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Odpowiedź znajduje się w  przekonaniu, że „to 
mnie nie dotyczy”. Skoro mam stałego partnera 
seksualnego to dlaczego mam myśleć o  HIV? 
Polacy ciągle żyją w  przekonaniu, że osoby 
zakażone HIV to margines społeczny. A  tak 
nie jest. HIV w obecnych czasach przenosi się 
przede wszystkim przez kontakty seksualne. 
I nie ma tu znaczenia czy to stały czy przygod-
ny kontakt, czy to młoda czy starsza osoba. To 
może być każdy z nas. Każdy, kto choć raz miał 
kontakt bez prezerwatywy z osobą, która nie ro-
biła testu na HIV. 

Test to nie wstyd. Test na HIV to oznaka zaan-
gażowania i dbałości o swoje zdrowie i partnera. 
Najlepiej zrobić go razem. Przyjdźcie do jedne-
go z punktów anonimowego i bezpłatnego. Są 
w całej Polsce, adresy na stronie www.aids.gov.
pl. Każdy oddzielnie będzie miał rozmowę przed 
testem. Indywidualną, poufną. Później pobranie 
krwi i wynik. Właściwie nic trudnego. 

Jednak wokół HIV narosło tak dużo mitów i ste-
reotypów, że trudno wszystkie je wyeliminować. 
Brakuje profilaktyki co przekłada się na coraz 
słabszą wiedzę Polaków. A z niewiedzy rodzi się 
lęk. Przed HIV. Przed zakażeniem. Przed oso-
bami seropozytywnymi. Lęk obejmuje również 

Kiedy test na HIV 
stanie się 
normalnością?

Biznes 
żyje z HIV

personel medyczny. Dalej słyszymy, że dentyści 
odmawiają przyjęcia osobom z  HIV, że jak już 
ktoś ujawni swoje zakażenie, to poruszenie jest 
na pół placówki. Takie osoby ciągle w zbyt wielu 
miejscach powodują niepotrzebne, negatywne 
emocje.

A przecież osoba z HIV to taki sam człowiek jak 
każdy z nas. Jego zakażenie jest kontrolowane 
przez leki, dzięki czemu HIV nie odbiera lat ży-
cia. Można realizować swoje pragnienia, marze-
nia. Mieć zdrowego partnera i dzieci. 

Fundacja od początku swojego powstania 
w 2003 roku zajmuje się działaniami w zakresie 
HIV. Począwszy od edukacji w szkole, po warsz-
taty dla różnych grup społecznych i zawodowy, 
po testowanie i  wspieranie osób zakażonych 
i ich bliskich. Współpracujemy z organizacjami 
w Polsce i a granicą. Dążymy do tego, by oso-
by z HIV nie musiały się bać i wstydzić swojego 
zakażenia. Bo każdy z nas mógł w sowim życiu 
się zakazić. Bo większość miała choć jeden nie 
zabezpieczony kontakt prezerwatywą z osobą, 
która nie wiemy czy się badały i nie była zaka-
żona. 

Mija 35 lat od wykrycia HIV. Ponad 35 milionów 
osób na świecie ma tego wirusa. Codziennie kil-
ka osób w Polsce dowiaduje się, że tego wirusa 
ma. Bez profilaktyki i edukacji nie zatrzymamy 
tej machiny. Potrzebujemy długofalowy, zapla-
nowanych, systemowych działań. Przemyśla-
nej i konsekwentnie realizowanej strategii. HIV 
można powstrzymać. W wielu krajach udało się 
wyhamować epidemię. Możemy czerpać z  ich 
doświadczenia. Ale trzeba działać, bo nowe 
zgłoszenia to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Świat w  swojej strategii dąży do osiągnięcia 
95% diagnozowanych zakażeń HIV. W  Polsce 
9% osób kiedykolwiek wykonało test. Długa 
droga przed nami, ale tylko działanie może coś 
zmienić więc przed nami kolejny rok intensyw-
nej pracy.

kilu lat konsekwentnie rozbudowuje działania 
zajmujące się stricte CSR w zdrowiu, ponieważ 
profilaktyka jest wtedy najlepszej jakości. Przy 
dotacjach państwowych fundacje mogłyby tylko 
pomarzyć o  współpracy z  dużą agencją rekla-
mową czy PR. Po pierwsze ze względu na kwe-
stie finansowe, ponieważ Ministerstwo Zdrowia 
nie inwestuje  w  profilaktykę HIV praktycznie 
w  ogóle.  Po drugie, innowacyjne kampanie 
społeczne związane z  bezpiecznym seksem 
są dla instytucji państwowych zbyt kontrower-
syjne. Przykładem projektu CSR jest kampania 
społeczna „Projekt Test” (www.projekttest.pl), 
która od 9 lat, konsekwentnie zachęca Polaków 
do testowania na HIV. Związanych jest z nią po-
nad 30 polskich gwiazd oraz wiele różnych firm, 
które dla sprawy działają ponad rynkowymi po-
działami. W  tym roku wspólnie do testowania 
na HIV zachęcamy młodych Polaków.  Kampa-
nia rozpoczyna się 1 grudnia, w Światowy Dzień 
Walki z AIDS imprezą VIVA GLAM Night i koncer-
tem zespołu Xxanaxx. w miejscu gdzie mieścił 
się legendarny warszawski klub Le Madame 
– dla nas szczególnie ważny, bo to tam eduko-
wano o HIV w sposób bezpośredni, nieoceniają-
cy i  nastawiony przede wszystkim na zdrowie. 
W  ramach kampanii powstanie Program Sty-
pendialny dla młodych ludzi żyjących z HIV. Na 
ten cel MAC AIDS FUND przekaże 270 tys. zł., co 
umożliwi wysłanie na kursy języka angielskiego 
większość dzieci żyjących z HIV w naszym kra-
ju. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak 
uzyskać stypendium pojawią się w styczniu na 
naszej stronie internetowej i  facebooku (www.
fes.edu.pl).

Dr n. społ Magdalena 
Ankiersztejn-Bartczak 
Prezes Zarządu 
Fundacji Edukacji Społecznej

Agata Kwiatkowska 
Członkini zarządu 
Fundacji Edukacji Społecznej

Jak to się dzieje, że w  Polsce od 50 do 
70% osób żyjących z HIV nie wie o swo-
im zakażeniu, pytają mnie często ko-
ledzy i  koleżanki z  różnych organizacji 

z Europy? Czemu ludzie się nie testują?

Dlaczego nie badamy się  na HIV? 
Bo komunikat, że jest to dziś jedna 
z wielu przewlekłych chorób, którą się 
normalnie leczy, nadal nie dotarł do 

społeczeństwa. Podobnie jak informacja, że 
w  całej Polsce można się bezpłatnie i  anoni-
mowo badać na HIV.  Profilaktyka stanie się 
skuteczna, dopiero gdy będzie robiona tak, 
jak robi się komercyjne kampanie reklamowe. 
Analiza rynku, określenie grupy docelowej, 
zbudowanie odpowiedniego komunikatu i do-
branie narzędzi, przez które będziemy ją pro-
mować, zakończona ewaluacją, podnoszącą 
jakość i  skuteczność naszych komunikatów. 
Z publicznych pieniędzy nie ma na to szans.

O ile w Polsce HIV nadal jest tematem wstydli-
wym, to na Zachodzie stanowi ważny nurt dys-
kursu o  społecznej solidarności. Walka z  AIDS 
przynosi ludziom satysfakcję – angażując się, 
czują że biorą udział w czymś ważnym. Fakt ten 
nie umknął uwadze świata biznesu i globalnych 
korporacji. Już pod koniec lat 80-tych zaczę-
to inicjować pierwsze działania profilaktyczne 
i  pomocowe dla osób żyjących z  HIV. Wtedy 
firmy nie nazywały tego jeszcze społeczną od-
powiedzialnością biznesu (CSR), tylko wolon-
tariatem mającym uwrażliwiać pracowników 
na problem HIV/AIDS, jak również wspierać 
regiony najbardziej tą chorobą dotknięte. Nie-
rzadko były to kraje ekonomicznie powiązane 
z korporacjami, więc z takich działań płynęły dla 
firm wizerunkowe korzyści. Pokazuje to, że na 
społecznej odpowiedzialności biznesu zyskują 
wszyscy, ale największym beneficjentem jest 
zawsze społeczeństwo. Do Polski tego rodzaju 
formy pomocy przyszły dopiero na początku XXI 
wieku, kiedy pojawiły się pierwsze wspólne pro-
jekty oparte na zasadzie partnerstwa, a nie pod-
wykonawstwa.  Fundacja Edukacji Społecznej 
była jedną z pierwszych, która zaczęła otwarcie 
mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu 
w  kontekście HIV, uzależnienia od narkotyków 
i alkoholu, a  także edukacji seksualnej. Już od 

PARTNER GŁÓWNY

Bywałeś w  Le Madame? Czekamy na 
Twoje wspomnienia, anegdoty, zdjęcia. 
Udostępnij je 1 grudnia na naszym FB. 
Autorów pierwszych 50 postów obda-
rujemy zaproszeniami na VIVA GLAM 
Night i koncert Żakliny, Gąsia oraz Xxa-
naxx. A  najciekawsze materiały umie-
ścimy w filmie dokumentalnym „Poko-
lenie LE MADAME”.
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Na początku chciałbym 
zaznaczyć, iż HIV/ AIDS to na 
pewno nie jest to w tej chwili 
choroba,  która wzbudza aż takie 
społeczne emocje,  jak jeszcze 
kilkanaście lat temu i chwała 
Bogu. Znormalniała. 

Jest to zatem normalna choroba zakaźna, 
której drogi przenoszenia są jasne, sposoby 
zapobiegania jasne i  leczenie także jest jasne.  
W  związku z  tym generalnie ta część  społe-
czeństwa, który nie naraża się na zakażenie 
może spać spokojnie. Pozostaje grupa osób, 
która nie stosuje się do zaleceń, ma tak zwa-
ne ryzykowne zachowania i może być obiektem 
naszego zainteresowania.

Świadomość dotycząca HIV/AIDS

Zaczniemy od faktu, który mnie bardzo boli, 
a mianowicie świadomości i odpowiedzialności 
kobiet w ciąży. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę,  to 
przynajmniej raz do ryzykownego zachowania 
doszło. W  Polsce każdej kobiecie w  ciąży pro-
ponuje się wykonanie testu na obecność prze-
ciwciał anty-HIV. Powinna się zatem testować 
dla swojego dobra, ale przede wszystkim dobra 
dziecka. Jeżeli okaże się, że matka jest zaka-
żona HIV, to mamy takie leki, które pozwalają, 
aby dziecko, prawie na pewno, było zdrowe. 
Jeżeli nie stosujemy tych leków - do zakażenia 
dochodzi u 25 – 30 % noworodków. Warto za-
tem chronić dziecko przed chorobą, która jest 

potencjalnie śmiertelną, a  na pewno wymaga 
leczenia  do końca życia. Niestety z przykrością 
stwierdzamy, że niewielki odsetek kobiet w cią-
ży się testuje. Wszyscy się przyzwyczaili, że ko-
biety badają się obowiązkowo w ciąży w kierunki 
kiły i jest to ok. Z nosicielstwem HIV niestety jest 
inaczej. Lekarze mają obowiązek informować 
pacjentki o  takim badaniu, a  jeżeli pacjentka 
odmawia to adnotacja o odmowie musi zostać 
zamieszczona w dokumentacji.

Zbyt późna diagnoza

Jest zmiana tzw. zachowania społecznego, 
zwłaszcza wśród pewnych grup np. młodzieży, 
która uważa, że jeżeli jest leczenie na HIV/AIDS; 
to choroba jest niegroźna – nie stosują żadnych 
powszechnie znanych i  dostępnych zabezpie-
czeń. Nic bardziej mylnego. Liczba zakażeń 
chorobami  przenoszonymi  drogą płciową, nie 
tylko HIV;  rośnie, bo prezerwatywa jest w po-
gardzie w pewnych kręgach. 

Z  drugiej strony należy pamiętać że zakaże-
ni HIV są zakażeni do końca życia, a AIDS  jest  
chorobą potencjalnie śmiertelną. Istnieją co   
prawda  różne, coraz doskonalsze leki, ale le-
czenie także ma  swoje objawy uboczne.

W  tej chwili obserwujemy  coraz więcej osób, 
zgłaszających się do lekarzy wielu specjalności 
z  powodu różnych dolegliwości. Na szczęście, 
lekarze  wcześniej czy później  stawiają prawi-
dłową  diagnozę. Jednak pacjenci często mają 
zaawansowane uszkodzenie układu immuno-
logicznego, świadczące o tym, iż do zakażenia 
doszło kilka  lat temu. Chorzy ci, po pierwsze, 
przez tyle lat nie pokazywali się u  lekarza i po 
drodze zakażali inne osoby.  Po drugie pacjent 
zjawia się u nas w momencie,  kiedy jego układ 
immunologiczny jest praktycznie zniszczony. 
Jego odbudowa mimo, że mamy nowocze-
sne leki, dobrze działające jest bardzo trudna, 

a  niekiedy  iluzoryczna. Niestety,   zjawisko to 
jest coraz częstsze. Około 30 – 40 % pacjen-
tów zgłaszających się do nas jest w późnej fazie 
zakażenia. Wiele osób  nie przyjmuje do wiado-
mości, że z ryzykownym zachowaniem  seksu-
alnym wiąże się możliwość zakażenia. Zatem, 
jeżeli już ktoś miał takie zachowanie  – testuj 
się. System bezpłatnego testowania anonimo-
wego jest w tej chwili świetnie rozwinięty. Jest 
grupa osób, która często się testuje, ale jest 
też, wcale niemała  grupa. która ma to za nic. 
W efekcie pojawia się u lekarza  już z objawami 
zaawansowanej choroby.

Profil zakażonego

Obecnie większość zakażonych  to nie są oso-
by z marginesu społecznego, to  często  ludzie  
z  wyższym wyksztalceniem. Przekrój  zakażo-
nych jest zupełnie inny niż jeszcze kilkanaście 
lat temu. Nie ma praktycznie wśród nowo zdia-
gnozowanych - osób zakażonych w  związku 
z dożylnym przyjmowaniem narkotyków, domi-
nuje zakażenie poprzez kontakty seksualne.

Co gorsza, ostatnio pojawiło się zjawisko przyj-
mowania nielegalnych  leków w  celach rekre-
acyjnych. To nie są tylko dopalacze, ale to jest 
tzw. chemsex. Ludzie używają różnych sub-
stancji, po to, aby sobie zwiększyć potencjał 
seksualny i przyjemność. 

Jeżeli chodzi o  opiekę medyczną to pacjent 
z  HIV jest otoczony naprawdę dobra opieką. 
Problemem jest jednak to, aby trafił do nas 
odpowiednio wcześnie.  Dalsza droga napraw-
dę nie jest skomplikowana, jeżeli rozpoznanie 
postawimy w odpowiednim momencie, leki są, 
zaplecze diagnostyczne jest, zaplecze szpital-
ne jest, leki działają. W  przypadku tej choroby 
prawdą jest zasada, że leczenie jest jednocze-
śnie prewencją. Pacjent skutecznie leczony jest 
znacznie mniej zakaźny. 

Wyzwanie

Największym  wyzwaniem dla nas  w  walce 
z HIV/AIDS jest uświadomienie  społeczeństwu, 
że zakażenie HIV nie dotyczy tylko wąskiej grupy 
narkomanów. Dotyczy każdej osoby, która mia-
ła/ma  ryzykowne zachowanie seksualne. 

Wiele lat lat temu zaczęto propagować prostą 
strategię, mającą na celu zmniejszenie ryzyka 
zakażenia HIV drogą kontaktów seksualnych.

HIV, BĄDŹMY ŚWIADOMI – ŚPIJMY SPOKOJNIE 

A
abstinence 

od abstynencji seksualnej 

B
be faithfull

czyli bądź wierny, ale 
wzajemnie wierny (przy 

założeniu, że partnerzy są 
niezakażeni, a ta wiedza jest 

dla nich dostępna)

C
condom

używaj prezerwatyw podczas 
kontaktów seksualnych, jeśli 

nie spełniasz warunków  
a i / lub b. 

Zasada ABC

To naprawdę prosty schemat, a  pozwala na 
uniknięcie znacznych kłopotów, nie tylko 
w  profilaktyce HIV, dotyczy w  gruncie rzeczy  
wszystkich  chorób przenoszonych drogą 
płciową.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób 
Zakaźnych
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Łuszczyca nie jest tylko chorobą skóry, oko-
ło 1/3 pacjentów ma dodatkowo łuszczycowe 
zapalenie stawów, które nieleczone może do-
prowadzić do upośledzenia ruchomości i trwa-
łego kalectwa pacjenta. Dodatkowo wiemy, że 
pacjenci z  łuszczycą narażeni są na rozwój 
innych chorób, takich jak zespół metaboliczny, 
cukrzyca, miażdżyca, choroba niedokrwien-
na serca, ale również depresja. Część chorych 
ma myśli samobójcze, niektórzy dokonują na-
wet prób samobójczych. Tak więc na chorego 
z  łuszczycą, chorobą ogólnoustrojową, należy 
spojrzeć bardzo holistycznie i  jak najszybciej 
w przypadku choroby o przebiegu umiarkowa-
nym do ciężkiego podjąć leczenie ogólne, tak 
żeby zahamować stan zapalny i  podjąć próbę 
zahamowania rozwoju ciężkich powikłań. Nie-
zmiernie ważne jest, żeby łuszczycę i  chorego 
na łuszczycę traktować indywidualnie. Każdy 
chory powinien dowiedzieć się o możliwościach 
leczenia i kontrolowania procesu chorobowego. 
Żaden pacjent z  łuszczycą obecnie nie może 
żyć z nasilonymi zmianami chorobowymi, gdyż 
powoduje to upośledzoną jakość życia. Aktu-
alnie jesteśmy w  stanie kontrolować chorobę 
i przywrócić chorym naprawdę dobrą jakość ży-
cia. Równocześnie możemy starać się modulo-
wać procesy zaplane i  immunlogiczne, tak aby 
maksymalnie ograniczać rozwój innych chorób 
ogólnoustrojowych.  

Często pacjenci chorzy na łuszczycę są wy-
kluczani z  życia społecznego, stygmatyzo-
wani- dlaczego tak się dzieje? Jaka jest skala 
tego problemu z perspektywy indywidulanego 
chorego?

Każdy pacjent z  łuszczycą czuje stygmatyza-
cję. Fakt braku możliwości całkowitego wyle-
czenia choroby powoduje, że pacjenci często 
w  wyniku nieefektywnych terapii zaprzestają 
walki i w ogóle odstępują od leczenia. Obecność 
zmian skórnych powoduje, że czują się oni od-
rzuceni, gorsi, mniej atrakcyjni, mają problemy 
z  ułożeniem sobie życia prywatnego i  zawo-
dowego. Duża część społeczeństwa uważa, że 
zmiany skórne są zakaźne. A ci, którzy tak nie 
myślą, to ze względu na "brzydki" wygląd zmian 

chorobowych, nie chcą utrzymywać kontak-
tu z pacjentami na łuszczycę. To powoduje, że 
chorzy na łuszczycę nie korzystają z wielu co-
dziennych aktywności, jak np. pójście na basen. 
Często noszą nieatrakcyjne ubrania, zakry-
wające jak największą powierzchnie ich ciała 
w  obawie przed pokazaniem swojej skóry.  Za-
tem przez obraz choroby pacjenci z  łuszczycą 
często odczuwają brak ackeptacji społecznej. 
Rolą lekarza jest nie tylko odnalezienie ścieżki 
przekazu, wytłumaczenie choremu jak może 
odnaleźć drogę do siebie, ale przede wszystkim 
przekazanie mu informacji o  możliwościach 
terapii i ustalenie schematu procesu terapeu-
tycznego w taki sposób,  aby dojść w końcu do 
terapii biologicznej.  

Czy łuszczycę można skutecznie leczyć? Na 
czym polega nowoczesne leczenie biologicz-
ne?

Obecnie, ze względu na rozwój farmacji mo-
żemy skutecznie leczyć łuszczycę, uzyskując 
remisję kliniczną, tzn. czystą skórę. Ideą nowo-
czesnej dermatologii jest kontrolowanie pro-
cesu łuszczycowego, czyli takie prowadzenie 
leczenia, aby pacjent jak najdłużej pozostawał 
bez zmian skórnych. Leczenie biologiczne pole-
ga na stosowaniu przeciwciał monoklonalnych 
skierowanych przeciwko kluczowym białkom 
zaangażowanym w  proces patogenetyczny 
łuszczycy, tj. TNF-alfa, IL12/IL23. Znamy obec-
nie ich mechanizm dzialania i profil bezpieczeń-

rozmawia joanna lewandowska

stwa, stad uważamy je za niezwykle skuteczne 
i  bezpieczne dla chorych. Najnowocześniejsze 
z nich - IL17 wciąż nie są refundowane  Część 
zarejestrowanych leków biologicznych dostęp-
nych jest w ramach programów lekowych NFZ, 
na najbardziej nowoczesne jeszcze czekamy. 

Dla kogo stanowi ono szansę? Czy pacjenci 
poddani skutecznej terapii mają szansę na 
normalne życie?

Leczenie biologiczne jest szansą dla chorych 
z  ciężką i  umiarkowaną postacią łuszczycy 
zwyczajnej i  łuszczycowego zapalenia stawów. 
Przed kwalifikacją do leczenia biologicznego 
pacjent musi przejść leczenie z  zastosowa-
niem konwencjonalnych leków ogólnych, takich 
jak metotreksat, cyklosporyna, acytretyna lub 
PUVA. W przypadku niepowodzenia tych terapii 
i odpowiednio ciężkiego procesu chorobowego 
pacjent chory na łuszczycę w Polsce ma szanse 
na leczenie biologiczne. Pacjenci poddani tera-
piom biologicznym w  większości przypadków 
uzyskują bardzo dobre efekty terapeutyczne. 
Chorzy podczas terapii odzyskują czystą skórę, 
a także istotne, a niekiedy całkowite ustąpienie 
dolegliwości stawowych.

Skąd zdaniem Pani Profesor wynika sytuacja, 
że w  programie lekowym leczy się w  Polsce 
mniej niż mogłoby i że pacjenci stale narzeka-
ją na brak dostępu do leczenia biologicznego?  
 
W Polsce leczy się mniej chorych niż przewiduje 
to program lekowy, gdyż część pacjentów, ale 
również, co jest przyre, lekarzy, nie zdaje sobie 
sprawy z możliwości terapeutycznych. Możemy 
obecnie leczyć skutecznie tylko prosimy o kie-
rowanie pacjentów z dużym nasileniem choroby 
do naszych poradnii dermatologicznych. Roz-
wój medycyny pozwolił na to, iż aktualnie nie 
leczymy chorych tylko maściami, lecz do dys-
pozycji mamy także tabletki i leki biologiczne. 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt 
Klinika Dermatologii i Wenerologii 
UM w Łodzi

Pani Profesor łuszczyca uznawana jest 
nie tylko za chorobę dermatologiczną 
lecz ogólnoustrojową, czym się ona 
charakteryzuje? Jakie są następstwa 

nieleczonej choroby?

W STARCIU
Z ŁUSZCZYCĄ
Łuszczyca to choroba o wielu twarzach. 
Czy jesteśmy w stanie z nią walczyć? Jak 
najbardziej tak. Dysponujemy coraz lepszymi 
terapiami dla pacjentów z tą chorobą. Jednak 
to co najistotniejsze z punktu powodzenia 
terapii to całkowita indywidualizacja przebiegu 
leczenia u każdego pacjenta. Na temat wyzwań 
chorych, ale i szans jakie pojawiają się w starciu 
z łuszczycą rozmawiamy z prof. Joanną Narbutt 
z Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi.

1mln

HIV, BĄDŹMY ŚWIADOMI – ŚPIJMY SPOKOJNIE 

opracowanie własne
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uważa się, że tylko 30-40% osób wie o swoim 
zakażeniu. To oznacza, że znaczna część pa-
cjentów HIV (+) dowie się o  infekcji dopiero 
w  momencie pojawienia się objawów AIDS.  
Niestety z powodu ciężkiej choroby nie zawsze 
udaje się ich uratować. Ponadto zdarza się, 
że nosicielami HIV są też nieświadomi infekcji 
członkowie ich rodzin. 

Należy podkreślić, że im wcześniej po zakaże-
niu zostanie wykonany test na HIV, tym szybciej 

można będzie  zastosować leczenie antyretro-
wirusowe, zwiększając szansę na długie lata 
życia w dobrym  zdrowiu.

Zrób test na HIV- to bardzo ważne hasło, o któ-
rym nie wszyscy pamiętają. W  Polsce istnieje 

sieć tzw. punktów konsultacyjno-diagnostycz-
nych (PKD), gdzie można wykonać badanie 
bezpłatnie i anonimowo, połączone z poradnic-
twem okołotestowym. 

Szczególną grupą pacjentów, u  której należy 
wykonać test są kobiety w ciąży. W przypadku 
dodatniego wyniku u  ciężarnej istnieje możli-
wość zastosowania odpowiedniej profilaktyki 
u  matki i  u  noworodka. Takie postępowanie 
praktycznie uniemożliwia zakażenie dziecka.   

Zakażenie HIV/AIDS ma 35-letnią 
historię. Wirus rozprzestrzenił 
się po świecie i stał się przyczyną 
jednej z najgroźniejszych epi-
demii jakich doświadczyła ludz-
kość. Na początku lat 80-tych 
ub. stulecia niewiele osób miało 
świadomość przyszłych skutków 
infekcji. Potrzeba było wielu lat, 
ażeby oswoić się z pandemią HIV 
oraz opracować zasady skutecz-
nej profilaktyki i terapii.    

Wspólnie w walce z HIV

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych 
Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS) zawiera ambit-
ny plan znacznego ograniczenia liczby nowych 
zakażeń HIV na świecie pod nazwą 90-90-90. 
Program ten zakłada, że już w  2020 roku 90% 
zakażonych osób będzie świadomych infekcji, 
w tym 90% otrzyma leczenie antyretrowiruso-
we, które u  90% będzie skuteczne. Stanie się 
to dzięki międzynarodowej współpracy, przy 
wsparciu polityków i  pozyskaniu źródeł finan-
sowania (rządowych, WHO i innych).  

Testujmy się

W Polsce obserwuje się niestety systematycz-
ny wzrost liczby nowych zakażeń HIV. Ponadto 

oswojeni z pandemią HIV

Potrafimy diagnozować i leczyć 
chorych
Zakażenie HIV jest problemem interdyscypli-
narnym. Wzrastająca liczba pacjentów, ko-
nieczność specjalistycznych konsultacji i  tym 
samym zwiększenie liczby kontaktów perso-
nelu medycznego z osobami HIV(+) przyczynia 
się do coraz lepszej ich akceptacji i  poprawy 
opieki nad nimi. Pomimo tego pacjenci żyjący 
z HIV nadal obawiają się rozpoznania i stygma-
tyzacji i  dlatego część z  nich decyduje się na 
leczenie w innym ośrodku niż najbliższy miejscu 
zamieszkania. 

W Polsce, przez lata, został wypracowany bar-
dzo dobry model opieki medycznej nad osoba-
mi żyjącymi z HIV, z zapewnieniem dostępu do 
nowoczesnej diagnostyki i skutecznych terapii. 
Osoby dobrze leczone nie wymagają hospita-
lizacji i  nie są źródłem HIV dla innych. Należy 
mieć nadzieję, że dotychczasowy system opieki 
zostanie utrzymany, ponieważ wszelkie zmiany 
ograniczające dostęp do leków mogą doprowa-
dzić do rozwoju i  rozprzestrzenienia lekoopor-
nych wirusów, z którymi sobie nie poradzimy.  

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz 
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego 
AIDS oraz kierownik Katedry i Kliniki Chorób 
Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych 
Niedoborów Odpornościowych UM Wrocław

W POLSCE, PRZEZ LATA, 
ZOSTAŁ WYPRACOWANY 
BARDZO DOBRY MODEL 
OPIEKI MEDYCZNEJ NAD 
OSOBAMI ŻYJĄCYMI 
Z HIV, Z ZAPEWNIENIEM 
DOSTĘPU DO 
NOWOCZESNEJ 
DIAGNOSTYKI 
I SKUTECZNYCH TERAPII

Wszystkich, którzy chcieliby 
poszerzyć swoją wiedzę za-

praszam na www.aids.gov.pl, 
do skorzystania z Internetowej 
Poradni HIV/AIDS, lub Ogólno-
polskiego Telefonu Zaufania 
AIDS 801 888 448 (płatne za 
pierwszą minutę połączenia) 

lub 22 692 82 26.  

Jedynym pewnym sposobem sprawdzenia, 
czy doszło do zakażenia HIV jest wykonanie te-
stu w kierunku HIV. Wczesne wykrycie zakażenia 
jest kwestią istotną, nie tylko z punktu widze-
nia wdrożenia terapii, ale i profilaktyki. Jak wy-
nika z  badań prowadzonych w  innych krajach, 
szczególnie w  USA, ok. 30 % nowych zakażeń 
HIV jest efektem zbyt późnego wykrycia infek-
cji  u osób aktywnych seksualnie. Dlatego warto 
rozważyć wykonanie testu w kierunku HIV. Ba-
danie to można wykonać w  wielu miejscach, 
jednak szczególnie zaleca się wykonanie testu 
w jednym z 29 punktów (PKD) działających na 
terenie całego kraju. Nie potrzeba skierowania, 

test wykonuje się tam anonimowo i bezpłatnie. 
Informacja o tym systemie testowania znajduje 
się na stronie internetowej Krajowego Centrum 
ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia: www.aids.
gov.pl. 

Warto podkreślić, że sytuacją, w  której ko-
niecznie trzeba pomyśleć o  wykonaniu testu 
w kierunku HIV jest ciąża. Wiedza na temat za-
każenia HIV jest bardzo ważna dla kobiet planu-
jących macierzyństwo lub będących już w cią-
ży, gdyż nawet jeśli kobieta jest zakażona HIV, 
a o tym wie, ma blisko 100-procentową szansę 
na urodzenie zdrowego dziecka. Warunkiem 
jest jednak wiedza o  zakażeniu, pozostawanie 

Profilaktyka, która ratuje życie

Każdego dnia w naszym kraju średnio trzy 
osoby dowiadują się o  fakcie swojego 
zakażenia. Do końca sierpnia 2016 r. 
w Polsce wykryto blisko 21 tys. zakażeń 

HIV. Szacuje się jednak, że z wirusem w naszym 
kraju żyje około 30-35 tys. osób. Z szacunków 
tych wynika, że jest wiele osób, które nie wie-
dzą jeszcze o tym, że są zakażone HIV i mogą 
nieświadomie zakażać innych. Być może na-
wet blisko 50% osób zakażonych HIV o tym nie 
wie. Taki wskaźnik może przerażać, jednak wpi-
suje się on w średnią europejską.

Anna Marzec-Bogusławska 
lek. epidemiolog, dyrektor Krajowego 
Centrum ds. AIDS

pod kontrolą lekarza i przyjmowanie leków an-
tyretrowirusowych zgodnie z zaleceniami.

Dotychczas nie powiodły się próby wynale-
zienia skutecznej szczepionki. Obecnie pro-
wadzone prace obejmują dwa główne kierunki: 
szczepionka terapeutyczna i szczepionka pro-
filaktyczna. Naukowcy napotykają jednak wiele 
przeszkód na drodze do wynalezienia skutecz-

nego preparatu szczepionkowego, jak np. opra-
cowanie odpowiedniego modelu badawczego. 
Ponadto częste mutacje wirusa, jak również 
obecność dzikich szczepów, jak dotychczas 
uniemożliwiają wynalezienie skutecznego pre-
paratu o zastosowaniu szczepionkowym.

W związku z tym poszukuje się innych rozwią-
zań. Pewne nadzieje wciąż budzą mikrobicy-
dy- substancje stosowane na błony śluzowe 
narządów płciowych, w postaci kremów czy żeli 
zawierających substancje czynne - te same co 
stosowane w  lekach ARV. Podobnie jednak jak 
w  terapii ARV skuteczność zależy tutaj od za-
chowania pacjentów, w  tym systematyczności 

Od czasu zdiagnozowania 
w Polsce w r. 1986 pierwszego 
przypadku AIDS mijają właśnie 
trzy dziesięciolecia, jednak 
kwestie związane z problematyką 
epidemii wciąż pozostają 
aktualne. Często tematyka ta 
budzi wiele kontrowersji także 
w środowiskach medycznych. 

stosowania tych środków.

Kolejną metodą znajdującą coraz więcej zwo-
lenników jest medyczne obrzezanie mężczyzn. 
Wiele badań prowadzonych w Afryce wykazało 
efektywność obrzezania na poziomie 38-66%, 
pokazując tym samym ponad 4-krotny spadek 
ryzyka zakażenia u obrzezanych mężczyzn.

Coraz więcej krajów skłania się także do 
wprowadzenia farmakologicznej profilaktyki 
przedekspozycyjnej (PrEP), która w świetle wy-
ników najnowszych badań jest metodą bardzo 
skuteczną w  zapobieganiu zakażeniom. Jej 
powodzenie opiera się jednak na konieczności 
utrzymania dużej dyscypliny w systematyczno-
ści przyjmowania leków. PrEP wprowadziła już 
m. in. Francja, pracują nad tym Wielka Brytania, 
Belgia, Luxemburg, Norwegia czy Szwajcaria.

Jako że wciąż nie potrafimy zupełnie wyelimi-
nować HIV z  organizmu, czy wyleczyć z  AIDS 
ważna jest profilaktyka: rzetelna wiedza, a za-
tem odpowiednia edukacja, niepodejmowanie 
ryzykownych zachowań. Tylko w  ten sposób 
mamy pewność ochrony przed zakażeniem.

JEST WIELE OSÓB, KTÓ-
RE NIE WIEDZĄ O TYM, 
ŻE SĄ ZAKAŻONE HIV 
I MOGĄ NIEŚWIADOMIE 
ZAKAŻAĆ INNYCH. BYĆ 
MOŻE NAWET BLISKO 
50% ZAKAŻONYCH HIV 
O TYM NIE WIE
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Czym jest łuszczyca? Jak często diagnozowa-
na jest ta choroba i kto choruje najczęściej?

Łuszczyca to przewlekła nawracająca choro-
ba zapalna, charakteryzująca się nadmierną 
proliferacją naskórka , co w konsekwencji pro-
wadzi do powstania blaszek łuszczycowych na 
skórze. Dotyczy od 1 do 3% populacji, częściej 
rasy białej. Występuje w każdym wieku (w 80%  
pierwsze zmiany pojawiają się pomiędzy 20, 
a  40 rokiem życia tzw. typ I  łuszczycy, typ II 
to zmiany po 60 roku życia). Jest to choroba 
o nieznanej etiologii, podnosi się rolę czynników 
genetycznych, środowiskowych oraz zaburzeń 
autoimmunologicznych. Jeżeli jedno z  rodzi-
ców choruje na łuszczycę to prawdopodobień-
stwo, że dziecko będzie miało łuszczycę jest ok 
20 – 30 %, natomiast jeżeli  chorują obydwoje 
to prawdopodobieństwo to sięga 75- 80 %. Za-
chorowaniu i nawrotom łuszczycy sprzyjają  za-
każenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze, urazy, 
alkohol, narkotyki, papierosy oraz stres. 

Łuszczycę można podzielić na: zwykłą, (któ-

rej odmianą jest najczęściej występująca - 
łuszczyca plackowata), krostkową (z 2 odmia-
nami dłoniowo- podeszwową i   uogólnioną, 
która może prowadzić do zgonu), stawową oraz 
łuszczycę paznokci. 

Jak wyglądają standardy leczenia łuszczycy 
w Polsce?

Po postawieniu diagnozy, na podstawie wskaź-
ników określających aktywność i  zaawanso-
wanie choroby (takich jak BSA, PASI)  oraz 

NIE BÓJMY SIĘ ŁUSZCZYCY
wskaźnika jakości życia w chorobach dermato-
logicznych (DLQI) określamy czy jest to postać   
łagodna, umiarkowana czy ciężka łuszczycy 
i włączamy  odpowiednie leczenie.

W  przypadku łuszczycy łagod-
nej leczeniem z  wyboru jest 
leczenie miejscowe. Jeżeli 
leczenie  to nie przyno-
si  efektu, lub wskaźnik 
DLQI jest powyżej 10 to 
mamy do wyboru  foto-
terapię (przeciwwskazana 
przy dużej liczbie znamion 
barwnikowych)  lub  lecze-
nie ogólne. W  przypadku  
łuszczycy umiarkowanej do 
ciężkiej leczeniem z  wybo-
ru jest fototerapia lub leczenie 
ogólne. W  ramach leczenia ogól-
nego  mamy do dyspozycji  retinoidy, 
preparaty immunosupresyjne i  terapię bio-
logiczną. Przed podaniem każdego z  tych le-
ków musimy przeprowadzić u pacjenta szereg 
badań laboratoryjnych i  obrazowych, aby wy-
kluczyć wszystkie przeciwskazania do terapii. 
 
Pacjenci, którzy nie osiągają zamierzonych 
efektów terapeutycznych na leczeniu klasycz-
nym są kwalifikowani do leczenia biologiczne-
go, po spełnieniu  szeregu kryteriów. Leki  biolo-
giczne uzyskuje się przy użyciu technik biologii 
molekularnej i  mają  one celowane działanie 
na wybrany element reakcji immunologicznej. 
W Polsce leczenie to  jest dostępne w ramach 
programów lekowych  NFZ i w   badaniach kli-
nicznych.

Z czego wynika fakt, iż chorzy z łuszczycą czę-
sto są nieakceptowani społecznie, stygmaty-
zowani?

Na temat wielu twarzy łuszczycy, 
standardów leczenia pacjentów 
z łuszczycą w Polsce, nowych 
możliwości terapeutycznych, które 
pojawiły się w ostatnim czasie 
i przede wszystkim problemu 
stygmatyzacji pacjentów 
z łuszczycą rozmawiamy 
z Dr n.med. Ireną Walecką.

rozmawia JOANNA LEWANDOWSKA

Dr  n. med. Irena Walecka 
Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MSWiA 
w Warszawie

Łuszczyca jest chorobą uważaną powszechnie 
za wstydliwą, bo widoczną, a cześć pacjentów 

nie akceptuje samych siebie. Bardzo 
często w wyniku braku lub  nie-

powodzenia terapii, czują 
się wykluczeni spo-

łecznie, co prowadzi 
do zniechęcenia,  

depresji   i  myśli 
samobójczych.To 
co dla nas wyda-
je się przyjemne 
– wizyta u  ko-
smetyczki, ma-
nikiurzystki czy  

fryzjera dla cho-
rych na łuszczycę 

jest często horrorem.  
Pacjenci narażeni są na 

różne nieprzyjemne ko-
mentarze, a czasami w ogóle 

nie są przyjęci. Ta sytuacja wynika 
z niskiej świadomości  społecznej o chorobie i   
obawy przed  zarażeniem. Łuszczyca NIE JEST 
chorobą zakaźną! i  nie można się nią zarazić. 
Myślę, że taka kampania jak Państwa  na temat 
łuszczycy, ma szansę  rozwiać wszelkie wątpli-
wości. 

Czy w ostatnim czasie pojawiły się jakieś nowe 
możliwości dla pacjentów z łuszczycą?

 W ostatnich latach rozwój medycyny jest bar-
dzo dynamiczny, wchodzą coraz to nowe leki 
będące szansą dla pacjentów, dla których nie 
mieliśmy  skutecznego leczenia. Nowe opcje 
terapeutyczne to terapie biologiczne takie 
jak  Ixekizumab, Secukinumab, dla pacjentów 
z  umiarkowaną i  ciężką postacią łuszczycy, 
z  powodzeniem stosowane na świecie. Myślę, 
że i u nas  już niedługo będą  dostępne.

Zalicza się do nich głównie chorobę Leśniow-
skiego –Crohna (ChL-C) jak i   wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego (WZJG). Badania epi-
demiologiczne wykazują dwukrotnie częstszą 
zapadalność na chorobę Leśniowskiego – Cro-
hna w  ciągu ostatniej dekady. „Niestety, jak 
wskazują dotychczasowe badania kliniczne nie 
jesteśmy w  stanie skutecznie im zapobiegać 
m.in. z powodu nie do końca jasnych przyczyn 
zachorowania. Jest to główny powód, dla które-
go nie powinniśmy lekceważyć jej objawów i jak 
najszybciej wprowadzić leczenie” - mówi  ga-
stroenterolog prof. Grażyna Rydzewska i doda-
ję, że „najtrudniejsze dla pacjentów są objawy 
związane z wypróżnianiem się, biegunkami, wy-
miotami i bólami brzucha. Dużą barierą w reali-
zacji życia społecznego jest również przeżywa-
ny przez chorych wstyd powodowany ciągłymi 
wizytami w  toalecie, uwagami innych osób na 
ten temat oraz częsty brak możliwości wyjścia 
z domu przy nasileniu objawów”.

Wiedza społeczeństwa na temat chorób za-
palnych jelit jest niestety niewystarczająca, co 
wiąże się często z  brakiem zrozumienia i  ak-
ceptacji.  Aby dotrzeć do tej grupy pacjentów 
chorych Instytutu Praw Pacjenta i  Edukacji 
Zdrowotnej zorganizował kampanię społeczną 

dotyczącą NZJ - „Flaki rozrabiaki”. Ma przeła-
mać tabu w debacie publicznej, w której nie po-
rusza się tego wstydliwego tematu, dostarczyć 
wiedzy o chorobie oraz wsparcia dla pacjentów 
borykających się z  chorobą na co dzień. Am-
basadorką kampanii „Flaki rozrabiaki” została 
Agata Młynarska, która sama doświadcza cho-
roby układu pokarmowego i  aktywnie wspiera 
innych chorujących.

Wszystkie informacje o  chorobie można zna-
leźć na powstałej stronie kampanii www.fla-
kirozrabiaki.pl warto, także skorzystać z porady 
psychologa i dietetyka oraz poznać historie pa-
cjentów, którzy mimo choroby prowadzą cieka-
we, aktywne życie. 

W ramach kampanii „Flaki rozrabiaki” opraco-
wano również pierwszy raport społeczno-epi-
demiologiczny pt. „Nieswoiste zapalne choroby 
jelit – przeciwnik rosnący w siłę”, który zawiera 
najważniejsze informacje o  chorobie, a  także 
informacje o jakości życia pacjentów z NJZ. Wy-
nika z niego, że poza dolegliwościami bólowymi 
ankietowani zwracają uwagę na problemy w ży-
ciu intymnym oraz dietę.

Najgorszymi wspomnieniami związanymi 
z chorobą jest nie tylko ból brzucha, ale też sy-
tuacje braku kontroli objawów choroby (niekon-
trolowane wypróżnienie się, biegunki, wymioty), 
które łączą się z przeżywanym przez pacjentów 
wstydem. Konieczna jest także zmiana stylu 
życia, często rezygnacja z  uprawianego dotąd 
hobby, a nawet utrata osób bliskich, którzy boją 
się choroby lub jej nie rozumieją.  Jak mówi 
chorująca od 9 lat na Leśniowskiego – Cro-
hn’a Ewa Lucińska „Partner, z którym spotyka-
łam się w czasie studiów podczas pogorszenia 
się choroby przestraszył się i zwiał. Wtedy było 

P
roblem dotyczy kilkudziesięciu ty-
sięcy, głównie młodych ludzi w Pol-
sce, a częstość tych chorób w ostat-
nich latach gwałtownie wzrasta. 
Dane z Krajowego Rejestru Choroby 
Leśniowskiego-Crohna wskazują, iż 

obecnie około 70% chorych to osoby poniżej 
35 roku życia. Nieswoiste Choroby Jelit NZJ, bo 
o nich mowa to choroby cywilizacyjne o podło-
żu autoimmunologicznym i nie do końca znanej 
przyczynie.

mi trochę żal. Ale obecnie jestem szczęśliwą 
narzeczoną, za rok ślub. Mój narzeczony był 
przy mnie podczas najgorszych problemów 
chorobowych, myślę że zaakceptował mnie, 
moją chorobę i  nawet łatwo mu to przyszło.
Choroba na pewno zweryfikowała listę moich 
znajomych.  Po diagnozie nagle grono koleża-
nek czy przyjaciół zmniejszyło się, ale nie ża-
łuje  tego, bo pokazało to, kto jest naprawdę 
przyjacielem. Mimo wszystko lubię crohna – bo 
dzięki tej chorobie nauczyłam się, że nie ma sy-
tuacji bez wyjścia. Tego, że trzeba cieszyć się 
życiem, korzystać z niego i nie wolno się pod-
dawać. Nigdy”.

Organizatorem kampanii jest Instytut Praw 
Pacjenta i  Edukacji Zdrowotnej, a  parterami 
jest stowarzyszenie pacjentów J-elita oraz 
Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. 

O JELITACH BEZ WSTYDU

WIEDZA 
SPOŁECZEŃSTWA 
NA TEMAT CHORÓB 
ZAPALNYCH JELIT JEST 
NIEWYSTARCZAJĄCA, 
CO WIĄŻE SIĘ CZĘSTO 
Z BRAKIEM ZROZUMIENIA 
I AKCEPTACJI
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wywołujące wystąpienie objawów choroby. Cho-
roba zaczyna się z reguły wcześnie, między 20 
a 30 rokiem życia, zatem jest to choroba ludzi 
młodych, którzy rozpoczynają samodzielną 
drogę życiową – pracę, naukę w szkole wyższej, 
planują założenie rodziny. Na początku wydaje 
się, że ta droga jest zamknięta, widzą to w ten 
sposób pacjenci, ich rodziny i  otoczenie. Wią-
że się to właśnie z  „naznaczeniem” chorobą 
i jej odbiorem społecznym, a także wieloletnimi 
zaniedbaniami w  strukturze leczenia psychia-
trycznego i „opresyjnym” wizerunkiem psychia-
trii jako takiej. 

Obecnie leczenie schizofrenii opiera się przede 
wszystkim na farmakoterapii, czyli na nowo-
czesnych lekach przeciwpsychotycznych. Są to 
leki, które pomagają w likwidacji wyżej opisywa-
nych objawów i  ich stosowanie umożliwia po-
wrót pacjenta do normalnego funkcjonowania. 
Oprócz farmakoterapii konieczna jest też psy-
choterapia, psychoedukacja, rehabilitacja, te-
rapia rodzinna itp. Pacjent nie musi, a nawet nie 
powinien być leczony w szpitalu, chyba, że jest 

nie i  zbyt mały nacisk kładziony jest w  Polsce 
na kwestię profilaktyki nowych zakażeń. Aby 
skutecznie zapobiegać zakażeniom HIV należy 
prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania 
skierowane do poszczególnych populacji i grup 
wiekowych, wykorzystując do tego celu różne 
narzędzia i metody.

W  tym roku kończy się aktualnie realizowany 
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS. Jest to dokument, w oparciu 
o który wdrażana jest polityka państwa w  tym 
obszarze, a co za tym idzie wszystkie działania 
profilaktyczne, pomocowe i inne. Projekt nowej 
edycji programu na następne lata jest od kilku 
miesięcy gotowy, jednak wciąż nie został zaak-
ceptowany przez Radę Ministrów.

Podobnie, w tym roku wy-
gasa Program zdrowotny: 
Leczenie antyretrowi-
rusowe osób żyjących 
z  wirusem HIV w  Polsce, 

czyli drugi najważniejszy dokument regulujący 
politykę państwa w zakresie problematyki HIV/
AIDS. Na podstawie programu i jego wytycznych 
pacjenci żyjący z HIV otrzymują zindywidualizo-
waną terapię i odpowiednią kompleksową opie-
kę medyczną. 

Stoimy prawdopodobnie w  obliczu zmian sys-
temowych w  zakresie problematyki HIV/AIDS. 
Zmian głębokich i być może o nieodwracalnych 
konsekwencjach. Jak daleko sięgną te zmiany? 
Czy pacjenci je odczują? Czy dotychczas wy-
pracowane przez ekspertów rozwiązania i sze-
roka dostępność terapii zostaną utrzymane? 
Niestety nie znamy odpowiedzi na te pytania.

Depresja jest moim największym wrogiem, ale 
też przyjaciółką. Tylko ona rozumie i nie pyta. 

Wiem, robisz wszystko co w twojej mocy. To 
nie wystarcza. To nie Twoja wina. Możesz pró-
bować mi pomóc, nie zawsze się uda. Jak? Nie 
naciskaj, nie szantażuj, nie wymuszaj zwierzeń. 
Czasami łatwiej mi porozmawiać z kimś ob-
cym, możesz umówić mnie z psychiatrą. To nie 
zawsze się sprawdzi, mogę nie być gotowy, by 
podzielić się z obcym sekretami. Nie prowokuj 
mnie, proszę, bo choć wydaję ci się niezdolny do 
działania, mogę zadziałać błyskawicznie, jeśli 
mnie sprowokujesz. 

Chcesz się założyć o to, że nie potrafię strze-
lić sobie w głowę? Zaćpać się na śmierć, że nie 
wiem jak podciąć żyły, zawiązać supeł na linie? 
Mylisz się. Nie igraj ze mną, bo będzie ci przykro 
jak wygram zakład. Mylisz się. Nie igraj ze mną, 
bo będzie ci przykro jak wygram zakład.

to konieczne w celu zapewnienia mu (rzadziej 
innym) bezpieczeństwa. Aktualnie psychiatrzy 
wraz z Ministerstwem Zdrowia pracują nad re-
formą psychiatrii i  wprowadzeniem w  Polsce 
modelu psychiatrii środowiskowej, czyli zmianą 
modelu leczenia i  koncentrację wszechstron-
nych form opieki pozaszpitalnej w  centrach 
zdrowia psychicznego. Centra takie obejmowa-
łyby opieką populacje osób od 50 do 200 tys. 
mieszkańców, zapewniając dostęp do poradni 
zdrowia psychicznego, oddziału dziennego, 
zespołu leczenia środowiskowego, inter-
wencji kryzysowej, a  w  razie potrzeby – 
do hospitalizacji. Takie formy leczenia już 
istnieją, ale głównie w dużych miastach, 
niestety, jest ich niewiele i  dostęp do 
nich jest ograniczony, a  leczenie nadal 
opiera się na dużych szpitalach psychia-
trycznych, zazwyczaj niedofinansowa-
nych i wymagających unowocześnienia.

Zmiana modelu leczenia jest jednak 
związana z  nakładami finanso-
wymi, a  pacjenci z  zaburzeniami 
psychicznymi niestety są ostatni 
w  kolejce, jeśli chodzi o  uzyska-
nie środków finansowych. Terapia 
pacjentów z rozpoznaniem schi-
zofrenii, odpowiednio wcześnie 

rozpoczęta, prowadzona przy pomocy nowo-
czesnych leków, w  połączeniu z  całościowym 
programem psychoterapii i rehabilitacji, powo-
duje, że osoby chore mogą funkcjonować nor-
malnie, pracować, uczyć się, i niczym nie różnią 
się od innych osób, które żyją w naszym spo-
łeczeństwie z jakąkolwiek chorobą przewlekłą.

Pamiętajmy, że takie osoby są 
wśród nas, potrzebują na-

szego wsparcia i pomocy 
i  nie zasługują na od-

rzucenie.

Schizofrenia jest chorobą mózgu, 
związaną z jego zmienionym 
funkcjonowaniem  i/lub struk-
turą.  W społeczeństwie, a na-
wet w środowisku medycznym 
(niestety) spostrzeganie chorób 
psychicznych, w tym przede 
wszystkim schizofrenii, jest inne.    

Epidemia HIV po trzydziestu 
pięciu latach ma inne oblicze niż 
epidemia lat osiemdziesiątych 
czy dziewięćdziesiątych. W Polsce 
jakość życia osób żyjących z HIV 
– pod warunkiem że wiedzą 
o swoim zakażeniu i przyjmują 
regularnie leki –zbliżona jest do 
jakości życia osób niezakażonych. 

Prof. dr hab. n.med. 
Agata Szulc 

Klinika Psychiatryczna, 
Wydział Nauki o Zdrowiu, 
Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Prezes 
Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego

Osoby chore na schizofrenię często wy-
kazują objawy psychotyczne – to zna-
czy urojenia (fałszywe przekonania, 
które nie ulegają zmianie mimo wyraź-

nych dowodów – np. poczucie kontrolowania 
przez „obcych z  kosmosu’) i  omamy (inaczej 
halucynacje, czyli spostrzeżenia zmysłowe 
pojawiające się bez zewnętrznego bodźca, np. 
omamy słuchowe – pacjent słyszy, jak ktoś do 
niego mówi, np. komentując jego zachowanie, 
a  w  rzeczywistości nic takiego się nie dzieje), 
co może powodować, że zachowują się dziw-
nie i odmiennie od innych (w związku ze swo-
imi doznaniami). Objawy te można leczyć przy 
pomocy leków przeciwpsychotycznych i często 
szybko mijają. Poza tym w  sposób przewlekły 
mogą się utrzymywać takie objawy, jak apa-
tia, i  izolacja społeczna, a  także zaburzenia 
funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji 
uwagi itp.), co powoduje, że osoby chore mają 
problemy w  relacjach międzyludzkich, kłopoty 
z  nauką i  pracą. Dużym problemem, ostatnio 
wręcz lawinowo rosnącym, są różnego rodzaju 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 
towarzyszące schizofrenii, a  niekiedy wręcz

Proces zachodzący dużo wolniej to zmia-
ny w  sposobie postrzegania osób se-
ropozytywnych przez 
społeczeństwo i  same 

osoby HIV+. Stygmatyzacja 
wciąż ma się dobrze, a Jan Ko-
walski nie odnosi ryzyka zaka-
żenia do siebie i  rzadko zgła-
sza się z własnej inicjatywy na test w kierunku 
HIV. Wiąże się to z niedostatecznym poziomem 
wiedzy, a  to z  kolei wynika ze słabego zasię-
gu działań profilaktycznych i  edukacyjnych. 

Samobójczą śmiercią ginie w Polsce 
dwa razy więcej osób niż w wypad-
kach samochodowych. Ponad pół ty-
siąca z nich to dzieci i młodzież. Czy 

wiesz, co na twoje: „Weź się w garść! Masz 
wszystko i jeszcze ci źle?!” odpowiedziałoby 
twoje dziecko, gdyby chciało z tobą gadać?

Akceptacja nie stygmatyzacja
ZROZUMIEĆ SCHIZOFRENIĘ

CHOROBA ZACZYNA 
SIĘ Z REGUŁY MIĘDZY 
20 A 30 ROKIEM ŻYCIA, 
ZATEM JEST TO CHOROBA 
LUDZI MŁODYCH, 
KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ 
SAMODZIELNE ŻYCIE

W  dniu 1 grudnia ubiegłego roku organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób żyją-
cych z HIV i prowadzące działania profilaktycz-
ne w tym zakresie podpisały manifest wyraża-
jący swoje zaangażowanie w walkę z epidemią 
AIDS w  Polsce. Tym sposobem narodziła się 
Koalicja 1Grudnia. Dziś Koalicję 1Grudnia 
tworzy piętnaście organizacji pozarządowych 
z  całej Polski. Chcemy wykorzystać nasz po-
tencjał, chcemy być słyszalni i  wzmacniać 
działania poszczególnych organizacji. Chcemy 
działać i wpływać na sytuację w naszym kraju. 
W  tej chwili widzimy trzy zasadnicze kwestie, 
nad którymi w szczególny sposób powinniśmy 
się pochylić jako społeczeństwo i jako koalicja.
Po pierwsze gigantyczne niedoinwestowa-

„Mamo, tato, depresja nie zależy od tego, czy 
obiektywnie mam źle. Wiem, mam świetny 
telefon, modne ciuchy, ciepły dom, przyjaciół 
i „drugą połówkę”. Żyć nie umierać! A jednak 
boli. Na myśl o wyjściu z łóżka chce mi się wy-
miotować? Boję się mówić o tym co czuję. Nie 
dlatego, że depresja to tabu. Przeciwnie. Mil-
czę, bo temat wśród moich rówieśników stał 
się banalny, przegadany. Przez tych, którzy 
depresji nie mają. Znają ją z amerykańskich 
filmów, gdzie singielki zajadają samotność ki-
logramami lodów, z pretensjonalnych postów 
na tumblerze. Oglądają „Salę samobójców”, 
farbują włosy na czarno. Czy tak wygląda de-
presja? Nie, więc gdy mam problem nie idę do 
koleżanki, nie mówię: „chyba mam depresję, 
możemy pogadać? Bo usłyszę: „Jeszcze tylko 
3 lekcje i będzie dobrze”. A od ciebie mamo, 
tato:  „Lepiej weź się za naukę i nie zapomnij 
wyrzucić śmieci” .Jeśli stać cię na wrażliwość, 
zapytasz: „Rzucił cię chłopak?”,„w porządku 
w szkole”. Zaczynam płakać, bo spadła mi ły-
żeczka, nie mów, że każdemu się zdarza. Nie 
chodzi o łyżeczkę, chociaż podam ci to jako 
powód. Czuję, że nic mi nie wychodzi, że jestem 
do niczego, a ludzie rozmawiają ze mną z lito-
ści, a gdybym zniknął, nikt by nie zauważył. Ły-
żeczka to szczyt góry, który utwierdza mnie w 
tym, że pora się zabić, skoro nie umiem nawet 
utrzymać w dłoni głupiego sztućca. Co możesz 
zrobić? Nie lekceważyć moich problemów, nie 
wyliczać, ile dla mnie robisz, jak dobrze mam 
w porównaniu z innymi, nie pocieszać słowa-
mi: „nikt nie jest perfekcyjny”. Tak, nikt nie jest. 
Wiem to.

Mateusz Liwski 
Fundacja „Res Humanae” 

Koordynator Koalicji 1Grudnia

Agnieszka Sztyler Turovsky 
Wydawca serwisu 
Medonet.pl


