PRZEGLĄD PRASY
Najważniejsze doniesienia z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
miesiącach: październik - grudzień 2012 r.
WPROWADZENIE
72 publikacje dotyczące różnych aspektów HIV/AIDS ukazały się na łamach 37 tytułów gazet
i czasopism (dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników) w ostatnim kwartale
2012 r. Najmniej informacji na temat HIV/AIDS drukowano w listopadzie, najwięcej
w grudniu. Grudzień to miesiąc, w którym na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień
AIDS. Stało się już normą, że w związku z tym, dziennikarze przejawiają większe
zainteresowanie problematyką HIV/AIDS, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie
pojawiających się na ten temat publikacji.
Pod koniec listopada w Genewie ogłoszono raport UNAIDS przedstawiający dane
epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS na świecie. Ze względu na przewodnictwo Polski
w Radzie Koordynacyjnej Programu, premiera Raportu UNAIDS: „Results” miała równolegle
miejsce w Warszawie.
W dniu 28 listopada 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja prasowa z okazji
Światowego Dnia AIDS, pod hasłem ”Test na HIV. Test na odpowiedzialność”. W czasie
konferencji przedstawiono sytuację epidemiologiczną w Polsce, mówiono o potrzebie
testowania

w

kierunku

HIV

oraz

potrzebie

podejmowania

skutecznych

działań

profilaktycznych. Wiele miejsca w prasie poświęcono osobom żyjącym z HIV/AIDS.
Ostatni kwartał mijającego roku to także nowe odkrycia na polu walki z HIV. Należą do nich:
wyhodowanie przez amerykańskich naukowców genetycznie zmodyfikowanych komórek
macierzystych niszczących HIV, opracowanie nowego testu wykrywającego najmniejsze
stężenie wirusa we krwi, który ze względu na niską cenę może przyczynić się do lepszej
diagnostyki HIV w najbiedniejszych krajach świata.
Należy podkreślić, że w omawianych miesiącach na łamach prasy znalazło się wyjątkowo
dużo informacji o wirusie, drogach zakażenia i sposobach zapobiegania HIV. Przy okazji
podkreślano niezmiernie ważną rolę, jaką w zapobieganiu rozprzestrzeniania się HIV
i w leczeniu pacjentów ma wczesne wykrycie zakażenia, które można zdiagnozować tylko
poprzez wykonanie testu w kierunku HIV.
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Wykres 1. Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach
IV kwartału 2012 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż dwie informacje związane z tematyką HIV/AIDS w IV
kwartale 2012 r.

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

Ilość
publikacji
8
6
6
3
3
3
3

Tytuł
Służba Zdrowia
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Angora
Dziennik Gazeta Prawna
Rzeczpospolita
21 Wiek

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 2.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż dwie informacje związanę z tematyką HIV/AIDS w IV
kwartale 2012 r.
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EPIDEMIOLOGIA
Polska – historia walki z AIDS
Jednym z pierwszych polskich lekarzy, którzy zetknęli się z problemem AIDS był
prof. Andrzej Gładysz, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów

Odporności

z prof. Jackiem

Uniwersytetu

Juszczykiem,

Medycznego

kierownikiem

Katedry

we

Wrocławiu,

i Kliniki

Chorób

który

wraz

Zakaźnych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 1981 r. uczestniczył
w międzynarodowym sympozjum poświęconym chorobom zakaźnym.
Pierwsze informacje o trudnej do zdiagnozowania i leczenia chorobie, szybko
prowadzącej do śmierci, która dotykała homoseksualnych mężczyzn (MSM), pojawiły się
w amerykańskim czasopiśmie medycznym Morbidity and Mortality Weekly Report
w czerwcu 1981 r. W grudniu tego samego roku w „New England Medicine” ukazała się
publikacja informująca o chorobach i zgonach w Edynburgu wśród MSM.
Profesorowie. nawiązali kontakt z Royal Hospital i Westminster Hospital w Londynie,
a także laboratorium w S. Antonio Hospital, a następnie wyjechali, aby uczyć się w tych
placówkach postępowania z chorymi od strony medycznej i profilaktyczno-prewencyjnej.
Od 1982 r. prowadzili w Polsce wykłady dotyczące tej nowej choroby.
W pierwszej połowie lat 80. XX wieku w ówczesnym Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej, przy Głównym Inspektorze Sanitarnym powstała 7–osobowa grupa doradcza
(w jej skład wchodzili prof. Gładysz i prof. Juszczyk), przygotowująca raporty i instrukcje dla
lekarzy, dotyczące m.in. postępowania w przypadku zetknięcia się z zakażonymi. Grupa
działała do 1985 r., kiedy zdiagnozowano pierwsze zachorowanie na 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.
Na początku epidemii w Polsce najwięcej zakażeń stwierdzono u osób uzależnionych
od substancji psychoaktywnych przyjmowanych drogą dożylną. W 1989 r. Marek Kotański
próbował utworzyć w Kawęczynie pierwszy w Polsce dom dla osób używających narkotyki
zakażonych HIV. Współpracował z nim obecny prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej, ks. Arkadiusz Nowak, działający wówczas w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Ks. Nowak i ówczesna wiceminister zdrowia, Krystyna
Sienkiewicz,

próbowali

negocjować

z

lokalną

społecznością

otwarcie

ośrodka

przeznaczonego dla zakażonych HIV. Ludzie z obawy przed wirusem reagowali wzmożoną
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agresją i nie dali się przekonać o słuszności podejmowanej inicjatywy. Ostatecznie pani
minister zdecydowała o przewiezieniu zakażonych do gmachu MZiOS, gdzie udostępniła im
dwa 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, pozwoliła na polepszenie ich
warunków życia. Mimo to, przez lata spotykali 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, przy udziale
instytucji centralnych i organów samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego opracowuje kolejne edycje Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV, i jest instytucją odpowiedzialną za jego realizację.
Od początku epidemii HIV/AIDS w Polsce, problemem tym zajmowali się zarówno lekarze,
jak i działacze społeczni, politycy i osoby z kręgu kultury. Już w początkach lat 90-tych wiele
osób budowało sieć wsparcia dla chorych. Wśród nich byli m.in. nieżyjąca już prof. Zofia
Kuratowska i Jan Nowak–Jeziorański, czy też występujący na rzecz chorych artyści, jak Kora
Jackowska, Edyta Geppert, Eleni i Stanisław Sojka.
Na początku lat 90. konsolidowała się też grupa osób które leczyły chorych i zarazem
współtworzyły niezbędne procedury. Byli to profesorowie: Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz,
Waldemar Halota, Andrzej Stapiński, Lidia Babiuchowa. Wśród osób działających na rzecz
zwalczania AIDS i ograniczania liczby zakażeń HIV należy 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,
dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS dodaje, że swoją postawą, a szczególnie wsparciem
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dla chorych dawali przykład reszcie społeczeństwa. Dzięki temu lęki społeczne stopniowo
słabły i w korzystny sposób zmieniła się sytuacja chorych1.

Raport UNAIDS
Najnowszy raport UNAIDS (Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. HIV i AIDS) ogłoszony 20 listopada 2012 r. daje powody do optymizmu.
Przede wszystkim odnotowano ponad 50-procentowy spadek liczby nowych zakażeń
HIV w 25 krajach o niskich i średnich dochodach. Ponad połowa z nich to kraje Afryki
Subsaharyjskiej, czyli regiony dotknięte HIV w największym stopniu. W Afryce
Subsaharyjskiej w ostatnich sześciu latach o jedną trzecią zmniejszyła się liczba zgonów
z powodu AIDS. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat do prawie 60 proc. wzrosła tam liczba
osób mających dostęp do nowoczesnej terapii antyretrowirusowej.
Autorzy raportu podkreślają, że największym sukcesem ostatnich lat w walce z HIV
jest wyraźne zmniejszenie się liczby nowych zakażeń wśród dzieci. W ostatnich dwóch latach
zanotowano spadek o 23 proc. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w roku 2011
odnotowano ponad pół miliona mniej zgonów z powodu AIDS niż w roku 2005.
Równocześnie eksperci UNAIDS zwracają też uwagę, że 6 mln 800 tys. osób, które
spełniają kryteria włączenia do terapii antyretrowirusowej, nie mają do niej dostępu. Kolejne
4 mln par, gdzie jeden z partnerów żyje z HIV, gdyby miały dostęp do leczenia, mogłyby
uchronić partnera przed zakażeniem. Aż połowa z 34 mln osób żyjących z HIV nie jest
świadoma swego zakażenia.
Raport wskazuje, że sytuacja w Europie Wschodniej i Azji Centralnej wygląda
dramatycznie. Pomiędzy rokiem 2001 a 2011 szacunkowa liczba zakażonych HIV w tych
regionach wzrosła z 970 tys. do 1 mln 400 tys., a nowych zakażeń i zgonów wciąż przybywa2.
Wielka Brytania – rekordowa liczba osób o orientacji homoseksualnej zakażonych HIV
Brytyjska

Agencja

Ochrony

Zdrowia

(HPA)

poinformowała,

że

liczba

homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn, u których zdiagnozowano HIV w 2011 roku,
osiągnęła rekord. Niemal połowa z 6280 osób, u których wykryto zakażenie, to mężczyźni

1
2

Tomasz Sienkiewicz, Wobec agresji i lęku, „Służba Zdrowia” z dnia 10.10.2012 r.
Wojciech Moskal, HIV nareszcie w odwrocie?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22.11.2012 r.
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mający seks z mężczyznami. W Wielkiej Brytanii liczba osób zakażonych HIV w 2011 r.
wzrosła do 96 tys. (91,5 w 2010 r.)3.
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
Konferencja prasowa w Warszawie
Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzony jest od ponad 20 lat,
w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Krajowe Centrum
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.
Szacuje się, że w Polsce z wirusem żyje 30 - 35 tys. osób. Liczba zdiagnozowanych
zakażeń HIV wynosi ok. 16 tys. Oznacza to, że ponad połowa osób 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 znają
swojego statusu serologicznego, mogą się przyczyniać do dalszego rozprzestrzeniania wirusa
– mówiła na konferencji Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
W latach 2009 - 2011 zwiększyła się liczba nowo wykrytych zakażeń w odniesieniu
do okresu 2000 - 2002. Największy, 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 (MSM). Jednocześnie są to
osoby, które dość często wykonują test na HIV po podjęciu ryzykownych zachowań
seksualnych, mimo świadomości istniejącego zagrożenia.
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. 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 w szkole.
Jednak coraz częściej brakuje odwagi, aby mówić o pewnych zagrożeniach wprost4.
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Bohdan Melka, Przegląd tygodnia, „Angora” z dnia 16.12.2012 r.
Dawid Szwedowski, Test na HIV- test na odpowiedzialność, „Służba Zdrowia z dnia 01.12.2012 r.,
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Dlatego tak ważne jest, by osoby publiczne propagowały ideę testowania jako
odpowiedzialności dorosłych ludzi za zdrowie własne i partnera. Ich udział w akcjach
promocyjnych ma duży wpływ na zdjęcie stygmatyzacji z zakażenia HIV w naszym
społeczeństwie i redukuje lęk przed dyskryminacją. 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 zachęcać
do testowania. Wiceminister zachęcał do wykonania testu na HIV, ponieważ, jak mówił,
znajomość swego statusu serologicznego to odpowiedzialność za siebie i bliskich5.
Warszawa
W Warszawie po raz kolejny Społeczny Komitet do Spraw AIDS zorganizował
Warszawskie Dni Testowania. Dane epidemiologiczne wskazują, że kobiety rzadziej
się testują, mimo że ze względu na budowę anatomiczną narządów rodnych są bardziej
narażone na zakażenie w czasie kontaktów seksualnych. Dlatego to głównie do nich została
skierowana tegoroczna akcja. 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.
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.
Konkurs pod hasłem „Młodość – Bezpieczeństwo – HIV”, zorganizowała
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. 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
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tematyką HIV/AIDS poprzez zobrazowanie zagadnień z zakresu profilaktyki. W konkursie
wzięli udział uczniowie 4 szkół średnich, do etapu powiatowego zakwalifikowano 10 prac.
Kolejnym przedsięwzięciem były szkolenia dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia.
W szkoleniach brała udział młodzież ze szkół 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
obchodach6.
Olsztyn
Na olsztyńskiej Starówce z okazji Światowego Dnia AIDS odbył się happening.
Za przedsięwzięcie odpowiadała 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 takiego 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 7.
Podkarpacie (Nowa Dęba)
Pracownicy nowodębskiego szpitala na czele z Barbarą Moskalewicz z okazji
Światowego Dnia AIDS po raz kolejny 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

z

w

Tarnobrzegu,

HIV/AIDS

oraz

poinformowała

zapoznała

o

zebranych

najważniejszych
ze

statystyką

problemach
zachorowań

w województwie podkarpackim. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali broszury
na temat HIV/AIDS przygotowane prze Krajowe Centrum ds. AIDS.
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Paweł Gilewski, Obchody Światowego Dnia AIDS w powiecie, „Głos Wągrowiecki (dodatek: Dodatek)” z dnia
19.12.2012 r.
7
Olsztyn – Światowy Dzień Walki z AIDS, „Gazeta Olsztyńska” z dnia 03.12.2012 r.
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Na Podkarpaciu zarejestrowano 256 przypadków zakażeń HIV, odnotowano
70 zachorowań na AIDS, a 28 osób zmarło wskutek tej choroby. Liczby te nie
odzwierciedlają faktycznej sytuacji epidemiologicznej. Szacuje się, że na tym terenie żyje 450
- 600 osób zakażonych HIV. Dominującą grupą wśród zakażonych są osoby w wieku 21 – 30
lat (mężczyźni), stanowiący 60 proc. wszystkich zakażeń – mówi Waldemar Burzyński,
koordynator PKD w Rzeszowie. Anonimowe i bezpłatne testy oferowane są w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym

(PKD)

prowadzonym

przez

Fundację

„Wzrastanie”

w Przychodni Akademickiej NZOZ Centrum Medycznego „Medyk” przy ul. Podkarpackiej 1
w Rzeszowie8.
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 9.
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. Najczęściej zakażali się
mężczyźni w wieku 30 - 39 lat oraz w wieku 20 - 29 lat. Rzadziej zakażały się w ubiegłym
roku kobiety – odnotowano 54 zakażenia kobiet w wieku 30 - 39 lat oraz 71 w wieku 20 - 29
lat. Wirusem zakaziła się też jedna nastolatka.10.
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Płock
W ramach obchodzonego Światowego Dnia AIDS w Płocku odbyły się dni testowania
na HIV. Osoby zainteresowane wykonaniem testu, 1 grudnia mogły zgłaszać się do płockiego
punktu konsultacyjno-diagnostycznego w szpitalu na Winiarach 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 akcji11.
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 możliwości leczenia12.
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

(1985

r.)

do

końca

2011

r.

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 zmarły13.
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,
11
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odkryły wirusa, który był źródłem AIDS, a dwa lata później opracowano pierwsze testy
na HIV. Jednocześnie rozpoczęto badania nad pierwszymi lekami, które zaczęto wprowadzać
od 1987 r. Okazało się, że HIV szybko ulega mutacji i uodparnia się na działanie leków.
Z czasem zaczęto wprowadzać coraz więcej nowych preparatów, coraz 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), lecz zgodnie z kwalifikacją WHO - przewlekłych.
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.
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 zdrowego dawcy. W tym samym roku amerykańscy
specjaliści przeprowadzili u zakażonego HIV przeszczep, do którego wykorzystali krew
pępowinową. Nie wymaga ona tak dokładnej zgodności tkankowej jak w przypadku szpiku
kostnego14.
Nowe odkrycie – genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste niszczą HIV
Już od 30 lat naukowcy zastanawiają się, jak poradzić sobie z HIV. Nieustannie
szukają nowych sposobów na wyeliminowanie wirusa. Do tej pory nie znaleźli skutecznego
leku, który potrafiłby całkowicie go zniszczyć w organizmie człowieka. Dostępne leki hamują
jedynie namnażanie się HIV i opóźniają wystąpienie pełnoobjawowego AIDS. Naukowcy
jednak wciąż szukają leku mobilizującego organizm ludzki do walki z HIV.
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Badaczom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles udało się wyhodować
w laboratorium komórki odpornościowe – limfocyty T, które z sukcesem umieścili
bezpośrednio w żywej tkance. Od dawna wiadomo, że HIV bardzo łatwo wprowadza w błąd
układ odpornościowy. Gdyby więc komórki T nie były wystarczająco czujne, mogłyby przez
pomyłkę zaatakować komórki organizmu, którego powinny bronić. Odróżnianie wroga
od przyjaciela trwa jednak bardzo długo, przez co obrona organizmu przed intruzem po prostu
zawodzi. Najlepszymi wykrywaczami HIV są komórki CD4 i CD8. Immunogenetycy
postanowili wspomóc odporność w laboratorium. Wyhodowali komórki macierzyste, które
wzbogacili, dodając do nich geny CD4 i CD8. Zespół kierowany przez Scota Kitchena
przeprowadził serie testów, aby ustalić, jak sprawdza się wyhodowany układ odpornościowy.
W krwi pobranej z żył (tzw. krew obwodowa) oraz osoczu liczba limfocytów T wzrosła,
natomiast liczba kopii HIV stopniowo malała.
Na ogłoszenie pełnego sukcesu badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego
trzeba jednak poczekać. Myszy, które wykorzystano w doświadczeniu, posiadają wprawdzie
zmodyfikowany ludzki układ odpornościowy, nie działa on jednak tak samo jak u ludzi.
U myszy HIV wydaje się namnażać wolniej niż u człowieka.
Kierujący zespołem Kitchen jest przekonany, że przeprowadzony eksperyment
„to pierwszy krok w rozwoju bardziej agresywnej metody, która ostatecznie naprawi
niedoskonałości w reakcji ludzkich komórek T”. Wydaje się, że wówczas dzielił nas będzie
tylko krok do pokonania wirusa 15.
Przeciwciała anty HIV w krowim mleku
Naukowcom z Melbourne we współpracy z firmą biotechnologiczną Immuron udało
się uzyskać w krowim mleku przeciwciała przeciwko HIV. W tym celu białko wirusa
wstrzyknięto ciężarnej krowie, a po urodzeniu przez nią cielaka zbadano pierwsze mleko,
jakie wyprodukowała, tzw. siarę. Siara bogata jest w różne przeciwciała, w tym przypadku
także przeciwciała przeciw HIV, które łącząc się z wirusem chronią komórki ludzkie przed
zakażeniem. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie takich przeciwciał w postaci kremu
do stosowania przez kobiety przed i po kontakcie seksualnym w celu ochrony przed
zakażeniem HIV. Projekt ten wygrał w australijskim, rządowym konkursie „Fresh Science”,
organizowanym dla młodych naukowców16.
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„Tani” test na HIV
Naukowcy z Imperial College London opracowali tani test do wykrywania nawet
najmniejszego stężenia HIV. Nowy czujnik wykrywa we krwi jedno z białek znajdujących się
na powierzchni HIV. Obecność cząstek wirusa w surowicy powoduje, że nanocząsteczki złota
skupiają się w nieregularny układ, który zmienia kolor surowicy na niebieski. Negatywny
wynik powoduje odseparowanie się nanocząsteczek od siebie, przez co roztwór staje się
czerwony. Tak prosty sposób wizualizacji diagnozy i cena, która - zdaniem badaczy – będzie
dziesięciokrotnie

niższa

od

testów

dostępnych

obecnie,

z

pewnością

pomoże

w rozpowszechnieniu diagnostyki HIV w biedniejszych częściach świata17.
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,
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 lopinawirem18.
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), laseczniki Kocha, a także HIV. 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
17
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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 zakażenia19.
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 około 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
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, 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 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.
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
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są toksyczne i mają skutki uboczne, mogą ocalić życie i wpływać na polepszenie jego
jakości20.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Polacy niewiele wiedzą na temat HIV/AIDS
Wiedza w naszym kraju na temat HIV/AIDS jest wciąż niewystarczająca. Z badań nad
seksualnością Polaków przeprowadzonych przez prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że aż
20 proc. badanych twierdzi, że HIV zakazić się można, dotykając osoby chorej na AIDS.
Prawie tyle samo osób (25 proc.) uważa, że możliwe jest to podczas wspólnie spożywanych
posiłków z osobami chorymi, a 51 proc. jest przekonanych, że do zakażenia może dojść
na skutek korzystania z publicznych toalet. 41 proc. respondentów wciąż sądzi, że przed
zakażeniem ochronią się, unikając ukąszenia komara. Z drugiej strony 83 proc. wie,
że dobrym sposobem na uniknięcie zakażenia jest wierność jednemu partnerowi, a 89 proc.,
że przed zakażeniem chroni prezerwatywa21.
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
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
20
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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 reakcją 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.
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–
Szadkowska22.
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Tomasz Kobosz, HIV, stygmatyzacja i kobiety, „Służba Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r., Jolanta Grzelak –
Hodor, Lekarze udają, że nie ma HIV, „Puls Medycyny” z dnia 16.12.2012 r., Kamila Gębska, Seropozytywni
prześladowani w Polsce, „Przekrój” z dnia 03.12.2012 r. , Krótko, „Polska – Dziennik Łódzki (dodatek: Na
Zdrowie” z dnia 01.12.2012 r.
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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 Krajowe 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 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.
„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
sali, przystosowanej do prowadzenia terapii, gimnazjaliści siedzą na dywanie. Beata MatysWasilewska, psycholog mówi, że dzięki takiej formie, młodzieży nie blokują ławki,
rozmawiają „na luzie”, mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a nie tylko słuchać.
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
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wielu młodych ludzi przed zakażeniem, szczególnie, ze od lat obserwujemy coraz więcej
zakażeń, do których doszło wskutek ryzykownych zachowań seksualnych23.
Wpływ mediów na testowanie w kierunku HIV
Hanna Olzacka, psychoterapeutka z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy
ul. Szwajcarskiej w Poznaniu twierdzi, że rosnący wpływ na zwiększenie liczby
wykonywanych testów na HIV mają media. Po ukazaniu się w „Wysokich Obcasach”
reportażu o kobietach żyjących z HIV, do punktu zgłosiło się więcej kobiet, które chciały
zrobić test. Podobnie było po jednym z odcinków „Klanu”, w którym o zakażeniu dowiedział
się jeden z głównych bohaterów. Do punktu w Poznaniu przychodzi też coraz więcej par,
które niedawno się poznały, chcą być ze sobą i chcą zrobić test. To zapewne są pozytywne
strony przekazu z mediów. Ale są też zupełnie absurdalne – mówi terapeutka. W internecie
np. można przeczytać, „że jak ktoś się naprawdę zakocha, to się nigdy nie zakazi HIV”.
Niestety, ludzie w to wierzą.
W październiku w poznańskim punkcie w kierunku HIV przetestowało się 100 osób.
PKD przy ul. Szwajcarskiej 3 dodatkowo uruchomiło dyżury w sobotę, bo coraz więcej
mieszkańców miasta chciało wykonać taki test. Do tej pory punkt czynny był w poniedziałki
i czwartki.
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby
wykonywanych testów. W Wielkopolsce w 2011 roku potwierdzono 86 nowych przypadków
zakażenia HIV. Specjaliści mówią, że kiedyś diagnozowano dwa przypadki rocznie, teraz tyle
wykrywa się w ciągu jednego tygodnia24.
„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
23

Agnieszka Jasińska, Idealna dziewczyna ma małe stopy, duży biust i się nie puszcza, „Polska – Dziennik
Łódzki” z dnia 19.10.2012 r.
24
Coraz częściej robimy sobie testy na HIV. Zachęcają nas media!, „Gazeta Wyborcza – Poznań” z dnia
28.11.2012 r.
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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. (Osoby, które nie znają swojego statusu serologicznego – przyp. red.)
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 choroby25.
POLITYKA
Władze w Rosji wobec NGO
Rosja jest krajem, gdzie liczba nowych zakażeń HIV rośnie w zastraszającym tempie.
Dziś z HIV żyje tam już 980 tys. osób. Z roku na rok rośnie też śmiertelność z powodu AIDS.
Można więc mówić o epidemii HIV/AIDS potęgowanej używaniem wspólnych strzykawek.
Jeszcze 10 lat temu na terytoriach poradzieckich Rosja była liderką w tempie rozwoju
instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiło się prawo dotyczące organizacji
pozarządowych, bowiem pojęcie NGO nie istniało wcześniej w prawodawstwie radzieckim
i rosyjskim. Zaczęły szybko powstawać na wzór europejski organizacje wspierające różne
formy aktywności obywatelskiej. Jednak w połowie poprzedniej dekady proces ten
się zatrzymał. Słabo rozwinięty system poszukiwania grantów sprawił, że filie straciły
niezależność i zmuszone były ubiegać się o państwowe pieniądze. Władze przekonywały,
„że zachodnie doświadczenia nie są Rosji potrzebne, bo jest krajem dostatecznie
rozwiniętym”. Dużą rolę odegrał też strach, że poprzez organizacje pozarządowe do Rosji
napłyną pieniądze przeznaczone na finansowanie antyrządowej aktywności. Przy okazji walki
z NGO ucierpiały ośrodki zajmujące się terapią osób uzależnionych. To wszystko wpłynęło
na fakt, że w rozwiązywaniu takich problemów jak HIV/AIDS Rosja pozostaje dziś daleko
w tyle za wieloma krajami Europy Środkowej i Wschodniej. .
Według autora publikacji wykorzystanie polskich doświadczeń pomogłoby uniknąć
konfliktu miedzy władzą a organizacjami pozarządowymi. Wychodząc z założenia,
że wszystkie uzależnienia mają podobną naturę, pozwoliłoby to rozszerzyć działalność
ośrodków specjalizujących się obecnie jedynie w walce z narkomanią. Decyzje dotyczące
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Ilona Stec, Test na HIV może uratować życie, „Głos Szczeciński” z dnia 01.12.2012 r.
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terapii osób uzależnionych powinny być podejmowane na poziomie miast. To pozwala
uniknąć

przypadkowości przy podziale

środków

finansowych

oraz

pozyskiwaniu

specjalistycznych kadr. Na mapie można zaznaczyć miejsca, gdzie w dużym stopniu
występuje alkoholizm, narkomania i jest dużo przypadków zakażenia HIV, ale są też regiony
mniej dotknięte tymi problemami. Jednak przekazanie najważniejszych kompetencji
związanych z leczeniem osób uzależnionych w ręce władz miejskich może się dokonać
jedynie po przyjęciu prawa regulującego działalność samorządów. Kolejna kwestia
to lokalizacja ośrodków prowadzących terapię: ośrodki te skupione są przede wszystkim
w wielkich miastach, tymczasem pomoc uzależnionym potrzebna jest także w małych
i średnich miastach, a miejsca te są zazwyczaj zlokalizowane w biednych regionach.
Wzorując się na doświadczeniach Polski warto byłoby jeszcze prowadzić kampanie
społeczne, w czasie których zwraca się uwagę, czym są i jakie zagrożenia ze sobą niosą:
alkoholizm, narkomania i ryzykowne zachowania seksualne. Wprowadzenie w Rosji
sposobów walki z HIV i uzależnieniami, jakie sprawdziły się w Polsce, pomogłoby
zmniejszyć umieralność, której są przyczyną26.
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) 27.
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

26
27

Iwan Preobrażeński, Śmierć po rosyjsku, „Tygodnik Powszechny (Dodatek)” z dnia 25.11.2012 r.
Postęp postępu, „Najwyższy Czas” z dnia 06.10.2012 r.
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Portugalskiej Izby Lekarskiej Jose Manuela Silvy zalecenia CNCV są nieludzkie
i pozbawione logiki28.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w miesiącach: październik –
grudzień 2012 r.

1. AIDS wciąż zagraża, „Głos Koszaliński” z dnia 03.12.2012 r.
2. Barczykowska Joanna, Jedna prostytutka – trzy groźne choroby, „Polska – Gazeta
Wrocławska” z dnia 06.10.2012 r.
3. Barczykowska Joanna, Jeden raz, trzy choroby, „Polska – Dziennik Łódzki” z dnia
05.10.2012 r.
4. Bednarz Iza, HIV – horrendalnie integracyjny wirus, „Echo Dnia” z dnia 01.12.2012 r.
5. Bezpłatne badania na HIV, „Tygodnik Płocki” z dnia 04.12.2012 r.
6. Biosensor grypy, „Gazeta Farmaceutyczna” z dnia 01.12.2012 r.
7. Bobbe Sławomir, HIV i AIDS do kontroli, „Express Bydgoski” z dnia 13.11.2012 r.
8. Chrzanowski Witold, Gruźlica rozwija się w ukryciu, „Dziennik Elbląski” z dnia 26.10.2012 r.
9. Coraz częściej robimy sobie testy na HIV. Zachęcają nas media!, ”Gazeta Wyborcza –
Poznań” z dnia 28.11.2012 r.
10. Ćwiek Joanna, Polakom brakuje wiedzy na temat HIV/AIDS, „Rzeczpospolita” z dnia
28.11.2012 r.
11. Dejmek Dorota, Test na odpowiedzialność, „Dziennik Polski (dodatek: Dodatek 1) z dnia
01.12.2012 r.
12. Diagnostyczny ”znaczek pocztowy”, „Służba Zdrowia” z dnia 01.10.2012 r.
13. Domagała Katarzyna, Jeden skok w bok i już masz HIV, „Polska – Dziennik Zachodni” z dnia
12.10.2012 r.
14. Gębska Kamila, Seropozytywni prześladowani w Polsce, „Przekrój” z dnia 03.12.2012 r.
15. Gilewski Paweł, Obchody Światowego Dnia AIDS w powiecie, „Głos Wągrowiecki (dodatek:
Dodatek)” z dnia 19.12.2012 r.
16. Goldnik Anna, Leczenie zapalenia wątroby typu C a terapia HIV, „Gazeta Farmaceutyczna” z
dnia 01.12.2012 r.
17. Gontarowicz Agnieszka, Jasne, lepiej żyć bez niego, ale kiedy nie ma wyjścia, trzeba go
oswoić…, „Cosmopolitan” z dnia 01.12.2012 r.
18. Gracze w służbie nauki, „CD ACTION” z dnia 01.11.2012 r.
28

Marcin Zatyka, Mają oszczędzać na leczeniu raka i AIDS, „Polska – Dziennik Łódzki „ z dnia 02.10.2012 r.
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19. Grzelak–Hodor Jolanta, Lekarze udają, że nie ma HIV, „Puls Medycyny” z dnia 16.12.2012 r.
20. Idczak Katarzyna, HIV – mity i fakty, „Express Bydgoski” z dnia 01.12.2012 r.
21. Janik Anna, Rybki mogą przenosić choroby, „Nowiny” z dnia 10.12.2012 r.
22. Japała – Pac Ewa. Najtrudniejsze, najlepsze wakacje w moim życiu, „Świat Kobiety” z dnia
01.12.2012 r.
23. Jasińska Agnieszka, Idealna dziewczyna ma małe stopy i duży biust. I się nie puszcza, „PolskaDziennik Łódzki” z dnia 19.10.2012 r.
24. Jurek Anna, Dziś Światowy Dzień AIDS, „Gazeta Wyborcza – Radom” z dnia 01.12.2012 r.
25. Kaczmarek Zuzanna, Krowia ochrona: przeciwko HIV [w:] Proszę wstać! Nauka idzie!,
„Angora” z dnia 04.11.2012 r.
26. Kobosz Tomasz, HIV, stygmatyzacja i kobiety, „Służba Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
27. Kobosz Tomasz, Rusza 9 nowych kampanii w obszarze HIV/AIDS, „Służba Zdrowia” z dnia
01.10.2012 r.
28. Korecka Agata, Na celowniku: HIV [w:] Proszę wstać! Nauka idzie!, „Angora” z dnia
11.12.2012 r.
29. Kronika prawa.pl, „Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 04.10.2012 r.
30. Krótko, „Dziennik Łódzki (dodatek: Na zdrowie) z dnia 01.12.2012 r.
31. Kuźmiuk Magdalena, HIV to seks, „Kurier Poranny” z dnia 01.12.2012 r.
32. Lechowicz Agnieszka, Głód i choroby na świecie, „Victor Gimnazjalista” z dnia 11.10.2102 r.
33. Lisowska Beata, Niewykorzystana rezerwa na publiczne szpitale, „Dziennik Gazeta Prawna
(dodatek: Gazeta Prawna)” z dnia 02.10.2012 r.
34. 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.
35. Marczyńska Magdalena, Zdaniem eksperta, „Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek3)” z dnia
14.12.2012 r.
36. Melka Bohdan, Przegląd tygodnia, „Angora” z dnia 16.12.2012 r.
37. Mleko matki zabija HIV, „21 Wiek” z dnia 01.12.2012 r.
38. Moraniec Anna, Chłoniaki – prześladowcy układu limfatycznego, „Super Nowości” z dnia
04.10.2012 r.
39. Moraniec Anna, Zrób test na HIV! Ty też możesz być zarażony, „Super Nowości” z dnia
03.12.2012 r.
40. Moskal Wojciech, HIV nareszcie w odwrocie?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22.11.2012 r.
41. Na pl.Rodła rozdawali prezerwatywy w ramach walki z AIDS, „Gazeta Wyborcza- Szczecin” z
dnia 03.12.2012 r.
42. Obrzezanie chroni przed zakażeniami, „Służba Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
43. Olsztyn: Światowy Dzień Walki z AIDS, „Gazeta Olsztyńska” z dnia 03.12.2012 r.
44. Oszczędzić na raku i AIDS, „Kurier Szczeciński” z dnia 03.10.2012 r.
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45. Penis z ludzka twarzą i antylubrykanty dla większej przyjemności, „21 Wiek” z dnia
01.10.2012 r.
46. Piaseczny Jan, Patent na szympansa, „Przegląd” z dnia 25.11.2012 r.
47. Pochwicki Krzysztof, Genetyczni mordercy eliminują HIV, „21 WIEK” z dnia 01.12.2012 r.
48. Postęp w leczeniu AIDS, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.12.2012 r.
49. Postępy postępu, „Najwyższy Czas” z dnia 06.10.2012 r.
50. Preobrażeński Iwan, Śmierć po rosyjsku, „Tygodnik Powszechny (Dodatek)” z dnia
25.11.2012 r.
51. Rotaub Ryszard, Wczoraj, dziś i jutro, „Rynek Zdrowa” z dnia 01.12.2012 r.
52. Rybak Grażyna, Zespół niedoboru odporności u dzieci, „Agro Servis” z dnia 16.12.2012 r.
53. Sanepid rozdawał bombki, „Dziennik Wschodni” z dnia 01.12.2012 r.
54. Sienkiewicz Tomasz, Wobec agresji i lęku, „Służba Zdrowia” z dnia 01.10.2012 r.
55. Stasiński Maciej, Niech umrze zabobon, „Gazeta Wyborcza” z dnia 27.10.2012 r.
56. Stec Ilona, Test na HIV może uratować życie, „Głos Koszaliński z dnia 01.12.2012 r.
57. Stec Ilona, Test na HIV może uratować życie, „Głos Szczeciński z dnia 01.12.2012 r.
58. Stefanicki Robert, Oko świni, krew królika, „Gazeta Wyborcza” z dnia 13.10.2012 r.
59. Świderska Agnieszka, Zaprzyjaźniliśmy się z AIDS, „Polska – Głos Wielkopolski” z dnia
01.12.2012 r.
60. Szwedowski Dawid, Test na HIV – test na odpowiedzialność, „Służba Zdrowia” z dnia
01.12.2012 r.
61. 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.
62. 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.
63. Wczesna diagnoza przedłuża życie, „Dziennik Elbląski” z dnia 10.12.2012 r.
64. Wełnicki Marcin, Dlaczego tak trudno skutecznie leczyć?, „Służba Zdrowia” z dnia
01.12.2012 r.
65. Wełnicki Marcin, Rola preparatów skojarzonych w poprawie adherencji terapeutycznej,
„Służba Zdrowia” z dnia 01.11.2012 r.
66. Wojtasiński Zbigniew, Wirus w potrzasku, „Uważam rze inaczej pisane” z dnia 01.10.2012 r.
67. Wysocka Monika, Trudny przeszczep ostatnią deską ratunku, „Puls Medycyny” z dnia
10.10.2012 r.
68. Zatyka Marcin, Mają oszczędzać na leczeniu raka i AIDS, „Polska- Dziennik Łódzki” z dnia
02.10.2012 r.
69. Zdrowie w kapsułce, „Fakty i Mity” z dnia 22.11.2012 r.
70. Zubkiewicz – Zarębska Anna, Choroby przenoszone przez krew, „ Magazyn Pielęgniarki i
Położnej” z dnia 01.12.2012 r.
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71. Z młodzieżą o i zabezpieczeniach, „Echo Dnia – Podkarpacie” z dnia 04.12.2012 r.
72. Żyć z wirusem, „Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek3)” z dnia 14.12.2012 r.
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