Raport nr 6/2018
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową, które ukazały się w prasie i Internecie w czerwcu 2018 roku.

W czerwcu na łamach prasy i w internecie ukazało się 855 publikacji, które w sposób
bezpośredni lub pośredni poruszały tematykę HIV/AIDS, zakażeń związanych z wirusowym
zapaleniem wątroby oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.
W czerwcu ruszyła druga odsłona kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS, co natychmiast
przełożyło się na duży wzrost liczby publikacji promujących akcję.
Co piąty z opublikowanych materiałów dotyczył wirusa HPV i powiązanych z tym zakażeniem
nowotworów. Głównie wynikało to z zainteresowania mediów ruchem antyszczepionkowym
oraz planowaniem wydatków na zdrowie przez poszczególne samorządy (oferta bezpłatnych
szczepień przeciwko HPV dla nastolatek).
Na portalach i w gazetach zajmujących się tematyką zdrowia i medycyny opublikowano ogólne
materiały informacyjne dotyczące infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym głównie WZW
B i C, rzeżączki, HPV. Artykuły zawierały informacje na temat dróg zakażenia, leczenia
i epidemiologii. Jedna piąta publikacji dotyczyła kiły; jest to związane z dużym wzrostem
zakażeń na całym świecie oraz aferą w partii Janusza Korwina-Mikke (jeden z członków partii
domniemanie świadomie narażał na zakażenie swoje partnerki).
Część z artykułów jedynie w niewielkim stopniu dotyczyła poszczególnych chorób, a ich
tematyka niezwiązana była z medycyną czy zdrowiem publicznym.
W podziale na rodzaj mediów podobnie jak w poprzednich miesiącach – w maju zdecydowanie
dominowały materiały publikowane w internecie (81%), 10% dotyczyło dzienników
i czasopism wydawanych w wersji papierowej.
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Kiła

42

149

0

191

HPV - Wirus brodawczaka ludzkiego

27
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0
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Choroby weneryczne

19

132

0
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WZW C wirusowe zapalenie wątroby typu C

38
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0
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Tematyka

WZW B wirusowe zapalenie wątroby typu B
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0
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Choroby przenoszone drogą płciową

13
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Chlamydioza
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Rzeżączka

6
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0
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AIDS

17

0

0

17

Rzęsistkowica

3

8

0

11

Zakażenia przenoszone drogą płciową

2

9

0

11

Opryszczka narządów płciowych

1

7

0

8

HIV/AIDS
W maju ukazało się 17 informacji na temat HIV. Liczba ta wydaje się mocno niedoszacowana,
gdyż w Internecie pojawiły się liczne materiały prasowe związane z kampanią Krajowego
Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać" – być może są one wliczone w statystykach jako
niusy na temat ogólnie chorób przenoszonych drogą płciową.
Wśród publikacji znajdziemy też pojedyncze specjalistyczne materiały skierowane do
środowiska medycznego oraz notatki informacyjne dotyczące akcji profilaktycznych
i dostępności badań opublikowane w lokalnej prasie.

Informacje ze względu na medium

Lp.
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Nakład (prasa)
Unikalni użytkownicy (internet, social media)

Liczba informacji

1

RZECZPOSPOLITA

Prasa

62630

3

2

O CZYM LEKARZE CI NIE POWIEDZĄ

Prasa

50000

2

3

M JAK MAMA

Prasa

42200

1

4

COSMOPOLITAN

Prasa

130000

1

5

ŚWIAT NAUKI

Prasa

30000

1

6

DZIENNIK BAŁTYCKI

Prasa

25070

1

7

WPROST

Prasa

100990

1

8

DZIENNIK POLSKI

Prasa

22930

1

9

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Prasa

42630

1

10

MENEDŻER ZDROWIA

Prasa

5000

1

11

GAZETA WYBORCZA - KIELCE

Prasa

4450

1

12

TWOJE IMPERIUM

Prasa

399480

1

13

NA TEMAT TYGODNIK NADOBRZAŃSKI

Prasa

0

1

14

POLITYKA

Prasa

185670

1

W czerwcu ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS pt. "Mam
czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)". Ma ona zachęcić kobiety do testowania się
w kierunku HIV oraz do międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu, w tym o chorobach
przenoszonych droga płciowa. Eksperci kampanii przekonują panie, ze wykonanie testu na HIV
jest dowodem na to, że biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie własne i dziecka.
W związku z kampanią w ogólnopolskich (m.in. RMF FM, Onet.pl, Eska, Radio Zet, Rynek
Zdrowia…) i lokalnych mediach pojawiło się mnóstwo notatek prasowych informujących
o kampanii i jej założeniach. W kilku gazetach (np. Dziennik Polski "Prosty test, który uchroni
dziecko", aut. Dorota Dejmek, 16/06/2018) ukazał się wywiad z prof. Wielgosiem, krajowym
konsultantem w dziedzinie perinatologii, który mówi o konieczności zlecania ciężarnym i ich
partnerom testów w kierunku HIV.
Mamy też w mediach drugą kampanię promującą testowanie w kierunku HIV (informacja
z wiadomości.ngo.pl z 19 czerwca). Fundacja Edukacji Społecznej w kampanii „Projekt Test:
Wszyscy testują sie na HIV” pokazuje, że badanie na HIV nie jest niczym wstydliwym i należy
je wykonać zawsze po ryzykownej sytuacji. Filmy promujące kampanię można zobaczyć
w mediach społecznościowych, na oficjalnych profilach Fundacji Edukacji Społecznej oraz
Projektu Test, a także przestrzeni publicznej. Natomiast nowa, zmodernizowana strona
www.projekttest.pl ułatwiła dostęp do informacji na temat testowania osobom różnych
narodowości. Można tam znaleźć wszystkie informacje na temat anonimowego i bezpłatnego
testowania się na HIV w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.
Organizatorzy zapowiadają, że wkrótce pojawią się kolejne wersje językowe kampanii.

wiadomości.ngo.pl, 19/06/2018 – "Projekt Test – wszyscy testują się na HIV"
W związku z światowymi mistrzostwami piłki nożnej, które trwają w Rosji, Dziennik Bałtycki
i kilka innych mediów zwróciły uwagę na wysoką liczbę zakażeń HIV w tym kraju ("Sanepid
wydaje listę zaleceń przed mundialem w Rosji. To kraj, w którym notuje się najwięcej
przypadków HIV w regionie europejskim", 05/06/2018).

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B I C
Informacje prasowe ogółem
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Liczba
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WZW C – wirusowe zapalenie wątroby typu C

146

WZW B – wirusowe zapalenie wątroby typu B

143

W czerwcu w mediach można było przeczytać artykuły przekazujące podstawową wiedzę na
temat zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby: tło historyczne, podstawowe fakty
epidemiologiczne w Polsce i na świecie, zapobieganie, przebieg zakażenia, objawy, leczenie.
Lokalne media informowały na temat możliwości wykonania bezpłatnych badań w kierunku
WZW (np. w Toruniu – informacja z 11 czerwca).
Media wciąż podejmują temat wzrostu zakażeń na wirusowe zapalenie wątroby typu A,
ponieważ jak na razie tendencja ta się utrzymuje w całym kraju, jednak widać wyraźny spadek
zainteresowania problemem.
Na portalu Dentonet.pl pojawiła się notatka skierowana do asystentek i higienistek na temat
zapobiegania zakażeniu HCV ("Wirus HCV – zagrożenie w pracy asystentek i higienistek",
15/06/2018).

RZEŻĄCZKA, KIŁA i INNE
Portal termedia.pl informuje o pracach nad szczepionką przeciwko kile ("Trwają badania nad
szczepionką przeciwko kile", 15/06/2018). Na razie wyodrębniono geny oraz proces
kodowania przez nie białek w trakcie zakażenia, wkrótce amerykańscy naukowcy planują
skonstruować szczepionkę i rozpocząć testy na zwierzętach.

Radio Zet poruszyło problem znacznego wzrostu liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową
("Choroby weneryczne - przenoszone drogą płciową. Jaką chorobą można się zakazić?",
13/06/2018). Jak podaje radio, jedyną metodą zapobiegania chorobom wenerycznym jest
odbywanie stosunków zabezpieczonych prezerwatywą, unikanie przygodnego seksu
i regularne wykonywanie badań oraz że należy pamiętać o tym, ze osoba zarażona nie musi
mieć żadnych objawów chorobowych, by zarażać innych. Wiele chorób wenerycznych
przebiega bowiem bezobjawowo.
W telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN rozmawiano o przyczynach wzrostu zachorowań na
kiłę w Polsce z dr Aleksandrą Jagielską, wenerologiem i dermatologiem (29/05/2018).
Sporo uwagi media poświęciły aferze w związku z domniemanym narażeniem na zakażenie
kiłą partnerek seksualnych przez członka partii Janusza Korwin-Mikkego (m.in. www.msn.com
"Seksafera w partii Korwin-Mikkego. Grzegorz G. miał uwodzić kobiety i zarażać kiłą").

HPV
Podobnie, jak w poprzednich miesiącach tego roku – w mediach pojawiały się liczne lokalne
informacje na temat wirusa HPV: w kontekście dostępności do bezpłatnych szczepień lub jej
braku w danej gminie/powiecie/województwie (np. w Wrocławiu, Radomiu). W niektórych
miastach organizowane są debaty dla mieszkańców (rodziców) nad zasadnością szczepienia
przeciwko HPV, w innych wskazuje się na niedostępność szczepionek. W Szczecinku miasto
ugięło się pod naciskami przeciwników szczepień i program wycofano.
W sumie temat HPV poruszony został w kwietniu w 178 niusach.
Jak podaje portal medexpress.pl ("Ogromny spadek liczby zakażonych wirusem HPV",
18/06/2018), dzięki wprowadzeniu szczepień przeciwko HPV liczba młodych kobiet
zakażonych wirusem HPV obniżyła się w Anglii pomiędzy 2010 a 2016 rokiem aż o 86 procent
(dane Public Health England (PHE)). Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 2008 roku.

