Raport nr 1/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w styczniu 2013 roku.
WPROWADZENIE
W pierwszym miesiącu 2013 r. w 13 tytułach gazet i czasopism ukazało się po jednej
publikacji związanej z tematyką HIV/AIDS. Sytuacja epidemiologiczna na świecie,
dysproporcje w dostępie do terapii antyretrowirusowej (dane z najnowszego raportu
UNAIDS), zniszczenie komórek nowotworowych za pomocą zmodyfikowanego wirusa HIV
u pacjentki chorej na białaczkę, edukacja wrocławskich bezdomnych na temat HIV/AIDS –
to tematy, na które w tym miesiącu dziennikarze zwrócili uwagę.
Ciekawą historią o powstawaniu i funkcjonowaniu berlińskiego przedszkola,
utworzonego z myślą o dzieciach zakażonych HIV lub pochodzących z rodzin, w których
rodzice (bądź jedno z nich) żyją z wirusem podzielił się „Przegląd”1.
EPIDEMIOLOGIA
AIDS na świecie
Według UNAIDS 2012 Global Raport, w 2011 roku na świecie zanotowano ponad
700 tys. mniej nowych zakażeń HIV niż dziesięć lat temu. W Afryce liczba zgonów
zmniejszyła się o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2006. W 2011 r. na świecie z HIV
żyło 34,2 mln osób, zanotowano 2,5 mln nowych zakażeń HIV, a 1,7 mln osób zmarło
z powodu AIDS. I choć dostęp do terapii antyretrowirusowej ma 8 mln osób - o 60 proc.
więcej w stosunku do roku 2009, to nadal leczeniem nie są objęci wszyscy potrzebujący.
Na świecie takiego leczenia wymaga 14,8 mln zakażonych. Szczególnie ograniczony dostęp
do terapii mają kraje o niskich i średnich dochodach. W liczbach bezwzględnych największe
potrzeby występują w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie leczenia wymaga ok. 11 mln osób,
a otrzymuje je 6,2 mln. W rejonach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu leczenia
potrzebuje 116 tys. osób (17 tys. jest leczonych). W rejonie Azji i Pacyfiku z terapii korzysta
1,1 mln żyjących z HIV, a takiej terapii powinno być poddanych 2,4 mln. W Ameryce
Łacińskiej i na Karaibach w związku z infekcją HIV leczeniu poddanych jest 580 tys. osób
(850 tys. wymaga leczenia). Trudna sytuacja występuje też w Europie Wschodniej i Azji
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Środkowej. W tych regionach do leczenia ARV kwalifikuje się 510 tys. osób żyjących z HIV,
a otrzymuje je 130 tys.2.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowoczesne terapie dają nadzieję
Ostatnie lata przyniosły nadzieję wielu ludziom cierpiącym na nieuleczalne,
śmiertelne choroby. Pojawiły się nowoczesne leki i terapie, które w sposób znaczący
pozwalają chorym normalne funkcjonować z przewlekłą chorobą, która ich dotknęła.
W zaawansowanym stadium są badania nad lekami dla osób, potencjalnie zagrożonych
chorobą Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu II. Duże postępy
zauważyć można także w leczeniu innych przewlekłych schorzeń, wśród nich wirusowego
zapalenia wątroby typu C (HCV), czy raka, z którym naukowcy próbują walczyć za pomocą
genetycznie zmodyfikowanych wirusów (wśród nich wirusa HIV).
Najbardziej jednak wyczekiwano na terapie pozwalające unieszkodliwić HIV, wirusa
odpowiedzialnego za AIDS, który od momentu pojawienia się pochłonął miliony istnień
ludzkich. I choć nie wynaleziono jeszcze leku, który całkowicie wyeliminuje HIV, to jednak
od kilku lat, dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej, AIDS - do tej pory uważana za
chorobę śmiertelną - stała się chorobą przewlekłą. Historia efektywnego leczenia zakażenia
HIV, które powoduje AIDS, sięga lat 90. XX wieku. Wtedy to opracowano aktywną terapię
antyretrowirusową (ARV), która wciąż jest modyfikowana i udoskonalana. Pozwala ona
osobom zakażonym (znającym swój status serologiczny i zdecydowanym na leczenie)
wydłużyć lata życia i znacznie poprawić jego jakość. Jej istotą jest przyjmowanie coraz to
nowych preparatów oraz ich zmienianych cyklicznie sekwencji, które spowalniają tempo
rozprzestrzeniania się wirusa w organizmie, uniemożliwiając jego replikację. Kraje,
w których osoby żyjące z HIV mają dostęp i korzystają z terapii ARV, notują mały odsetek
zgonów wśród chorych. Nowoczesne leki – oprócz doraźnej walki z wirusem – mają także
ogromne znaczenie profilaktyczne. Prowadzone badania dowiodły, że przyjmowanie leków
antyretrowirusowych przez osoby zakażone powoduje, że maleje liczba wirusa we krwi, co
znacznie zmniejsza ryzyko przekazania HIV partnerom seksualnym3.
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HIV pomaga w walce z nowotworem
Lekarze z University of Pennsylvania zastosowali eksperymentalną terapię
z wykorzystaniem zmodyfikowanego wirusa HIV do zniszczenia nowotworu u pacjentki
chorej na białaczkę. Sześcioletnia Emma Whitehead umierała na ostrą białaczkę
limfoblastyczną, na którą zachorowała w 2010 r. Po niespełna dwóch latach choroba znów
dała o sobie znać. Nie pomogła chemioterapia. Lekarze postanowili przetestować jeszcze
jedną, dość kontrowersyjną terapię. Przeprogramowali układ odpornościowy Emmy, dzięki
czemu zaczął on walczyć z rakiem. Użyli do tego wirusa HIV. Zanim jednak podali wirus
chorej, zmodyfikowali go tak, że z wroga „stał się przyjacielem” – nie był już zdolny
wywołać AIDS, pomagał za to niszczyć komórki raka. Dziś po dziewięciu miesiącach od
rozpoczęcia eksperymentalnej terapii, dziewczynka żyje, ma się dobrze i wróciła do szkoły.
O efektach leczenia specjaliści z University of Pennsylvania oficjalnie poinformowali
w grudniu podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH)
w Atlancie. Mają nadzieję, że wirusoterapia stanie się kolejną - oprócz operacji, chemioterapii
i radioterapii – metodą walki z rakiem4.
Ciężarne kobiety na Mazowszu testują się w kierunku HIV
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, obowiązujące od 2011 r., zaleca lekarzom
ginekologom zaproponowanie kobietom w ciąży wykonanie testu w kierunku HIV. W roku
2012 Mazowiecki Urząd Wojewódzki sprawdził czy ciężarne kobiety miały dostęp do testów
i czy je wykonywały. W 20 przychodniach w grupie pacjentek do 10. tygodnia ciąży test na
HIV przeprowadzono u 75 proc. z nich, zaś po 10. tygodniu ciąży – u 53 procent. W dwóch
placówkach w ogóle nie proponowano wykonania takich badań. Dr Grażyna Cholewińska,
konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych na Mazowszu, podkreśla,
że potrzebna jest większa świadomość kobiet, a także lekarzy, pod których opieką znajdują
się kobiety ciężarne. Na Mazowszu istnieje sześć punktów konsultacyjno-diagnostycznych
(jeden w Płocku i cztery w Warszawie), gdzie anonimowo i bezpłatnie można wykonać test
w kierunku HIV i skorzystać z porady specjalistów.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w 2011 r. test
w kierunku HIV wykonało 13.736 ciężarnych kobiet. Zakażenie HIV rozpoznano u sześciorga
dzieci, w tym u jednego dziecka na Mazowszu. Statystyki pokazują, że na Mazowszu
rejestruje się coraz więcej nowo wykrytych zakażeń HIV. W 2011 roku zarejestrowano 398
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nowych zakażeń – to o 236 więcej niż w roku 2010. AIDS stwierdzono u 27 osób (o 22 osoby
więcej niż w 2010 r.). Z raportu o stanie sanitarno-epidemiologicznym województwa
mazowieckiego wynika też, że w 2011 r. z powodu AIDS zmarło 11 osób, zmarła też jedna
osoba zakażona HIV, u której nie wystąpiło pełnoobjawowe AIDS 5.
ASPEKTY SPOŁECZNE
W Berlinie działa przedszkole integracyjne dla dzieci z wirusem HIV
W berlińskiej dzielnicy Kreuzberg powstało przedszkole integracyjne, do którego
uczęszczać mogą dzieci zakażone HIV. Jego pomysłodawcami były rodziny zastępcze, które
opiekowały się zakażonymi dziećmi.
Początki były bardzo trudne – mówi Michael Janda, jeden z pomysłodawców
przedsięwzięcia, będący rodziną zastępczą dla ośmioletniego chłopca z HIV, którego rodzice
chorowali na AIDS. Janda spotkał innych rodziców zajmujących się takimi dziećmi i razem
z nimi postanowił stworzyć miejsce, gdzie dzieci żyjące z HIV będą mogły normalnie bawić
się, rozwijać i uczyć wśród rówieśników. Ze względu na chorobę rodziców, dzieci te były
całkowicie wyłączone z normalnego życia.
Na początku lat 90., kiedy metody leczenia były zupełnie inne, AIDS było jak wyrok
społecznej śmierci. Sąsiedzi unikali rodziców i dziecka, nawet jeśli dziecko nie było
zakażone, nie pozwalali się również bawić z nim swym pociechom. Urzędnicy zaczęli
interesować się sytuacją dziecka dopiero wtedy, kiedy nie chodziło do przedszkola lub jego
rodzice znajdowali się w szpitalu. Dzieci trafiały wówczas do rodzin zastępczych.
Rodzice zastępczy opiekujący się dziećmi z HIV zaczęli się ze sobą kontaktować
i spotykać. Dzieci po raz pierwszy mogły nawiązać kontakt z rówieśnikami, miały się z kim
bawić. Powstał wtedy swego rodzaju klub dziecięcy, w którym maluchy przebywały kilka
godzin dziennie. Pomysł się sprawdzał, ale nadal było to pewnego rodzaju getto: tylko chorzy
i ich bliscy. Po dwóch latach część członków założyła organizację Nestwärme, co w luźnym
tłumaczeniu znaczy ciepło domowego ogniska. W 1997 r. ludzie z Nestwärme stworzyli
pierwsze przedszkole z prawdziwego zdarzenia – dla wszystkich dzieci. Najpierw rodzice
z okolicznych osiedli bardzo się cieszyli, ale kiedy dowiadywali się, że to przedszkole
integracyjne, do którego będą także uczęszczać dzieci z HIV, rezygnowali. Pierwsze
niezakażone dzieci przyszły do przedszkola dopiero w 1999 r.
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W Nestwärme stworzono wspaniałą, rodzinną atmosferę. Tam wszystkie dzieci mają
poczucie bezpieczeństwa. Jedyna profilaktyka w przedszkolu integracyjnym to pilnowanie, by
dzieci nie wymieniały się szczoteczkami do zębów. Ta ostrożność potrzebna jest nie tylko
ze względu na HIV, lecz także z powodu próchnicy czy zwykłego przeziębienia.
Szkoły i przedszkola w Niemczech często nie chcą przyjmować dzieci zakażonych
HIV. Boją się, nie wiedzą, czy i jakie środki bezpieczeństwa stosować. Uzależniają przyjęcie
dziecka od zgody wszystkich rodziców. W Nestwäre dziecko z rodziny „dotkniętej” AIDS
musi zostać przyjęte – tak mówi status stowarzyszenia. Inne przyjmowane są w miarę
wolnych miejsc. Kolejka jest duża. W Berlinie, choć przedszkoli jest sporo, zapotrzebowanie
jest jeszcze większe. Może dlatego rodzice zdrowych dzieci nie boją się już tak przedszkola
integracyjnego6.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Gilead Sciences - Lider Roku 2012
W styczniowym monitoringu (22 stycznia) pojawił się jeden tytuł czasopisma
z grudnia poprzedniego roku (Menadżer Zdrowia), w którym opublikowana została rozmowa
z dyrektorem generalnym Gilead Sciences Polska, inicjatorem zapoczątkowanego dwa lata
temu w Polsce Programu Pozytywnie Otwarci. Ze względu na to, że informacja o tym
artykule dotarła do nas z opóźnieniem, włączamy go do styczniowego przeglądu prasy.
Firma Gilead Sciences Polska została nagrodzona w konkursie Sukces Roku
w Ochronie Zdrowia 2012 – Liderzy Medycyny za Program Pozytywnie Otwarci - jeden
z ważniejszych programów edukacyjno–informacyjnych na temat HIV. Program Pozytywnie
Otwarci nie ogranicza się wyłącznie do edukacji społeczeństwa polskiego w dziedzinie
zakażeń HIV. Najważniejszym celem programu jest pokazanie osobom żyjącym z wirusem,
ich rodzinom, pracodawcom i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia,
z HIV można normalnie funkcjonować do późnej starości. Bardzo ważna jest także promocja
profilaktyki i wczesnej diagnostyki, ponieważ epidemia HIV nie została w Polsce opanowana
– mówi Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences Polska. Według niego
najpoważniejszym problemem związanym z AIDS w Polsce jest niedostateczna wiedza
Polaków o wirusie. I to zarówno wśród osób zakażonych, jak i ich bliskich, pracodawców,
przyjaciół.
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Gilead Sciences zajmuje się odkrywaniem, rozwijaniem i wprowadzaniem na rynek
innowacyjnych leków. Jednak najbardziej znanymi produktami firmy są preparaty stosowane
w terapii antyretrowirusowej – nowoczesne, a więc umożliwiające normalne, aktywne życie
z HIV – podkreśla Kaźmierski. Na świecie ponad 30 mln ludzi żyje z HIV, a blisko 15 mln
potrzebuje terapii antyretrowirusowej. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat będą jej
potrzebowali prawie wszyscy zakażeni. Dlatego Gilead Sciences wprowadził innowacyjny
model dostępności leków, który pozwolił znacząco zwiększyć liczbę pacjentów objętych
leczeniem w krajach rozwijających się. Utworzona w 2005 r. Fundacja Gilead wspiera
międzynarodowe programy skupiające się m.in. na poprawie infrastruktury zdrowotnej w tych
krajach. Ponadto coraz częściej bierze udział w kampaniach społecznych. W grudniu 2012 r.
na

ręce

Michała

Kaźmierskiego

oraz

Pawła

Mierzejewskiego,

bezpośrednio

odpowiedzialnego za program „Pozytywnie Otwarci, została wręczona „Czerwona
Kokardka”, wyróżnienie przyznawane z okazji Światowego Dnia AIDS osobom, instytucjom
i firmom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących
z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne
w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce 7.
Wrocław – edukacja bezdomnych
Streetworkerzy ze stowarzyszenia Plus Minus będą uczyć wrocławskich bezdomnych,
jak się ustrzec przed zakażeniem HIV i jak się leczyć, jeżeli do zakażenia już doszło. Akcja
potrwa do końca sierpnia. Wolontariusze będą wychodzić do bezdomnych na terenie całego
Wrocławia, szukając ich w piwnicach, na strychach, w osłonach śmietnikowych, altanach
działkowych, parkach, na dworcach PKP i PKS. Wybór padł na Dolny Śląsk, bo to właśnie
tutaj wykrywa się najwięcej nowych zakażeń HIV w Polsce.
Pieniądze

na

kampanię

pochodzą

z

grantu

przyznanego

stowarzyszeniu

w ubiegłorocznej edycji konkursu Pozytywnie Otwarci. Stowarzyszenie otrzymało je za
projekt „Usługi interwencyjne mające na celu przeciwdziałanie zamieszkaniu „na ulicy” osób
żyjących z HIV/AIDS”.
Problem bezdomności we Wrocławiu jest poważny – dotyczy ponad tysiąca osób –
mówi Katarzyna Dębska ze stowarzyszenia Plus Minus. Doświadczenia pokazują, że właśnie
streetworking jest najbardziej efektywnym sposobem wspierania tej grupy ludzi. Głównym
celem akcji jest zwiększenie liczby osób bezdomnych korzystających z instytucji
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pomocowych oraz zmiana ich świadomości i postawy wobec HIV/AIDS. Ci ludzie nie lubią
korzystać z pomocy instytucjonalnej, co zniechęca ich do jakichkolwiek zmian. Musimy więc
wyjść im naprzeciw – podkreśla.
Rola streetworkerów w tym projekcie będzie polegała na regularnym kontakcie
z bezdomnymi. Specjaliści będą edukować m.in. o drogach zakażenia HIV i działaniach
profilaktycznych oraz zachęcać do korzystania z opieki medycznej, społecznej i prawnej,
a w razie zagrożenia życia i zdrowia – również interweniować.
Działające od 2003 roku wrocławskie stowarzyszenie Plus Minus prowadzi Dom
Ciepła dla bezdomnych osób seropozytywnych i regionalny Telefon Zaufania8.
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