Raport nr 12/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w grudniu 2012 roku.

WPROWADZENIE
Corocznie dnia 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało
ustanowione w 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zgromadzenie
Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie
obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku. W tym dniu na całym świecie
odbywają się konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS. W obchody Światowego Dnia AIDS włączają się również liczne media.
Stało się normą, że prasa w grudniu do HIV i AIDS przywiązuje więcej uwagi niż
w pozostałych jedenastu miesiącach roku. Ukazuje się dużo więcej publikacji związanych z tą
problematyką. Tak było i w tym roku.
Jest rzeczą znamienną, że piszą na ten temat nie tylko codzienne dzienniki
i specjalistyczne tytuły, ale także lokalne pisma, w których temat HIV/AIDS przez pozostałą
część roku traktowany jest marginalnie. Z informacji prasowych wynika, że w małych,
lokalnych społecznościach organizowane są różnego rodzaju działania profilaktyczne, wśród
nich konkursy wiedzy na temat HIV/AIDS, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość
pogłębienia swojej wiedzy. Jest to tym cenniejsze, że jak pokazują badania, wiedza Polaków
na temat HIV/AIDS jest wciąż niewystarczająca, co niestety przekłada się również na wzrost
liczby zakażeń.
Światowy Dzień AIDS po raz kolejny był okazją nie tylko do zapoznania czytelników
z drogami zakażenia HIV i sposobami zapobiegania zakażeniu wirusem, ale także
do promowania testowania w kierunku HIV. Zrobienie testu jest jedynym sposobem poznania
własnego statusu serologicznego, do czego zachęcało promowane przez Krajowe Centrum
ds. AIDS hasło tegorocznych obchodów,: „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”.
Wzrost liczby zakażeń wiąże się ze wzrostem liczby osób zmagających się
z problemem stygmatyzacji, odrzucenia i łamania praw człowieka. Taki obraz pokazują
badania Stigma Index, w których po raz pierwszy uczestniczyli Polacy.
W grudniu na łamach gazet i czasopism znalazły się też rozmowy ze specjalistami,
ekspertami w dziedzinie HIV/AIDS, którzy nie tylko przedstawiali sytuacje epidemiologiczną
w Polsce i jej poszczególnych regionach, ale wyrażali także własne opinie na ten temat,
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wskazując jednocześnie na najważniejsze działania, które każda odpowiedzialna za siebie
i swoich bliskich osoba powinna podjąć, aby ustrzec się zakażenia. Nie zabrakło też głosu
osób, które z problemem HIV/AIDS zmagają się na co dzień. Choć wcale nie jest to łatwe,
to, jak wynika z ich wypowiedzi, można nauczyć się z HIV żyć, a stosowanie się do zaleceń
lekarza pozwala prowadzić normalne życie, pracować, uczyć się. W grudniu w 29 tytułach
gazet i czasopism ukazało się 40 publikacji związanych z tematyką HIV/AIDS, w ośmiu
z nich drukowano więcej niż jedną informację.

Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w grudniu 2012 roku

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tytuł
Służba Zdrowia
Echo Dnia
Gazeta Farmaceutyczna
Gazeta Wyborcza*
Głos Koszaliński
Rynek Zdrowia
Polska*
Rzeczpospolita

Ilość publikacji
4
2
2
2
2
2
2
2

* uwzględniono lokalne wydania dziennika Polska i Gazety Wyborczej
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EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS w Polsce
Obecnie w Polsce jest ponad 16 tys. rozpoznanych zakażeń, ale eksperci szacują,
że jest ich minimum dwa razy tyle. Z kolei wśród dzieci zarejestrowano około 160 zakażeń
HIV, ale dane szacunkowe wskazują na to, że ten problem może dotyczyć około tysiąca
dzieci. Ostatnio wzrasta liczba nowo zarejestrowanych zakażeń HIV. Przez wiele lat
notowano wśród dorosłych ok. 600 - 800 przypadków rocznie, w ostatnich dwóch latach
około1000 rocznie.
Od czasu pojawienia się wirusa w Polsce istotnej zmianie uległa droga zakażenia HIV.
Do największej liczby zakażeń dochodzi obecnie drogą kontaktów seksualnych z osobą
zakażoną. Najliczniejszą grupę zakażonych w Polsce i na świecie stanowią osoby
heteroseksualne mające ryzykowne stosunki seksualne (niekoniecznie z dużą liczbą
partnerów) bez zabezpieczenia. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj coraz młodszy wiek
inicjacji seksualnej połączony z niedostateczną edukacją seksualną w szkołach. W Polsce
zaczyna wzrastać krzywa epidemiologiczna MSM (males who have sex with males),
mężczyzn mających stosunki seksualne z mężczyznami. Zagrożenie zakażeniem HIV może
dotyczyć powracającej emigracji zarobkowej. Mniejsze znaczenie ma dzisiaj droga
krwiopochodna. Spada liczba zakażeń wśród stosujących substancje psychoaktywne
w iniekcjach. Trzeba zaznaczyć, że w Polsce, jak dotąd, wirus nie został przeniesiony przez
narzędzia medyczne, w trakcie operacji lub zabiegów chirurgicznych. 1
Wielka Brytania – rekordowa liczba homoseksualistów zakażonych HIV
Brytyjska
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że
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homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn, u których zdiagnozowano HIV w 2011 roku
osiągnęła rekord. Niemal połowa z 6280 osób zakażonych to homoseksualiści. W Wielkiej
Brytanii liczba osób zakażonych HIV w 2011 r. wzrosła do 96 tys. (91,5 w 2010 r.).2
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
Konferencja w Warszawie
Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzony jest od ponad 20 lat,
w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Krajowe Centrum
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ds. AIDS oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Polska w mijającym roku
pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS, którego celem
jest walka z epidemią HIV/AIDS na świecie.
W Polsce liczba zdiagnozowanych zakażeń HIV wynosi ok. 16 tys. Szacuje się, że
z wirusem żyje 30-35 tys. osób. Oznacza to, że ponad połowa nie jest świadoma swego
zakażenia. W naszym kraju 3 osoby dziennie dowiadują się o zakażeniu. Większość z nich
to młodzi ludzie w wieku 20 - 30 lat. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia i rozpoczęcie
terapii wydłuża życie chorego i znacznie poprawia jego jakość. Osoby, które nie są świadome
swojego statusu serologicznego, mogą się przyczyniać do dalszego rozprzestrzeniania wirusa
– mówiła na konferencji Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
Prawdopodobna droga zakażeń wykrytych w 2011 r. to: kontakty seksualne pomiędzy
mężczyznami (55,3%), kontakty heteroseksualne (23,9%), stosunki biseksualne (10,1%) oraz
stosowanie środków psychoaktywnych (1%). Występują duże różnice w zapadalności
pomiędzy województwami: ponad czterokrotny wzrost zakażeń odnotowano w województwie
mazowieckim i wielkopolskim, a ponad dwukrotny w województwach lubuskim,
świętokrzyskim i małopolskim.
Niepokojący wzrost liczby zakażeń zanotowano w ostatnich latach wśród mężczyzn
mających seks z mężczyznami. Jednocześnie są to osoby, które dość często zgłaszają się na
badania kontrolne, czyli podejmują ryzykowne zachowania seksualne, mimo świadomości
istniejącego zagrożenia. Tak wysoki wskaźnik nowych zakażeń trudno przypisać częstości
testowania, najprawdopodobniej świadczy on o rozszerzeniu się epidemii HIV.
Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że kobiety rzadziej się testują,
mimo że ze względu na budowę anatomiczną narządów rodnych są bardziej narażone na
zakażenie w czasie kontaktów seksualnych. Dlatego głównie do nich została skierowana
tegoroczna akcja Warszawskie Dni Testowania, zorganizowana przez Społeczny Komitet
do Spraw AIDS.
Pomimo wielu sukcesów, jakie udało się osiągnąć w zakresie profilaktyki, pokutuje
wciąż u nas wiele stereotypów dotyczących AIDS – mówił na konferencji ks. Arkadiusz
Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Według niego stan wiedzy
społeczeństwa na temat HIV/AIDS jest zatrważający. Edukacja w tym zakresie powinna być
prowadzona przede wszystkim w domu i szkole. Jednak coraz częściej brakuje odwagi, aby
mówić o pewnych zagrożeniach wprost.3
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Warszawa
W Warszawie po raz kolejny Społeczny Komitet do Spraw AIDS zorganizował
Warszawskie Dni Testowania. W ramach projektu odbył się koncert, w czasie którego Anna
Mucha, Olga Frycz, Tatiana Okupnik, Natalia Przybysz, Mika Urbaniak oraz Novika
namawiały Polki do zrobienia testu w kierunku HIV.
Dr Igor Radziewicz–Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, sam
poddał się testowi w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych w towarzystwie
kamer. Materiał, który powstał, ma zachęcić do testowania. Udział osób publicznych w takich
akcjach ma duży wpływ na zdjęcie stygmatyzacji z tej choroby w naszym społeczeństwie
i redukuje lęk przed dyskryminacją. Wiceminister zachęcał do wykonania testu na HIV,
ponieważ, jak mówił, znajomość swego statusu serologicznego to odpowiedzialność za siebie
i bliskich.4
Wągrowiec
W powiecie wągrowieckim podsumowano działania związane z profilaktyką
HIV/AIDS. Koordynatorem tych działań była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu, a partnerem Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, które ufundowało nagrody dla
laureatów konkursów. Jednym z nich był konkurs pod hasłem „Młodość – Bezpieczeństwo –
HIV”, którego organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
w Poznaniu, a na szczeblu lokalnym PSSE w Wągrowcu. Konkurs skierowany był do
młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez
młodzież tematycznej fotografii. Autorzy fotografii mieli przedstawić bezpieczne zachowania
chroniące przed zakażeniem HIV. Do konkursu przystąpiło 5 szkół gimnazjalnych, a w etapie
szkolnym wzięło udział 32 uczniów z tych szkół. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów.
Odbyła się także V edycja konkursu o zasięgu powiatowym „Młodość kontra HIV”,
który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie polegało na wykonaniu
prezentacji multimedialnej, która miała zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się
tematyką HIV/AIDS poprzez zobrazowanie zagadnień z zakresu profilaktyki. W konkursie
wzięli udział uczniowie 4 szkół średnich, do etapu powiatowego zakwalifikowano 10 prac.
Komisja przyznała 3 nagrody i dwa wyróżnienia. Kolejnym przedsięwzięciem były szkolenia
dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia. W szkoleniach brała udział młodzież ze szkół
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średnich, a ich celem było podniesienie wiedzy z zakresu HIV/AIDS oraz nabycie
umiejętności przekazywania jej rówieśnikom. Certyfikaty wręczono 33 Młodzieżowym
Liderom Zdrowia. Certyfikowanym Liderom zaproponowano udział w powiatowym
konkursie pod hasłem „Obchody Światowego Dnia AIDS w naszej szkole” na scenariusz
obchodów i plakat zachęcający rówieśników do uczestniczenia w tych obchodach.. 5
Olsztyn
Na olsztyńskiej Starówce z okazji Światowego Dnia AIDS odbył się happening.
Organizatorem była Grupa Społeczna Organizatorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego
Krzyża w Olsztynie. Rozdawano ulotki dotyczące HIV/AIDS. Mówiono też o trudnej sytuacji
zakażonych, którzy w naszym kraju często spotykają się z uprzedzeniami, stygmatyzacją
i odrzuceniem. Jedną z przyczyn tego stosunku do żyjących z wirusem jest brak wiedzy, który
powoduje strach przez kontaktem z zakażonymi i chorymi. Od 1 stycznia do 15 listopada
2012 roku w województwie warmińsko–mazurskim na AIDS zachorowało 70 osób, a 31
zakaziło się HIV. 6
Podkarpacie (Nowa Dęba)
Pracownicy nowodębskiego szpitala na czele z Barbarą Moskalewicz po raz kolejny
z okazji Światowego Dnia AIDS zorganizowali w Samorządowym Ośrodku Kultury akcję
o charakterze profilaktycznym. Szpital prowadzi dla lokalnej społeczności różnorodne akcje,
których zadaniem jest zwiększenie świadomości na temat chorób, zwłaszcza chorób
zakaźnych. W czasie spotkania, na które zaproszona została młodzież z nowodębskiego
Zespołu Szkół nr 1 i 2, Małgorzata Korczyńska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej
związanych
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w województwie podkarpackim. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali broszury
na temat HIV/AIDS przygotowane prze Krajowe Centrum ds. AIDS.
Na Podkarpaciu zarejestrowano 256 przypadków zakażeń HIV, odnotowano 70
zachorowań na AIDS, a 28 osób zmarło wskutek tej choroby. Liczby te nie odzwierciedlają
faktycznego stanu epidemiologicznego. Szacuje się, że na tym terenie żyje 450 - 600 osób
zakażonych HIV. Dominującą grupą wśród zakażonych są osoby w wieku 21 – 30 lat
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(mężczyźni), stanowiący 60 proc. wszystkich zakażeń – mówi Waldemar Burzyński,
koordynator PKD w Rzeszowie. Anonimowe i bezpłatne badania prowadzone są w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym HIV/AIDS prowadzonym przez Fundację „Wzrastanie”
w Przychodni Akademickiej NZOZ Centrum Medycznego „Medyk” przy ul. Podkarpackiej 1
w Rzeszowie. 7
Lublin
Na Placu Litewskim Sanepid rozdawał ulotki z informacjami, jak można zakazić się
HIV oraz gdzie wykonać bezpłatny i anonimowy test na HIV a także czerwone bombki
nawiązujące do czerwonej wstążeczki - symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i
chorymi na AIDS..
Piotr Dreher, kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Lublinie wyjaśniał, że celem tej akcji jest zachęcenie mieszkańców Lublina do testowania
się w kierunku HIV. Akcję zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lublinie i Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 8
Radom
Przed 1 grudnia także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
zachęcała do wykonania testu w kierunku HIV. Nie ma danych statystycznych dotyczących
Radomia, wszystkie szczegółowe dane dotyczą województwa mazowieckiego.
W 2011 r. na Mazowszu odnotowano 364 zakażenia HIV, 18 osób zachorowało na
AIDS, 5 zmarło. Najczęściej zakażali się mężczyźni w wieku 30 - 39 lat oraz w wieku 20 - 29
lat. Rzadziej zakażały się w ub. roku kobiety – odnotowano 54 zakażenia kobiet w wieku 30 39 lat oraz 71 w wieku 20 - 29 lat. Wirusem zakaziła się też jedna nastolatka. Najwięcej
zakażeń odnotowano wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami.
Na AIDS zachorowało 59 osób.9
Płock
W ramach obchodzonego Światowego Dnia AIDS w Płocku odbyły się dni testowania
na HIV. Rozpoczęły się w sobotę 1 grudnia. Osoby zainteresowane wykonaniem testu mogły
zgłaszać się do płockiego punktu konsultacyjno-diagnostycznego w szpitalu na Winiarach
7
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i tego samego dnia odebrać wynik badania. Bezpłatne, anonimowe badanie można było
wykonać w siedzibie punktu w godz. od 15 do 19. Taki dzień testowania powtórzono
w czwartek 6 grudnia. Na testowanie zapraszał chętnych Społeczny Komitet ds. AIDS,
organizator akcji. 10
Koszalin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie co roku włącza się
w obchody Światowego Dnia AIDS, ostrzega przed zagrożeniem i zachęca do zrobienia testu
w kierunku HIV. Badania te wykonywane są bezpłatnie i anonimowo w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 36. W punkcie tym
w każdą środę w godz. od 15 do 17 dyżuruje doradca, na którego pomoc i wsparcie może
liczyć każdy, kto zechce się przetestować. W przypadku pozytywnego wyniku testu doradca
wskaże dalsze możliwości leczenia.11
Szczecin
W Szczecinie z okazji Światowego Dnia AIDS Federacja Młodych Demokratów
zorganizowała akcję pod hasłem „Kochajmy się bezpiecznie”. Na Placu Rodła organizatorzy
rozdawali prezerwatywy i informowali, gdzie można zrobić testy na HIV.
Od

początku

epidemii

(1985r.)

do

końca

2011r.

w

województwie

zachodniopomorskim potwierdzono 565 zakażeń HIV, 118 zakażonych zachorowało
na AIDS, 45 chorych zmarło. W tym roku zarejestrowano 42 nowe zakażenia, AIDS
rozpoznano u 10 osób, cztery osoby zmarły. 12
ASPEKTY MEDYCZNE
Leczenie zakażenia HCV a terapia HIV
FDA ostrzega lekarzy przed łączeniem boceprewiru stosowanego w leczeniu zapalenia
wątroby typu C z innymi inhibitorami proteazy stosowanymi w terapii HIV/AIDS.
Zastosowanie boceprewiru u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy może spowodować
zmniejszenie efektywności stosowania tych leków. Wielu pacjentów zakażonych HIV
ma również wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), zwłaszcza ci, którzy stosowali narkotyki
w iniekcjach. Obecność w organizmie obu wirusów powoduje szybsze wystąpienie powikłań
10
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głównie chorób wątroby, w tym nowotworu wątroby. Najnowsze badania wskazują,
że interakcja pomiędzy boceprewirem, inhibitorem proteazy, a innymi inhibitorami proteazy
stosowanymi w leczeniu HIV/AIDS, może spowodować obniżenie poziomu leków we krwi,
a tym samym doprowadzić do zwiększenia namnażania się wirusa. Na podstawie tych
informacji FDA zdecydowała o wprowadzeniu zmian w ulotce boceprewiru, ostrzegających
przed łączeniem tego leku oraz ritonawiru z atazanawirem, darunawirem i lopinawirem. 13
Biosensor grypy
Na łamach „Technology Review” ukazał się artykuł, w którym naukowcy z Brown University
(USA) donoszą, że udało im się skonstruować chip, za pomocą którego można
„na poczekaniu” wykryć wirusy grypy (dotychczas wirusy grypy wykrywano na podstawie
skomplikowanych badań genetycznych), a także HIV i laseczniki Kocha. W urządzeniu
wykorzystano mechanizm szybkiego powielania RNA, a właściwie jego charakterystycznych
fragmentów. Kierujący pracami prof. Andrew Artestein uważa, że ten biosensor może być
wykorzystywany w codziennej pracy przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników
medycznych. Trwają prace nad opracowaniem biosensora, za pomocą którego będą
wykrywane nie tylko wirusy HIV, ale także ich ilość w organizmie. To ważne, ponieważ
szybkie oznaczanie poziomu HIV ułatwia monitorowanie zakażenia.14
HIV u dzieci
Dziecko może zakazić się HIV drogą wertykalną, czyli od matki, która często nie wie,
że jest zakażona . Specjaliści dowiedli, że ryzyko zakażenia HIV od matki świadomej swego
zakażenia, u której w odpowiednim czasie włączona została terapia antyretrowirusowa,
wynosi mniej niż 1 proc. W przeciwnym razie ryzyko, że dziecko urodzi się seropozytywne,
wzrasta do 30 proc. W Polsce żadne z dzieci urodzonych przez zakażone matki, które w
czasie ciąży przyjmowały leki antyretrowirusowe, nie uległo zakażeniu HIV.
Znane są trzy drogi zakażenia dziecka przez matkę: przez łożysko w trakcie ciąży (15
- 20%), podczas porodu przez kontakt z zakażoną krwią matki (70%) oraz w trakcie
karmienia piersią (14 - 32%). Najczęściej do przekazania wirusa dochodzi w trakcie porodu,
kiedy cienki naskórek dziecka ma bezpośredni kontakt z krwią zakażonej matki. Dlatego tak
ważne jest testowanie oraz profilaktyka transmisji wertykalnej u ciężarnej. Zaleca się, aby
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przez cały okres ciąży przyjmowała ona leki przeciwwirusowe tak, aby w dniu porodu
znajdowało się w jej krwi jak najmniej wirusa, co minimalizuje ryzyko przekazania
go dziecku.
Ze względu na niedobór odporności w wieku dziecięcym zakażenie HIV cechuje się
większą dynamiką, szybszym postępem zakażenia, większą ilością wirusa, częstszym
występowaniem nawracających zakażeń wywołanych przez drobnoustroje oportunistyczne.
U dorosłego od momentu zakażenia do pojawienia się objawów choroby może minąć od kilku
miesięcy do nawet 10 lat. U dziecka natomiast, ze względu na niedojrzałą odporność,
zakażenie wewnątrzmaciczne objawia się już w pierwszym roku życia. U 23% dzieci choroba
ujawnia się do 11 miesiąca życia i w 10% kończy się śmiertelnie. Do 4 roku życia choroba
rozwinie się u 40% zakażonych, z których 20% umiera. Średni czas przeżycia nieleczonych
niemowląt to 11 miesięcy, dlatego tak ważne jest rozpoznanie HIV u matki jeszcze w ciąży
i leczenie jej, aby nie doszło do zakażenia dziecka.
Zakażone noworodki wyglądają na zdrowe. Od 2 miesiąca życia pojawiają się u nich
następujące objawy: powiększenie węzłów chłonnych (90 proc. przypadków), powiększenie
wątroby i śledziony (76% przypadków), zahamowania wzrostu wagi ciała, nawracające,
uporczywe pleśniawki jamy ustnej i pachwin (występuje u 50% dzieci), łojotokowe zapalenie
skóry i zapalenie ślinianek przyusznych, charakterystyczne zakażenia towarzyszące,
tj. opryszczka, cytomegalia, lamblioza, pneumocystozowe zapalenie płuc. Dzieci zakażone
częściej zapadają na posocznicę, zahamowanie rozwoju psychoruchowego i mowy oraz
porażenie spastyczne kończyn.
Leczenie zakażenia HIV u dzieci jest możliwe, a nawet konieczne, by nie dopuścić
do rozwoju choroby. Wczesne leczenie - już u noworodka – niemowlęcia, daje lepsze wyniki
końcowe. Obniża wiremię nawet do wartości niewykrywalnych. Stosowane leki choć
są toksyczne i mają skutki uboczne, mogą ocalić życie dziecka i wpływać na polepszenie jego
jakości. 15
ASPEKTY SPOŁECZNE
Społeczeństwo odrzuca osoby seropozytywne
Z badań, w których udział wzięło 500 seropozytywnych Polaków wynika, że mimo
licznych kampanii edukacyjnych, niski poziom wiedzy o HIV/AIDS nadal jest główną
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przyczyną dyskryminacji z powodu HIV. Brak akceptacji okazują lekarze i pielęgniarki
pracujący w zakładach opieki zdrowotnej, a także członkowie rodzin osób zakażonych. Takie
informacje przynosi najnowszy raport Stigma Index, w którym po raz pierwszy brali udział
Polacy.
Badania Stigma Index podjęto w 2005 r. z inicjatywy kilku międzynarodowych
organizacji wspierających osoby żyjące z HIV/AIDS. Celem badania było zebranie
bezpośrednio od osób zakażonych informacji na temat doświadczania przez nie
stygmatyzacji, dyskryminacji i łamania praw człowieka. Organizatorem badań w Polsce była
Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”. Patronat nad nimi objęły
Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS.
Około 20 proc. respondentów Stigma Index stwierdziło, że w ciągu ostatnich
12 miesięcy przynajmniej raz zostali wykluczeni z wydarzenia społecznego. Przy czym nie
byli dyskryminowani tylko z powodu samego zakażenia, ale również z powodu orientacji
seksualnej. Z tego typu dyskryminacją spotkało się 26 proc. badanych. 52 proc. respondentów
(260 badanych) stwierdziło, że byli obiektem plotek w ostatnich 12 miesiącach, a co piąty
z nich uważa, że plotki dotyczyły właśnie ich statusu serologicznego. 31 proc. z nich
stwierdziło, że było to spowodowane wyłącznie zakażeniem HIV.
Co piąta osoba zakażona padła ofiarą dyskryminacji w placówce służby zdrowia, czyli
tam gdzie z definicji powinna liczyć na wsparcie. 30 proc. respondentów spotkało się
ze wsparciem ze strony pracowników służby zdrowia, kiedy dowiedzieli się o zakażeniu HIV,
ale aż 20 proc. doświadczyło dyskryminujących postaw personelu medycznego. 18 proc.
ankietowanych wyznało, że co najmniej raz w ciągu ostatniego roku odmówiono im
świadczeń zdrowotnych, w tym opieki stomatologicznej z powodu zakażenia HIV. 30 proc.
ankietowanych stwierdziło, że pracownik służby zdrowia ujawnił fakt, że są zakażeni osobom
postronnym. 23 proc. badanych wyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy unikało chodzenia
do lekarzy w lokalnej przychodni, aż 16 proc. nie udało się po pomoc do szpitala, mimo takiej
potrzeby, ze strachu przed reakcja personelu medycznego,18 proc. przyznało, że nie ujawniło
informacji o swoim zakażeniu pracownikom służby zdrowia.
Zdaniem uczestników badania Stigma Index jedną z głównych przyczyny
dyskryminacji jest brak wiedzy o HIV/AIDS i wynikający z tego strach. Dr Dorota
Rogowska–Szadkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadząca na tej
uczelni wykłady z zakresu problematyki HIV/AIDS, mówi, że są lekarze zajmujący się
osobami z HIV – niewielka grupa otwarta na problemy tych pacjentów – oraz cała reszta,
czasem wybitnych specjalistów, którzy o HIV i AIDS nie mają pojęcia i nie chcą go mieć.
11

Dodaje też, że studenci medycyny w czasie nauki dostają zbyt mało informacji o problemach
etycznych związanych z HIV/AIDS. Ci natomiast, którzy już dawno skończyli studia, nie
odczuwają niedostatków wiedzy, bowiem nieliczne szkolenia poświęcone problematyce
HIV/AIDS cieszą się niewielkim zainteresowaniem. Poza tym lekarze w Polsce nie sugerują
pacjentom wykonania testu w kierunku HIV, ponieważ w ogóle nie rozmawiają z nimi o ich
życiu seksualnym, bo po prostu nie potrafią prowadzić takich rozmów – mówi dr Rogowska–
Szadkowska.16
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
„Pozytywni w Tęczy” i nowa kampania
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” jest
organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem ”Nie mam nic do ukrycia –
zrobiłem/am test na HIV!”. W kampanię tę włączyli się popularni polscy artyści, wśród nich
Maria Sadowska, Maria Seweryn i Rafał Mohr. Jej celem jest zachęcenie osób młodych
i kobiet planujących ciążę lub ciężarnych do bezpłatnego i anonimowego poddania się testowi
na HIV. Kampania potrwa do końca roku. Ma być głośna, odważna i kontrowersyjna – mówi
Piotr Łukasik, prezes Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS. Dodaje, że musi być
taka, bo w Polsce „musi się wreszcie coś zmienić”. W naszym kraju od początku epidemii
do końca lipca tego roku zrejestrowano około 16 tysięcy zakażeń HIV. To bardzo mało
w porównaniu z szacunkami. Według nich z wirusem HIV w Polsce żyje 45 tysięcy osób,
albo nawet więcej. Są jak chodzące bomby zegarowe – dodaje prezes Łukasik. Poznanie
własnego statusu serologicznego i zmiana zachowań seksualnych na bezpieczniejsze
w znacznym stopniu może ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV. Test w kierunku HIV
to jedyna droga do kontrolowania choroby. 17
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w listopadzie 2012 roku
1. AIDS wciąż zagraża, „Głos Koszaliński” z dnia 03.12.2012 r.
2. Bednarz Iza, HIV – horrendalnie integracyjny wirus, „Echo Dnia” z dnia 01.12.2012 r.
3. Bezpłatne badania na HIV, „Tygodnik Płocki” z dnia 04.12.2012 r.
4. Biosensor grypy, „Gazeta Farmaceutyczna” z dnia 01.12.2012 r.
5. Dejmek Dorota, Test na odpowiedzialność, „Dziennik Polski (dodatek: Dodatek 1) z dnia
01.12.2012 r.
6. Gębska Kamila, Seropozytywni prześladowani w Polsce, „Przekrój” z dnia 03.12.2012 r.
7. Gilewski Paweł, Obchody Światowego Dnia AIDS w powiecie, „Głos Wągrowiecki (dodatek:
Dodatek)” z dnia 19.12.2012 r.
8. Goldnik Anna, Leczenie zapalenia wątroby typu C a terapia HIV, „Gazeta Farmaceutyczna” z
dnia 01.12.2012 r.
9. Gontarowicz Agnieszka, Jasne, lepiej żyć bez niego, ale kiedy nie ma wyjścia, trzeba go
oswoić…, „Cosmopolitan” z dnia 01.12.2012 r.
10. Grzelak – Hodor Jolanta, Lekarze udają, że nie ma HIV, „Puls Medycyny” z dnia 16.12.2012
r.
11. Idczak Katarzyna, HIV – mity i fakty, „Express Bydgoski” z dnia 01.12.2012 r.
12. Janik Anna, Rybki mogą przenosić choroby, „Nowiny” z dnia 10.12.2012 r.
13. Japała – Pac Ewa. Najtrudniejsze, najlepsze wakacje w moim życiu, „Świat Kobiety” z dnia
01.12.2012 r.
14. Jurek Anna, Dziś Światowy Dzień AIDS, „Gazeta Wyborcza – Radom” z dnia 01.12.2012 r.
15. Kobosz Tomasz, HIV, stygmatyzacja i kobiety, „Służba Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
16. Krótko, „Dziennik Łódzki (dodatek: Na zdrowie) z dnia 01.12.2012 r.
17. Kuźmiuk Magdalena, HIV to seks, Kurier Poranny” z dnia 01.12.2012 r.
18. Melka Bohdan, Przegląd tygodnia, „Angora” z dnia 16.12.2012 r.
19. Marczyńska Magdalena, Zdaniem eksperta, „Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek3)” z dnia
14.12.2012 r.
20. Mleko matki zabija HIV, „21 Wiek” z dnia 01.12.2012 r.
21. Moraniec Anna, Zrób test na HIV! Ty też możesz być zarażony, „Super nowości” z dnia
03.12.2012 r.
22. Na pl.Rodła rozdawali prezerwatywy w ramach walki z AIDS, „Gazeta Wyborcza- Szczecin” z
dnia 03.12.2012 r.
23. Obrzezanie chroni przed zakażeniami, „Służba Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
24. Olsztyn: Światowy Dzień Walki z AIDS, „Gazeta Olsztyńska” z dnia 03.12.2012 r.
25. Rybak Grażyna, Zespół niedoboru odporności u dzieci, „Agro Servis” z dnia 16.12.2012 r.
26. Sanepid rozdawał bombki, „Dziennik Wschodni” z dnia 01.12.2012 r.
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27. Stec Ilona, Test na HIV może uratować życie, „Głos Koszaliński z dnia 01.12.2012 r.
28. Stec Ilona, Test na HIV może uratować życie, „Głos Szczeciński z dnia 01.12.2012 r.
29. Świderska Agnieszka, Zaprzyjaźniliśmy się z AIDS, „ Polska – Głos Wielkopolski” z dnia
01.12.2012 r.
30. Postęp w leczeniu AIDS, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
31. Rotaub Ryszard, Wczoraj, dziś i jutro, „Rynek Zdrowa” z dnia 01.12.2012 r.
32. Rybak Grażyna, Zespół nabytego niedoboru odporności u dzieci, „Agro Serwis” z dnia
16.12.2012 r.
33. Szwedowski Dawid, Test na HIV – test na odpowiedzialność, „Służba Zdrowia” z dnia
01.12.2012 r.
34. Tylko 9 proc. Polaków robiło test w kierunku HIV, tymczasem nasza wiedza o chorobie jest
mała, „Gazeta Współczesna (dodatek: Dodatek)” z dnia 04.12.2012 r.
35. Tylko 9 proc. Polaków robiło test w kierunku HIV, tymczasem nasza wiedza o chorobie jest
mała, „Kurier Poranny (dodatek: Dodatek)” z dnia 04.12.2012 r.
36. Wczesna diagnoza przedłuża życie, „Dziennik Elbląski” z dnia 10.12.2012 r.
37. Wełnicki Marcin, Dlaczego tak trudno skutecznie leczyć?, „Służba Zdrowia” z dnia
01.12.2012 r.
38. Z młodzieżą o i zabezpieczeniach, „Echo Dnia – Podkarpacie” z dnia 04.12.2012 r.
39. Zubkiewicz – Zarębska Anna, Choroby przenoszone przez krew, „ Magazyn Pielęgniarki i
Położnej” z dnia 01.12.2012 r.
40. Żyć z wirusem, „Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek3)” z dnia 14.12.2012 r.
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