. Jednocześnie rozpoczęto badania nad pierwszymi lekami, które wprowadzano
od 1987 r. Okazało się bowiem, że HIV szybko ulega mutacji i uodparnia się na działanie
leków. Z czasem jednak zaczęto wprowadzać coraz więcej nowych preparatów
skuteczniejszych w walce z wirusem. Dziś dzięki terapii antyretrowirusowej zakażeni HIV
mogą normalnie funkcjonować przez długie lata. AIDS obecnie nie zalicza się już do chorób
śmiertelnych (tak było na początku epidemii). WHO nadała jej status choroby przewlekłej.
Także w Afryce zakażeni HIV, którzy mają dostęp do terapii, zwiększają swoje szanse
na długie życie. Niestety w tej części świata statystyki są wciąż przytłaczające – 70 proc.
zgonów spowodowanych przez HIV przypada na ubogie kraje Afryki. Dziś postęp w leczeniu
HIV jest ogromny. Choć nadal nie udało się wyprodukować szczepionki przeciw wirusowi,
to leki antyretrowirusowe są na tyle skuteczne, że według ostatnich badań nawet osoby
zdrowe, zażywające te leki profilaktycznie, mogą się uchronić przed HIV.
Zaobserwowano, że są zakażeni, którzy z własnej woli przestali zażywać leki, a mimo
to nie ma u nich objawów choroby. Od kilku lat we Francji prowadzone są badania, w których
obserwowana jest 14 osobowa grupa chorych nie zażywających od kilku lat leków
antyretrowirusowych. Wykonywane co jakiś czas badania nie wykazują, by HIV ponownie
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się u nich namnażał i wywoływał jakiekolwiek objawy choroby. Wszyscy byli leczeni zaraz
po wykryciu zakażenia przez co najmniej trzy lata. Później odstawili leki. Doktor Carline
Bacchus, główny autor badań nad grupą chorych, twierdzi, że takie efekty można uzyskać
u tych osób, które otrzymują leki bardzo wcześnie, zaraz po zainfekowaniu.
Pierwszym i dotychczas jedynym pacjentem, o którym mówi się, że został wyleczony
z HIV, jest Amerykanin Timothy Brown, u którego w 2007 r. w berlińskiej klinice wykonano
przeszczep szpiku kostnego. Szpik pobrano od osoby z genetyczną mutacją CCR5
uodparniającą na HIV. Dokonujący przeszczepu dr Hutter podczas sympozjum, które odbyło
się niedawno na Washington University w Sant Louis oświadczył: „O Brownie po pięciu
latach po zabiegu możemy powiedzieć, że jest wyleczony”.
U niektórych osób można wykorzystać nieco inną, ale dość skuteczną i bezpieczną
metodę. W 2012 r. zastosowano ją u dwóch mężczyzn żyjących z HIV, chorych na chłoniaka
– chorobę nowotworową układu chłonnego. W ich przypadku dawcy szpiku nie byli
genetycznie odporni na HIV, mimo to nie mają oni na razie objawów choroby. Podano im leki
antyretrowirusowe, a po jakimś czasie zainfekowane komórki odpornościowe zostały
zastąpione przez nowe, pochodzące od dawcy wolnego od wirusa. W tym samym roku
amerykańscy specjaliści przeprowadzili u zakażonego HIV przeszczep, do którego
wykorzystali krew pępowinową. Dr Lawrence Petz, dyrektor medyczny firmy będącej
bankiem krwi pępowinowej, uważa, że u większej liczby osób żyjących z HIV będzie można
wykorzystać przeszczep krwi pępowinowej z mutacją genetyczną przed nim chroniącą. Nie
wymaga ona tak dokładnej zgodności tkankowej jak w przypadku szpiku kostnego7.
Przeszczep wątroby u pacjenta zakażonego HIV
W sierpniu 2011 r., zespoły pod kierownictwem dr Krzysztofa Dudka oraz prof.
Krzysztofa Zieniewicza z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokonały pierwszego w Polsce przeszczepu
wątroby u pacjenta zakażonego HIV. Dotychczas zakażenie HIV było jednym z głównych
przeciwwskazań do przeszczepienia narządów.
U 20-letniego mężczyzny żyjącego z HIV doszło do niewydolności wątroby z powodu
WZW typu B. Pacjent przyjmował leki antyretrowirusowe, które dodatkowo obciążały
wątrobę. Stan chorego systematycznie się pogarszał pomimo intensywnego leczenia. Kiedy
doszło do śpiączki, zaburzeń świadomości i funkcjonowania innych narządów (nerek, układu
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krążenia) wiadomo było, że jedyną szansą, aby uratować chorego jest przeszczepienie
wątroby.
Lekarze dysponują już dużo skuteczniejszymi preparatami do leczenia zakażonych
HIV, które pozwalają kontrolować zakażenie wirusem, mimo faktu zażywania leków
immunosupresyjnych. W światowych publikacjach można było znaleźć opisy pojedynczych
przypadków przeszczepów wątroby u zakażonych HIV, u których wskazaniem była
niewydolność wątroby. Dlatego polscy lekarze zdecydowali się na kwalifikację chorego
do przeszczepu. 3 sierpnia 2011 r. specjaliści przeprowadzili przeszczep wątroby. Stan
chorego stopniowo się poprawiał aż do powrotu pacjenta do pełnej sprawności fizycznej
i psychicznej.
Przeprowadzona transplantacja została wyróżniona w konkursie „Pulsu Medycyny”
na wybitnego innowatora w ochronie zdrowia – Złoty Skalpel 2012. Udany przeszczep został
też dostrzeżony przez kapitułę Krajowego Centrum ds. AIDS, która przyznała zespołowi
pod kierownictwem prof. Marka Krawczyka „Czerwona Kokardkę” – wyróżnienie,
które otrzymują osoby w szczególny sposób przyczyniające się do poprawy jakości życia
pacjentów żyjących z HIV i chorych na AIDS.8
Szybkie testy na sprawdzenie czynności wątroby
Wiadomo, że wiele leków, wśród nich leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
oraz gruźlicy, mają uboczne działania, często są przyczyną upośledzenia czynności wątroby.
Dlatego tak ważne i konieczne są regularne badania tego narządu, zwłaszcza enzymów:
aminotransferazy alaninowej (ALAT) i aminotransferazy asparaginianowej (ASPAT).
W krajach rozwijających się takie badania mogą ograniczać względy organizacyjne i ich cena.
Nina Pollock z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie oraz jej
współpracownicy opracowali mały, papierowy prostokącik podzielony na 5 stref
zawierających rozmaite barwniki. Trafiająca na niego kropla krwi powoduje zmianę
zabarwienia poszczególnych stref zależnie od poziomu ALAT i ASPAT.
Wyniki testu można odczytać po 15 minutach, a koszt wytworzenia „znaczka”
to ok.10 centów. Metoda przechodzi obecnie testy w Wietnamie9.
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
II edycja konkursu „Pozytywnie Otwarci” rozstrzygnięta
Program „Pozytywnie Otwarci” uruchomiono w 2011 roku. Najważniejszym celem
Programu jest pokazanie osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom, pracodawcom
i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia z HIV można normalnie żyć.
Bardzo istotnym zadaniem Programu jest też promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki
HIV. Dlatego – poza edukacją w zakresie promowania normalnego życia z HIV – w ramach
programu „Pozytywnie Otwarci” zorganizowany został konkurs dla instytucji i osób, które
chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także
profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS.
W II edycji konkursu przedstawiciele Krajowego Centrum ds. AIDS, eksperci
konkursu oraz epidemiolodzy postulowali, aby zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
Jak edukować o zagrożeniu HIV osoby po 50. roku życia, które zwykle w ogóle nie zdają
sobie sprawy z ryzyka?, Jak sprawić, żeby pracownicy podmiotów leczniczych przestali się
bać osób zakażonych?, Jak przekonać seropozytywnych mężczyzn, aby zawsze używali
prezerwatyw?, Jak pomóc osobom zakażonym, które nie chcą lub nie mogą korzystać
z pomocy służby zdrowia?
Według specjalistów to obszary niezwykle istotne, bo pojawiają się w nich coraz
poważniejsze problemy, które – jeśli pozostaną nierozwiązane – mogą prowadzić
do niekontrolowanego wzrostu liczby nowych zakażeń. Na wszystkie te pytania odpowiadają
projekty organizacji pozarządowych – laureatów tegorocznej edycji konkursu.
Partnerami Programu są: Prezydent M. St. Warszawy, Krajowe Centrum ds. AIDS,
Wojewoda Mazowiecki, ”Służba Zdrowia” i Wydawnictwo Termedia. Granty w konkursie
przyznaje firma Gilead Sciences.
INSTYTUCJE I PROJEKTY WYRÓŻNIONE W KONKURSIE „POZYTYWNIE OTWARCI”

1. W kategorii „Edukacja w obszarze HIV/AIDS osób w wieku 50+ jako odpowiedź
na rosnącą liczbę zakażeń w tej grupie wiekowej”:
· Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae w Warszawie za projekt
„Decyduję o sobie – profilaktyka HIV wśród kobiet 50+”.
· Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” z Warszawy
za projekt „Dojrzały – świadomy i odpowiedzialny”.
2. W kategorii „Promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób żyjących z HIV”:
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· Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym „Podwale Siedem” z Wrocławia za projekt „Nie daj się działaniom
niepożądanym leków – razem dla dobra pacjentów”.
· Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” z Warszawy za projekt
„Razem być i wytrwać”.
· Fundacja „Zrobimy” z Warszawy za projekt „Bawiąc uczyć”.
3. W kategorii „Edukacja pracowników ZOZ-ów wykonujących badania na obecność HIV,
w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu postępowania z osobami zakażonymi
HIV”:
· Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem z Torunia za projekt „Szkolenie: dobre praktyki
w testowaniu HIV”.
· Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Gdańsk za projekt
„Konferencja szkoleniowa nt. HIV/AIDS”.
4. W kategorii „Aktywizacja i edukacja osób żyjących z HIV, ale pozostających poza
systemem

państwowej

opieki

zdrowotnej,

jako

istotny

element

zapobiegania

rozprzestrzenianiu się HIV”:
· Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae z Warszawy za projekt „Jestem
na Plus!”.
· Stowarzyszenie Plus Minus z Wrocławia za projekt „Usługi interwencyjne mające
na celu przeciwdziałanie zamieszkaniu „na ulicy” osób żyjących z HIV/AIDS”10.
„Lekcje o seksie” w Łodzi
W łódzkich gimnazjach od października rozpoczęły się lekcje z wychowania
seksualnego. To nie są zwykłe lekcje – twierdzą uczniowie. Zajęcia odbywają się
w specjalnej, terapeutycznej sali,

gimnazjaliści siedzą na dywanie w pozycjach takich,

jak lubią. Beata Matys-Wasilewska, psycholog mówi, że dzięki takiej formie, młodzieży nie
blokują ławki, rozmawiają „na luzie”, mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a nie tylko
słuchać.
Młodzi ludzie twierdzą, że w domach bardzo rzadko rozmawia się o sekcie. Seks to
bardzo trudny temat i mają z nim problem nawet bardzo wyedukowani rodzice. Rozmowa
dzieci z rodzicami o seksie często krępuje obie strony. Bardzo dobrze więc, że szkoła daje
możliwość skorzystania z takich zajęć. Okres gimnazjum to najtrudniejszy wiek.
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Tomasz Kobosz, Rusza 9 nowych kampanii w obszarze HIV/AIDS, „Służba Zdrowia” z dnia 01.10.2012 r.
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Gimnazjaliści nie są już dziećmi, ale nie są jeszcze dorosłymi. Łatwo przekraczają granice
zachowań, mają problemy z agresją, chcą za wszelką cenę chwalić się seksualnymi
sukcesami. To wiek, kiedy młodzi ludzie popełniają najwięcej błędów – dodaje pani
psycholog.
Lekcje o seksie zaplanowane są dla 28 grup. Dla każdej przewidzianych jest 10
spotkań. Grupy mają liczyć około 20 osób. Lekcje odbywają się w szkołach, które wyraziły
zainteresowanie tego typu zajęciami. Rodzice nastolatków musieli wyrazić na to zgodę.
W programie lekcji są również zajęcia o chorobach przenoszonych drogą płciową,
m.in. o HIV/AIDS. To bardzo ważne zagadnienie. Wiedza na ten temat być może uchroni
wielu młodych ludzi przed zakażeniem, szczególnie, ze od lat obserwujemy coraz więcej
zakażeń, do których doszło wskutek ryzykownych zachowań seksualnych11.
POLITYKA
Komisja Europejska chce zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów
Po

skandalu

z

implantami

piersi

Komisja

Europejska,

chcąc

zwiększyć

bezpieczeństwo pacjentów, proponuje niezapowiedziane inspekcje u producentów, system
identyfikacji i ocenę unijnych ekspertów przed wprowadzeniem na rynek najbardziej
ryzykownych wyrobów medycznych – m.in. rozruszników serca i protez, a także tzw.
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, jak testy na HIV i testy genetyczne (m.in. do
badań prenatalnych) 12.
Portugalia – oszczędności na leczeniu raka i AIDS
Krajowa Rada Etyki i Nauk Życia (CNECV) wydała wskazówki dla ministerstwa
zdrowia sugerujące oszczędności na leczeniu raka i AIDS. Autorzy dokumentu radzą
redukować państwowe wydatki szczególnie na pacjentów w fazie terminalnej.

Rada

przypomniała władzom resortu zdrowia, że ograniczenie wydatków w portugalskiej służbie
zdrowia jest niezbędne i należy go dokonać wobec pacjentów, którzy „nie mają już dużych
szans na przetrwanie”. Dokument wywołał burzliwą polemikę. Zdaniem przewodniczącego
Portugalskiej Izby Lekarskiej Jose Manuela Silvy zalecenia CNCV są nieludzkie i
pozbawione logiki13.
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Agnieszka Jasińska, Idealna dziewczyna ma małe stopy, duży biust i się nie puszcza, „Polska – Dziennik
Łódzki” z dnia 19.10.2012 r.
12
Postęp postępu, „Najwyższy Czas” z dnia 06.10.2012 r.
13
Marcin Zatyka, Mają oszczędzać na leczeniu raka i AIDS, „Polska – Dziennik Łódzki „ z dnia 02.10.2012 r.,
Oszczędzić na raku i AIDS, „Kurier Szczeciński” z dnia 03.10.2012 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w październiku 2012 roku
1. Barczykowska Joanna, Jedna prostytutka – trzy groźne choroby, „Polska – Gazeta
Wrocławska” z dnia 06.10.2012 r.
2. Barczykowska Joanna, Jeden raz, trzy choroby, „ Polska – Dziennik Łódzki” z dnia
05.10.2012 r.
3. Chrzanowski Witold, Gruźlica rozwija się w ukryciu, „Dziennik Elbląski” z dnia 26.10.2012 r.
4. Diagnostyczny ”znaczek pocztowy”, „Służba Zdrowia” z dnia 01.10.2012 r.
5. Domagała Katarzyna, Jeden skok w bok i już masz HIV, „Polska – Dziennik Zachodni” z dnia
12.10.2012 r.
6. Jasińska Agnieszka, Idealna dziewczyna ma małe stopy i duży biust. I się nie puszcza, „PolskaDziennik Łódzki” z dnia 19.10.2012 r.
7. Kobosz Tomasz, Rusza 9 nowych kampanii w obszarze HIV/AIDS, „Służba Zdrowia” z dnia
01.10.2012 r.
8. Kronika prawa.pl, „Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 04.10.2012 r.
9. Lechowicz Agnieszka, Głód i choroby na świecie, „Victor Gimnazjalista” z dnia 11.10.2102 r.
10. Lisowska Beata, Niewykorzystana rezerwa na publiczne szpitale, „Dziennik Gazeta Prawna
(dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 02.10.2012 r.
11. Lisowska Beata, W projekcie budżetowym na 2013 r. nie ma pieniędzy na in vitro, „Dziennik
Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 25.10.2012 r.
12. Moraniec Anna, Chłoniaki – prześladowcy układu limfatycznego, „Super Nowości” z dnia
04.10.2012 r.
13. Oszczędzić na raku i AIDS, „Kurier Szczeciński” z dnia 03.10.2012 r.
14. Penis z ludzka twarzą i antylubrykanty dla większej przyjemności, „21 Wiek” z dnia
01.10.2012 r.
15. Postępy postępu, „Najwyższy Czas” z dnia 06.10.2012 r.
16. Sienkiewicz Tomasz, Wobec agresji i lęku, „Służba Zdrowia” z dnia 01.10.2012 r.
17. Stasiński Maciej, Niech umrze zabobon, „Gazeta Wyborcza” z dnia 27.10.2012 r.
18. Stefanicki Robert, Oko świni, krew królika, „Gazeta Wyborcza” z dnia 13.10.2012 r.
19. Wojtasiński Zbigniew, Wirus w potrzasku, „Uważam rze inaczej pisane” z dnia 01.10.2012 r.
20. Wysocka Monika, Trudny przeszczep ostatnią deską ratunku, „Puls Medycyny” z dnia
10.10.2012 r.
21. Zatyka Marcin, Mają oszczędzać na leczeniu raka i AIDS, „Polska- Dziennik Łódzki” z dnia
02.10.2012 r.
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