Raport nr 12/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w grudniu 2013 roku
WPROWADZENIE
Grudzień to miesiąc, w którym od lat obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Dzień
ten staje się okazją do większego zainteresowania problematyką HIV/AIDS. Nie jest więc
dziełem przypadku, że właśnie w tym czasie w prasie ukazuje się więcej publikacji na ten
temat. Tak było i w tym roku. Choć nie dało się zauważyć, aby w związku z obchodami
Światowego Dnia AIDS organizowane były jakieś specjalne uroczystości i imprezy
okolicznościowe, to jednak na łamach prasy, także tej lokalnej, można było znaleźć dużo
więcej informacji z tego zakresu. Dziennikarze w materiałach prasowych podawali nie tylko
dane epidemiologiczne na temat HIV/AIDS dotyczące Polski i świata, ale także informowali
o liczbie zakażeń HIV, zachorowaniach na AIDS i zgonach z tego powodu na terenie
lokalnym - danego województwa czy regionu. Przypomniano też główne drogi zakażeń HIV,
sposoby zapobiegania zakażeniu wirusem. Szczególną uwagę zwracano na brak wiedzy
Polaków na temat własnego statusu serologicznego. Informowano, że tylko test w kierunku
HIV może odpowiedzieć na pytanie, czy dana osoba jest zakażona, czy nie. Podkreślano,
że co drugi Polak nie wie o swoim zakażeniu, nieświadomie więc zakaża innych, co może
przełożyć się na niebezpieczny wzrost zakażeń w naszym kraju.
Wczesne testowanie to wczesna diagnoza i możliwość zastosowania terapii ARV,
a co za tym idzie ograniczenie wzrostu zakażeń HIV. Mając to na uwadze, Krajowe Centrum
ds. AIDS po raz kolejny zorganizowało społeczną kampanię informacyjną, skierowaną tym
razem do środowisk medycznych, w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a przez te grupy zawodowe do ogółu
społeczeństwa. Tegoroczna kampania odbywać się będzie pod hasłem: „Znam rekomendacje
Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Zalecam test na HIV”.
Ważnym wydarzeniem, o którym pisała prasa, było przyznanie Sharon Stone, aktorce
znanej także z aktywnego angażowania się w działalność dobroczynną, Nagrody Pokoju,
którą osobiście odebrała w Warszawie podczas XIII Światowego Szczytu Laureatów
Pokojowej Nagrody Nobla. Otrzymała ją za „solidarne działanie na rzecz ludzi walczących
z tragedią HIV/AIDS” oraz za niesienie im nadziei”.1
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Warto też zwrócić uwagę na rozmowę Marcina Wełnickiego z dr Dorotą RogowskąSzadkowską, specjalistką chorób zakaźnych, wykładowczynią w Zakładzie Medycyny
Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i wieloletnią współpracownicą
Krajowego Centrum ds. AIDS na temat świadomości Polaków w kwestii HIV/AIDS.
Rozmówczyni podkreśla, że świadomość społeczna w temacie HIV/AIDS naszych rodaków
nie wzrasta, natomiast konsekwencje jej braku są wciąż ogromne i niebezpieczne dla
populacji2.
W ostatnim miesiącu roku w 23 tytułach gazet i czasopism ukazały się 34 publikacje
związane z tematyką HIV/AIDS. Należy podkreślić, że tylko cztery z nich drukowały więcej
niż jedną informację z tego zakresu - Rzeczpospolita (2), Echo Dnia (3), Służba Zdrowia (2) i
Gazeta Polska Codziennie (2). Prawie połowę z grudniowych publikacji drukowano na
łamach lokalnych dzienników (14 tytułów ), co w monitorowanej prasie nie zdarza się często,
a nawet można pokusić się o stwierdzenie „raz w roku”- w grudniu, kiedy obchodzony jest
Światowy Dzień AIDS.

EPIDEMIOLOGIA
Polska - coraz więcej wykrywanych zakażeń
Nie jest prawdą, że problem AIDS należy do przeszłości. Mimo 30 lat walki z tą
chorobą i prowadzonych kampanii społeczno-edukacyjnych liczba zakażeń HIV wciąż rośnie.
W Polsce od początku epidemii, tj. od 1985 r. do 30 października br. odnotowano:
17 219 zakażeń HIV, 2 975 zachorowań na AIDS oraz 1225 zgonów. Dziennie 2 - 3 osoby
dowiadują się o swoim zakażeniu. Tylko w 2012 r. zarejestrowano w Polsce 1094 przypadki
zakażeń HIV. Zdaniem ekspertów jednak prawie połowa zakażonych nie jest tego świadoma.
Szacuje się, że faktycznie z HIV/AIDS żyje w naszym kraju ok. 35 tys. osób. Prezentowane
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dane za pierwsze
sześć miesięcy tego roku wykazują ponad 600 nowo wykrytych zakażeń HIV. To o blisko 200
więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2013 r. 82 osoby
zachorowały na AIDS, a 32 zmarły. Tak więc problem HIV/AIDS w Polsce ciągle jest
wyzwaniem dla zdrowia publicznego.3.
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Dlaczego zwiększa się liczba zakażonych?
W Polsce liczba nowo wykrytych zakażeń wciąż rośnie. Nadal rodzą się zakażone
dzieci, a blisko 60 proc. ostatnio wykrytych przypadków zakażenia wirusem dotyczy ludzi
młodych. Polska, mimo że liczba przeprowadzanych testów w kierunku HIV rośnie, nadal jest
pod tym względem w ogonie Europy - mówi Stefan Bogusławski z Sequence HC Partners.
W 2011 r. takich testów wykonano ponad 217 tys., a w 2012 r. – ok. 359 tys. Liczba testów
w Polsce wynosi średnio 9 na ponad 1 tysiąc mieszkańców, a np. w Słowacji - 21 testów,
we Francji – 80, a w Belgii - 64.
W krajach takich jak Francja, gdzie epidemia jest pod kontrolą, szybka diagnostyka
doprowadziła do faktycznego spadku liczby nowych zakażeń. Polska jest krajem, w którym
występuje ryzyko znaczącego wzrostu liczby zakażeń. Okres utajonego zakażenia jest u nas
długi, przez to wiele osób nieświadomych swojego zakażenia, zakaża kolejne osoby –
podkreśla Bogusławski. Zwraca też uwagę na zmianę społecznych zachowań młodych ludzi
i wzrost ryzykownych zachowań seksualnych, stosowania substancji psychoaktywnych
i relatywnie małe poczucie zagrożenia zakażeniem HIV. Statystyki wskazują, iż każdego dnia
dwie osoby dowiadują się, że są seropozytywne. Odsetek ten byłby o wiele niższy, gdyby
stosowano odpowiednią profilaktykę. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes Fundacji
Edukacji Społecznej, przyczynę tego stanu rzeczy upatruje w tym, że młodzi ludzie nie
używają prezerwatyw, nie wykonują testów, a co najważniejsze nie mają podstawowej
wiedzy na temat HIV/AIDS i nie odnoszą możliwości zakażenia do siebie.
O potrzebie profilaktyki mówi także dr Agnieszka Ołdakowska z Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Podkreśla, że w 2012 r. wirusa zidentyfikowano u 52
noworodków. Tych zakażeń można było uniknąć całkowicie, gdyby w czasie ciąży matki
wykonały test w kierunku HIV i rozpoczęły leczenie. Mimo że istnieje wymóg
zaproponowania takiego testu kobiecie ciężarnej, nie wszyscy lekarze takie badanie zalecają.
Prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych przyznaje,
że

widoczne

problemy

z

prewencją

wymagają

wdrożenia

nowych

programów

profilaktycznych w tej dziedzinie. W latach 90. dzięki programowi wymiany igieł
i programowi metadonowemu, udało się zdecydowanie ograniczyć liczbę zakażeń w grupie
osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Dziś zakażeniu ulega coraz więcej osób,
bez względu na orientację seksualną i dlatego potrzebne są nowe programy skierowane do
całkiem nowej grupy osób. Profesor przyznaje, że w Polsce udało się wypracować jeden
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z najlepszych modeli opieki nad osobami z HIV/AIDS. Chorzy są objęci holistyczną opieką.
Rocznie kosztuje to 100 mln zł.4
Testowanie receptą na zahamowanie wzrostu zakażeń
Specjaliści alarmują: liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Statystyki
są niepokojące. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS szacuje, że źródłem 75 proc. nowych
zakażeń są osoby, które nie znają swoje statusu serologicznego. Każda osoba z HIV, która nie
wie, że jest seropozytywna, może nieświadomie zakażać innych. Tymczasem tylko 9 - 10
proc. Polaków wykonało przynajmniej raz w życiu test w kierunku HIV. To jeden
z najgorszych wyników w Europie. Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS, podkreśla, że w Polsce mamy problem z późną wykrywalnością HIV.
Statystyki pokazują, że diagnozowane są infekcje, które trwają czasem kilkanaście lat.
Nie wiedząc, że jesteśmy zakażeni, nie tylko zakażamy innych, ale doprowadzamy do tego,
że infekcja się rozwija. Ponad 50 proc. zakażeń wykrywamy, kiedy jest trudno odbudować
system odpornościowy.
Specjaliści przypominają, że jeśli chodzi o zakażenie HIV, nie ma już grup ryzyka,
są tylko ryzykowne zachowania. Zakażenie może dotyczyć każdego, a obecnie większość
zakażeń to wynik ryzykownych zachowań seksualnych. Mając to na uwadze, należy robić
wszystko, aby zachęcać Polaków do testowania i uświadamiać, że HIV może dotyczyć
każdego z nas. Kiedy kilka lat temu aktorka Scarlet Johanson w jednym z wywiadów
wyznała, „że każdy powinien postępować świadomie w kontaktach z innymi ludźmi,
a robienie testów na choroby weneryczne jest kwestią przyzwoitości, natomiast zaniechanie
ich jest okropne i nieodpowiedzialne”, została doceniona przez brytyjskie organizacje
zajmujące się walką z AIDS, ponieważ jej przykład i słowa stały się zachętą do wykonywania
takich badań. Udział osób publicznych w działaniach na rzecz profilaktyki HIV/AIDS jest
jednym ze sposobów na poruszenie świadomości i zmianę stosunku Polaków do testowania.
W Polsce do wykonywania testów w ramach kampanii „Projekt Test” zachęcają m.in. aktorka
Olga Frycz i artystka Mika Urbaniak. Urbaniak na stronie projektu pisze: „Test na HIV
powinien być czymś naturalnym i pozbawionym negatywnych konotacji”5.
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
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Od 1988 roku, corocznie 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jego
celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z osobami żyjącymi
z HIV/AIDS. Światowy Dzień AIDS ustanowiony został z inicjatywy Światowej Organizacji
Zdrowia. 1 grudnia stał się bardzo ważną datą, która integruje wiele działań związanych
z profilaktyką HIV/AIDS podejmowanych na całym świecie. Czerwona kokardka została
symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, ich rodzinami
i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS, służy
upowszechnianiu problematyki HIV/AIDS. W 2013 r. po raz kolejny obchodom tego dnia
towarzyszyło hasło propagowane przez UNAIDS: „Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń
HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS” 6.
Województwo zachodniopomorskie
W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS w Polsce organizowano różne
kampanie zachęcające do badania się w kierunku HIV. W odniesieniu do ciągłego wzrostu
liczby zakażeń wirusem i nieznajomości własnego statusu serologicznego to problem bardzo
ważny, bowiem wciąż bardzo mało osób wykonuje badania, mimo że są one anonimowe
i bezpłatne.
W woj. zachodniopomorskim do 2013 r. zarejestrowano 671 osób zakażonych HIV.
W samym 2013 r. odnotowano 47 nowych przypadków. Zakażenie HIV stało się zakażeniem
przewlekłym, którego przebieg można spowolnić dzięki terapii antyretrowirusowej (ARV).
Aby rozpocząć terapię, konieczne jest jednak wykrycie wirusa, a to jest możliwe jedynie
poprzez wykonanie testu na HIV. Badania takie powinni wykonać wszyscy, którzy
kiedykolwiek podejmowali ryzykowne zachowania seksualne, a także kobiety w ciąży.
Wiadomo, że jeśli okaże się, że są seropozytywne, natychmiastowe podjęcie terapii ARV
może

uchronić

dziecko

przed

zakażeniem.

Przyszłe

mamy

z

województwa

zachodniopomorskiego wciąż jednak niechętnie wykonują testy. Często kobiety, które trafiają
do punktu diagnostycznego, są bardzo zestresowane i przestraszone. Mówią, że nie są
informowane przez lekarzy ginekologów, dlaczego mają wykonać test – opowiada Renata
Opiela, koordynator Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie. Dlatego tak
bardzo ważne jest, aby lekarze ginekolodzy tłumaczyli przyszłym mamom, dlaczego
wykonanie testu w kierunku HIV jest tak istotne, w jakim celu się go wykonuje i jak ważne
jest to dla ich dzieci7.
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Więcej zakażeń HIV, „Zdrowie” z dnia 01.12.2013 r.
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Wielkopolska
1 grudnia uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie wyszli na ulicę, aby
przypomnieć przechodniom o AIDS. W województwie wielkopolskim do tej pory (od
momentu, kiedy zaczęto rejestrować osoby zakażone do października tego roku) zanotowano
825 przypadków zakażeń HIV. Tylko w tym roku od stycznia do października zarejestrowano
53 nowe zakażenia, w tym 7 u kobiet, a 13 osób zachorowało na AIDS. Jak pokazują
statystyki liczba zakażeń znów zaczęła rosnąć8.
Elbląg
Jak co roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu zaprosiła uczniów
szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Rywalizacja odbyła się
5 grudnia w siedzibie współorganizatora konkursu - Gimnazjum nr 7 w Elblągu. W tym roku
konkurs odbył się pod hasłem „Wiedza ratuje życie”9.
Piła
Obchody Światowego Dnia AIDS rozpoczęły się 4 grudnia. Towarzyszyło im rozstrzygnięcie
konkursu dla gimnazjalistów na logo pod hasłem: „Nie daj szansy AIDS”. Mówienie o tym
problemie, szczególnie wśród młodzieży, jest ważne, bo powinna mieć ona wiedzę z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku w powiecie pilskim wykryto HIV u jednej osoby.
Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy powiatu się nie zakażają, ale raczej to, że się
nie badają. To są pojedyncze przypadki, kiedy ludzie sami przychodzą do szpitala i proszą
o wykonanie testu w kierunku HIV – mówi dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Szpital takich badań wykonuje 600 rocznie, ale są to przede wszystkim pacjenci szpitalni lub
osoby skierowane z innych palcówek10.
Gniezno
W obchody Światowego dnia AIDS włączyło się również Gniezno, a konkretnie Forum
Młodych SLD. Młodzi ludzie zorganizowali akcję happeningową. Przedstawiciele Forum
rozdali mieszkańcom ponad 200 sztuk prezerwatyw, ulotek, informatorów, gadżetów
8

1 grudnia obchodzony był Światowy Dzień Walki z AIDS, „ABC” z dnia 03.12.2013 r., Czerwona kokardka
symbolem solidarności, „Echo Turku” z dnia 03.12.2013 r.
9
Wiedza może uratować życie, „Dziennik Elbląski” z dnia 03.12.2013 r.
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Agnieszka Kledzik, Badania na HIV to wciąż rzadkość, a liczba zakażonych wirusem rośnie, „Tygodnik
Pilski” z dnia 03.12.2013 r.
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i prospektów informacyjnych na temat HIV/AIDS. Międzynarodowemu Dniu AIDS
towarzyszyło hasło: „Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń. Zero dyskryminacji, Zero
zgonów z powodu AIDS”.11.
Starachowice
Obchody Światowego Dnia AIDS organizowane przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Starachowicach odbyły się 10 grudnia w Starostwie Powiatowym. Konferencja była
adresowana głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy licznie w niej
uczestniczyli. Obchody rozpoczęły się krótkim występem Społecznego Gimnazjum STO
i Gimnazjum nr 4. Gościem specjalnym była osoba od lat żyjąca z HIV. W czasie rozmowy
tematy powszechnie uważane za tabu były poruszane w prosty i przekonujący sposób, co
zyskało uwagę i sympatię młodzieży12.
ASPEKTY MEDYCZNE
Odkryto nowy szczep HIV
W tym roku naukowcy ze szwedzkiego uniwersytetu Lund zidentyfikowali nowy
szczep wirusa HIV. Jest wyjątkowo agresywny i prowadzi do szybkiego rozwoju AIDS.
Średni czas, jaki upływa między zakażeniem a rozwojem choroby wynosi 5 lat.
To dwukrotnie szybciej niż w przypadku zakażenia dotychczas znanymi szczepami.
Do tej pory zidentyfikowano ponad 60 różnych szczepów HIV-1 i zwykle w danym
regionie dominuje jeden lub dwa z nich. Jeśli ktoś zostanie zakażony dwoma, może dojść
do ich rekombinacji. Nowa rekombinacja powstała z dwóch szczepów rozpowszechnionych
w Gwinei-Bissau w Afryce Zachodniej. Wkrótce uczeni z Lund rozpoczną poszukiwania
w Europie nowo odkrytego, agresywnego szczepu A3/02 13.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Ruszyła nowa kampania ”Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”
Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny organizuje społeczną kampanię
informacyjną. Tym razem kampania skierowana jest do środowisk medycznych,
w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz
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Paweł Brzeźniak, W walce z nieświadomością, „Tygodnik Gnieźnieński” z dnia 06.12.2013 r.
Bez tabu o AIDS, „Gazeta Starachowicka” z dnia 30.12.2013 r.
13
HIV coraz groźniejszy, „Metro” z dnia 02.12.2013 r.
12
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pielęgniarek i położnych, a przez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa. Tegoroczna
kampania odbywa się pod hasłem: „Znam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego
AIDS. Zalecam test na HIV”.
W krajach, gdzie na szeroką skalę prowadzone są badania behawioralne, takich jak
USA, naukowcy szacują, że źródłem ok. 50 proc. zakażeń HIV jest 20 proc. osób, które nie
wiedzą o swoim zakażeniu i nieświadomie zakażają inne osoby. Stąd tak wiele uwagi
poświęca się wczesnej diagnostyce zakażeń HIV, promowaniu wykonywania badań
w kierunku HIV oraz poradnictwu towarzyszącemu wykonaniu testu. W Polsce co druga
osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona. Biorąc to pod uwagę, Krajowe Centrum
ds. AIDS postanowiło przeprowadzić kampanię informacyjną skierowaną tym razem
do środowisk medycznych.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem
HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy m.in. poprzez: popularyzację
aktualnych standardów PTN AIDS, aktualnych rekomendacji w zakresie testowania
w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania
w kierunku HIV. Celem tego przedsięwzięcia jest także przekazanie aktualnych danych
epidemiologicznych, które świadczą o zmieniającym się profilu epidemii, a także
przedstawienie skutecznych sposobów komunikacji z pacjentem na temat ryzyka zakażenia
i wykonania testu diagnostycznego. Organizatorzy mają nadzieję, że stosowanie tych
rekomendacji przyczyni się do wczesnego rozpoznawania zakażenia, co pozwoli
w odpowiednim momencie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV), która ratuje życie
oraz ogranicza liczbę nowych zakażeń.
Istotnym nośnikiem kampanii informacyjnej będą broszury i ulotki skierowane
do lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS
umożliwią plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii 14.
Platforma edukacyjna pomoże pogłębić wiedzę na temat HIV/AIDS
Kiedy w kwietniu 2012 r. TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS
przeprowadził ankietę, w której zapytał reprezentatywną grupę respondentów, do kogo
zwróciliby się, szukając informacji dotyczących zakażenia HIV i możliwości wykonania testu
w kierunku HIV, usłyszał odpowiedź, że dla większości pacjentów (największa liczba
wskazań - 38 proc.) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest najbardziej zaufanym źródłem
14

Anna Marzec-Bogusławska, Anna Kaczmarek, Iwona Gąsior, HIV problem w edukacji, „Służba Zdrowia” z
dnia 12.12.2013 r.
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informacji. Co czwarta osoba zwróciłaby się do specjalisty chorób zakaźnych lub prywatnego
laboratorium. Zastanawia więc, dlaczego tak wiele osób pomija ten temat w rozmowie
z lekarzami, a wiedzę na ten temat czerpie z internetu, w którym funkcjonuje wiele mitów
i nieprawdziwych informacji na temat zakażenia HIV i osób zakażonych. Najbardziej
wiarygodnym źródłem do uzyskania informacji na temat zakażenia oraz wskazań do
wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV powinien być lekarz, a przekazywana
przez niego wiedza to podstawa w walce z chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym
szczególnie z HIV i AIDS.
Tymczasem minibadanie ankietowe przeprowadzone wśród lekarzy różnych
specjalności przez firmę Connectmedica wykazało, że główne przyczyny, z powodu których
lekarz może mieć problem ze skutecznym i bezstresowym (zarówno dla lekarza jak
i pacjenta) zleceniem testu w kierunku HIV, to poczucie niepewności co do właściwej
komunikacji w sytuacji proponowaniu testu oraz obawa dotycząca poziomu własnej wiedzy
w tym zakresie. Aby wspomóc środowiska medyczne w rozwiązywaniu jednej ze wskazanych
często trudności, Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi Platformę edukacyjną HIV/AIDS
(www.hiv-aids.edu.pl), dzięki której już wielu lekarzy uaktualniło i rozbudowało swoją
wiedzę o zakażeniu). W przypadku chorób wiążących się ze stereotypami społecznymi (a do
takich należą AIDS i zakażenie HIV), występują problemy w komunikacji na linii pacjent –
lekarz. Zaburzenia w tej komunikacji często mogą przedkładać się na wydawanie mylnych
opinii na temat lekarza przez pacjenta, wpływać na poziom zaufania, a nawet rzutować
na zdrowie pacjenta - nieprawidłowa komunikacja może bowiem utrudnić zlecenie testu
w kierunku HIV, a co za tym idzie przyczynić się do zbyt późnego rozpoznania zakażenia.
Aby wyjść temu naprzeciw, na Platformie edukacyjnej Krajowe Centrum ds. AIDS
uruchomiło nowy, atrakcyjny program edukacyjny pod nazwą: Testowanie w kierunku HIV.
Wspomniany program uzupełnia wykład przygotowany dla lekarzy o różnych specjalizacjach.
Autorka wykładu, dr Dorota Rogowska-Szadkowska, zajmuje się HIV i AIDS od 1990 r.,
prowadzi konsultacje w Poradni Internetowej HIV/AIDS i codziennie odpowiada
na dziesiątki trudnych pytań, które mogą paść w każdym gabinecie lekarskim. Wykład jest
krótkim kompendium wiedzy o HIV/AIDS oraz o współczesnym kształcie epidemii. Udział
w szkoleniu pomoże odpowiedzieć na ważne dla lekarza pytanie dotyczące tego, kiedy
i dlaczego warto zaproponować pacjentowi test w kierunku HIV15.
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Chełm przyłącza się do kampanii
Powiatowa

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w

Chełmie

przyłączyła

się

do kampanii ”Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”. Każde miasto ma
swoją specyfikę, w małym Chełmie takich badań się nie robi, co wcale nie znaczy, że
problemu nie ma. Ostatnio niewiele mówi się na temat AIDS - zauważa dyrektor PSSE Wygląda to tak, jakby temat HIV/AIDS zszedł na drugi plan, a przecież – jak wynika ze
statystyk – problem jest wciąż aktualny. Warto więc o tym mówić, nagłaśniać i robić testy na
HIV. Szczególnie w małych społecznościach odpowiednie dotarcie do pacjenta przez
pracowników ochrony zdrowia i uwrażliwienie go na problem, który często w takich
środowiskach jest tematem tabu, ma duże znaczenie.
W województwie kujawsko–pomorskim od początku rejestracji, tj. od 1985 r.
do końca czerwca 2013 r. odnotowano 680 zakażeń HIV i 176 zachorowań na AIDS.
Z powodu choroby zmarło 80 osób. W pierwszym półroczu bieżącego roku wykryto 25
nowych zakażeń, dwa zachorowania i zanotowano jeden zgon16.
Znane aktorki i prezenterki zachęcają do wykonania testu w kierunku HIV
W Warszawie w Teatrze Wielkim 2 grudnia odbył się wernisaż fotografii z kalendarza
autorstwa Zuzy Krajewskiej i Bartka Wieczorka, którego bohaterkami w większości były
młode mamy. Wernisaż inaugurował kampanię „Projekt Test: Pokolenie Minus”.
Pomysłodawcą projektu jest Społeczny Komitet ds. AIDS. Celem kampanii jest zachęcenie
kobiet w ciąży do wykonania testu w kierunku HIV. Dodatni wynik testu decyduje o takim
prowadzeniu ciąży, które daje praktycznie 100 procentową szansę na urodzenie zdrowego
dziecka. Jako że cel jest piękny i szlachetny znane panie chętnie wzięły udział w sesji.
W akcję zaangażowały się młode mamy, m.in. Anita Sokołowska, Kamila Szczawińska,
Beata Sadowska, Marta Kuligowska, Agnieszka Cegielska17.
INNE
Fakty i mity na temat prezerwatywy
Jak dotąd jedyną metodą (co zostało udowodnione licznymi badaniami) zmniejszającą
ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym zakażenia HIV, jest
prezerwatywa. Skuteczność prezerwatywy potwierdzają m.in. badania prowadzone wśród
stałych par, gdzie jedna z osób była zakażona HIV. Badania te wykazały, że konsekwentne,
16
17

Warto się przebadać. Anonimowo. Gazeta Pomorska – Grudziądz z dnia 09.12.2013 r.
Z dobrego serca, „Flesz Gwiazdy & Styl” z dnia 30.12.2013 r.
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a przy tym prawidłowe używanie prezerwatyw, chroni partnera przed zakażeniem.
Dowiedziono ponadto, że używanie prezerwatyw zmniejsza ryzyko zakażenia nie tylko HIV,
lecz także chlamydią, rzeżączką, kiłą, wirusem Herpes (opryszczką) i HPV.
W Polsce o prezerwatywach nie mówi się dużo, a jeśli już to najczęściej mamy do
czynienia z mitem tzw. podziurawionej gumki. Faktem jest, że prezerwatywa ma mikropory
(jest to wpisane w strukturę lateksu), ale jak sama nazwa wskazuje są one mikroskopijne.
Poza tym, nim prezerwatywy trafią na rynek, są poddawane licznym testom jakościowym.
Jeśli tylko cztery z tysiąca nie przejdą próby szczelności - cała partia zostaje odrzucona.
Wyprodukowana fabrycznie prezerwatywa nie przepuszcza cząstek mających wielkość
wirusów lub bakterii wywołujących choroby przenoszone drogą płciową. Dodatkowo
prezerwatywy poddawane są badaniom chemicznym, biochemicznym, epidemiologicznym,
a nawet mikroskopii elektronowej.
Prezerwatywa lateksowa o grubości 38000 nanometrów zatrzymuje cząsteczki wody, których
średnica wynosi 20 nm. Wirusy i bakterie są znacznie większe. Najmniejszy wirus
przenoszony drogą płciową – wirus HBV powodujący wirusowe zapalenie wątroby typu B –
ma 42 nm średnicy, wirus HIV 100-120 nm, wirus opryszczki 200-300 nm.
W 2000 r. amerykańscy eksperci podsumowali informacje dotyczące skuteczności
prezerwatyw w zapobieganiu zakażeniom przenoszonym drogą płciową. Stwierdzili, że
prezerwatywy lateksowe podlegają niezwykle restrykcyjnym kontrolom jakości. Użycie
prezerwatywy, która nie pęknie i nie spadnie, sprawia, że prawdopodobieństwo przeniesienia
zakażenia drogą kontaktu seksualnego jest bliskie zeru. Pękanie lub spadanie prezerwatyw to
wynik braku wiedzy na temat ich zakładania, niewłaściwego doboru wielkości Żeby
prezerwatywa spełniła swoje zadanie musi być na miejscu przez cały czas trwania stosunku.
W 2003 r. przeprowadzono badania wśród studentów dotyczące błędów i zaniedbań w
zakresie używania prezerwatyw. Wynika z nich m.in., że 13 proc. z nich w wieku 18 - 29 lat
zakłada prezerwatywy już po penetracji, a 38 proc. dopiero przed wytryskiem. Osoby
stosujące prezerwatywy w celu ochrony przed HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową częściej zakładały je przed jakimkolwiek kontaktem z narządami płciowymi partnera,
natomiast używający je tylko w celu antykoncepcyjnym – dopiero przed wytryskiem18.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w grudniu 2013 roku
1. Bądź ostrożny, zrób test, bo AIDS to nadal choroba nieuleczalna, „Gazeta Krotoszyńska”
z dnia 06.12.2013 r.
2. Bednarz Iza, Zrób test dla bezpieczeństwa, „Echo Dnia” z dnia 12.12.2013 r.
3. Bednarz Iza, Zrób test dla bezpieczeństwa, „Echo Dnia - Podkarpacie” z dnia 12.12.2013 r.
4. Bednarz Iza, Zrób test dla bezpieczeństwa, „Echo Dnia - Radom” z dnia 12.12.2013 r.
5. Berkowska Monika, Jestem pozytywny, „Glamour” z dnia 01.12.2013 r.
6. Bez tabu o AIDS, „Gazeta Starachowicka” z dnia 30.12.2013 r.
7. Brzeźniak Paweł, W walce z nieświadomością, „Gnieźnieński Tydzień” z dnia 06.12.2013 r.
8. Czerwona kokardka symbolem solidarności, „Echo Turku” z dnia 03.12.2013 r.
9. Gabrysiak – Wadowska Joanna, Przekraczajmy granice –dokonujmy zmian, „Rzeczpospolita
(dodatek: Dodatek 2)” z dnia 20.12.2013 r.
10. HIV coraz groźniejszy, „Metro” z dnia 02.12.2013 r.
11. Kledzik Agnieszka, Badania na HIV to wciąż rzadkość, a liczba zakażonych wirusem rośnie,
„Tygodnik Pilski” z dnia 03.12.2013 r.
12. Kościelniak Piotr, 2013: rok odkryć, nadziei, wypraw w kosmos, „Rzeczpospolita” z dnia
24.12.2013 r.
13. Krywko Jacek, To najlepszy rok w dziejach, „Gazeta Wyborcza” z dnia 19.12.2013 r.
14. Lisiewicz Piotr, Zasadzka kacapa na narodowca, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia
05.12.2013 r.
15. Lisowska Katarzyna, Choroba młodych Polaków, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.12.2013 r.
16. Marzec- Bogusławska Anna, Kaczmarek Anna, Gąsior Iwona, HIV problem w edukacji,
„Służba Zdrowia” z dnia 12.12.2013 r.
17. Matla Małgorzata, Nie bój się gumki, „Dziennik Trybuna” z dnia 10.12.2013 r.
18. Melka Bohdan, Przegląd tygodnia, „Angora” z dnia 08.12.2013 r.
19. Nastolatki umierające na AIDS, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia 02.12.2013 r.
20. Nowicki Maciej, Ostatni z wielkich, „Newsweek” z dnia 09.12.2013 r.
21. 1 grudnia obchodzony był Światowy Dzień Walki z AIDS, „ABC” z dnia 03.12.2013 r.
22. Przyszłe mamy wciąż nie chcą się badać, „Głos Szczeciński” z dnia 02.12.2013 r.
23. Rośnie liczba zakażeń, Polska nie jest wyjątkiem, „Kurier Poranny (dodatek: Dodatek)” z dnia
03.12.2013 r.
24. Rośnie liczba zakażeń, Polska nie jest wyjątkiem, „Gazeta Współczesna (dodatek: Dodatek)”
z dnia 03.12.2013 r.
25. Sałwacka Sylwia, A czy ty zrobiłeś sobie test na HIV?, „Gazeta Wyborcza- Poznań” z dnia
06.12.2013 r.
26. Sanepid o AIDS, „Top Tygodnik Opoczyński” z dnia 13.12.2013 r.
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27. Senyszyn Joanna, O wyższości cywilizacji śmierci, „Fakty i Mity” z dnia 12.12.2013 r.
28. To nie Bóg, to ludzie, „Tygodnik Powszechny” z dnia 01.12.2013 r.
29. Tomaszek Elżbieta, Każdy może zostać zakażony wirusem HIV, „Tygodnik Ciechanowski”
z dnia 03.12.2013 r.
30. Warto się przebadać. Anonimowo, „Gazeta Pomorska – Grudziądz” z dnia 09.12.2013 r.
31. Wełnicki Marcin, Nikt nie powinien umierać, „Służba Zdrowia” z dnia12.12.2013 r.
32. Wiedza może uratować życie, „Dziennik Elbląski” z dnia 03.12.2013 r.
33. Więcej zakażeń, „Zdrowie” z dnia 01.12.2013 r.
34. Z dobrego serca, „Flesz Gwiazdy& Styl” z dnia 30.12.2013 r.
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