Raport kwartalny nr 1/2013 dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS,
które ukazały się w prasie w miesiącach: styczeń – marzec 2013 r.

WPROWADZENIE
W I kwartale 2013 r. w polskiej prasie (dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach)
ukazały się 63 publikacje poruszające różne aspekty HIV/AIDS. Najwięcej materiałów
pojawiło się w marcu, najmniej w lutym. Większość marcowych publikacji przedstawiała
historię leczenia dziecka wertykalnie zakażonego HIV, któremu od razu po urodzeniu
włączono intensywną terapię ARV. Na dzień dzisiejszy, w 23 miesiącu życia , u dziecka nie
zaobserwowano

replikacji wirusa, mimo przerwania leczenia w 18. miesiącu życia.

Przypadek ten opisywały media na całym świecie, dominował też w ostatnim miesiącu
I kwartału w polskiej prasie.
Duże zainteresowanie mediów budziły w tym okresie prowadzone w Marsylii badania
kliniczne

nad

szczepionką

przeciw HIV

i coraz

bardziej udoskonalane terapie

antyretrowirusowe, które spowalniają tempo rozprzestrzeniania się wirusa w organizmie,
uniemożliwiając jego replikację. Okazuje się, że nowoczesne leki - poza podstawowym
działaniem przeciwwirusowym - mają także ogromne znaczenie profilaktyczne. Badania
dowiodły bowiem, że przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby zakażone
powoduje, że maleje liczba wirusa we krwi, co znacznie zmniejsza ryzyko przekazania HIV
partnerom seksualnym.
Pierwszy kwartał nowego roku to także podsumowania i raporty. W prasie nie
zabrakło ostatniego raportu UNAIDS przedstawiającego obraz HIV/AIDS na świecie
w 2011r., z którego wynika, że jest mniej zakażeń HIV niż 10 lat temu, a liczba zgonów
z powodu AIDS także wyhamowała. Ukazał się także Europejski Raport Zdrowia 2012. Jego
autorzy zwracają uwagę na fakt, że choroby zakaźne występują w Europie z mniejszą
częstotliwością niż w pozostałych regionach świata, wciąż jednak budzą zaniepokojenie,
zwłaszcza gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby, HIV/AIDS i pozostałe choroby przenoszone
drogą płciową.
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Wykres 1.
Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach I kwartału
2013 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS w
I kwartale 2013 r.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tytuł
Polska*
Gazeta Wyborcza*
Rzeczpospolita
Gazeta Współczesna
Puls Medycyny
Gazeta Polska Codziennie
Kurier Poranny
Nasz Dziennik
Nowa Trybuna Opolska
Fakty i Mity
Forum
Polityka
Newsweek
Zdrowie

Ilość publikacji
7
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 2.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS
w I kwartale 2013 r.
Zdrowie
Newsweek
Polityka
Forum

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fakty i Mity
Nowa Trybuna Opolska
Nasz Dziennik
Kurier Poranny
Gazeta Polska
Puls Medycyny

3
3
3
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Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Polska

5
7
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EPIDEMIOLOGIA
AIDS na świecie
Według UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2012 w 2011 r. na świecie żyło
z HIV 34 mln osób, zanotowano 2,5 mln nowych zakażeń HIV (ponad 700 tys. mniej niż
dziesięć lat wcześniej), a 1,7 mln osób zmarło z powodu AIDS. I choć w 2011 r. po raz
pierwszy w historii epidemii większość osób wymagających terapii ARV otrzymywała leki
(w krajach o niskich i średnich dochodach dostęp do terapii antyretrowirusowej miało 8 mln
osób, czyli dwadzieścia razy więcej osób niż w 2003 r.), to wciąż leczeniem nie są objęci
wszyscy potrzebujący. Realizacja strategii Dążymy do zera przynosi wymierne rezultaty
w skali świata, a jednak jesteśmy dalecy od opanowania epidemii w niektórych regionach czy
krajach. Afryka Subsaharyjska, gdzie prawie 5% ludności żyje z HIV, pozostaje miejscem
najbardziej dotkniętym epidemią, gdzie zamieszkuje 69% wszystkich zakażonych. Choć
częstość występowania zakażenia HIV wśród mieszkańców Azji Południowej, PołudniowoWschodniej i Wschodniej jest prawie 25 razy niższa niż w przypadku Afryki Subsaharyjskiej,
to populacja osób żyjących z HIV w tych regionach liczy około 5 mln osób. W statystykach
bardzo wysoko plasują się również Karaiby oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa, gdzie
w 2011 r. co setny dorosły żył z HIV1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowoczesne terapie dają nadzieję
Ostatnie lata przyniosły nadzieję wielu ludziom cierpiącym na nieuleczalne, śmiertelne
choroby. Pojawiły się nowoczesne leki i terapie, które pozwalają normalnie funkcjonować
z przewlekłą chorobą. Szczególnie wyczekiwano na terapie pozwalające wyeliminować HIV,
wirusa odpowiedzialnego za rozwój AIDS, który od momentu pojawienia się pochłonął
miliony istnień ludzkich. I choć nie wynaleziono jeszcze leku będącego w stanie usunąć
zakażenie HIV z organizmu, to jednak od kilku lat, dzięki nowoczesnej terapii
antyretrowirusowej (ARV), AIDS – do tej pory uważana za chorobę śmiertelną – stała się
chorobą przewlekłą.
Efektywne leczenie zakażenia HIV oraz jego zaawansowanej postaci, czyli AIDS, sięga lat
90. XX wieku. Wtedy to opracowano aktywną terapię przeciwwirusową, która wciąż jest
modyfikowana i udoskonalana. Pozwala ona osobom zakażonym (znającym swój status
serologiczny i zdecydowanym na leczenie) zwiększyć długość życia i znacznie poprawić jego
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jakość. Jej istotą jest przyjmowanie coraz to nowych preparatów oraz ich zmienianych
cyklicznie sekwencji, które uniemożliwiając replikację wirusa, spowalniają tempo, w jakim
rozprzestrzeniania się on w organizmie. W krajach, w których osoby żyjące z HIV mają
dostęp do terapii ARV i korzystają z niej, obserwuje się niski odsetek zgonów wśród chorych.
Nowoczesne leki – oprócz doraźnej walki z wirusem – mają także znaczenie profilaktyczne.
Prowadzone badania dowiodły, że przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby
zakażone powoduje, że maleje liczba kopii wirusa we krwi, co znacznie zmniejsza ryzyko
przeniesienia HIV na partnerów seksualnych2.
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 rakiem3.
Ciężarne kobiety na Mazowszu testują się w kierunku HIV
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, obowiązujące od 2011 r., zaleca lekarzom
ginekologom by proponowali 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,
2
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konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych na Mazowszu, podkreśla,
że potrzebna jest większa świadomość pacjentek, a także lekarzy, pod których opieką
znajdują się kobiety ciężarne. Na Mazowszu istnieje sześć punktów konsultacyjnodiagnostycznych (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 w Mazowieckiem
rejestruje się coraz więcej nowo wykrytych zakażeń HIV. W 2011 roku zarejestrowano 398
nowych zakażeń (o 236 więcej niż w roku 2010 r.), 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 rozpoznano jeszcze AIDS 4.
Badania kliniczne nowej szczepionki
W lutym bieżącego roku rozpoczęły się testy kliniczne nowej szczepionki przeciwko
HIV, tak zwanej szczepionki terapeutycznej. Do badań zgłosiło się 48 ochotników
zakażonych wirusem. Uczestnikom wstrzykiwana będzie co miesiąc substancja zabijająca
białko niezbędne do rozwoju HIV w organizmie. W pierwszej kolejności ochotnicy zostaną
podzieleni na cztery grupy: jedna będzie otrzymywała placebo, a trzy pozostałe – szczepionkę
w różnych dawkach. Każdy ochotnik otrzyma w sumie po trzy zastrzyki. Nad szczepionką
pracuje dr Erwann Loret z Uniwersytetu Medycznego w Marsylii. Wcześniej szczepionkę
przetestowano na małpach, a wyniki są obiecujące. Badania będą trwały dwa lata, finansują je
prywatni inwestorzy5.
Prof. Duesberg i jego teoria
W 1983 r. Luc Montagnier i jego współpracownicy z Instytutu Pasteura we Francji,
a w USA zespól Roberta Gallo z Narodowego Instytutu Raka odkryli HIV i potwierdzili, że
wywołuje on AIDS.
Po kilku latach z krytyką tej teorii wystąpił utytułowany biolog molekularny
z University of Kalifornia, prof. Peter Duesberg. Twierdził, że związek przyczynowo–
skutkowy między HIV i AIDS nie został nigdy dowiedziony, a wirus ten jest zupełnie
4
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nieszkodliwy i jedynie „rezyduje” w organizmie człowieka. Sama zaś choroba to wynik
niedożywienia (zwłaszcza w Afryce), nadużywania przez dłuższy czas narkotyków, hemofilii
oraz przyjmowania leków przeciwwirusowych.
W 1991 roku Duesberg wraz z grupą 11 uczonych podpisał oświadczenie, iż związek
między HIV i AIDS jest nieudowodnioną hipotezą i wymaga dalszych badań. Dokument ten
w następnych latach sygnowali kolejni naukowcy, w tym co najmniej kilkudziesięciu
utytułowanych profesorów, włącznie z laureatem Nagrody Nobla biochemikiem Karym
Mullisem (który później zasłynął również swoją wiarą w astrologię). W tym samym czasie na
podstawie licznych eksperymentów większość naukowców uznała chorobotwórczy charakter
wirusa HIV za niezaprzeczalny i rozpoczęła poszukiwania skutecznych leków na AIDS. Dziś
AIDS nie jest już chorobą śmiertelną, a stosowane w terapii HIV leki antyretrowirusowe
przedłużają zakażonym życie i poprawiają jego jakość.
Ta historia mogłaby być potraktowana jako jedna z ciekawostek, gdyby nie fakt, że
kontestatorzy związku przyczynowo–skutkowego między HIV a AIDS, atakujący „skostniały,
naukowy establishment” otrzymali wsparcie niektórych polityków, co z kolei wywołało
tragiczne skutki społeczne. Ich poglądy bardzo spodobały się prezydentowi RPA z lat 1999 2008 Thabo Mbekiemu, który zaprosił m.in. prof. Duesberga do grona swoich doradców
ds. AIDS.
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antyretrowirusowych, nawet u kobiet w ciąży, u których potwierdzono zakażenie HIV.
Ocenia się, że kosztowało to życie 300 tys. ludzi, a 35 tys. dzieci przyszło na świat
zakażonych HIV.
Co ciekawe niezwykle niebezpieczne poglądy Duesberga znalazły poparcie małej
grupy polskich naukowców, związanych głównie z dwoma warszawskimi instytutami
Polskiej Akademii Nauk – Biochemii i Biofizyki oraz Chemii Organicznej. W 1997 r. jej
członek, dr hab. Jacek Wójcik (biofizyk) opublikował w dzienniku „Życie” tekst propagujący
tezy Duesberga. W rozmowie z dziennikarzami gazety twierdził też, „że sprawa AIDS została
sztucznie rozdmuchana przez amerykańskie środowiska homoseksualistów, które dzięki niej
otrzymały ogromną pomoc finansową” 6.
Dziecko wyleczone z HIV
Podczas

konferencji

CROI

2013

poświęconej

retrowirusom

i

zakażeniom

oportunistycznym (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections), która odbyła
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się na początku marca w Atlancie,

amerykańska pediatra Deborah Persaud przedstawiła

historię leczenia dziecka wertykalnie zakażonego HIV. Zaraz po urodzeniu zostało ono objęte
intensywną terapią ARV, której zaprzestano, gdy dziecko skończyło 18 miesięcy. Badanie
wykonane gdy dziecko rozpoczęło 23 miesiąc życia wykazało niski poziom HIV DNA
w komórkach jego ciała oraz, co najważniejsze, brak replikacji wirusa, mimo przerwania
leczenia.
Dr Deborah Persaud powiedziała: „To pierwszy w historii naukowy dowód na to, że
wirusa HIV można zwalczyć u niemowlaków za pomocą leków”. Prof. Francoise BarreSinoussi, laureatka Nagrody Nobla za odkrycie HIV, dodała: „Uważam, że lekarstwo na HIV
możemy mieć w zasięgu reki. Dowody naukowe przemawiają za tym, że całkowite
wyleczenie z zakażenia jest możliwe”7.
Więcej informacji o ww. przypadku znajduje się na:
http://www.aids.nazwa.pl/www/site/?page=wiedza&act=new&id=248

Czy potrafimy pokonać AIDS?
Specjaliści twierdzą, że zastosowanie terapii ARV tuż po zakażeniu umożliwia
zniszczenie HIV, zanim zdąży uszkodzić układ odpornościowy i ukryć się w organizmie
chorego. Jeżeli w wirusa uderzy się szybko i mocno, wtedy można wyleczyć część chorych.
Poniższe przykłady pozwalają mieć taką nadzieję. We Francji 14 pacjentów,
u których zdiagnozowano HIV nie musi przyjmować żadnych leków i pozostają zdrowi.
Ostatnio Amerykanie poinformowali o „wyleczeniu” małej dziewczynki, która została
zakażona jeszcze w łonie matki. Tuż po urodzeniu podano jej silne leki antyretrowirusowe.
Teraz, podobnie jak Francuzi, nie bierze leków, a pozostaje zdrowa. W przypadku każdej
innej choroby takie wydarzenia uznano by za przełom. W przypadku AIDS eksperci studzą
entuzjazm i mówią, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o skutecznej metodzie terapii.
Trudno ją będzie stosować u wszystkich pacjentów, nie wszyscy też na takie leczenie reagują
– ostrzegają. Dodają jednak, że wyleczenie nawet 15 procent zakażonych – „to gra warta
świeczki”.
Informacje o rezultatach francuskiego eksperymentu VISCONTI wskazują, że
kluczowe jest szybkie rozpoczęcie terapii. Zespół dr Asiera Saez-Ciriona z Instytutu Pasteura
obserwował 70 pacjentów z HIV, którzy trafili do szpitala z innych powodów, a zakażenie
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wykryto przypadkowo. Zostali oni poddani terapii. Co istotne – rozpoczęła się ona od 35 dni
do 10 tygodni po przypuszczalnym kontakcie z wirusem. Wszyscy przyjmowali standardowe
leki antyretrowirusowe przez trzy lata. Później z różnych przyczyn przerwali leczenie (część
podjęła decyzję sama, inni postanowili skorzystać z eksperymentalnych metod). Przerwanie
terapii miało niekorzystne, wręcz dewastujące skutki dla ich zdrowia – liczba kopii wirusa
w ich krwi wróciła do dawnego wysokiego poziomu. Okazało się jednak, że nie u wszystkich
pacjentów – cztery kobiety i dziesięciu mężczyzn dalej cieszyło się dobrym zdrowiem. W ich
krwi wykryto co prawda obecność HIV, ale były to wartości niskie. Wirus HIV nie zniknął
z ich organizmu, ale układ odpornościowy poradził sobie z nim na tyle, że od kilku lat nie
muszą przyjmować leków. Niektórzy z nich żyją tak już ponad dziesięć lat. Ważne jest to, że
badania genetyczne potwierdziły, że nie należą oni do grupy tzw. elite controlers, którzy
dzięki mutacjom genetycznym opierają się rozwojowi AIDS mimo zakażenia HIV.
Francuscy specjaliści są przekonani, że pacjenci zostali poddani leczeniu na tyle wcześnie, że
wirus nie miał czasu ukryć się w organizmie. Ale dopiero czas pokaże czy w przyszłości nie
nastąpi nawrót choroby8.
Coraz bliżej szczepionki przeciw HIV
Pierwsza faza badań klinicznych nad opracowaniem szczepionki przeciw HIV
zakończyła się sukcesem. Badania prowadzone były przez naukowców ze szpitali klinicznych
w Madrycie i Barcelonie. Uczeni podawali pacjentom preparat o nazwie MVA-B – skrót
oznacza, że przy jego tworzeniu korzystano z wirusa krowianki Ankara o osłabionej
wirulencji (ang. Modified Vaccinia Ankara Virus), tego samego, który służył badaczom
w opracowaniu szczepionki na czarną ospę. Dodatkowo oznaczenie „B” informuje, że
preparat został skierowany przeciwko najpowszechniejszej w Europie odmianie wirusa HIV.
Badania wykazały, że odpowiedź przeciwko wirusowi u 85 proc. ochotników utrzymywała
się przynajmniej przez następny rok.
Choć efekty badań wyglądają bardzo optymistycznie, zdaniem naukowców nie można
jeszcze mówić o prawdziwym przełomie w walce z AIDS. Doniesienia hiszpańskich
naukowców stanowią bowiem podsumowanie jedynie początkowej fazy badań, która polega
przede wszystkim na sprawdzeniu bezpieczeństwa stosowania nowego preparatu. Ponadto
opracowany preparat jest skierowany przeciwko odmianie B HIV, a ten typ wirusa atakuje
przede wszystkim Europejczyków, mieszkańców Australii i Ameryki Północnej. Prawdziwym
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przełomem stanie się odkrycie szczepionki przeciwko odmianom wirusa atakującego
mieszkańców Afryki 9.
Europejski Raport Zdrowia 2012
Europejski Raport Zdrowia autorstwa Światowej Organizacji Zdrowia ukazuje się raz
na trzy lata. Z najnowszego wynika, że mieszkańcy Europy są coraz zdrowsi, jednak
mężczyźni wciąż żyją znacznie krócej niż kobiety. Badaniem zostały objęte 53 państwa
Europejskiego Regionu WHO, które w 2010 roku zamieszkiwało prawie 900 mln osób.
Z dokumentu wynika, że Europejczycy żyją znacznie dłużej niż jeszcze 30 lat temu. Średnia
długość życia wzrosła o pięć lat dla obu płci, jednak mężczyźni umierają o siedem lat
wcześniej niż kobiety. Główne czynniki ryzyka dla zdrowia Europejczyka to palenie tytoniu
i picie alkoholu.
Raport wskazuje także na spadek umieralności ogólnej. Największy udział
w umieralności mają choroby niezakaźne – w 2009 r. były przyczyną ok. 80 proc. zgonów.
Choroby układu krążenia są przyczyną prawie 50 proc. ogółu zgonów. Drugie miejsce
zajmują nowotwory, które odpowiadają za prawie 20 proc. zgonów.
Choroby zakaźne występują w Europie z mniejszą częstotliwością niż w pozostałych
regionach świata, wciąż jednak budzą zaniepokojenie - zwłaszcza gruźlica, wirusowe
zapalenie wątroby, HIV/AIDS i pozostałe choroby przenoszone drogą płciową. Zapadalność
na AIDS się zmniejsza, co dowodzi skuteczności leczenia, a liczba zgonów z powodu
gruźlicy w latach 1990 – 2010 spadła o 30 proc.10.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Wrocław – edukacja bezdomnych
Stowarzyszenie „Plus Minus” otrzymało w ubiegłorocznej edycji konkursu organizowanego
przez Program Pozytywnie Otwarci grant na projekt: Usługi interwencyjne mające na celu
przeciwdziałanie zamieszkaniu „na ulicy” osób żyjących z HIV/AIDS. Przedsięwzięcie będzie
realizowane na Dolnym Śląsku, gdzie wykrywa się najwięcej nowych zakażeń HIV w Polsce.
Streetworkerzy ze stowarzyszenia będą uczyć wrocławskich bezdomnych, jak się ustrzec
przed zakażeniem HIV i jak się leczyć, jeśli już do niego doszło. Wolontariusze będą szukać
bezdomnych na terenie całego Wrocławia w piwnicach, altanach działkowych, parkach i na
dworcach, aby ich edukować i informować m.in. o drogach zakażenia HIV oraz profilaktyce,
9
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a także zachęcać do korzystania z opieki medycznej, społecznej i prawnej. W razie zagrożenia
życia i zdrowia streetworkerzy mogą także interweniować. Akcja potrwa do końca sierpnia11.

POLITYKA PAŃSTWA
Polska - polityka wobec HIV/AIDS
W Polsce instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie działań w zakresie
przeciwdziałania zakażeniom HIV oraz zachorowaniom na AIDS są Ministerstwo Zdrowia
wraz z podległym mu Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego -PZH (w zakresie statystyki epidemiologicznej). Ramy tych działań określone są
w kolejnych edycjach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS (najnowszy obejmuje lata 2012 – 2016). Program przedstawia diagnozę sytuacji
epidemiologicznej w kraju, a także stanu profilaktyki oraz opieki nad osobami zakażonymi.
Ze wszystkich środków przeznaczonych na działania w zakresie HIV tylko 4 proc.
wydaje się na profilaktykę nowych zakażeń, pozostałe 96 proc. trafia na leczenie
antyretrowirusowe. Polska należy do krajów Unii Europejskiej, które przeznaczają
najmniejsze środki na profilaktykę: 0,05 euro (czyli ok.20 gr.) na głowę mieszkańca (dane
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za 2006 r.). Konieczność
zapewnienia leków ARV wszystkim potrzebującym nie podlega dyskusji, chociażby na mocy
zobowiązań podjętych przez nasz kraj na forum ONZ. Polska realizuje te zobowiązania,
obejmując terapią osoby zakażone w ramach programu leczenia antyretrowirusowego
finansowanego przez ministra zdrowia. Na koniec grudnia leczeniem ARV objętych było
około 6 297 pacjentów.
Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje działania profilaktyczne na wielu płaszczyznach:
począwszy od kampanii społecznych poprzez finansowanie punktów konsultacyjnodiagnostycznych (PKD), organizowanie szkoleń, a także wydawanie specjalistycznych
publikacji.12.
Niewykorzystane pieniądze zostaną przekazane m.in. na leczenie antyretrowirusowe
Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia poinformował, że około 245
mln zł z niewykorzystanych pieniędzy, pozostających w rezerwie celowej budżetu państwa na
wsparcie w 2013 r. przekształceń SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, minister finansów na
11
12
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wniosek ministra zdrowia przeznaczył na finansowanie innych zadań resortu zdrowia, w tym
78 tys. zł na realizację programu ”Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV
w Polsce”. 13
RPA – walka z AIDS priorytetem
Prezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma za jeden z naczelnych
priorytetów polityki państwa uznał profilaktykę i walkę z AIDS, które przez jego poprzednika
Thabo Mbekiego były dramatycznie lekceważone. Minister zdrowia Aaron Motsoaledi
ogłosił, że 28 proc. uczennic w RPA żyje z HIV (uczniów żyjących z HIV jest 4 proc.).
Uczennice wykorzystywane są przez tzw. sugar daddies, sponsorów, którzy przekupują je
prezentami i pieniędzmi. Minister obiecał walkę z tym zjawiskiem. Dodał, że w 2011 r.
(ostatnie dane) 94 tys. uczennic zaszło w ciążę, a wśród ciężarnych dziewcząt zakażonych
HIV były 10 - 15- latki14.
INNE
Ciekawostki - nowe fakty w sprawie przeniesienia HIV do USA i Europy
W początkach epidemii AIDS lat temu naukowcy z Uniwersytetu Arizona wysnuli
hipotezę, że wirusa HIV przywiózł do USA pewien Haitańczyk, który przybył do Stanów
Zjednoczonych w 1969 r. Człowiek ten zakaził się wirusem od mieszkańca Afryki Centralnej
około 1966 r., a potem wyemigrował do USA i osiadł w Nowym Jorku lub Miami.
Według hipotezy Romana Warszewskiego, pisarza i podróżnika, autora książki
„Boliwia 1966-1967” za przywiezienie HIV do Stanów i Europy odpowiedzialny jest były
prezydent Boliwii Ernesto Che Guevara. Zdaniem autora wiele wskazuje na to, że początków
podróży HIV z Afryki do obu Ameryk należy szukać w 1965 r., gdy Guevara wraz ze
złożonym z ciemnoskórych Kubańczyków kontyngentem pojawił się w Kongo. Żołnierze po
powrocie z Afryki zaczęli chorować na dziwną chorobę. Ze 140 przybyłych z Kongo
rewolucjonistów aż 50 zmarło wkrótce po powrocie. Objawy wyraźnie przypominały te, które
towarzyszą AIDS. Część z kongijskich towarzyszy brała udział w interwencyjnym wyjeździe
na Haiti, stąd – zdaniem Warszewskiego – hipoteza o przywiezieniu do USA HIV z Haiti.
Według podróżnika oznacza to, że być może ustalenia dotyczące początków epidemii trzeba
będzie zweryfikować.

13
14
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Nie wiadomo, czy sam Ernesto Che Guevara chorował na AIDS. Wiele źródeł podaje,
że w Boliwii Che zachowywał się jak człowiek dręczony wyniszczająca chorobą. Do tej pory
uważano, że przyczyną była astma, na którą cierpiał od dzieciństwa. Autor książki „Boliwia
1966 - 1967” nie jest pewien, czy to rzeczywiście astma pozbawiła go sił, „że nie był w stanie
nieść plecaka ani iść dalej”. Od 23 czerwca 1967 r. w „Dzienniku z Boliwii” prowadzonym
przez Che Guevarę pojawiają się niemal codziennie doniesienia o chorobie uniemożliwiającej
mu codzienne funkcjonowanie. „Niewykluczone – mówi Warszewski – że egzekucja tylko
przyspieszyła nieuchronną śmierć wyniszczonego rewolucjonisty”15.
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w miesiącach: styczeń -marzec
2013 r.
1. Abramowicz Dorota, Czy Ernesto Che Guevara roznosił po świecie AIDS?, „Polska-Dziennik
Bałtycki” z dnia 11.02.2013 r.
2. Abrahamowicz Zenon, Ze śmierci do życia, „Fakty i Mity” z dnia 03.01.2013 r.
3. AIDS na świecie, „Gazeta Współczesna (dodatek: Dodatek)” z dnia 23.01.2013 r.
4. AIDS na świecie, „Kurier Poranny (dodatek: Dodatek)” z dnia 23.01.2013 r.
5. Bartoszuk Marzena, Jesteś stale zmęczona?, „Vita” z dnia 01.02.2013 r.
6. Cudowne uzdrowienie, „Przekrój” z dnia 11.03.2013 r.
7. Deptuła Tomasz, Przełom w wojnie z HIV, „Rzeczpospolita” z dnia 05.03.2013 r.
8. Deptuła Tomasz, Przełom w wojnie z HIV, „Rzeczpospolita- Warszawa” z dnia 05.03.2013 r.
9. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Dziennik Polski” z dnia 05.03.2013 r.
10. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Polska- Dziennik Bałtycki” z dnia
05.03.2013 r.
11. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Polska- Głos Wielkopolski” z dnia
05.03.2013 r.
12. Devlin Hannah, Wyleczone dziecko z HIV. To przełom!, „Polska-Gazeta Krakowska” z dnia
05.03.2013 r.
13. Dziecko wyleczone z HIV, „Kurier Szczeciński” z dnia 05.03.2013 r.
14. Dziecko wyleczone z HIV?, „Nasz Dziennik” z dnia 05.03.2013 r.
15. Dzięki wczesnej terapii wyleczono z HIV, „Gazeta Współczesna (dodatek: Dodatek)” z dnia
08.03.2013 r.
16. Dzięki wczesnej terapii wyleczono z HIV, „Kurier Poranny (dodatek: Dodatek)” z dnia
08.03.2013 r.
15
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dnia 11.02.2013 r.
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17. Fakty, ”Fakty i Mity” z dnia 14.03.2013 r.
18. Fedorowicz Małgorzata, To może być tylko infekcja, „Nowa Trybuna Opolska” z dnia
26.01.2013 r.
19. Gorzki seks ze słodziakami, „Polityka” z dnia 20.03.2013 r.
20. Hreczuk Agnieszka, Naznaczone przedszkole, „Przegląd” z dnia 07.01.2013 r.
21. Izdebska –Książek Marta, Szczepionki XXI wieku, „Zdrowie” z dnia 01.03.2013 r.
22. Jagielski Tomasz, Glony zabójcy, „Świat Nauki” z dnia 01.01.2013 r.
23. Jarosz Anna, Nie pomyl z grypą, „Zdrowie” z dnia 01.01.2013 r.
24. Kossobudzka Margit, Złe geny, cicho sza!, „Gazeta Wyborcza” z dnia 07.02.2013 r.
25. Kossakowski Bartłomiej, Gry, które leczą, „Do Rzeczy” z dnia 18.03.2013 r.
26. Kościelniak Piotr, Czy umiemy już wygrywać z AIDS?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.03.2013
r.
27. Kościelniak Piotr, Stare leki na nowe choroby, „Uważam rze inaczej pisane” z dnia
25.02.2013 r.
28. Kowalska Justyna, HIV to nie wyrok, „Rzeczpospolita (Dodatek2)” z dnia 28.02.2013 r.
29. Moskal Wojciech, Wyleczyli dziecko z HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 05.03.2013 r.
30. Niewykorzystane pieniądze na przekształcenia, „Puls Medycyny” z dnia 27.03.2013 r.
31. Nowik –Jakubczyk Joanna, Dzięki wczesnej terapii wyleczono dziecko z HIV, „Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 05.03.2013 r.
32. Ochrona zdrowia w liczbach, „Służba Zdrowia” z dnia 24.01.2013 r.
33. Ogiolda Krzysztof, Dzieci rodzą się skazane, „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 08.03.2013 r.
34. Oponowicz- Żylicz Karolina, Stąpając po strzykawkach, „Zwierciadło” z dnia 01.03.2013 r.
35. Paul – Samojedny Monika, Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu powikłaniom po
antybiotykoterapii, „Świat Medycyny i Farmacji” z dnia 01.01.2013 r.
36. Pokonali HIV?, „Gazeta Współczesna” z dnia 05.03.2013 r.
37. Pomoc dla bezdomnych, „Gazeta Wyborcza - Wrocław” z dnia 21.01.2013 r.
38. Przekonaj się, czy tobie AIDS nie grozi, „Twoje Imperium” z dnia 14.01.2013 r.
39. Raz sierpem, raz młotem katolską zygotę, „NIE” z dnia 01.03.2013 r.
40. Rodzinka Marcin, HIV – polityka po polsku, „Zielone Wiadomości” z dnia 18.03.2013 r.
41. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Nasze Miasto - Warszawa” (dodatek:
Dodatek) z dnia 09.03.2013 r.
42. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Polska- Dziennik Zachodni” (dodatek:
Magazyn Rodzinny) z dnia 09.03.2013 r.
43. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Polska- Gazeta Wrocławska” (dodatek:
Magazyn Rodzinny) z dnia 23.03.2013 r.
44. Romanowska Dorota, Jak wirus ratuje życie, „Newsweek” z dnia 07.01.2013 r.
45. Romanowska Dorota, Wyleczyć z HIV, „Newsweek” z dnia 11.03.2013 r.
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46. Rotkiewicz Marcin, Aureola profesora, „Polityka” z dnia 13.02.2013 r.
47. Rybczyński Antoni, Otwarte drzwi dla rosyjskiej mafii, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia
18.03.2013 r.
48. Rybczyński Antoni, Otwarte drzwi dla rosyjskiej mafii, „Gazeta Polska Codziennie Warszawa” z dnia 18.03.2013 r.
49. Selmin Alessia, Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej podczas ciąży, „Dermatologia po
Dyplomie” z dnia 01.01.2013 r.
50. Skonieczna Aleksandra, HIV atakuje psychikę, „Menadżer Zdrowia” z dnia 22.03.2013 r.
51. Śmierć frajerom, „Forum” z dnia 11.02.2013 r.
52. Testowanie szczepionki na AIDS, „Puls Medycyny” z dnia 13.02.2013 r.
53. To jest możliwe, „Angora” z dnia 17.03.2013 r.
54. Tomczak Jolanta, Pan Bartoś w Kalkucie, „Nasz Dziennik” z dnia 11.03.2013 r.
55. Weber Christian, Kręt(k)a ścieżka do łóżka, „Forum z dnia 25.03.2013 r.
56. Większa, bogatsza, bardziej utytułowania… Nigeria faworytem finału., „Przegląd Sportowy” z
dnia 09.02.2013 r.
57. Wirusa można pokonać, „Tygodnik Ciechanowski” z dnia 22.01.2013 r.
58. Witkowska Monika, Słonie i larwy z kraju pula, „Sukces” z dnia 01.02.2013 r.
59. Wyleczyli dziecko z wirusem HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 05.03.2013 r.
60. Wysocka Monika, Europejski Raport Zdrowia 2012, „Puls Medycyny” z dnia 27.03.2013 r.
61. Ziemacki Jerzy, Uwięzieni w raju, ”National Geographic” z dnia 01.02.2013 r.
62. Zwalczyli HIV, ale za wcześnie na radość ,”Gazeta Pomorska” z dnia 05.03.2013 r.
63. Żakowska Magda, Pociąg nadziei, „Viva” z dnia 03.01.2013 r.
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