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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w kwietniu 2013 roku.
WPROWADZENIE
Wśród 17 publikacji związanych z tematyką HIV/AIDS, które w kwietniu ukazały się
w 14 tytułach gazet i czasopism (tylko trzy z nich – Gazeta Wyborcza, Polska, Rzeczpospolita
– drukowały po dwie informacje z tego zakresu) warto zwrócić uwagę na te, które w sposób
bezpośredni dotyczyły różnych aspektów HIV/AIDS. Należą do nich m.in. ogłoszone przez
amerykańskich naukowców nowe wyniki badań nad szczepionką przeciw HIV, debata
dotycząca profilaktyki i leczenia AIDS w Polsce, a także zalecenia WHO w sprawie edukacji
seksualnej i krytyka, z którą te wytyczne spotykają się w niektórych środowiskach. Prasa
informowała

również

o

śmierci

wybitnego

polskiego

naukowca,

prof.

Hilarego

Koprowskiego, któremu w przeszłości zarzucano, że prowadzone przez niego prace nad
szczepionką przeciw polio stały się przyczyną wybuchu epidemii AIDS.
W kwietniowej prasie znalazły się też publikacje, gdzie słowo HIV lub AIDS
pojawiało się tylko w kontekście innego omawianego tematu. W związku z organizowanym
w kwietniu przez WHO Europejskim Tygodniem Szczepień pisano o konieczności
obowiązkowych szczepień u dzieci, dzięki którym, jak szacuje WHO, corocznie udaje się
zapobiec 2 - 3 milionom zgonów u dzieci, zwrócono jednocześnie uwagę na fakty i mity
krążące na ten temat1. O trudnym życiu i codziennym zmaganiu się z HIV możemy
dowiedzieć się z rozmowy przeprowadzonej z zakażonym, młodym człowiekiem na łamach
„Gazety Wyborczej”2, a w „Przeglądzie” przeczytać o przełomowym procesie w Indiach,
który przegrał szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis. Spór prawny dotyczył co
prawda patentu na lek przeciwrakowy, ale wyrok dotyczy także specyfików przeciwko AIDS,
malarii, gruźlicy i innym chorobom3.
EPIDEMIOLOGIA
Podkarpacie – wzrost zachorowań na choroby zakaźne
Najnowszy raport sanitarno-higieniczny województwa podkarpackiego wykazał
wzrost zachorowań na choroby zakaźne, które stały się powodem śmierci 58 osób. W 2012 r.
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wykryto 28 zakażeń HIV i 4 zachorowania na AIDS. Ogółem na Podkarpaciu
zarejestrowanych jest 258 osób zakażonych HIV oraz 72 osoby chore na AIDS.4.
ASPEKTY MEDYCZNE
Szczepionka coraz bliżej?
Naukowcy z Duke University (USA) ogłosili przełomowe wyniki w badaniach nad
szczepionką przeciwko HIV. Głównym problemem w walce z HIV są szybkie mutacje
wirusa, który zmienia swój wizerunek i staje się nierozpoznawalny dla tropiących go komórek
układu odpornościowego. Analizując próbki krwi 400 pacjentów, którzy byli pod obserwacją
od momentu wykrycia zakażenia, naukowcy odkryli, że ludzki organizm potrafi
wyprodukować przeciwciała, które atakują te fragmenty wirusa, które nie zmieniają swojego
wyglądu tak często jak inne. Człowiek potrafi wytworzyć takie przeciwciała, dlatego
pobudzenie układu immunologicznego do wytwarzania ich w większej ilości może pozwolić
na skuteczne szczepienie przeciw HIV 5.
Profesor Hilary Koprowski – zamieszanie wokół szczepionki przeciw polio
W kwietniu 2013 r. zmarł prof. Hilary Koprowski, światowej sławy naukowiec,
twórca szczepionki przeciw polio.
W 1992 r. na łamach najbardziej prestiżowych pism naukowych „Nature” i „Science”
ukazały się informacje, według których winnym wybuchu epidemii AIDS w Afryce,
a w konsekwencji na pozostałej części globu był prof. Hilary Koprowski. Tę wiadomość
podał następnie wysokonakładowy „Rolling Stone”, a później we Francji powstał film
dokumentalny zatytułowany „Czy świat oszalał? Skąd wzięło się AIDS?”. Z filmu widz mógł
się dowiedzieć, że wirus HIV pojawił się w czasie prac badawczych zmierzających do
uzyskania przez Hilarego Koprowskiego szczepionki przeciwko polio.
Rewelacja ta wyszła z amerykańskiego Uniwersytetu Alabamy w Birmingham.
Pracujący tam naukowcy uznali, że ludzki wirus HIV to odpowiednik szympansiego wirusa
SIV. Zdaniem uczonych człowiek zakaził się SIV za pośrednictwem doustnej szczepionki
przeciw polio. Uczeni z Birmingham ogłosili światu, że pracując nad szczepionką w Kongo,
Koprowski wykorzystywał komórki pobierane z nerek szympansów. Dlatego masowe
szczepienia najpierw w Kongo, a potem w Polsce, przyczyniły się do tego, że SIV

4

Anna Moraniec, Coraz więcej HIV, żółtaczki, malarii i gorączki krwotocznej, „Super Nowości” z dnia
16.04.2013 r.
5
Poszukiwana szczepionka przeciw HIV [w:] Proszę wstać! Nauka idzie!, „Angora” z dnia 14.04.2013 r.

2

rozpowszechnił się w ludzkich organizmach. Na nic zdały się zaprzeczenia profesora
Koprowskiego i jego współpracowników. Informacja poszła w świat; nie wierzono, że
w pracach nad szczepionką używano tylko komórek pobieranych od makaków i rezusów, a te
gatunki akurat nie mogą zachorować na AIDS i dlatego szczepionka w żadnej mierze nie
mogła przyczynić się do rozpowszechnienia choroby.
Długo jednak argumenty profesora nie docierały do ”świata ”. Dopiero po kilku latach
trzy zespoły badawcze – niemiecki, brytyjski i francuski – niezależnie od siebie poddały
analizie próbki szczepionki Koprowskiego. Porównano DNA ze szczepionki, DNA ludzkie
i DNA sześciu gatunków małp. Naukowcy sprawdzali, czy w szczepionce były ślady DNA
lub wirusa SIV szympansów. Okazało się, że nie było. Były natomiast fragmenty tkanek
rezusów i makaków, które nie chorują na AIDS. Okazało się, że prof. Koprowski i jego
współpracownicy mieli rację. Od tamtej pory żaden naukowiec nie próbował kwestionować
jego sukcesu6.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Debata w sprawie AIDS na Top Medical Trends
Podczas Kongresu Top Medical Trends odbyła się debata dotycząca poprawy
profilaktyki i leczenia HIV/AIDS w Polsce. Według różnych szacunków od 50 do 75 proc.
Polaków zakażonych HIV nie wie o tym fakcie i może nieświadomie zakażać innych.
W dyskusji uczestniczyli dr Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS, dr Aleksandra Ciałkowska Rysz, konsultant krajowy w dziedzinie opieki
paliatywnej,

profesor

Edward

Flisiak,

prezes

elekt

Polskiego

Towarzystwa

Hepatologicznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych, prof. Brygida Knysz, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, dr
Agnieszka Mastalerz–Migas, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej, dr Agnieszka Muszyńska, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie
medycyny rodzinnej, prof. Tomasz Rechberger, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, prof. Kazimierz
Roszkowski–Ślisz, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, prof. Janusz Skowronek,
kierownik Zakładu Brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii, prof. Kazimierz
Wardyn, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, prof. Maciej Wilczak,
kierownik
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Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Janusz Michalak, prezes wydawnictwa Termedia,
redaktor naczelny „Menadżera Zdrowia”.
Podczas panelu uczestnicy zastanawiali się, jak doprowadzić do poprawy
wykrywalności zakażeń HIV w Polsce, wzmacniając rozwiązania systemowe. Dyskusję
rozpoczęło zaprezentowanie danych epidemiologicznych dotyczących AIDS w naszym kraju
oraz przedstawienie działań profilaktycznych podejmowanych w celu ograniczania zakażeń
HIV. Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS przedstawiła rozwiązania przyjęte w programie
Ministra Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
w Polsce. Prof. Brygida Knysz przedstawiła aspekty kliniczne dotyczące wczesnej
diagnostyki i prowadzenia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. 7.
Nowy projekt Fundacji Res Humanae
Ocenia się, że na świecie co druga osoba zakażona HIV nie wie o swojej chorobie.
Wśród nich coraz częściej są osoby dojrzałe, zamożne, wykształcone. Według danych, które
przekazała Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, w Polsce coraz częściej wykrywa
się HIV w przedziale wiekowym 50 - 60 lat, a na szczególnie duże ryzyko są narażone
zwłaszcza kobiety aktywne, samodzielne, czynne zawodowo, o wysokiej pozycji zawodowej
i takim samym statusie materialnym lub będące na utrzymaniu dobrze sytuowanego
współmałżonka. Większość z nich nie zdaje sobie nawet sprawy z tego zagrożenia. Stres,
rywalizacja, nastawienie na uzyskiwanie jak najlepszych wyników prowadzą często do
podejmowania ryzykownych zachowań. Odreagowanie następuje często przez ucieczkę
w przygodne kontakty seksualne – twierdzi Mateusz Liwski, prezes Res Humanae. Zjawisko
to dotyczy obu płci, ale my przez ten projekt chcemy pomóc kobietom – dodaje.
Res Humanae rozpoczyna projekt informacyjny skierowany do dojrzałych pań. Jego
celem jest edukowanie kobiet po pięćdziesiątce i tym samym ograniczenie liczby zakażeń
HIV w tej grupie. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu otrzymanego przez
Fundację w konkursie Pozytywnie Otwarci. Treści dotyczące tematyki HIV będą
przekazywały liderki projektu w ramach „lekkiej” profilaktyki prowadzonej w trakcie zajęć
zwracających uwagę na zdrowie i styl życia, warsztatów rozwojowych oraz grup wsparcia, na
które uczęszczają kobiety w tej grupie wiekowej8.
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Zalecenia WHO w sprawie edukacji seksualnej
Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy wydało zalecenia na
temat edukacji seksualnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z resortem zdrowia
przymierzają się do wypełnienia tych zaleceń. Małgorzata Szymańska (MEN) i dr Dagmara
Korbasińska, dyrektor Departamentu matki i dziecka w resorcie zdrowia, konieczność
wprowadzenia rekomendacji WHO w zakresie standardów edukacji seksualnej uzasadniają
troską o zdrowie społeczeństwa oraz prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
Broniący tych zaleceń seksuolodzy uważają, że „kluczowe jest formowanie właściwych
postaw wobec seksu”, co według nich oznacza „oswajanie z tym tematem” i „budowanie
pozytywnego nastawienia” wśród dzieci „wokół spraw intymnych”.
Według ekspertów prezentujących dokument WHO (miało to miejsce na konferencji
współorganizowanej przez resorty zdrowia i edukacji w Polskiej Akademii Nauk) rodzina nie
jest w stanie zapewnić dzieciom wiedzy, a co za tym idzie nie jest w stanie formować
właściwych postaw w najbardziej intymnych sprawach, dlatego warto by edukacja seksualna
była w szkole przedmiotem obowiązkowym.
Proponowane standardy spotkały się z ostrą krytyką Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia. Antoni Zięba, wiceprezes Federacji, twierdzi, że dokument ten „jest bardzo
niebezpieczny. (…) Zostały w nim bowiem zawarte informacje, z którymi trudno się nie
zgodzić, jednak przede wszystkim w tych rekomendacjach brakuje polskiego doświadczenia”.
Zięba uważa, że Polska od lat realizuje w szkołach edukację seksualną typu A, czyli
wychowanie do czystości, bez propagowania antykoncepcji. „Dzięki temu w Polsce –
kontynuuje Zięba (przyp. red.) – na tle krajów Europy Zachodniej, w których prowadzona jest
edukacja seksualna typu B propagująca antykoncepcję, odnotowuje się najniższą liczbę ciąż
na 1000 nastolatek, najniższą liczbę aborcji i najniższy wskaźnik zakażeń HIV i zachorowań
na AIDS”9.
Kraków – spór wokół zajęć wychowania seksualnego
W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja na temat
wychowania seksualnego „Wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian”. Jej
organizatorem była nieformalna Grupa Edukatorów Seksualnych „Nawigator”. Członkowie
„Nawigatora” przeprowadzili w zeszłym roku wśród licealistów ankietę dotyczącą m.in.
antykoncepcji, radzenia sobie z przemocą seksualną, chorób przenoszonych drogą płciową.
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Z ankiety wynika, że młodzi ludzie żyją w przekonaniu, że przed chorobami uchroni ich
tabletka antykoncepcyjna. Myślą też, że istnieje szczepionka przeciw HIV. Raport
przygotowany przez Grupę Edukatorów Seksualnych „Ponton” dowodzi, że polska młodzież
wkracza w wiek dojrzewania nieprzygotowana. Stąd pomysł zorganizowania konferencji,
w czasie której przedstawiciele różnych środowisk będą dyskutować nad przyszłością
wychowania seksualnego młodego pokolenia..
Nie wszystkim jednak idea ta się spodobała. Kilka dni przed konferencją wśród
rodziców i nauczycieli zaczęły krążyć e-maile nawołujące do protestu przeciwko konferencji.
Teresa Król, autorka podręcznika do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ),
nawoływała „aby jak najwięcej zatroskanych o wychowanie swoich dzieci rodziców
i nauczycieli pojawiło się na konferencji, aby poprzeć utrzymanie dotychczasowych zajęć
wychowania do życia w rodzinie”. Tomasz Wojciechowski ze stowarzyszenia „Falochron”
(w którego ramach działa „Nawigator”) mówi, że cel został osiągnięty. Wykłady przerywały
okrzyki, a atmosfera była ”agresywna i napięta”.
„Nawigator” przygotował petycję do władz miasta. Domaga się, aby w przyszłym
roku szkolnym zarezerwowano pieniądze na dodatkowe zajęcia z wychowania seksualnego
dla uczniów. Lekcje w obecnej formie są niewystarczające, a młodzi ludzie potrzebują zajęć
rzetelnych i neutralnych światopoglądowo – dodaje Wojciechowski. Choć petycja jeszcze nie
została wysłana, zarząd miasta już na nią odpowiedział: pieniędzy na zajęcia nie przeznaczy,
ale jeżeli dyrektorzy szkół chcą, mogą dodatkowe lekcje organizować we własnym zakresie10.
INNE
Izrael – homoseksualiści chcą być krwiodawcami
Minister zdrowia Izraela nalega na ponowne przeanalizowanie prawa zakazującego
homoseksualnym mężczyznom oddawania krwi. Pomysł nowej minister wywołał publiczną
debatę. Kwestionariusz, który wypełnia krwiodawca w Izraelu, informuje, że mężczyzna
utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami nie może być dawcą krwi. Zakaz obejmuje
również osoby zakażone HIV i zażywające narkotyki. Społeczność osób homoi biseksualnych oraz transseksualnych (LGBT) prowadzi rozmowy na temat ograniczeń
obowiązujących od 2004 r. Niedawno, kiedy odmówiono zmiany przepisów, powołano się na
statystyki, z których wynika, że w 2010 roku spośród 30 tys. oddanych próbek krwi HIV
wykryto w czterech, w 2012 r. miało to być 13 przypadków. Jednak pod wpływem nowej pani
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minister komitet doradczy przy ministerstwie zdrowia, kierowany przez profesora stojącego
wcześniej na czele banku krwi Hadassah, zajmie się sprawą ponownie.
W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Japonii, Australii, Brazylii,
Argentynie oraz w Chile wprowadzone są roczne zakazy. W Republice Południowej Afryki
czas ten jest ograniczony do pół roku, z kolei niektóre kraje, jak Włochy czy Hiszpania, nie
wprowadziły do tej pory żadnych ograniczeń. LGBT chcą całkowitego zniesienia zakazu11.
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