Raport nr 5/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w maju 2013 roku

WPROWADZENIE
Zwiększająca się liczba zakażeń HIV w województwie lubuskim, nowy lek mający
zastosowanie w terapii zakażeń HIV- 1, inicjatywy pomocowe podejmowane z myślą
o żyjących z HIV, szkolenia lekarzy pod kątem opieki nad zakażonymi, wpływ kryzysu na
ludzkie zdrowie – to tematy związane z problematyką HIV/AIDS przedstawione w majowej
prasie.
Od kilku miesięcy toczy się też dyskusja na temat nowelizacji ustawy narkotykowej
(wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne są także zakażeni HIV). Tym razem
Jędrzej Bielecki na łamach „ Gazety Wyborczej” pisze o wprowadzonej przed 12 laty
w Portugalii ustawie, która wówczas oburzyła i zdziwiła cały świat. Portugalia uznała, że
narkoman to nie przestępca, ale chory, który wymaga leczenia. Wyznaczono limit
posiadanych narkotyków. Ci, którzy przyłapano z większą ilością, uważani są za dilerów i –
jak w innych krajach Europiy – ryzykują wysokimi karami więzienia. Portugalski
eksperyment powiódł się. Nie doszło do gwałtownego wzrostu liczby narkomanów. Dziś
niektórzy chcą iść śladem Lizbony1.
Ogółem w maju w 11 tytułach gazet i czasopism ukazało się 13 publikacji
dotyczących różnych aspektów HIV/AIDS, wśród nich tylko w dwóch dziennikach („Gazeta
Wyborcza” i „Rzeczpospolita”) dwukrotnie pojawiała się ta problematyka, pozostałe tytuły
drukowały po jednej informacji na ten temat.
EPIDEMIOLOGIA
Lubuskie przoduje w liczbie zakażeń HIV
Lubuskie jest w ścisłej czołówce województw, których mieszkańcy najczęściej
zakażają się HIV. W województwie z HIV żyje ponad pół tysiąca osób (dane na koniec
2012r.), 117 z nich zachorowało już na AIDS, a kolejnych 57 zmarło. Specjaliści ostrzegają,
że liczba ta jeszcze wzrośnie, wzrasta bowiem z roku na rok wskaźnik dotyczący liczby
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nowych zakażeń. Dziś w Lubuskiem średnia roczna wykrywalność nowych zakażeń to trzy
osoby na 100 tys. mieszkańców (dwa lata temu wskaźnik nie przekraczał 2,7). To daje
rejonowi niechlubne trzecie miejsce. Więcej zakażeń jest tylko na Dolnym Śląsku (4,0) i na
Mazowszu (3,3). Dla porównania na Wschodzie liczba nowych zakażeń jest dużo niższa.
W Świętokrzyskiem wynosi 0,7 , na Podlasiu, Lubelszczyźnie – 0,8.
Specjaliści przyznają, że Lubuskie jest terenem podwyższonego ryzyka. Wpływa na to
bliskość granicy. Bardzo często chorzy to pacjenci, którzy migrują po Europie. Wyjeżdżają za
granicę do pracy, wracają już zakażeni. Ważnym nośnikiem epidemii jest także seksbiznes.
Po drogach tranzytowych porusza się duża liczba tirów, których kierowcy często korzystają
z usług kobiet sprzedających usługi seksualne. Wyższe statystyki w województwie mogą być
także spowodowane wyższym odsetkiem osób badających się. Być może świadomość ryzyka
u mieszkańców tego regionu jest wyższa, dlatego więcej osób wykonuje testy w kierunku
HIV, co wpływa na liczbę wykrytych zakażeń2.
ASPEKTY MEDYCZE
Stribild – nowy lek w terapii zakażenia HIV
Gilead Sciences ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych
u Ludzi (CHMP), naukowy komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną
opinię rekomendująca dopuszczenie na rynek preparatu Stribild - lek w postaci tabletek,
stosowanych raz dziennie w terapii zakażenia HIV-1 u pacjentów dorosłych, u których
wcześniej nie stosowano terapii antyretrowirusowej lub zostali zakażeni HIV- 1 bez znanych
mutacji związanych z opornością na którykolwiek z trzech składników leku. Stribild łączy
w sobie elvitegravir, inhibitor integrazy oraz cobicistat, związek poprawiający właściwości
farmakokinetyczne
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Rekomendacja zostanie poddana ocenie Komisji Europejskiej, która posiada uprawnienia do
dopuszczenia leków na rynki 27 krajów Unii Europejskiej.
Stribild został już zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei
Południowej i Australii. By zwiększyć dostępność leku w krajach rozwijających się, Gilead
udzieliła partnerom produkcyjnym w Indiach prawa do opracowania i dystrybucji generycznej
wersji leku w 100 krajach rozwijających się. Umowy te obejmują całkowity transfer
technologii Gilead dotyczącej produkcji tabletek3.
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ASPEKTY SPOLECZNE
Życie z HIV
Bohaterowie reportażu „Pozytywni” przedstawiają swoje historie, pokazując że z HIV
„można normalnie żyć”. Pracują, zakładają rodziny, 72 proc. zakażonych prowadzi aktywne
życie seksualne, w małżeństwie lub stałych związkach. Wojciech Tomczyński, prezes
Ogólnopolskiej Sieci Osób Żyjących z HIV/AIDS (od 27 lat żyje z wirusem) mówi, że „nie
radzą sobie tylko te osoby, które nie chcą sobie radzić”.
W Polsce z powodu AIDS zmarły dotychczas 1192 osoby. Pełnoobjawowe AIDS u
osób objętych terapią ARV nieczęsto się rozwija, chorzy umierają wcześniej na zawał serca
albo nowotwory. Nie wiadomo, ilu jest zakażonych. Oficjalne dane mówią o 16 417 osobach.
Nieoficjalnie specjaliści szacują, że co najmniej tyle samo, a może i dwukrotnie więcej
Polaków (czyli ponad 45 tys.) nie wie o zakażeniu. Już od dawna nie mówi się o grupach
ryzyka, zagrożeni są wszyscy, którzy dopuszczają do ryzykownych zachowań seksualnych,
ale tylko 9 proc. wykonało test w kierunku HIV. Leczeniem antyretrowirusowym objętych
jest w Polsce ponad 6,5 tys. pacjentów, w tym ponad sto dzieci. Dzięki lekom żyją, ale
czasem ciężko je znoszą: cierpią na wymioty, biegunkę, senność, zawroty głowy, bezsenność.
Z leczenia specjalistycznego wszyscy bohaterowie reportażu są zadowoleni. Mówią,
że spotykają kompetentnych lekarzy, mają leki za darmo, nie ma kolejek do lekarza. Gorzej,
jeśli muszą skorzystać z usług pobliskiej przychodni. Podają przykłady stygmatyzacji
i dyskryminacji, z jakimi spotkali się sami lub jakie spotkały ich znajomych. Tomczyńskiemu
ortopeda
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i przewieziono do szpitala w innym mieście. Z badań wynika, że 20 proc. zakażonych było
dyskryminowanych w służbie zdrowia z powodu HIV. 18 proc. nie ujawniło informacji
o zakażeniu pracownikom służby zdrowia. Aż 25 proc. nie powiedziało o zakażeniu rodzinie,
a 14 proc. twierdzi, że z powodu ich zakażenia małżonek lub inny domownik był
dyskryminowany. 11 proc. żyjących z HIV spotkało się z odmową przyjęcia do pracy
z powodu zakażenia.
Jeden z bohaterów, który cztery lata temu zdecydował się publicznie ujawnić swój
status serologiczny i pokazać swoją twarz, uważa, że nie mówiąc o HIV, zakażeni odbierają
sobie prawo do wsparcia od rodziny i najbliższych. Dodaje, że na taki coming out trzeba być
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psychicznie przygotowanym, a nie liczyć na to, że społeczeństwo będzie przygotowane.
Jego zdaniem społeczeństwo nigdy nie będzie gotowe4.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Szkolenia lekarzy pod kątem opieki nad osobami zakażonymi HIV
W województwie pomorskim wolontariusze stowarzyszenia „Razem” będą szkolić
lekarzy pod kątem opieki nad osobami zakażonymi HIV. Andrzej Olczyk, prezes
stowarzyszenia, mówi, że realizując szkolenia, wolontariusze będą promować wysokie
standardy testowania z poradnictwem, które obowiązują w punktach konsultacyjno–
diagnostycznych.
Okazuje się bowiem, że nie wszyscy lekarze pierwszego kontaktu potrafią postępować
z pacjentami, u których zdiagnozowano zakażenie HIV. Jak wykazują autorzy programu
Pozytywnie Otwarci propagującego profilaktykę HIV/AIDS, medycy nie wiedzą, jak powinno
wyglądać poradnictwo okołotestowe. Rozmowy z chorymi prowadzone są obojętnie,
a niekiedy wręcz z niechęcią - podkreślają. Szkolenia, które poprowadzą wolontariusze
z „Razem” mają poprawić nie tylko jakość i dostępność do diagnostyki HIV, ale podnieść
jakość opieki medycznej nad chorymi. Tym bardziej, że liczba nowych zakażeń HIV
w regionie wzrasta. W 2010 zarejestrowano 32 zakażenia HIV, a już rok później 435.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Res Humanae i jej nowa kampania
W Warszawie z powodu zakażenia HIV leczy się obecnie 1,1 tys. osób. Oznacza to, że
co siódmy zakażony HIV Polak szuka pomocy właśnie tu. Stolica jest także miastem,
w którym przebywa największa grupa osób zakażonych, świadomych swego statusu
serologicznego, ale pozostających poza systemem opieki zdrowotnej. Dlaczego tak się dzieje?
Według Romana Latoszyńskiego z Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”,
edukatora w zakresie HIV/AIDS, przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. stygmatyzacja.
O statusie osób leczących się powinien wiedzieć tylko lekarz prowadzący, ale tak naprawdę
wiedzą wszystkie osoby pracujące w przychodni. Zawsze możemy spotkać znajomego,
a wtedy choroba przestaje być tajemnicą – wyjaśnia edukator.
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Mówiąc o żyjących z HIV, trzeba też pamiętać, że często chodzi o osoby wykluczone
społecznie – bezdomnych, uzależnionych od narkotyków. Do nich właśnie chce dotrzeć Res
Humanae przez swoją kampanię, której celem jest zwiększenie liczby żyjących z HIV
objętych terapią oraz poprawa ich sytuacji zdrowotnej, psychicznej i społecznej. Środki na
realizacje trwającego do końca roku programu pochodzą z grantu otrzymanego w konkursie
Pozytywnie Otwarci.
Osoby zgłaszające się do fundacji mają szansę porozmawiać z edukatorami o swojej
sytuacji życiowej. Każdy podopieczny traktowany jest indywidualnie, dla każdego znajdzie
się czas, bo wiadomo, że właśnie ci ludzie, jak mało kto, są nieufni wobec instytucji – mówi
Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences Poland, partnera konkursu
Pozytywnie Otwarci, który wierzy, że dzięki temu projektowi sytuacja w Warszawie wyraźnie
się poprawi6.
Program SHE – najnowsze przedsięwzięcie
Program SHE- Strong HIV Positive, Empowered Women (silne, HIV – dodatnie,
świadome

swoich

praw

kobiety)

to

europejski

projekt

skierowany

do

kobiet

seropozytywnych. Program został opracowany przez kobiety żyjące z HIV przy wsparciu
międzynarodowej grupy ekspertów z organizacji pozarządowych i specjalistów w leczeniu
zakażenia HIV. Opiera się na wzajemnej pomocy, a jego zasadniczym celem jest zapewnienie
kobietom HIV+ koniecznego wsparcia psychologicznego oraz przekazanie wiedzy na temat
opieki medycznej. Program SHE powstał przy wsparciu Bristol-Myers Squibb, a za jego
realizację w Polsce odpowiada Fundacja Edukacji Społecznej. Patronat nad akcją objęło
Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy
Zakład Higieny.
Od 1 stycznia 2013 r. dostępna jest polska strona internetowa Programu SHE –
www.programshe.pl, a 6 maja uruchomiono telefon zaufania. Dzwoniąc pod numer infolinii
800 1 14 23, kobiety z HIV mogą wyjaśnić wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące
problemy, związane m.in. z zachowaniem dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, relacjami
partnerskimi, seksualnością, życiem w rodzinie i planowaniem potomstwa, ujawnieniem
zakażenia, radzeniem sobie z lękiem i depresją czy ochroną swoich praw. Są to zagadnienia
najczęściej poruszane przez kobiety podczas warsztatów realizowanych w ramach Programu
SHE. Infolinia jest dostępna również dla rodzin, partnerów i przyjaciół kobiet zakażonych
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HIV. Infolinia z jednaj strony zapewnia anonimowość, a z drugiej dostarcza wielu rzetelnych
informacji. Może stać się wsparciem dla kobiet HIV+, zwłaszcza że wiele kobiet wręcz
panicznie boi się ujawnienia zakażenia i nie wie, gdzie zgłosić się po poradę i pomoc7.
INNE

Kryzys i jego wpływ na ludzkie zdrowie
W USA i Wielkiej Brytanii ukazała się książka dwóch autorów – Davida Stucklera,
socjologa z Uniwersytetu w Oksfordzie i Sanjay Basu, lekarza, epidemiologa, profesora ze
Stanfordu – zatytułowana „Ekonomia ciała: Dlaczego kryzys zabija”. Uczeni udowadniają
w niej, że kryzys wpływa nie tylko na kondycję państw, firm i gospodarstw domowych, ale
również na ludzkie zdrowie.
Kraje w recesji, które oszczędzając, próbują zrównoważyć budżety i ratować
instytucje, doświadczają istnych epidemii – wnioskują autorzy książki. Wyliczyli, że w latach
20. ubiegłego wieku, w okresie zwanym Wielkim Kryzysem, doszło do 10 tys. samobójstw
i zdiagnozowano około miliona przypadków depresji. W Grecji, która już od pięciu lat
przeżywa załamanie gospodarcze, nastąpił 200 – procentowy wzrost zakażeń HIV. Zdaniem
naukowców bezpośrednią przyczyną tego jest drastyczne zmniejszenie funduszy na walkę z tą
chorobą oraz wzrost liczby osób przyjmujących środki psychoaktywne wśród młodzieży
dotkniętej ponad 50 – procentowym bezrobociem8.
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