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WHO:
„Abstynencja jest najbezpieczniejsz¹
form¹ zapobiegania zaka¿eniu HIV
przenoszonemu drog¹ p³ciow¹.

Lancet: 
„Intensywna polityka promowania pre-
zerwatyw mo¿e przyczyniæ siê do wzro-
stu a nie spadku ryzyka zwi¹zanego
z podejmowaniem stosunków seksual-
nych bez zabezpieczenia, gdy¿ ma nie-
zamierzony efekt zachêcania do wiêk-
szej aktywnoœci seksualnej”. 

JAMA:
„Zachêcanie do stosowania prezerwatyw
mo¿e w niektórych okolicznoœciach oka-
zaæ siê nawet szkodliwe, szczególnie gdy
daje fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa
w sytuacjach du¿ego ryzyka zaka¿enia,
takich jak w przypadku par, w których je-
den z partnerów jest zaka¿ony HIV (...)”

Jan Pawe³ II:
Koœció³, który naœladuj¹c swojego Boskiego
Za³o¿yciela i Mistrza, zawsze uwa¿a³ opie-
kê nad cierpi¹cymi za podstawowy element
swojej misji, czuje siê wezwany do pracy na
tym nowym obszarze ludzkiego cierpienia,
œwiadom, ¿e cierpi¹cy cz³owiek jest „szcze-
góln¹ drog¹” jego nauczania i pos³ugi. 

Ronald Reagan:
W kwestii zapobiegania AIDS medycyna i mo-
ralnoœæ ucz¹ tego samego. Naczelny lekarz po-
wiedzia³ wszystkim Amerykanom, ¿e najlepsz¹
drog¹ zapobiegania AIDS jest powstrzymanie
siê od aktywnoœci seksualnej a¿ do wieku doj-
rza³ego, a nastêpnie ograniczenie wspó³¿ycia
seksualnego do relacji monogamicznych opar-
tych na zasadzie wzajemnej wiernoœci. 
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Ta rada oraz nastêpna – aby powie-
dzieæ „nie” narkotykom, mo¿e powstrzy-
maæ rozprzestrzenianie siê AIDS. Miliony
ludzi ju¿ przestrzega tych m¹drych i po-
nadczasowych zasad, a brak wspó³pracy
tych, którzy odrzucaj¹c je cierpi¹ wielki
ból, smutek a nawet œmieræ, bardzo zuba-
¿a nasz Naród. 

Wiedza w tej dziedzinie jest niezbêd-
na dla œwiadomoœci spo³ecznej i zapo-
biegania AIDS. Rodzice ponosz¹ naj-
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ wobec swo-
ich dzieci, tak aby mog³y one zobaczyæ
piêkno, dobro i wype³nienie zasady
czystoœci przedma³¿eñskiej i wiernoœci
w ma³¿eñstwie; aby mog³y one poznaæ
b³ogos³awieñstwo stabilnego ¿ycia ro-
dzinnego, a tak¿e zaakceptowaæ ¿ycie
a odrzuciæ narkotyki. Wysi³ki zmierzaj¹-
ce do uœwiadamiania, a bêd¹ce w zgo-

dzie z wartoœciami, jakie reprezentuj¹ ro-
dzice, powinny byæ podejmowane
w oœrodkach lokalnych. Nauczyciele
mog¹ propagowaæ i przekazywaæ do-
k³adne informacje dotycz¹ce AIDS bez
tworzenia specjalnych programów zwi¹-
zanych z tym tematem. Rodzice i na-
uczyciele powinni uczyæ dzieci nieanga-
¿owania siê w przedma³¿eñskie wspó³-
¿ycie czy te¿ branie narkotyków i powin-
ni przedstawiæ ludzk¹ p³ciowoœæ w kon-
tekœcie ma³¿eñstwa, wiernoœci, wzajem-
nego oddania i dojrza³oœci. 

Zapobieganie AIDS wymaga rów-
nie¿ odpowiedzialnoœci ze strony tych,
którzy trwaj¹ w wysoce ryzykownym
postêpowaniu, przyczyniaj¹c siê do
rozpowszechniania AIDS. Podczas gdy
wielu z nich nie zosta³o przekonanych
poprzez wysi³ki pedagogów, czêœæ za-

czê³a modyfikowaæ swoje postêpowanie.
(...) Naszym celem musi byæ teraz ochro-
na ¿ycia, zdrowia i dobrego samopoczu-
cia wszystkich naszych obywateli. To za-
danie powierza siê urzêdnikom pañstwo-
wym, którzy oddaj¹ siê ca³kowicie œwiê-
temu obowi¹zkowi tej ochrony. Nasz
kraj potrzebuje m¹droœci i odwagi w po-
dejmowaniu tego wysi³ku. 

Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e bitwa prze-
ciwko AIDS domaga siê spokoju,
wspó³czucia i poczucia sensu – spoko-
ju, gdy¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e strach jest
wrogiem s³usznych decyzji, wspó³czu-
cia dla wszystkich ofiar AIDS oraz po-
czucia sensu dla zrozumienia i chêci
efektywnej walki z tym g³ównym za-
gro¿eniem zdrowia spo³ecznego (...). 

Ronald Reagan
(za: HLI Reports, 11/1987, str. 10) 

Miesi¹c uœwiadamiania 
i zapobiegania AIDS
1987

Proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki  

(fragmenty) 

Ronald Reagan:

(...) W kwestii zapobiegania AIDS medycyna i moralnoœæ ucz¹ tego samego. Naczelny lekarz
powiedzia³ wszystkim Amerykanom, ¿e najlepsz¹ drog¹ zapobiegania AIDS jest powstrzyma-
nie siê od aktywnoœci seksualnej a¿ do wieku dojrza³ego, a nastêpnie ograniczenie wspó³¿y-
cia seksualnego do relacji monogamicznych opartych na zasadzie wzajemnej wiernoœci. 

Ksi¹¿ka ks.
prof. Œledzianow-
skiego rozpoczy-
na siê od drama-
tycznych wyznañ
Erwina, który by³
chory na AIDS.
Gdy ksi¹¿ka ta
by³a przygotowy-

wana do druku, Erwin ju¿ nie ¿y³. Opowieœæ
Erwina dotyczy jego ¿ycia, zmagañ ze
œmierteln¹ chorob¹, a tak¿e nawrócenia. Ta
czêœæ jest najbardziej poruszaj¹ca dziêki
swojemu autentyzmowi. 

Rozdzia³ drugi opracowania poœwiê-
cony jest badaniom nad wirusem, chorob¹
oraz poszukiwaniom leku b¹dŸ szczepionki.

Szczególnie ciekawy jest rozdzia³ trzeci,
zatytu³owany „AIDS zbiera œmiertelne
¿niwo w œwiecie kultury”, w którym jasno
ukazano, ¿e okreœlony styl ¿ycia poci¹ga
za sob¹ zwiêkszone ryzyko zaka¿enia
HIV. Ludzie zagubieni w narkotykach czy
¿yj¹cy w wyj¹tkowo rozwi¹z³ych œrodo-
wiskach s¹ bardzo czêsto ofiarami AIDS.
Rozdzia³ czwarty ksi¹¿ki sygnalizuje pro-
blematykê, omówion¹ bardziej szcze-
gó³owo w bie¿¹cym numerze „S³u¿by
¯yciu”, a mianowicie fa³szywoœæ propa-
gandy „bezpiecznego seksu”. W rozdziale
„Koœció³ katolicki wobec AIDS” ukazano
zarówno pochylenie siê Koœcio³a nad cho-
rymi na AIDS, jak i jednoznaczn¹ postawê
katolików w kwestii zapobiegania tej

œmiertelnej chorobie – jedynie czystoœæ
przedma³¿eñska, a nastêpnie wiernoœæ
w ma³¿eñstwie s¹ skutecznymi sposobami
zahamowania tej straszliwej epidemii.
Ostatnia czêœæ ksi¹¿ki dotyczy problemu
AIDS w naszym kraju. 

Ksi¹¿ka ks. prof. Œledzianowskiego
jest warta polecenia, gdy¿ rzeczowo i ja-
sno omawia najwa¿niejsze aspekty zwi¹-
zane z t¹ najgroŸniejsz¹ epidemi¹ na-
szych czasów. 

Ks. Jan Œledzianowski, AIDS –
œmiertelny przypadek, Wydawnictwo
Jednoœæ, Kielce 1995, cena jednego
egzemplarza – 3,40 z³ (plus koszty
wysy³ki – 6,90 z³)

Ksi¹¿ka dostêpna jest w dziale
sprzeda¿y wydawnictwa – tel. (041)
3449863, ul. Jana Paw³a II nr 4, 25-013
Kielce.

Œmiertelny przypadek

R E C E N Z J A
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Drodzy Przyjaciele! 
Aktualny numer „S³u¿by ¯yciu” poœwiêciliœmy problemowi AIDS – d¿umie XX i XXI wieku. 
Obecnie w skali œwiata obserwujemy ju¿ nie epidemiê, lecz, jak napisa³ prof. dr hab.

med. Zbigniew Ch³ap – pandemiê AIDS. T¹ nadal œmierteln¹ chorob¹ jest dotkniêtych dzi-
siaj na ca³ym œwiecie 36 milionów ludzi. Ogromna wiêkszoœæ z nich umrze w ci¹gu najbli¿-
szych 10 lat. Szczególne ¿niwo œmierci zbiera AIDS w Afryce wschodniej i po³udniowej.
Ostatnie lata przynosz¹ zatrwa¿aj¹cy wzrost zachorowañ w krajach wschodnioeuropejskich
a tak¿e w krajach zachodnich (por. str. 4 i 5). 

AIDS przenoszony g³ównie drog¹ p³ciow¹, rozpowszechnia siê szczególnie w œrodowi-
skach homoseksualistów, narkomanów i prostytutek. W literaturze medycznej zaliczany jest
do chorób wenerycznych, chocia¿ podkreœla siê, ¿e zakaziæ siê mo¿na przez transfuzjê krwi
z wirusem HIV czy te¿ poprzez przekazanie wirusa dzieciom nie narodzonym czy ju¿ nie-
mowlêtom – przez zara¿one matki. 

Mimo ogromnych nak³adów finansowych i zaanga¿owania setek naukowców w prace nad
wynalezieniem skutecznej szczepionki i lekarstwa, nie uda³o siê osi¹gn¹æ pozytywnych rezulta-
tów. AIDS nadal pozostaje chorob¹, na któr¹ nie ma szczepionki. W tej sytuacji szczególnego,
wrêcz decyduj¹cego o ¿yciu milionów ludzi na ca³ym œwiecie znaczenia, nabiera sprawa w³aœci-
wej profilaktyki. 

Uczciwi lekarze, specjaliœci podkreœlaj¹: jedyn¹ drog¹ skutecznej profilaktyki jest absty-
nencja seksualna: czystoœæ przedma³¿eñska i wiernoœæ ma³¿eñska. 

W dokumencie Œwiatowej Organizacji Zdrowia napisano: „Abstynencja jest najbezpiecz-
niejsz¹ form¹ zapobiegania HIV przenoszonemu drog¹ kontaktów seksualnych” (por. str. 13). 

U. S. Food and Drug Administration w 1998 roku poda³a: „Abstynencja i wzajemne mo-
nogamiczne stosunki seksualne z osob¹ nie zaka¿on¹ zapewniaj¹ najlepsz¹ i jedyn¹ stupro-
centow¹ ochronê przed zaka¿eniem tym wirusem”.

Przypomnijmy w tym miejscu fragment proklamacji b. prezydenta USA Ronalda Reaga-
na na temat AIDS, który w swym oficjalnym dokumencie napisa³: „W kwestii zapobiegania
AIDS medycyna i moralnoœæ ucz¹ tego samego. Naczelny lekarz (red.: odpowiednik polskie-
go ministra zdrowia) powiedzia³ wszystkim Amerykanom, ¿e najlepsz¹ drog¹ zapobiegania
AIDS jest powstrzymanie siê od aktywnoœci seksualnej a¿ do wieku dojrza³ego, a nastêpnie
ograniczenie wspó³¿ycia seksualnego do relacji monogamicznych opartych na zasadzie wza-
jemnej wiernoœci”.

Przez wiele lat w mediach propagowano fa³szywy pogl¹d, jakoby prezerwatywa by³a
skutecznym œrodkiem zabezpieczaj¹cym przed wirusem HIV. Ukuto slogan „safe sex”, „bez-
pieczny seks”, który propagowano na wiele sposobów. 

W obszernym artykule pt. „Prewencja AIDS: prezerwatywa i jej skutecznoœæ” omówili-
œmy najnowsz¹ literaturê œwiatow¹ na ten temat: wniosek jest jeden: prezerwatywa nie sta-
nowi skutecznego zabezpieczenia przed t¹ œmierteln¹ chorob¹, co wiêcej jak w ubieg³ym ro-
ku napisano w chyba najbardziej presti¿owym czasopiœmie medycznym Lancet; „Intensyw-
na polityka promowania prezerwatyw mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu a nie spadku ryzyka
zwi¹zanego z podejmowaniem stosunków seksualnych bez zabezpieczenia, gdy¿ ma nieza-
mierzony efekt zachêcania do wiêkszej aktywnoœci seksualnej”. Z tego opracowania przyto-
czê tutaj tylko jedn¹ dan¹ liczbow¹: wg Family Planning Perspectives (nr 31/2 1999) sku-
tecznoœæ prezerwatywy jako œrodka antykoncepcyjnego wœród m³odych, niezamê¿nych ko-
biet wynosi tylko 30 – 60 procent... 

A przecie¿ œrednica plemnika jest ok. 450 razy wiêksza od œrednicy wirusa HIV i kobieta mo-
¿e zajœæ w ci¹¿ê tylko przez kilka dni w miesi¹cu, a zaraziæ wirusem HIV przez wszystkie dni.

Ile osób zarazi³o siê ostatnio w Polsce w wyniku fa³szywej kampanii promuj¹cej prezer-
watywy jako rzekomo skuteczny œrodek zabezpieczaj¹cy? 

Czy bêdziemy mieli w Polsce falê procesów s¹dowych, czy chorzy na AIDS, którzy za-
chorowali na tê œmierteln¹ chorobê stosuj¹c prezerwatywy, domagaæ siê bêd¹ wielkich od-
szkodowañ od producentów prezerwatyw oraz autorów i propagatorów fa³szywych sloga-
nów nt. „bezpiecznego seksu”? 

Istnieje pilna potrzeba w skali spo³ecznej zdemaskowania œmiertelnego oszustwa o „bezpiecz-
nym seksie” i propagowania takich zachowañ seksualnych jak: czystoœæ przedma³¿eñska i wier-
noœæ ma³¿eñska, które rzeczywiœcie stanowi¹ skuteczn¹ profilaktykê d¿umy XXI wieku: AIDS. 

dr in¿. Antoni Ziêba, redaktor naczelny

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów,
nadawania tytu³ów oraz œródtytu³ów oraz przekazy-
wania praw autorskich do publikowanych artyku³ów
innym redakcjom i organizacjom pro-life. Tekstów
niezamówionych nie odsy³amy.
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Specyfika pandemii 
HIV i AIDS

Nieznane przyczyny i mechanizmy
szerzenia siê zaka¿enia wirusem HIV
i choroby AIDS oraz jej gwa³towny
pochód przez ca³y œwiat sprawi³y, ¿e
od pocz¹tku towarzyszy³y im ró¿ne,
czêsto fa³szywe pogl¹dy, irracjonalne
lêki przenikaj¹ce do spo³eczeñstwa
i utrwalaj¹ce siê w formie szkodliwych
mitów. 

Najwy¿szy czas, aby zerwaæ z tymi
mitami i aby do jak najszerszych krêgów
spo³eczeñstwa, zw³aszcza ca³ego m³ode-
go pokolenia, dociera³y prawdziwe in-
formacje i odpowiedzialne wskazania
profilaktyczne. 

Mimo ogromnych wysi³ków badaw-
czych i niezwykle kosztownych dzia³añ
profilaktyczno-terapeutycznych, sytu-
acja epidemiologiczna nadal
jest bardzo powa¿na [6]: 

n Wed³ug prognoz Biura
ds. AIDS Œwiatowej Organi-
zacji Zdrowia, w nadchodz¹-
cym dziesiêcioleciu mo¿na
siê spodziewaæ wzrostu dyna-
miki tej pandemii. Wspó³cze-
œnie oblicza siê, ¿e 

codziennie na œwiecie
dochodzi do 16 tys.
nowych zaka¿eñ. 

Szczególnie niepokoj¹ce
jest, ¿e w populacji od 15–49
roku ¿ycia zaka¿enie to wystêpuje u co
setnej osoby. 

n Rokowanie w przypadkach zaka-
¿eñ HIV jest wci¹¿ niepomyœlne. Ana-
litycy twierdz¹, i¿ wiêkszoœæ z obec-
nie zaka¿onych HIV umrze w ci¹gu 10
lat (w skali œwiatowej). Trzeba jasno
powiedzieæ: choroba AIDS jest
w chwili obecnej nieuleczalna, choæ
poczyniono znaczne postêpy tera-
peutyczne dotycz¹ce hamowania roz-

woju i skutków wiremii wg programu
HAART i innych testowanych obecnie
metod. 

n Uœwiadamianie w zakresie AIDS
i promocja zdrowia s¹ zdecydowanie
niewystarczaj¹ce, zw³aszcza wœród
najubo¿szych, niewykszta³conych
warstw spo³ecznych. Wiêkszoœæ staty-
styk podaje, i¿ w przewa¿aj¹cej liczbie
przypadków chorzy nie zdaj¹ sobie
sprawy z zaka¿enia, a znaczna czêœæ
zataja zaka¿enie, co ma oczywiste
groŸne nastêpstwa dla rozprzestrzenia-
nia siê choroby [3]. 

Ostatnie dane epidemiologicz-
ne z 2000 roku oceniaj¹ liczbê
ludzi ¿yj¹cych z HIV/AIDS na
œwiecie na oko³o 36,1 miliona. 

Nale¿y zdawaæ sobie sprawê z te-
go, ¿e cyfra ta jest znacznie zani¿ona
ze wzglêdów podanych powy¿ej.

Rozmieszczenie geograficzne pande-
mii HIV/AIDS przedstawia ryc. 1. wg Kra-
jowego Centrum ds. AIDS w Warszawie. 

Ka¿dy z tych obszarów posiada pew-
n¹ w³asn¹ charakterystykê, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê czynniki determinuj¹ce rozwój
wspó³czesnych lokalnych epidemii. S¹
to (cyt. wg [6]): 

n Z³e warunki socjoekonomiczne –
w Afryce i w Azji stanowi¹ g³ówn¹
przyczynê bardzo szybkiego rozprze-
strzeniania siê choroby i ogromnej
œmiertelnoœci. Np. w Afryce Wschod-
niej 40 proc. dzieci straci³o rodziców
przed ukoñczeniem 15 roku ¿ycia.
W Afryce ¿yje ponad 2/3 wszystkich za-
ka¿onych HIV na œwiecie, w tym a¿
4/5 kobiet, co sprawia, ¿e zaka¿enie po-
tomstwa jest regu³¹ (wertykalnie drog¹
krwi, przez ³o¿ysko oraz karmienie pier-
si¹), a mali Afrykañczycy stanowi¹ oko-
³o 87 proc. wszystkich zaka¿onych dzie-
ci na œwiecie. 

n Szeroko rozprzestrzeniona prosty-
tucja i narkomania – stanowi¹ pierwotne
przyczyny narastaj¹cych zaka¿eñ HIV
w Azji, zw³aszcza Po³udniowo-Wscho-
dniej. Równie¿ w Chinach wystêpuje ten
sam problem. 

n Homoseksualizm –
w Ameryce Po³udniowej,
a zw³aszcza na Karaibach
zwraca uwagê dominowanie
zaka¿eñ wœród homoseksu-
alistów, a w mniejszym stop-
niu wœród narkomanów. Po-
dobnie kszta³tuj¹ siê zaka¿e-
nia HIV u homoseksualistów
w Stanach Zjednoczonych.
Jednoczeœnie od kilku lat ob-
serwuje siê wzrost nowych
zaka¿eñ heteroseksualnych
u m³odych kobiet, oraz ogól-
ne tendencje spadkowe za-
ka¿eñ HIV, w tym spadek
zaka¿eñ wertykalnych. Tren-

dy te dotycz¹ równie¿ krajów Europy
Zachodniej. 

n Szybki rozwój narkomanii i pro-
stytucji (wraz ze wzrostem chorób we-
nerycznych) – w krajach by³ego Zwi¹z-
ku Radzieckiego ma niew¹tpliwie
zwi¹zek z pojawieniem siê epidemii
nowych przypadków HIV/AIDS (na
Ukrainie ponad 110 tys., Federacji Ro-
syjskiej – ponad 40 tys. wg oficjalnych
danych). 

Prof. dr hab. Zbigniew Ch³ap

Przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Problemy zaka¿eñ HIV i choroby AIDS
w Polsce

Ryc. 1. Rozmieszczenie geograficzne pandemii HIV/AIDS
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Charakterystyka sytuacji w za-
kresie zaka¿eñ HIV/AIDS w Pol-
sce

Na tle tej ponurej statystyki œwiato-
wej, sytuacjê w Polsce mo¿na uznaæ za
w miarê ustabilizowan¹. 

Najnowsze liczbowe dane na temat
zaka¿eñ HIV/AIDS przedstawia poni¿-
sze zestawienie (wg Krajowego Centrum
ds. AIDS w Warszawie): 

Szacunkowe obliczenia odnoœnie
osób ¿yj¹cych z HIV i AIDS s¹ jednak
znacznie (dwu-, trzykrotnie) wy¿sze
w stosunku do danych oficjalnych. 

Nastêpuj¹ce okolicznoœci mog¹ okre-
œlaæ aktualny stan w naszym kraju: 

n Najwiêksz¹ grupê (70 proc.)
stanowi¹ nadal narkomani przyj-
muj¹cy do¿ylnie œrodki odurzaj¹ce
i s¹ oni grup¹ stosunkowo najlepiej
kontrolowan¹ („policzaln¹”); 

n Obserwuje siê tendencje
wzrostu zaka¿eñ HIV wœród kobiet
i dzieci. Niestety, nie ma polskich
szczegó³owych opracowañ o trans-
misji HIV na drodze heteroseksual-
nej, co by³oby bardzo wa¿ne
w zwi¹zku z niebezpieczn¹ liberali-
zacj¹ zachowañ seksualnych w kra-
ju, czego dowodem mo¿e byæ roz-
wój ró¿nych form tzw. agencji to-
warzyskich. Nie ma równie¿ publi-
kacji nt. zaka¿eñ HIV w œrodowi-
skach homoseksualistów w Polsce; 

n Stan uœwiadomienia naszego
spo³eczeñstwa w zakresie
HIV/AIDS, w porównaniu z kraja-
mi Zachodniej Europy, pozostawia
wiele do ¿yczenia. Spotykamy siê nadal
z objawami nieuzasadnionego lêku przed
zaka¿eniem np. przez podawanie rêki lub
przez przebywanie w pomieszczeniu
z chorym, co, w rzadkich na szczêœcie
przypadkach, mog³o przeradzaæ siê
w agresjê przeciw chorym, tendencje do
ich izolowania, niezatrudniania itp.

Truizmem wprost wydaje siê sta³e
nawo³ywanie do poszerzenia dzia³añ
informacyjno-wychowawczych w odnie-
sieniu do m³odego pokolenia Polaków.
Trzeba bezwzglêdnie wszelkimi œrodka-
mi wspieraæ te inicjatywy krajowe, za-
równo rz¹dowe, samorz¹dowe i spo³ecz-
ne, które maj¹ na celu przekazanie racjo-
nalnej i rzetelnej wiedzy o mechani-
zmach rozwoju AIDS, mo¿liwoœciach
chronienia siê przed zaka¿eniem (jednak
bez wyj¹tkowo prymitywnego i niebez-
piecznego uproszczenia, nb. spotykane-
go w wielu publikacjach, o tym, ¿e: „pre-
zerwatywa zabezpiecza przed AIDS”). 

Jednoczeœnie musi siê wpa-
jaæ, tak potrzebne dziœ prze-
konania o koniecznej tole-
rancji w stosunku do osób
zaka¿onych, do uznania ich
ludzkich praw do ¿ycia
w rodzinie i spo³eczeñstwie
[2, 9]. 

Oczywiœcie jest te¿ druga strona me-
dalu, tzn. nasze oczekiwania, ¿e osoby
podejrzewaj¹ce, i¿ s¹ zaka¿one, zdobêd¹
siê na odwagê ujawniania tych obaw
przed lekarzem, a w wypadku ich po-
twierdzenia bêd¹ kierowaæ siê poczu-

ciem odpowiedzialnoœci wobec drugiej
osoby, czêsto nieœwiadomej tak powa¿-
nego zagro¿enia. 

Wyniki wielu ankiet przeprowadza-
nych wœród m³odzie¿y w ró¿nym wieku
w Polsce, ujawni³y niepokoj¹co wysoki
procent m³odych ludzi zdobywaj¹cych
informacje o ¿yciu seksualnym i zaka¿e-
niach HIV, niestety nie zawsze prawdzi-
wych, g³ównie od rówieœników [1, 12]. 

Promocja zdrowia, 
profilaktyka i leczenie 
antyretrowirusowe

W latach 1999–2000 nast¹pi³ w Pol-
sce wyraŸny wzrost zakresu przekazy-
wanych informacji, a zw³aszcza publika-
cji na temat zaka¿enia wirusem HIV na-
le¿¹cym do grupy retrowirusów. S¹ one
przeznaczone zarówno dla lekarzy, np.
„Zaka¿enia HIV i AIDS w praktyce le-

karskiej”, pod redakcj¹ prof. W. Haloty
[6] oraz „Poradnictwo przed- i potesto-
we” prof. A. G³adysza [3], jak i dla cho-
rych, np. „¯yæ z wirusem” pod redakcj¹
Ireny G³owaczewskiej [5], a tak¿e ca³a
seria opracowañ „AIDS i Prawo”, poru-
szaj¹ca wiele wa¿nych problemów np.
AIDS i prawo rodzinne, odpowiedzial-
noœæ odszkodowawcza za zaka¿enia
HIV, HIV i AIDS w zak³adach karnych
i inne [7, 10, 11]. 

Mamy równie¿ polskie specjali-
styczne pismo pt. „Problemy HIV
i AIDS” na bardzo dobrym poziomie.
Pojawi³o siê tak¿e wiele broszur i ulo-
tek ogólnie dostêpnych, wydawanych
przez ró¿ne instytucje rz¹dowe i poza-
rz¹dowe zajmuj¹ce siê tym problemem,

a których adresy mo¿na znaleŸæ
m.in. na stronach internetowych
(http://www.aids.gov.pl/biuro/in-
dex2.htm) Krajowego Centrum
ds. AIDS w Warszawie, ul. Samso-
nowska 1, tel. (022) 641 83 01. 

Uwa¿ny czytelnik prasy in-
formacyjnej na temat HIV/AIDS,
nie tylko polskiej, ³atwo dostrze-
¿e pewien korzystny zwrot w za-
kresie postulowanych, prioryte-
towych dzia³añ w ochronie zdro-
wia i profilaktyce. 

Otó¿ do niedawna, stosowa-
nie prezerwatywy by³o przedsta-
wiane, jak wspomnia³em, jako
„zabezpieczaj¹ce przed AIDS”,
co jest stwierdzeniem ryzykow-
nym i nieodpowiedzialnym.
Obecnie coraz czêœciej spotyka-
my siê z opiniami lekarzy, biolo-

gów, specjalistów w dziedzinie epide-
miologii AIDS, którzy wyraŸnie podkre-
œlaj¹, ¿e podstawowym warunkiem po-
wodzenia akcji profilaktycznych jest wy-
chowanie cz³owieka w poszanowaniu
swojego i cudzego zdrowia. 

W przypadkach HIV/AIDS wymaga
to „przeorientowania w³asnego stosunku
do ¿ycia seksualnego” i przyjêcie do
œwiadomoœci faktu, ¿e 

jedynym najpewniejszym
sposobem ochrony przed za-
ka¿eniem HIV s¹ po prostu
abstynencja i monogamia, 

o czym pisze prof. W. Halota [6]. 
Oczywiœcie ten kierunek profilakty-

ki: wychowania w poszanowaniu zdro-
wia i ¿ycia ma najwiêksze szanse popra-
wy sytuacji zagro¿enia HIV/AIDS, choæ

Dane od pocz¹tku epidemii do koñca lutego 2001 roku
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trzeba przyznaæ, ¿e droga jest d³uga
i trudna, zw³aszcza, ¿e obecne bardzo
silne trendy liberalne w pedagogice, me-
diach i prawie sugeruj¹, szczególnie
m³odemu cz³owiekowi, postawy zwal-
niaj¹ce go z odpowiedzialnoœci osobi-
stej, tym samym ograniczaj¹ i oddalaj¹
spodziewane efekty zmiany postaw mo-
ralnych obecnego pokolenia. 

Jak wspomniano, w Polsce dzia³ania
na rzecz ochrony cz³owieka zdrowego,
jak i pomoc lekarsk¹ ludziom
z HIV/AIDS prowadz¹ liczne, wyspecja-
lizowane placówki s³u¿by zdrowia, zlo-
kalizowane z regu³y przy uniwersytec-
kich klinikach chorób zakaŸnych lub
w ka¿dym oddziale zakaŸnym czy przy-
chodni szpitali wojewódzkich z odpo-
wiednio przeszkolonym personelem [4].
Bli¿ej chorego cz³owieka staraj¹ siê byæ
organizacje pozarz¹dowe, których jest

w Polsce kilkadziesi¹t [5]. Jedn¹ z naj-
bardziej aktywnie wspieraj¹cych ludzi
¿yj¹cych z HIV jest Polska Fundacja Po-
mocy Humanitarnej Res Humanae, po-
wsta³a w 1993 roku z inicjatywy ksiêdza
Arkadiusza Nowaka (00-672 Warszawa,
ul. Piêkna 64a, tel. /fax. (022) 626 86 59
podejmuj¹ca równie¿ zadania hospicyjne
dla osób z HIV/AIDS. Zapewnienie tym
osobom „dachu nad g³ow¹” jest w na-
szych warunkach jedynym wyjœciem
i ludzkim odruchem serca. Dlatego te¿
m.in. Oddzia³ Dolnoœl¹ski Stowarzysze-
nia „Lekarze Nadziei” podj¹³ siê prowa-
dzenia we Wroc³awiu tzw. Domu Socjal-
nego przy ul. Reymonta 8 dla rodzin,
których cz³onkowie s¹ zaka¿eni HIV. 

Terapia antyretrowirusowa w za-
ka¿eniach HIV

Wprowadzenie przed kilku laty in-
tensywnej terapii wielolekowej (HA-
ART) stosowanej tak¿e w Polsce od
1996 roku, jest wielkim osi¹gniêciem
medycyny, które mo¿na sprowadziæ do
nastêpuj¹cych efektów: obni¿enia wire-
mii HIV do poziomu niewykrywalnych
stê¿eñ wirusa we krwi, opóŸnienie postê-
pu choroby, ograniczenie zaka¿eñ opor-
tunistycznych (wspó³towarzysz¹cych in-
fekcji HIV – niektóre grzybice, gruŸlica,
pneumocystoza i inne), a w rezultacie
obni¿enie œmiertelnoœci i przed³u¿enie
¿ycia. 

Niestety nie mo¿na mówiæ o radykal-
nym wyleczeniu ze wzglêdu na liczne
przyczyny, które mog¹ byæ zwi¹zane
z w³asnoœciami wirusa (HIV1, HIV2),
z istnieniem w organizmie rezerwuarów
latentnie zaka¿onych limfocytów CD4
o bardzo d³ugim okresie ¿ycia, a tak¿e
z póŸnym rozpoczêciem leczenia (po-
winno byæ wdra¿ane zaraz po wykryciu
wirusa HIV) lub leczeniem nieregularnie
prowadzonym, czêsto z winy niezdyscy-
plinowanych pacjentów, u których mo¿e
wyst¹piæ lekoopornoœæ [6,4]. Czynione
s¹ ogromne wysi³ki dla znalezienia in-
nych metod leczenia opartych o modu-
lacjê odpowiedzi immunologicznej
(np. przez interleukiny), wspomaganie
tej reakcji przez chemokiny, które s¹
cz¹stkami powoduj¹cymi przyci¹ganie
do miejsca zaka¿enia tych komórek, któ-
re bior¹ udzia³ w odpowiedzi immnolo-
gicznej, lub np. przez indukowanie tzw.
apoptozy (czyli programowanej œmierci)
w komórkach, które s¹ zaka¿one HIV
i wiele innych obiecuj¹cych prób. 

Wszystkie te prace prowadzone
przez liczne laboratoria naukowe s¹ na

razie w stadium eksperymentu, a ca³y
œwiat czeka na wyprodukowanie szcze-
pionki zawieraj¹cej ró¿ne antygeny HIV
i czynne cz¹stki o dzia³aniu przeciwwi-
rusowym immomoduluj¹cym. Czy spo-
woduje ona zlikwidowanie problemu
HIV/AIDS? Sprawa jest nadal otwarta. 

Natomiast w Polsce, jak wynika z opi-
nii specjalistów, odczuwalny jest pewien
brak koordynacji i wspó³pracy miêdzy
licznymi oœrodkami zajmuj¹cymi siê reje-
stracj¹ i diagnostyk¹ nowych zaka¿eñ. 

Dotkliwym problemem jest niewy-
starczaj¹ce finansowanie wczesnej dia-
gnostyki, które uniemo¿liwia w³aœciw¹
klasyfikacjê osób HIV (+) do leczenia 
[1, 4]. Ta sytuacja musi ulec poprawie. 

Pandemia HIV/AIDS wstrz¹snê³a ca-
³¹ wspó³czesn¹ cywilizacj¹: miliony
zmar³ych i miliony tych, którzy zgin¹
niebawem, niewinne ofiary, w tym setki
tysiêcy dzieci, wyraŸne naruszanie praw
naturalnych i zasad moralnych w spo³e-
czeñstwach – czy to nie wystarczy, aby
nast¹pi³o opamiêtanie? 

oprac. A.C.
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AIDS – zachorowania wg wieku 

WIEK SUMA %
ogó³em 839
0 – 4 12 1,4
5 – 9 0 0,0

10 – 14 2 0,2
15 – 19 5 0,6
20 – 24 68 8,1
25 – 29 171 20,4
30 – 34 191 22,8
35 – 39 156 18,6
40 – 49 169 20,1
50 – 59 49 5,8

60+ 16 1,9

AIDS – zachorowania wg sposobu
zara¿enia

GRUPA SUMA %
ogó³em 839
hetero 121 14,4

homo/bi 221 26,3
narkotyki 421 50,2

krew 8 1,0
wertykalnie 11 1,3

nieznane 57 6,8

POLSKA:

hetero - zaka¿enie podczas stosunku
heteroseksualnego, homo/bi – podczas
stosunku homoseksualnego, 
wertykalnie – zaka¿enie dziecka przez
matkê podczas ci¹¿y, porodu lub karmienia
piersi¹

za: UNAIDS/WHO Epidemiological Fact Sheet, 2000
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dy zanotowano pierwsze
przypadki zaka¿enia HIV, nie
wiedziano, co jest przyczyn¹

szerz¹cej siê pocz¹tkowo g³ównie
wœród homoseksualistów choroby, któ-
ra przebiega³a pod postaci¹ ciê¿kiego
upoœledzenia odpornoœci oraz zwi¹za-
nych z tym zaka¿eñ i nowotworów. Po
pewnym czasie okaza³o siê, ¿e nie do-
tyczy ona tylko homoseksualistów, lecz
tak¿e hemofilików, osób przyjmuj¹-
cych narkotyki drog¹ do¿yln¹ oraz pro-
stytutek. HIV (Human Immunodefi-
ciency Virus), czyli ludzki wirus upo-
œledzenia odpornoœci zosta³ zidentyfi-
kowany w roku 1983 we Francji
przez Luca Montagnier, a kilka mie-
siêcy póŸniej (w 1984 r.) w USA przez
Roberta Gallo [1,2]. W Polsce pierw-
sze przypadki zaka¿eñ HIV wykryto
w roku 1985, a AIDS rozpoznano po
raz pierwszy rok póŸniej [4,7]. W 1985
roku wprowadzono pierwsze testy sero-
logiczne wykrywaj¹ce przeciwcia³a
skierowane przeciwko HIV (anty-
-HIV). Nieco póŸniej od prostytutek
afrykañskich wyizolowano drugi wirus
zwi¹zany z AIDS i nazwano go HIV-2,
dla odró¿nienia od pierwszego nazwa-
nego HIV-1. Obecnie w diagnostyce
zaka¿eñ HIV stosowane s¹ testy wykry-
waj¹ce oba rodzaje wirusa. Zaka¿enia
HIV-1 dominuj¹ w Europie, Azji
i Ameryce, natomiast HIV-2 w Afryce
Zachodniej [1,5]. Stwierdzono, ¿e HIV-
2 jest mniej patogenny oraz ¿e zaka¿e-
nie nim przebiega ³agodniej i póŸniej
prowadzi do rozwoju AIDS ni¿ zaka¿e-
nie HIV-1 [9,10]. Pochodzenie wirusa
HIV nie zosta³o ostatecznie wyjaœnio-
ne; przypuszcza siê, ¿e jest on wyni-
kiem mutacji retrowirusów wystêpu-
j¹cych w Afryce u ma³p, którymi na-
stêpnie zarazi³ siê cz³owiek [9]. 

Budowa HIV

Wirusy s¹ jedn¹ z najprostszych form
¿ycia – to paso¿yty wewn¹trzkomórko-
we. Wirus zaka¿a komórkê po po³¹cze-
niu siê z w³aœciwymi dla niego recepto-
rami na jej powierzchni; komórka zaka-
¿ona wirusem zostaje wykorzystana do
replikacji (produkowania) wirusowego
kwasu nukleinowego i do produkcji jego
bia³ek, a nastêpnie potomnych wirusów,
które opuszczaj¹ komórkê i zaka¿aj¹ na-
stêpne. Losy zaka¿onej komórki mog¹
byæ ró¿ne: nastêpuje jej œmieræ, a jeœli
prze¿ywa, produkuje cz¹stki wirusowe
albo potomne wirusy w postaci latentnej
(uœpionej – materia³ genetyczny wirusa
jest ukryty w komórce, ale komórka nie
produkuje wirusów): przechowuje wiru-
sa, który mo¿e siê w ka¿dej chwili uak-
tywniæ. 

HIV nale¿y do rodziny Retroviridae
i podrodziny Lentiviridae, wirusów po-
wolnych. Zaka¿enie t¹ grup¹ wirusów ce-
chuje d³ugi okres utajenia. Przypuszcza
siê, ¿e zaka¿enia HIV wystêpowa³y
znacznie wczeœniej, zanim rozpoznano
pierwsze przypadki AIDS, tzn. ju¿ w la-
tach 50. Potwierdzaj¹ to badania surowic
od mieszkañców Afryki z tamtych lat [10]. 

Na podstawie ró¿nic w budowie
os³onki wirusa wyodrêbniono podtypy
HIV specyficzne dla ró¿nych regionów
œwiata: np. A jest wykrywany w Afryce,
Europie i w Stanach Zjednoczonych, B
w USA i w Europie, C w Indiach oraz
w Œrodkowej i Po³udniowej Afryce [9],
a E w krajach Azji [1]. Do koñca 1997
roku wykryto 11 podtypów HIV-1
i 6 podtypów HIV-2. Przypuszcza siê, ¿e
poszczególne podtypy HIV mog¹ cha-
rakteryzowaæ siê ró¿n¹ zakaŸnoœci¹: po-
dejrzewa siê, ¿e podtyp C powoduj¹cy
zaka¿enia w Afryce po³udniowej mo¿e

byæ ³atwiej przenoszony drog¹ kontak-
tów heteroseksualnych ni¿ inne podtypy,
co mo¿e czêœciowo t³umaczyæ jego szyb-
kie i masywne rozprzestrzenianie siê
w tamtym regionie [9]. 

HIV jest bardzo wra¿liwy na dzia-
³anie czynników œrodowiska zewnêtrz-
nego i œrodki dezynfekcyjne. Poza or-
ganizmem cz³owieka szybko traci zja-
dliwoœæ. Na zanieczyszczonej krwi¹
strzykawce w œrodowisku wilgotnym
i temperaturze otoczenia mo¿e prze¿yæ
kilka godzin. 70 proc. alkohol etylowy
zabija HIV po 1-4 minutach, preparaty
zawieraj¹ce chlor, jak np. ACE, zabijaj¹
go po ok. 15 min., równie¿ gotowanie
zabija HIV: w temp. 56 OC ginie on po
30 min. [6,10]. 

Diagnostyka zaka¿eñ HIV

Podstawow¹ metod¹ wykrywania za-
ka¿eñ HIV jest diagnostyka serologiczna
polegaj¹ca na wykrywaniu przeciwcia³
skierowanych przeciwko wirusowi
(anty-HIV). Osoba zaka¿ona wytwarza
bowiem przeciwcia³a przeciw HIV, nie
powoduj¹ one jednak jego eliminacji. Po
zaka¿eniu musi up³yn¹æ pewien czas, za-
nim pojawi¹ siê przeciwcia³a antywiru-
sowe: dla zaka¿eñ HIV mo¿e on siêgaæ
nawet kilku czy kilkunastu miesiêcy, jed-
nak u wiêkszoœci zaka¿onych przeciw-
cia³a anty-HIV pojawiaj¹ siê po okre-
sie od 6 tygodni do 3 miesiêcy po zaka-
¿eniu [1,8]. Okres ten, zwany okien-
kiem serologicznym, jest szczególnie
niebezpieczny, bo chocia¿ osoba zaka-
¿ona jest wysoce zakaŸna (du¿a iloœæ
HIV w p³ynach ustrojowych), jej iden-
tyfikacja mo¿e byæ niewykonalna przy
pomocy rutynowych testów, poniewa¿
nie wytworzy³a jeszcze przeciwcia³. 

HIV
Budowa HIV l Diagnostyka zaka¿eñ HIV l Mechanizm zaka¿enia HIV

l Przebieg zaka¿enia HIV l Leczenie zaka¿eñ HIV

l Zaka¿enia HIV u matki i u dziecka – zaka¿enia wertykalne

H u m a n  I m m u n o d e f i c i e n c y  V i r u s

H u m a n  I m m u n o d e f i c i e n c y  V i r u s

H u m a n  I m m u n o d e f i c i e n c y  V i r u s

G
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Przeciwcia³a anty-HIV wykrywa siê
metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA –
enzyme linked immunosorbent assay)
w surowicy krwi i jest to podstawowa
metoda diagnostyki tego zaka¿enia.
W przypadku uzyskania dodatniego wy-
niku testu ELISA, wykonuje siê siê testy
potwierdzenia, aby go zweryfikowaæ.
Najczêœciej stosuje siê test Western Blot
(WB), który równie¿ wykrywa przeciw-
cia³a, ale jest bardziej swoisty, dostarcza
wiêcej informacji, kosztuje tak¿e wiêcej
ni¿ test ELISA. Badania serologiczne s¹
obarczone mo¿liwoœci¹ otrzymania wy-
ników nieprawdziwych, zazwyczaj fa³-
szywie dodatnich, dlatego zawsze ko-
nieczna jest weryfikacja dodatniego wy-
niku testu ELISA testem WB. Testy te
nie s¹ przydatne we wczesnym okresie
zaka¿enia (podczas okienka serologicz-
nego), kiedy nie ma jeszcze odpowied-
niego poziomu przeciwcia³ anty-HIV.
Alternatyw¹ mog¹ byæ wówczas testy
wykrywaj¹ce wirusowe bia³ka struktu-
ralne (antygen p24) i wirusowy materia³
genetyczny (PCR) lub hodowle komór-
kowe wirusa. S¹ to testy drogie i nie
stosowane rutynowo; wykonuje siê je
w celu wykrycia wczesnego zaka¿enia
HIV przed pojawieniem siê przeciwcia³,
u niemowl¹t podejrzanych o zaka¿enie
wertykalne, w przypadku ekspozycji za-
wodowej w s³u¿bie zdrowia czy u ofiar
przemocy ze strony osób zaka¿onych
HIV. Antygen p24 mo¿na wykryæ w su-
rowicy krwi w okresie ostrego zaka¿eni,
jeszcze przed pojawieniem siê przeciw-
cia³, póŸniej u wiêkszoœci osób staje siê
on niewykrywalny a¿ do okresu zaawan-
sowanego zaka¿enia: tu¿ przed lub
w trakcie rozwoju AIDS. Test wykrywa-
j¹cy p24 mo¿e okazaæ siê zawodny ze
wzglêdu na jego zbyt nisk¹ czu³oœæ [1].
Techniki wykrywaj¹ce wirusowy kwas
nukleinowy (PCR) cechuj¹ siê z kolei
wysok¹ czu³oœci¹, co sprzyja wystêpo-
waniu wyników fa³szywie dodatnich [1]. 

W przypadku dzieci matek zaka¿o-
nych HIV metoda hodowli komórko-
wych (wg œwiatowych ocen) pozwala na
pewne zdiagnozowanie niemowl¹t
w okresie do 6 miesi¹ca ¿ycia (do nie-
dawna brak zaka¿enia niemowl¹t ocenia-
no na podstawie utraty matczynych prze-
ciwcia³, co zazwyczaj mia³o miejsce po-
miêdzy 9 a 18 miesi¹cem ¿ycia) [2]. 

Wiêkszoœæ z zaka¿onych na
œwiecie blisko 35 milionów
ludzi nie wie o tym, ¿e jest
zaka¿ona. Szczególnie doty-

czy to krajów Afryki, w któ-
rych epidemia HIV szerzy
siê w zastraszaj¹cym tempie; 

st¹d ogromne znaczenie ma szerokie
udostêpnienie metod diagnostycznych
i poradnictwa pozbawionego stygmaty-
zowania osób zaka¿onych, dostarczaj¹-
cego rzetelnych informacji dotycz¹cych
problemu zaka¿enia HIV i zachêcaj¹ce-
go do przeprowadzania testów w tym
kierunku [15]. 

Mechanizm zaka¿enia HIV

HIV bezpoœrednio uszkadza uk³ady:
immunologiczny i nerwowy. 

Komórkami docelowymi s¹ dla HIV
komórki uk³adu immunologicznego po-
siadaj¹ce receptor CD4: limfocyty T
CD4 (limfocyty te nosz¹ce nazwê od
cz¹steczki CD4, która wystêpuje na ich
powierzchni, odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê
w odpornoœci organizmu), makrofagi,
monocyty, nab³onkowe komórki Langer-
hansa znajduj¹ce siê w skórze; na zaka-
¿enie wra¿liwe s¹ te¿ inne rodzaje komó-
rek np. komórki œródb³onka, komórki
dendrytyczne wêz³ów ch³onnych, ko-
mórki siatkówki, szyjki macicy, nab³on-
ka pochwy, w tym te¿ niektóre nie posia-
daj¹ce receptora CD4, zw³aszcza komór-
ki znajduj¹ce siê w oœrodkowym uk³a-
dzie nerwowym (HIV wykrywa siê
w oœrodkowym uk³adzie nerwowym
u 75–90 proc. osób zaka¿onych bezobja-
wowo) [10]. Prawdopodobnie to zaka¿o-
ne makrofagi poœrednicz¹ w zaka¿aniu
innych komórek organizmu; przypusz-
cza siê te¿, ¿e mechanizm zaka¿enia
z pominiêciem receptora CD4+ mo¿e
odgrywaæ rolê w zaka¿aniu komórek
uk³adu nerwowego [1,7]. 

Zaka¿anie przez HIV (HIV-1) tych
komórek jest procesem wielofazowym.
jego g³ówne etapy to: przy³¹czenie wiru-
sa do powierzchni komórki docelowej,
fuzja wirusa z b³on¹ komórkow¹ za po-
œrednictwem receptorów, uwolnienie wi-
rusowego RNA wewn¹trz komórki,
transkrypcja (przepisanie) wirusowego
RNA na DNA (za pomoc¹ enzymu HIV
tzw. odwrotnej transkryptazy), integracja
wytworzonego DNA z DNA komórki
gospodarza (przy pomocy innego enzy-
mu HIV – integrazy), replikacja (namna-
¿anie) DNA wirusa, produkcja jego
RNA i bia³ek, dojrzewanie wirusa
(w tym uczestniczy trzeci enzym HIV
proteaza) oraz uwolnienie cz¹steczek
HIV i zaka¿anie innych komórek [1].

W ten sposób zaka¿ona komórka jakby
„niechc¹cy” produkuje nowe kopie wiru-
sa. Obecnie stosowane leki przeciw HIV
(leki antyretrowirusowe) maj¹ zatrzymaæ
namna¿anie siê wirusa przez hamowanie
dzia³ania jego dwóch enzymów: odwrot-
nej transkryptazy i proteazy. Wirus po
wnikniêciu do organizmu cz³owieka od-
bywa wiele takich cykli, poniewa¿ jego
czas prze¿ycia wynosi ok. 24-48 godzin. 

Podczas kolejnych cykli zachodz¹
b³êdy na etapach transkrypcji (przepi-
sania jego materia³u genetycznego), co
prowadzi do powstawania mutantów
HIV. Coraz nowe mutanty wirusa s¹
przyczyn¹ niewra¿liwoœci na leki oraz
u³atwiaj¹ jego przetrwanie w organi-
zmie, gdy¿ naturalne mechanizmy
obronne nie rozpoznaj¹ ich nowych
antygenów. 

Przebieg zaka¿enia HIV

Zaka¿enie HIV szerzy siê trzema
g³ównymi drogami: drog¹ kontaktów
seksualnych (homo- i heteroseksual-
nych), drog¹ krwi oraz wertykaln¹
(zaka¿enie wewn¹trzmaciczne, oko³o-
porodowe, w wyniku karmienia pier-
si¹). Najczêstsz¹ jest droga kontaktów
seksualnych [3]. 

Na pocz¹tku pandemii dominowa³y
zaka¿enia w wyniku kontaktów homo-
seksualnych, obecnie zaœ przewa¿aj¹ za-
ka¿enia na drodze heteroseksualnej.
Szczególnie dotyczy to do krajów afry-
kañskich oraz po³udniowo-wschodniej
Azji, gdzie rozpowszechnienie zaka¿eñ
HIV jest najwiêksze. Ryzyko zaka¿enia
zwiêkszaj¹ kontakty analne (powoduj¹
mikrouszkodzenia b³ony œluzowej odby-
tu), infekcje i owrzodzenia narz¹dów
p³ciowych (obrzezanie przed okresem
dojrza³oœci p³ciowej ma dzia³aæ ochron-
nie [15]), zaawansowane stadium zaka-
¿enia HIV u partnera HIV-dodatniego
oraz kontakty seksualne w czasie miesi¹-
czek [6,10]. Stwierdzono te¿, ¿e ryzyko
przeniesienia zaka¿enia HIV przez kon-
takty seksualne z mê¿czyzny na mê¿czy-
znê i z mê¿czyzny na kobietê jest o wie-
le wiêksze ni¿ z kobiety na mê¿czyznê
[8]. 

Zaka¿enia przez krew stanowi¹ dru-
g¹ co do czêstoœci drogê zaka¿eñ HIV,
chocia¿ w wielu krajach, w tym tak¿e
w Polsce, ten sposób dominuje. Przeto-
czenia zaka¿onej krwi i jej preparatów,
doœæ czêste na pocz¹tku pandemii, obec-
nie nale¿¹ do rzadkoœci dziêki rutynowe-
mu badaniu wszystkich próbek krwi na
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obecnoœæ przeciwcia³ anty-HIV oraz nie
pobieraniu krwi od osób nale¿¹cych do
grup zwiêkszonego ryzyka [7]. Dominu-
j¹ natomiast zaka¿enia u narkomanów
wspólnie stosuj¹cych zainfekowane ig³y
i strzykawki [2,3]. Uznaje siê, ¿e do¿yl-
ne wstrzykniêcia przy u¿yciu wspólnych
igie³ i strzykawek s¹ „skuteczniejsz¹”
drog¹ szerzenia siê zaka¿eñ HIV ni¿
kontakty seksualne [15]. Zaka¿enia HIV
wœród osób stosuj¹cych do¿ylnie narko-
tyki na Ukrainie wzros³y z blisko zera
w 1994 roku do 31–57 proc. w ci¹gu
mniej ni¿ dwóch lat [15]. Zaka¿enia na-
byte w wyniku stosowania zaka¿onych
igie³ i strzykawek szerz¹ siê dalej przez
kontakty seksualne i zaka¿enia wertykal-
ne [15]. 

Dodatkowo wymienia siê, obecnie
bardzo rzadkie dziêki rutynowemu sto-
sowaniu technik profilaktycznych, spo-
soby zaka¿enia: przez transplantacje czy
sztuczne zap³odnienie: u oko³o 4 proc.
zaka¿onych HIV nie udaje siê ustaliæ
drogi zaka¿enia [1]. 

Od czasu rozpoznania pierwszych
przypadków AIDS przeprowadzono wie-
le badañ maj¹cych odpowiedzieæ na py-
tanie, czy zaka¿enie mo¿e szerzyæ siê
przez kontakty domowe. Obserwuj¹c ro-
dziny, w których ¿y³y osoby zaka¿one
HIV, wykazano, ¿e kontakt domowy,
np. korzystanie ze wspólnych sztuæ-
ców, talerzy, toalet, ³azienek czy
wspólne p³ywanie w basenie nie zagra-

¿aj¹ zaka¿eniem HIV [3,5,6,10]. Po-
dobnie przypadkowe kontakty z osob¹
zaka¿on¹ w miejscach publicznych: po-
danie rêki osobie zaka¿onej, kontakty
w miejscu pracy (nawet wieloletnie)
z nosicielem HIV, nie gro¿¹ zaka¿eniem
[10]. Owady równie¿ nie przenosz¹ tego
zaka¿enia [6,8,10], podobnie œlina, pot,
³zy osoby zaka¿onej (chyba ¿e z do-
mieszk¹ krwi), poniewa¿ zawieraj¹ bar-
dzo niewielkie iloœci wirusa [3,6,7]. Za-
kaŸne s¹ krew, nasienie i wydzielina
pochwy (w tych trzech miejscach iloœæ
wirusa jest szczególnie du¿a) oraz mle-
ko kobiety zaka¿onej. Ryzyko zaka¿e-
nia istnieje w przypadku kontaktu
z nimi b³ony œluzowej (w nosie, ustach,
oku) lub uszkodzonej skóry. Nale¿y
wtedy sp³ukaæ obficie dane miejsce sol¹
fizjologiczn¹ w przypadku œluzówki,
a w przypadku skóry umyæ obficie wod¹
z myd³em, nastêpnie zdezynfekowaæ
i skontaktowaæ siê z lekarzem [6]. 

Podstawow¹ cech¹ zaka¿enia HIV s¹
narastaj¹ce zaburzenia immunologiczne
(uszkodzenie uk³adu immunologiczne-
go). Bezpoœrednio po zaka¿eniu obser-
wuje siê gwa³towny spadek liczby limfo-
cytów CD4, który najczêœciej wraca po
okresie ostrej choroby retrowirusowej do
poziomu nieco ni¿szego ni¿ przed zaka-
¿eniem. Nastêpnie w okresie bezobjawo-
wym utrzymuje siê on na wzglêdnie sta-
³ym poziomie, jednak wraz z postêpem
choroby zaka¿one limfocyty T CD4 s¹

niszczone, a te, które pozostaj¹, nie s¹
ju¿ tak aktywne jak przy braku zaka¿e-
nia. Dlatego oceniaj¹c postêp choroby
bada siê m.in. liczbê limfocytów
CD4/mm3 we krwi (osoba ze sprawnym
uk³adem odpornoœciowym ma ich od
500 do 1500/mm3 krwi) [7,8]. Wraz
z progresj¹ choroby poziom limfocytów
T CD4 siê obni¿a; spadek ich liczby jest
szczególnie wyraŸny w okresie objawo-
wym AIDS (poni¿ej 200/mm3 krwi). Po-
woduje to znaczne os³abienie uk³adu od-
pornoœciowego, a w konsekwencji roz-
wój zaka¿eñ oportunistycznych (wywo-
³ywanych przez drobnoustroje niszczone
przez sprawny uk³ad immunologiczny),
rzadkich nowotworów, zaburzeñ neuro-
logicznych i psychicznych oraz wynisz-
czenia tworz¹cych obraz AIDS. Jedno-
czeœnie wzrasta wówczas znacznie, po-
dobnie jak we wczesnym okresie zaka¿e-
nia, liczba cz¹stek wirusa we krwi, bêd¹-
ca najwa¿niejszym wskaŸnikiem prze-
biegu zaka¿enia HIV. 

Pocz¹tek zaka¿enia 

Pocz¹tek zaka¿enia HIV jest bez-
objawowy lub objawy s¹ niecharakte-
rystyczne (stadium A wg CDC). Po 2–4
tygodniach od zaka¿enia, rzadziej póŸ-
niej, pojawiaj¹ siê u 50–90 proc. objawy
ostrej infekcji HIV zwanej te¿ ostr¹ cho-
rob¹ retrowirusow¹. Objawy te s¹ nie-

Guernica koñca XX wieku (fragment) – autorzy: uczniowie XV LO w Krakowie oraz studenci Instytutu Wychowania Plastycznego AP w Krakowie

Uznaje siê, ¿e do¿ylne wstrzykniêcia przy u¿yciu wspólnych
igie³ i strzykawek s¹ „skuteczniejsz¹” drog¹ szerzenia siê zaka-
¿eñ HIV ni¿ kontakty seksualne.
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charakterystyczne i nie s¹ najczêœciej
wi¹zane z zaka¿eniem HIV. S¹ to wysyp-
ka, g³ównie na tu³owiu, gor¹czka, po-
wiêkszenie wêz³ów ch³onnych, objawy
podobne do infekcji grypowej: bóle gar-
d³a, g³owy, miêœni i stawów, a rzadziej
biegunka, wymioty po³¹czone z utrat¹
masy cia³a, objawy neurologiczne.
W tym okresie zakaŸnoœæ osoby zaka¿o-
nej jest bardzo du¿a, co wi¹¿e siê z wy-
sokim poziomem HIV we krwi i gwa³-
townym spadkiem liczby limfocytów
CD4 [3,4]. Objawy utrzymuj¹ siê 1–2 ty-
godnie, rzadziej d³u¿ej, gdy¿ po tym
okresie uk³ad odpornoœciowy odnawia
siê i zdobywa pewn¹ kontrolê nad wiru-
sem. Najwczeœniej po ok. 4 tygodniach,
a œrednio po oko³o 2–6 miesi¹cach od za-
ka¿enia, mo¿na wykryæ przeciwcia³a an-
ty-HIV (po 6 miesi¹cach przeciwcia³a
stwierdza siê u 95 proc. zaka¿onych)
[16]. Wczeœniej mo¿na wykryæ zaka¿e-
nie przez badanie na obecnoœæ antygenu
p24, wirusowego materia³u genetyczne-
go lub hodowlê komórek. Pierwsze
6 miesiêcy zaka¿enia uwa¿ane jest za je-
go wczesny okres i niektórzy s¹dz¹, ¿e
w³¹czenie wówczas terapii antyretrowi-
rusowej mo¿e przynieœæ najwiêcej ko-
rzyœci, poniewa¿ liczba zaka¿onych ko-
mórek jest jeszcze ma³a, a mechanizmy
obrony immunologicznej jeszcze spraw-
ne. Im póŸniejsze leczenie, tym wiêksze
ryzyko odpornoœci spowodowanej muta-
cjami wirusa. 

Po ust¹pieniu objawów ostrej choro-
by retrowirusowej nastêpuje okres zaka-
¿enia bezobjawowego utrzymuj¹cy siê
zwykle od kilku do kilkunastu lat.
Osoby zaka¿one czuj¹ siê wtedy dobrze
i nie wykazuj¹ ¿adnych lub niewielkie
objawy. Jednoczeœnie s¹ Ÿród³em infek-
cji dla swoich partnerów, nie zdaj¹c so-
bie czêsto sprawy ze swojej choroby. Po-
zornie dobry stan zdrowia wi¹¿e siê
z tym, ¿e poziom limfocytów T CD4,
chocia¿ obni¿ony, utrzymuje siê na po-
ziomie umo¿liwiaj¹cym skuteczn¹ obro-
nê organizmu przed innymi patogenami.
Czêstym objawem w tym okresie jest po-
wiêkszenie wêz³ów ch³onnych. 

Wraz z obni¿aniem siê liczby limfo-
cytów T CD4 i pogarszaniem sprawnoœci
uk³adu immunologicznego rozpoczyna
siê kolejny okres: wczesnego zaka¿e-
nia objawowego (stadium B wg CDC).
Pojawiaj¹ siê zaburzenia hematologiczne
(niedokrwistoœæ, ma³op³ytkowoœæ, leu-
kopenia) i neurologiczne: nerwy obwo-
dowe mog¹ zostaæ zajête w ka¿dym
okresie zaka¿enia, z czym wi¹¿e siê wy-
stêpowanie takich zaburzeñ neurologicz-
nych jak ostre i podostre zapalenie mó-

zgu i rdzenia krêgowego (z zanikiem
tkanki mózgowej), zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych czy otêpienie zwi¹-
zane z AIDS [10]. Wystêpuj¹ tak¿e zaka-
¿enia bakteryjne, np. zapalenie p³uc oraz
zespó³ wyniszczenia (HIV wasting syn-
drome) bêd¹cy zwiastunem progresji za-
ka¿enia HIV. Obejmuje on utratê masy
cia³a powy¿ej 10 proc., przewlek³¹ bie-
gunkê, gor¹czkê oraz towarzysz¹ce os³a-
bienie i nocne poty trwaj¹ce powy¿ej
jednego miesi¹ca [10]. 

Koñcowa faza zaka¿enia

Wyst¹pienie u osoby zaka¿onej HIV
jednej z tzw. chorób wskaŸnikowych
upowa¿nia do rozpoznania koñcowej
fazy tego zaka¿enia, tzn. zespo³u naby-
tego upoœledzenia odpornoœci – AIDS
(stadium C). Do chorób wskaŸnikowych
nale¿¹ ciê¿kie zaka¿enia, tzw. oportuni-
styczne – drobnoustroje, które dla zdro-
wego cz³owieka nie s¹ patogenne, w sy-
tuacji, gdy uk³ad immunologiczny jest
uszkodzony jak w przypadku AIDS, wy-
wo³uj¹ ciê¿kie zmiany chorobowe: 

l pierwotniakowe, np. toksoplazmo-
za (zajêcie oœrodkowego uk³adu nerwo-
wego lub jako zapalenie p³uc), krypto-
sporydioza (wodnista biegunka) czy –

najczêœciej spotykane zaka¿enie oportu-
nistyczne u chorych na AIDS – zapalenie
p³uc o ciê¿kim i nawracaj¹cym przebie-
gu, wymagaj¹ce leczenia szpitalnego;
w 50 proc. przypadków jest pierwszym
objawem AIDS; 

l grzybicze, np. kandydoza jamy
ustnej, prze³yku i dalszych odcinków
przewodu pokarmowego, a tak¿e p³uc,

kryptokokoza (zapalenie p³uc, ciê¿kie
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
i mózgu); 

l wirusowe, np. cytomegalia (zajê-
cie uk³adu pokarmowego, siatkówki, za-
palenie p³uc), zaka¿enia wirusem
opryszczki, pó³pasiec o ciê¿kim przebie-
gu; 

l bakteryjne, np. wywo³ane przez
pr¹tki gruŸlicy (gruŸlica p³uc, czêste s¹
postacie nietypowe), posocznice salmo-
nellozowe. 

Zaka¿enia oportunistyczne wystêpu-
j¹ u prawie wszystkich chorych z AIDS
i s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn zgonów
w tej chorobie. Do chorób wskaŸniko-
wych nale¿¹ te¿ rzadkie nowotwory, np.
miêsak Kaposiego (objawia siê w posta-
ci plamek lub guzków barwy fioletowej
i br¹zowoniebieskiej na skórze i b³onach
œluzowych, mo¿e te¿ zajmowaæ narz¹dy
wewnêtrzne), ch³oniaki (oœrodkowego
uk³adu nerwowego) oraz choroby uk³adu
nerwowego, np. demencja (otêpienie
zwi¹zane z AIDS), polineuropatia, zapa-
lenie mózgu zwi¹zane z zaka¿eniem
HIV i zespó³ wyniszczenia [1]. Drugim
kryterium rozpoznania AIDS jest obni-
¿enie liczby limfocytów CD4 we krwi
poni¿ej 200/mm3 [2,4]. Równoczeœnie
iloœæ HIV we krwi, dotychczas utrzymy-
wana na stosunkowo sta³ym i niskim po-

ziomie, gwa³townie roœnie. W okresie od
roku do dwóch lat po wyst¹pieniu tych
objawów dochodzi do œmierci, której
najczêstsz¹ przyczyn¹ s¹ zaka¿enia
oportunistyczne [4,5,9,11]. 

Œredni okres pomiêdzy zaka¿eniem
a wyst¹pieniem objawów AIDS u nie
leczonych wynosi oko³o 8–10 lat
[1,2,4,8,9,11]. Ma³e dzieci i zaka¿eni

Liczba limfocytów Kryteria kliniczne
CD4/mm3

Powy¿ej 500 A1 B1 C1

200 – 499 A2 B2 C2

Poni¿ej 200
- wskazuje na A3 B3 C3
rozwój AIDS

„Zaka¿enia HIV i AIDS w praktyce lekarskiej”, (red.) W. Halota, Szczecin 1998, s. 62 

A
Ostra infekcja HIV, zaka¿enie
bezobjawowe lub PGL – prze-
trwa³e uogólnione powiêksze-

nie wêz³ów ch³onnych

B
Choroba objawowa, stany nie

nale¿¹ce do A lub C

C 
Choroby wskaŸnikowe

AIDS

Tab. 1. Klasyfikacja zaka¿eñ HIV wg CDC z 1993 roku
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z krajów afrykañskich zapadaj¹ na AIDS
szybciej. Nowe mo¿liwoœci leczenia an-
tyretrowirusowego oraz profilaktyki i le-
czenia zaka¿eñ oportunistycznych
znacznie wyd³u¿aj¹ ten okres. Przebieg
zaka¿enia HIV u poszczególnych osób
cechuje siê du¿¹ zmiennoœci¹. Wydaje
siê, ¿e im osoba jest starsza w momencie
zaka¿enia, tym choroba gwa³towniej
przebiega: osoby zaka¿one przed 25 ro-
kiem ¿ycia w przeprowadzonych bada-
niach prze¿ywa³y d³u¿ej ni¿ osoby zaka-
¿one po 35 roku ¿ycia [1,8]. Du¿e zna-
czenie dla przebiegu zaka¿enia ma te¿
otrzymana dawka wirusa: du¿a dawka,
dostarczona np. podczas przetaczania za-
ka¿onej krwi, powoduje szybszy prze-
bieg choroby. Istotny jest równie¿ typ
wirusa, poniewa¿ jego poszczególne wa-
rianty ró¿ni¹ siê zakaŸnoœci¹ [8]. 

Obecnie obowi¹zuj¹ca klasyfikacja
zaka¿eñ HIV zosta³a opracowana
w 1993 roku przez CDC (Centers for Di-
sease Control) w Atlancie (USA). W Eu-
ropie przyjêto j¹ rok póŸniej. Opiera siê
ona na obrazie klinicznym, który podzie-
lono na trzy grupy oraz na liczbie limfo-
cytów CD4, któr¹ zaklasyfikowano rów-
nie¿ w trzy kategorie. 

Kryterium rozpoznania AIDS jest
w Europie wyst¹pienie przynajmniej jed-
nej z chorób wskaŸnikowych (wszystkie
kategorie C). W Stanach Zjednoczonych
do tego rozpoznania upowa¿nia tak¿e
kategoria A3 i B3, czyli obni¿enie liczby
limfocytów CD4 poni¿ej 200/mm3

[Tab. 1][1].

Leczenie zaka¿eñ HIV

Leczenie osób zaka¿onych HIV obej-
muje terapiê antyretrowirusow¹, leczenie
i profilaktykê zaka¿eñ oportunistycznych,
a tak¿e zdrowy tryb ¿ycia oraz unikanie
czynników zmniejszaj¹cych odpornoœæ. 

Odpowiednio wczeœnie wpro-
wadzona terapia antyretrowiru-
sowa, chocia¿ wci¹¿ niedosko-
na³a (nie daje mo¿liwoœci wy-
leczenia), kosztowna i skom-
plikowana, mo¿e znacznie wy-
d³u¿yæ ¿ycie zaka¿onych HIV
(opóŸniæ rozwój AIDS) i po-
prawiæ jego jakoœæ. 

Niezbêdnym uzupe³nieniem tego le-
czenia jest kontrola wiremii (iloœci wiru-

sowego RNA we krwi), poniewa¿ jej
ust¹pienie (wirusowy RNA nie wykry-
walny we krwi) jest najlepszym wyk³ad-
nikiem skutecznoœci leczenia. 

W roku 1987 wprowadzono do lecze-
nia zaka¿enia HIV pierwszy lek antyre-
trowirusowy – azydotymidynê, w skrócie
AZT, który znacznie przed³u¿y³ ¿ycie za-
ka¿onych HIV. Od 1996 roku zaczêto
stosowaæ agresywn¹ terapiê wieloleko-
w¹, tzw. HAART (highly active antiretro-
viral therapy), poniewa¿ znacznie sku-
teczniej od monoterapii hamuje ona pro-
gresjê zaka¿enia HIV oraz zapobiega roz-
wojowi opornoœci na leczenie. Przystêpu-
j¹c do leczenia osoba zaka¿ona musi so-
bie zdawaæ sprawê, ¿e powinno ono
trwaæ do koñca ¿ycia, jest obci¹¿one po-
wa¿nymi dzia³aniami ubocznymi
(wysypka, nudnoœci, biegunki, bóle g³o-
wy, anemia, neuropatie – bolesnoœæ i drê-
twienie stóp, zapalenie w¹troby, cukrzy-
ca) i wymaga samodyscypliny (o okre-
œlonych porach chory przyjmuje co naj-
mniej 8 tabletek dziennie, a czêsto nawet
16 i wiêcej). Jest to jednak najskutecz-
niejszy obecnie sposób zahamowania po-
stêpu choroby. Niestosowanie siê do œci-
s³ych zaleceñ stosowania leków grozi
rozwojem opornoœci na nie i w konse-
kwencji ich nieskutecznoœci¹. Obecnie
zalecane tzw. intensywne leczenie anty-
retrowirusowe (HAART) obejmuje jed-
noczesne stosowanie co najmniej trzech
leków dzia³aj¹cych na ró¿nych etapach
namna¿ania siê wirusa HIV pochodz¹-
cych z wymienionych ni¿ej trzech grup
(koszt terapii jednego chorego wynosi do
20 tys. dolarów rocznie) [9]. Celem le-
czenia jest obni¿enie wiremii we krwi po-
ni¿ej progu wykrywalnoœci (zahamowa-
nie replikacji wirusa), spowolnienie nisz-
czenia uk³adu immunologicznego, wy-
d³u¿enie okresu bezobjawowego i jak
najd³u¿sze podtrzymanie tego efektu. Do
chwili obecnej ¿adna ze stosowanych
metod nie daje mo¿liwoœci wyelimino-
wania wirusa z zaka¿onego organizmu,
czyli wyleczenia z zaka¿enia HIV. Prze-
szkod¹ w osi¹gniêciu pe³nego sukcesu s¹
m.in. latentnie zaka¿one d³ugo¿yj¹ce lim-
focyty CD4, w których wirus jest jakby
uœpiony, zdolny do uaktywnienia siê
w ka¿dej chwili oraz istniej¹ce w organi-
zmie rezerwuary HIV, gdzie wirus mo¿e
siê ukryæ i przetrwaæ leczenie (s¹ to miej-
sca, do których leki docieraj¹ w niewy-
starczaj¹cym stopniu jak centralny uk³ad
nerwowy, wêz³y ch³onne, siatkówka oka
i gonady) [1]. 

Leki antyretrowirusowe stosowane
w leczeniu zaka¿enia HIV mo¿na po-
dzieliæ na trzy grupy: 

l nukleozydowe inhibitory odwrot-
nej transkryptazy, stosowane od
1986–87 roku np. Azydotymidyna
(AZT). Hamuj¹ one aktywnoœæ enzymu
niezbêdnego do replikacji HIV – odwrot-
nej transkryptazy. 

l nienukleozydowe inhibitory od-
wrotnej transkryptazy np. Newirapina.
Równie¿ hamuj¹ aktywnoœæ odwrotnej
transkryptazy. 

l inhibitory proteazy – Indinawir,
Nelfinawir, Ritonawir, Sakwinawir, Am-
penawir – ostatni w fazie badañ klinicz-
nych. Blokuj¹ proteazê – enzym nie-
zbêdny do dojrzewania wirusa, powodu-
j¹c tym samym wytwarzanie niedojrza-
³ych i niezakaŸnych cz¹stek HIV. 

Dodatkowo w ramach profilaktyki
zaleca siê wprowadzenie w uzasadnio-
nych przypadkach leków przeciw zaka-
¿eniom oportunistycznym. Postêp w le-
czeniu zaka¿onych HIV osi¹gniêty od
czasu wprowadzenia HAART jest
znaczny: jeszcze kilka lat temu lekarze
starali siê z³agodziæ objawy choroby
i przygotowaæ pacjentów na œmieræ, te-
raz przed³u¿aj¹ im ¿ycie. 

Równoczeœnie trwaj¹ poszukiwania
nowych metod leczniczych wzmacniaj¹-
cych uk³ad odpornoœciowy. Testuje siê
zwi¹zki bêd¹ce modulatorami odpowie-
dzi immunologicznej, w celu zwalczenia
zaka¿enia latentnego (komórki, w któ-
rych wirus znajduje siê w stanie uœpie-
nia) i likwidacji rezerwuarów HIV w or-
ganizmie. Podejmuje siê te¿ próby od-
tworzenia uk³adu odpornoœciowego
przez pobieranie komórek macierzystych
szpiku od zaka¿onych, namna¿anie ich
i wbudowywanie do ich genomu genów
ochronnych, a nastêpnie zwracanie cho-
rym takiej powiêkszonej i odpornej na
wirusa populacji [4]. 

Dodatkowo trwaj¹ prace nad wynale-
zieniem skutecznej szczepionki. Jak do-
tychczas nie zosta³a stworzona, pomimo
przeprowadzenia od 1987 roku na ca³ym
œwiecie ponad trzydziestu badañ na
mniejsz¹ skalê [15]. Stworzenie skutecz-
nej szczepionki przeciwko HIV jest
szczególnie trudne, chocia¿by ze wzglê-
du na du¿¹ zmiennoœæ wirusa (umo¿li-
wia ona wirusowi ucieczkê przed immu-
nologicznymi mechanizmami obronny-
mi ustroju), jego rozmaite podtypy wy-
stêpuj¹ce w ró¿nych regionach œwiata
jak i nie do koñca poznane mechanizmy
odpowiedzi immunologicznej w zaka¿e-
niu HIV. Naukowcy twierdz¹, ¿e szcze-
pionka powinna pobudzaæ powstawanie
przeciwcia³ anty-HIV oraz komórkow¹
odpowiedŸ immunologiczn¹. Dotych-
czas stworzone próbne szczepionki po-
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siadaj¹ liczne wady i ograniczenia, bada-
cze s¹ jednak nadal dobrej myœli, chocia¿
potrzeba jeszcze wielu badañ nim sku-
teczna i bezpieczna szczepionka przeciw
HIV bêdzie dostêpna [4]. 

Zaka¿enia HIV u matki i u dziec-
ka – zaka¿enia wertykalne. 

Zaka¿enie HIV u dziecka stwierdzo-
no w USA po raz pierwszy w 1981 r.,
a rok póŸniej opisano pierwsze przypad-
ki AIDS wœród dzieci [10]. 

Obecnie na ca³ym œwiecie
¿yje ponad milion zaka¿o-
nych dzieci; ich liczba
zwiêksza siê o 1500 dzien-
nie, g³ównie w krajach roz-
wijaj¹cych siê [4]. 

Zaka¿enie wertykalne to przeniesie-
nie wirusa z zaka¿onej matki na potom-
stwo. Mo¿e do niego dojœæ w wyniku za-
ka¿enia wewn¹trzmacicznego (przez ³o-
¿ysko), oko³oporodowego oraz podczas
karmienia piersi¹. Liczba zaka¿eñ werty-
kalnych zwiêksza siê proporcjonalnie do
liczby zaka¿onych kobiet w wieku roz-
rodczym, a jednoczeœnie obserwuje siê
wzrost czêstoœci zaka¿eñ HIV u kobiet,
szczególnie wœród rasy czarnej i latyno-
skiej[1]. Wed³ug WHO oko³o po³owa
nowo rozpoznawanych przypadków za-
ka¿eñ HIV na œwiecie dotyczy kobiet
w wieku rozrodczym [1]. Liczba zaka¿eñ
HIV u kobiet jest zmienna geograficznie.
W Afryce zaka¿onych jest od 6 do
30 proc. kobiet ciê¿arnych; w niektórych
krajach Afryki subsaharyjskiej jest zaka-
¿onych ponad 25 proc. kobiet w wieku
rozrodczym [13]. W Ameryce Pó³nocnej
i w Europie wskaŸnik ten jest znacznie
ni¿szy, siêga 0,3 proc. [1]. W Polsce ob-
serwuje siê wzrost liczby kobiet zaka¿o-
nych HIV – obecnie oko³o 25 proc. nowo
rozpoznawanych zaka¿eñ HIV dotyczy
kobiet, g³ównie uzale¿nionych od stoso-
wanych do¿ylnie narkotyków. 

Przy braku profilaktyki ryzyko uro-
dzenia zaka¿onego HIV dziecka w krajach
rozwiniêtych szacuje siê na 20–30 proc.,
natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê,
gdzie wiêkszoœæ kobiet karmi piersi¹, na-
wet na 35–65 proc. [1,3,6,8,9,11]. Ryzyko
to uzale¿nione jest od stopnia zaawanso-
wania zaka¿enia u matki, poniewa¿ im
wiêksza iloœæ wirusa we krwi matki, tym

wiêksze zagro¿enie dla dziecka [6]. 
Mechanizm zaka¿enia wewn¹trzma-

cicznego pozostaje dotychczas niewyja-
œniony, ale rozwa¿a siê m.in. uszkodzenie
bariery ³o¿yskowej w wyniku chorób to-
warzysz¹cych zaka¿eniu HIV, a u narko-
manek zwiêkszon¹ przepuszczalnoœæ na-
czyñ [1]. Ryzyko zaka¿enia wewn¹trz-
macicznego zwiêksza siê wraz ze spad-
kiem liczby limfocytów CD4 i obecno-
œci¹ antygenu p24 we krwi matki – czê-
œciej ulegaj¹ zaka¿eniu dzieci, których
matki zakazi³y siê w ostatnich miesi¹cach
ci¹¿y [2]. Uwa¿a siê, ¿e wiêkszoœæ (60-
70 proc.) zaka¿eñ powstaje w okresie
oko³oporodowym [1,2,4,8]. Sprzyja temu
traumatyzuj¹cy sposób prowadzenia po-
rodu (kleszcze, pró¿nioci¹g, naciêcie kro-
cza, uszkodzenie skóry dziecka podczas
porodu) [1]. Potwierdzaj¹ to obserwacje
bliŸni¹t: zaka¿enia HIV by³y czterokrot-
nie czêstsze wœród pierwszych bliŸnia-
ków ni¿ dzieci urodzonych jako drugie,
co wi¹¿e siê z wiêkszym nara¿eniem
pierwszego bliŸniaka na urazy podczas
torowania sobie drogi przez kana³ rodny. 

HIV wykryto w mleku karmi¹cych
matek. Zaka¿enie noworodka drog¹ kar-
mienia naturalnego opisano po raz pierw-
szy w 1985 roku. Stopieñ ryzyka takiego
zaka¿enia nie jest dok³adnie znany, cho-
cia¿ niektóre doniesienia podaj¹, ¿e gdy
matka jest HIV pozytywna jeszcze przed
rozpoczêciem karmienia, ryzyko przenie-
sienia zaka¿enia na dziecko wynosi oko-
³o 14 proc., natomiast jeœli matka ulegnie
zaka¿eniu w trakcie karmienia dziecka,
ryzyko wzrasta nawet do 28 proc. [5]. 

Noworodek posiada przeciwcia³a an-
ty-HIV pochodz¹ce od zaka¿onej matki,
nie œwiadczy to jednak o jego zaka¿eniu.
Przeciwcia³a te utrzymuj¹ siê nawet do
18 miesi¹ca ¿ycia, podobnie jak inne
otrzymane przez dziecko od matki, st¹d
ich oznaczenie po urodzeniu nie daje od-
powiedzi na pytanie, czy dziecko jest za-
ka¿one. Bardziej wiarygodnymi metoda-
mi diagnostyki zaka¿eñ wertykalnych
HIV jest oznaczenie RNA wirusa (meto-
d¹ PCR), antygenu p24 oraz hodowla wi-
rusa [8,10]. Niektóre doniesienia podaj¹,
¿e przy pomocy testów wykrywaj¹cych
wirusa ju¿ w trzecim miesi¹cu ¿ycia
dziecka mo¿liwe jest wykazanie, czy jest
ono zaka¿one czy nie [6]. U wiêkszoœci
noworodków zaka¿onych perinatalnie
nie s¹ zauwa¿alne objawy zaka¿enia,
w ci¹gu pierwszych dwóch miesiêcy ¿y-
cia AIDS rozwija siê u oko³o 1,6 proc.
zaka¿onych dzieci, do koñca 1 roku ¿ycia
u 25 proc., a do 5 roku ¿ycia u dalszych
50 proc. £¹cznie do 5 roku ¿ycia objawy
AIDS rozwijaj¹ siê u oko³o 80 proc. dzie-

ci zaka¿onych wertykalnie [1,10]. 
Zaka¿enie HIV u dzieci postêpuje

znacznie szybciej ni¿ u doros³ych [10].
U dzieci zaka¿onych w okresie oko³opo-
rodowym okres bezobjawowy trwa krót-
ko, tylko u nielicznych d³u¿ej ni¿ trzy la-
ta, poniewa¿ niedojrza³y uk³ad immuno-
logiczny nie mo¿e siê d³ugo przeciwsta-
wiaæ postêpowi zaka¿enia [8]. U dzieci
szybciej ni¿ u doros³ych rozwijaj¹ siê
ciê¿kie zaka¿enia oportunistyczne cha-
rakterystyczne dla AIDS [5], zdarza siê,
¿e wirus atakuje mózg dziecka we wcze-
snej fazie zaka¿enia (u doros³ych ma to
miejsce znacznie póŸniej) hamuj¹c jego
rozwój. Czêsto zahamowaniu ulega rów-
nie¿ rozwój fizyczny dziecka zaka¿one-
go HIV. Mo¿liwoœci leczenia s¹ niestety
mniejsze ni¿ u doros³ych – istnieje mniej
leków, które mo¿na podawaæ dzieciom
i znacznie mniej badañ dotycz¹cych le-
czenia zaka¿onych dzieci. Ponadto wiêk-
szoœæ zaka¿onych dzieci ¿yje w krajach
rozwijaj¹cych siê, gdzie stosowanie
kosztownego leczenia nie jest mo¿liwe:
wœród 10 krajów na œwiecie posiadaj¹-
cych najwiêksz¹ liczbê dzieci zaka¿o-
nych HIV 9 znajduje siê w Afryce Sub-
saharyjskiej. Szacuje siê, ¿e miêdzy
2000 a 2005 rokiem w niektórych z nich
ponad 50 proc. (w Botswanie – 64 proc.)
zgonów dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia bê-
dzie spowodowanych AIDS [12]. 

Profilaktyka zaka¿eñ wertykalnych
obejmuje oczywiœcie przede wszystkim
zapobieganie zaka¿eniom u kobiet. Jeœli
jednak kobieta zaka¿ona HIV zachodzi
w ci¹¿ê, w ramach profilaktyki zaleca siê
wówczas podawanie AZT: matce od
14 tygodnia ci¹¿y do momentu rozwi¹za-
nia i w czasie porodu a noworodkowi
w postaci syropu bezpoœrednio po urodze-
niu oraz przez kolejne 6 tygodni po uro-
dzeniu. Poza tym zaleca siê wykonanie
ciêcia cesarskiego [13], wczesne umycie
i dezynfekcjê skóry dziecka oraz zakaz
karmienia piersi¹ [11,12]. Na Œwiatowej
Konferencji AIDS w lipcu 1998 roku 

stwierdzono, ¿e ryzyko zaka¿e-
nia dziecka mo¿na zmniejszyæ
do poni¿ej 1 proc. [1,3,13]. 

Niestety dla krajów rozwijaj¹cych siê,
których ten problem najbardziej dotyczy
(95 proc. zaka¿onych HIV ¿yje w krajach
rozwijaj¹cych siê, z tego wiêkszoœæ
w Afryce subsaharyjskiej [9,15]) nie jest
mo¿liwe zrealizowanie proponowanej
profilaktyki, bo jest zbyt kosztowna (ze-
staw dla matki i dziecka kosztuje oko³o
800 dolarów) i skomplikowana, poniewa¿
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Zaka¿enie wirusem HIV (human im-
munodeficiency virus) jest odpowie-
dzialne za rozwój nieuleczalnej na obec-
nym etapie wiedzy choroby – AIDS
(w³aœciwie termin AIDS oznacza koñco-
w¹, pe³noobjawow¹ fazê choroby, a za-
ka¿enie HIV obejmuje wszystkie jej fa-
zy). 

S¹ trzy g³ówne drogi zaka¿enia tym
wirusem. S¹ to krew, droga wertykalna
(dzieci matek zaka¿onych HIV) i, naj-
czêstsza, droga kontaktów seksualnych,
w tym homo- i heteroseksualnych
[13,16]. Na œwiecie codziennie zaka¿e-
niu tym wirusem ulega oko³o 16 tys.
osób. AIDS jest czwart¹ wiod¹c¹ przy-
czyn¹ zgonów na œwiecie, a HIV naj-
wiêkszym zakaŸnym zabójc¹. Na œwie-
cie dominuj¹ zaka¿enia na drodze kon-
taktów heteroseksualnych [7,9]. Prawdo-
podobnie oko³o 75 proc. wszystkich za-
ka¿eñ HIV u doros³ych jest skutkiem
tych kontaktów [20]. 

Wiêkszoœæ zaka¿eñ drog¹ heterosek-
sualn¹ dotyczy krajów rozwijaj¹cych siê,
szczególnie Afryki i Azji [20], jednak
w ostatnich latach tak¿e USA, gdzie
wczeœniej dominowa³y zaka¿enia wœród
homoseksualistów i osób do¿ylnie stosu-
j¹cych narkotyki, obecnie rosn¹ zaka¿e-
nia przez kontakty heteroseksualne.
CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) szacuje ¿e oko³o 65 proc.
przypadków AIDS w USA mo¿e byæ
konsekwencj¹ kontaktu seksualnego
[23]. Od 1988 do 1998 roku w USA na-
st¹pi³ wzrost liczby chorych z AIDS za-
ka¿onych na drodze heteroseksualnej od-
powiednio: z 2 proc. do 7 proc. dla mê¿-
czyzn i z 30 proc. do 38 proc. dla kobiet
[7]. Przeprowadzono liczne badania, któ-
re wykaza³y, ¿e ryzyko zaka¿enia jest
wiêksze w kierunku od mê¿czyzny do
kobiety ni¿ odwrotnie [16]. 

Stosowane obecnie metody leczenia,
chocia¿ znacznie doskonalsze od zna-
nych w pierwszych latach po wykryciu
wirusa, nadal nie daj¹ szansy na wyle-
czenie zaka¿onych. Poza tym s¹ kosz-
towne (koszt leczenia jednego pacjenta
waha siê w granicach 12 – 20 tys.

dolarów), skomplikowane, wymagaj¹ sa-
modyscypliny i dla wiêkszoœci zaka¿o-
nych (subsaharyjska Afryka i po³udnio-
wo-wschodnia Azja) niedostêpne. Du¿e
nadzieje wi¹¿e siê z wynalezieniem sku-
tecznej szczepionki, prace nad ni¹ wci¹¿
jednak znajduj¹ siê na etapie badañ.
Z tych wzglêdów niezwykle wa¿ne miej-
sce w walce z wirusem zajmuj¹ inne (po-
za poszukiwaniami skutecznej szcze-
pionki) metody zapobiegania zaka¿eniu
HIV. Ze wzglêdu na najczêstsz¹ drogê
zaka¿enia w znacznym stopniu koncen-
truj¹ siê one na zmianie zachowañ seksu-
alnych [7,16]. 

Abstynecja seksualna jest naj-
skuteczniejsz¹ metod¹ zapobie-
gania HIV

Zalecane metody prewencji zaka¿e-
nia HIV drog¹ seksualn¹ obejmuj¹ abs-
tynencjê seksualn¹, oparte na wzajemnej
wiernoœci kontakty seksualne monoga-
miczne z osob¹ niezaka¿on¹, unikanie
kontaktów seksualnych z osobami z gru-
py tzw. wysokiego ryzyka, unikanie sto-
sunków analnych zwi¹zanych ze zwiêk-
szonym ryzykiem zaka¿enia oraz stoso-
wanie prezerwatyw [13,16]. 

Wiêkszoœæ autorów publikacji na ten
temat jest zgodna, ¿e 

jedynymi metodami zapew-
niaj¹cymi 100 proc. sku-
tecznoœæ w prewencji zaka-
¿enia HIV i innych STDs
(sexually transmitted dise-
ases) drog¹ kontaktów sek-
sualnych s¹ abstynencja sek-
sualna oraz oparte na wza-
jemnej wiernoœci kontakty
seksualne z osob¹ niezaka-
¿on¹ [1,6,10,13,23,29]. 

Œwiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) w skierowanym do pielêgniarek

PREWENCJA AIDS: 
PREZERWATYWA
I JEJ SKUTECZNOŒÆ

kobiety s¹ tam czêsto pozbawione opieki
w czasie ci¹¿y. Dlatego trwaj¹ badania nad
prostszymi i tañszymi metodami tej profi-
laktyki obejmuj¹cymi krótsze leczenie
(badanie przeprowadzone w Tajlandii
w 1998 roku wykaza³o, ¿e krótkie jedno-
miesiêczne podawanie AZT zaka¿onej
matce, która nie karmi piersi¹ redukuje ry-
zyko zaka¿enia dziecka o oko³o 50 proc.,
a gdy kobieta karmi piersi¹ o oko³o 30
proc. [15]) oraz inne preparaty, np. nevira-
pinê, podawan¹ w dawce jednorazowej
matce (podczas porodu) i dziecku (bada-
nie w Ugandzie w 1999 roku) [3,9,12,15]. 

oprac. A.C.
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i po³o¿nych dokumencie „Fact Sheet on
HIV/AID for nurses and midwives”,
stwierdza: „Abstynencja jest najbezpie-
czniejsz¹, najskuteczniejsz¹ form¹ zapo-
biegania zaka¿eniu HIV przenoszonemu
drog¹ p³ciow¹” („The safest form of pre-
vention of sexually transmitted HIV is
abstinence”) [35].

U. S. Food and Drug Administration
w FDA Consumer Magazine z 03/04.1998
twierdzi: „abstynencja i wzajemnie mo-
nogamiczne stosunki seksualne z osob¹
niezaka¿on¹ zapewniaj¹ najlepsz¹ i jedy-
n¹ stuprocentow¹ ochronê przed zaka¿e-
niem tym wirusem” [23]. CDC w artyku-
le opublikowanym w AM J Public He-
alth 1993 Apr; 83[4) pisze: „Ca³kowite
unikanie stosunków seksualnych lub
ograniczenie do kontaktów z partnerami,
o których wiadomo, ¿e nie s¹ zainfeko-
wani zapobiegnie zaka¿eniu. Te zacho-
wania nale¿y promowaæ jako najsku-
teczniejsze”. („Avoiding sexual interco-
urse altogether or restricting sex to part-
ners known to be uninfected will prevent
infection; this needs to be promoted as
the most effective strategy”). Teresa L.
Crenshaw MD z San Diego, prezes Ame-
rican Association of Sex Educators, Co-
unselors and Therapists twierdzi „ze
wzglêdu na zdrowie przypadkowe kon-
takty seksualne i z wieloma partnerami
musz¹ byæ zaniechane”, zwraca te¿ uwa-
gê na koniecznoœæ pozostawania w mono-
gamicznych kontaktach seksualnych [14]. 

Prezerwatywa nie jest 
zalecana jako stuprocentowo sku-
teczna

Dla osób, które nie stosuj¹ siê do
tych zaleceñ, amerykañskie organizacje

zajmuj¹ce siê problemem prewencji
AIDS: CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention) i FDA (Amerykañ-
ski Urz¹d ds. ¯ywnoœci i Leków), pole-
caj¹ stosowanie prezerwatyw w celu
zmniejszenia ryzyka zaka¿enia, przy-
znaj¹c jednoczeœnie, ¿e nie gwarantuj¹
one pe³nego bezpieczeñstwa [1,7]. Or-
ganizacje te twierdz¹, ¿e prawid³owe
stosowanie lateksowej prezerwatywy
podczas ka¿dego kontaktu seksualnego
mo¿e redukowaæ (jednak nie eliminuje)
ryzyko zaka¿enia HIV i innymi STD
[10,13,23]. Amerykañski Urz¹d ds. Le-
ków i ¯ywnoœci (FDA) we wrzeœniu
1990 w artykule, pt. „Latex Condoms
Lessen Risk of STDs” twierdzi: „Jedy-
nymi pewnymi sposobami unikniêcia
zaka¿enia chorobami przenoszonymi
drog¹ p³ciow¹ (w³¹czaj¹c AIDS, zaka-
¿enia Chlamydia, Herpes, Hepetitis B,
rze¿¹czkê i syfilis) s¹ abstynencja sek-
sualna oraz wzajemnie monogamiczne
stosunki seksualne z osob¹ niezaka¿o-
n¹. Prezerwatywy natomiast, chocia¿
nie s¹ w 100 proc. skuteczne, mog¹ re-
dukowaæ ryzyko zaka¿enia STDs, jeœli
s¹ prawid³owo stosowane”. Urz¹d ten
zaleci³ fabrykom zajmuj¹cym siê pro-
dukcj¹ prezerwatyw zamieszczanie od-
powiedniej informacji na opakowa-
niach prezerwatyw przeznaczonych do
prewencji STDs. Brzmi ona nastêpuj¹-
co: „Prawid³owo stosowana prezerwa-
tywa mo¿e zapobiegaæ rozprzestrzenia-
niu wielu chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹, takich jak syfilis, rze¿¹czka,
zaka¿enia chlamydi¹, opryszczka na-
rz¹dów p³ciowych oraz AIDS. Nie mo-
¿e jednak wykluczyæ ryzyka. Aby
uzyskaæ jak najwieksz¹ ochronê, nale-
¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ za-
³¹czon¹ do produktu. Skutkiem niepo-
wodzenia mo¿e byæ utrata ochrony.

STSs przenosz¹ siê podczas intymnego
stosunku przez uszkodzenia (LE-
SIONS) i p³yny ustrojowe. Dlatego po-
winno siê uzywaæ prezerwatyw pod-
czas ka¿dego kontaktu tego rodzaju”.
(„When used properly, the latex con-
dom may prevent transmission of many
sexually transmitted diseases (STDs)
such as syphilis, gonorrhea, chlamydial
infections, genital herpes and AIDS. It
cannot eliminate the risk. For maxi-
mum protection, it is important to fol-
low accompanying instructions. Failure
to do so may result in loss of protec-
tion. During intimate contact, lesions
and various body fluids can transmit
STDs. Therefore, the condom should
be applied before any such contact”.)
Równie¿ badania epidemiologiczne
w wiêkszoœci s¹ zgodne, ¿e stosowanie
prezerwatywy redukuje ryzyko zaka¿e-
nia HIV w trakcie kontaktu seksualne-
go, jednak nie zapewnia ca³kowitej
przed nim ochrony [25,29]. Marcus
Conant, profesor dermatologii na Uni-
wersytecie w Kalifornii, który prze-
prowadzi³ wraz z kolegami badania
laboratoryjne nad skutecznoœci¹ pre-
zerwatywy jako bariery dla wirusów
takich jak HIV, przyznaje, ¿e poza
stosunkami monogamicznymi 

„nie istnieje coœ takiego jak
zupe³nie bezpieczny seks. Je-
¿eli ktoœ decyduje siê na sek-
sualna aktywnoœæ z wiêcej ni¿
jednym partnerem, próbuje
zminimalizowaæ ryzyko.” 

(„there is no such thing as completly
safe sex anymore: If one chooses to be
sexually active with more than one part-
ner, one tries to minimize the risk” [14]). 

W JAMA (Journal of the American
Medical Association) 259/16,1988 opu-
blikowano stopieñ orientacyjnej redukcji
ryzyka zaka¿enia HIV w kontekœcie jego
czynników ryzyka. Jako najwa¿niejszy
okreœlono status HIV partnera: wybór
partnera nie nale¿¹cego do grupy wyso-
kiego ryzyka zapewnia oko³o 5 tys. razy
wiêksz¹ ochronê w porównaniu z kon-
taktem seksualnym z osob¹ z grupy wy-
sokiego ryzyka. Prezerwatywa ma we-
d³ug tej oceny zapewniaæ 10 razy lepsz¹
ochronê ni¿ jej brak [16]. Autorzy badañ
i opracowañ na temat skutecznoœci pre-
zerwatyw przyznaj¹, ¿e nie chroni¹ one
w pe³ni przed zaka¿eniem HIV [1,29].
Lekarze: W. Cates i A. R. Hinman z Cen-
ters for Disease Control w Atlancie tak

�ród³o

FDA (Consumer-Friendly Birth 
Control Information) 1997 3% 14%

The Alan Guttmacher 
Institute-AGI (Facts in Brief) 2000 3% 16%

CDC; MMWR 48 (47); 1073-80, 1999 3% 14%

WHO Fact Sheet No 243, czerwiec 2000 – 10–14%

Tab. 1. Skutecznoœæ antykoncepcyjna prezerwatyw: odsetek (%) kobiet zacho-
dz¹cych w ci¹¿ê podczas stosowania prezerwatyw przez rok. 

Skutecznoœæ 
w warunkach
idealnych

Skutecznoœæ 
w warunkach
typowych
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podsumowuj¹ swój artyku³ opublikowa-
ny w The New England Journal of Medi-
cine: „Dopóki nie dysponujemy bardziej
skutecznymi (czy wrêcz doskona³ymi)
œrodkami, powinniœmy w wiêkszym
stopniu wdra¿aæ czêœciowo skuteczne
œrodki, które mamy obecnie – jak u¿ywa-
nie prezerwatyw” („Until we have more
effective (or even „perfect”) approaches,
we should more fully implement the par-
tially effective approaches we have, such
as condom use...”) [6]. 

Obecnie dostêpne s¹ trzy typy pre-
zerwatyw dla mê¿czyzn: prezerwatywy
lateksowe, polyurethanowe (rodzaj pla-
stikowego tworzywa – dostêpne
w USA od 1994) oraz tzw. animal
membrane (lambskin) condoms. Panuje
zgodnoœæ co do tego, ¿e te trzecie s¹
nieskuteczne w prewencji AIDS i in-
nych STD, poniewa¿ posiadaj¹ pory,
które wprawdzie zapobiegaj¹ przenika-
niu nasienia, ale zawodz¹ w przypadku
mniejszych organizmów, takich jak wi-
rusy [14,21,26]. Prezerwatywy poly-
urethanowe poleca siê osobom uczulo-
nym na lateks. Nieœcis³oœci dotycz¹
skutecznoœci prezerwatyw latekso-
wych, zalecanych do prewencji AIDS
przez organizacje amerykañskie, takie
jak CDC czy FDA: „Najskuteczniej-
szym sposobem prewencji zaka¿enia
HIV drog¹ seksualn¹ jest unikanie kon-
taktów seksualnych z osob¹ zaka¿on¹.
Jeœli jednak taki kontakt ma miejsce
z osob¹ zaka¿on¹ lub o nieznanym sta-
tusie, organizacje te zalecaj¹ prawid³o-
we i systematyczne stosowanie prezer-
watywy lateksowej w ka¿dym takim
przypadku”. 

Problem nieprawid³owego stoso-
wania prezerwatyw

Organizacje te, podobnie jak niemal
wszystkie publikacje na ten temat, zgod-
nie twierdz¹, ¿e prezerwatywa zmniejsza
ryzyko zaka¿enia tylko wtedy, gdy jest
stosowana prawid³owo i systematycznie
(przy ka¿dym stosunku seksualnym)
[9,10,18,21,29,33]. W artykule opubli-
kowanym w American Journal of Public
Health 1993 Apr; 83[4) CDC twierdzi:
„Nasze oœwiadczenie na temat prewencji
jest jasne: jeœli prezerwatyw u¿ywa siê
prawid³owo i stale – s¹ wysoce skutecz-
ne, jeœli u¿ywa siê ich w inny sposób –
nie s¹”. („Our prevention message sho-
uld be clear: When used correctly and
consistently, condoms are highly effecti-
ve; when used otherwise, they are not”).
FDA i CDC przyznaj¹ jednak, ¿e: „Pre-
zerwatywy, nawet u¿ywane prawid³owo,
nie s¹ doskona³e; mo¿na je porównaæ do
innych zachowañ istotnie podnosz¹cych
nasze bezpieczeñstwo: stosowania pa-
sów w samochodzie czy noszenia kasku.
Mimo swych braków prezerwatywy mo-
g¹ w znacznym stopniu ograniczyæ licz-
bê niechcianych ci¹¿ oraz przypadków
zaka¿eñ chorobami przenoszonymi dro-
g¹ p³ciow¹”. („Even when used correc-
tly, condoms aren’t perfect, comparing
them to other important safety-enha-
ncing behaviors like wearing seatbelts
and bicycle helmets. Imperfect as they
are, condoms can significantly reduce
the rates of unintended pregnencies and
sexually transmitted diseases”) [23]. 

W badaniu European Study Group on
Heterosexual Transmissin of HIV wyka-

zano, ¿e niesystematyczne stosowanie
prezerwatyw ma niewielki efekt ochron-
ny przeciwko zaka¿eniom HIV[8]. 

W rzeczywistoœci stosowanie prezer-
watywy dalekie jest od doskona³oœci, za-
równo jeœli chodzi o systematycznoœæ,
jak i poprawnoœæ [15]. W jednym z ba-
dañ dotycz¹cych kontaktów heteroseksu-
alnych z licznymi partnerami okaza³o
siê, ¿e tylko 17 proc. osób stosowa³o pre-
zerwatywy przy ka¿dym kontakcie sek-
sualnym [23]. Badanie The National Su-
rvey of Family Growth wykaza³o, ¿e
spoœród 3 498 060 amerykañskich kobiet
w wieku reprodukcyjnym 12 proc. pole-
ga³o na prezerwatywie jako œrodku anty-
koncepcyjnym [25]. 

Nieskutecznoœæ prezerwatyw na-
wet jako œrodka antykoncepcyj-
nego

Opracowania na temat skutecznoœci
prezerwatyw w prewencji zaka¿eñ HIV
nawi¹zuj¹ nierzadko do ich skutecznoœci
jako œrodka antykoncepcyjnego, a tê naj-
lepiej wyra¿a wskaŸnik Pearla (PI) poda-
j¹cy liczbê ci¹¿ wystêpuj¹cych u 100 ko-
biet stosuj¹cych dan¹ metodê antykon-
cepcyjn¹ na rok. Wielkoœæ tego wskaŸni-
ka w odniesieniu do prezerwatyw jest
w literaturze ró¿nie podawana, najczê-
œciej mieœci siê pomiêdzy 3 i 28. Zale¿y
on w du¿ej mierze od wieku badanych
kobiet: im m³odsze kobiety (wiêksza
p³odnoœæ), tym jest on wy¿szy [1]. W od-
niesieniu do zawodnoœci antykoncepcyj-
nej prezerwatyw wyró¿nia siê tzw. per-
fect-use pregnancy rate, czyli najni¿sz¹
oczekiwan¹ zawodnoœæ prezerwatyw

<20 20–24 25–29 >=30

23,1 20,6 16,6 10,7

wiek

kobiety ubogie

kobiety œrednio zamo¿ne

zamê¿ne

<20 20–24 25–29 >=30

23,2 22,7 23,6 14,9

niezamê¿ne, nie ¿yj¹ce w konkubinacie

<20 20–24 25–29 >=30

71,7 41,1 23,7 19,5

¿yj¹ce w konkubinacie

<20 20–24 25–29 >=30

13,9 12,3 9,8 6,2

wiek

zamê¿ne

<20 20–24 25–29 >=30

14,0 13,7 14,3 8,8

niezamê¿ne, nie ¿yj¹ce w konkubinacie

<20 20–24 25–29 >=30

51,3 26,1 14,3 11,7

¿yj¹ce w konkubinacie

za: Family Planning Perspectives, nr 2,1999

Tab. 2. Zawodnoœæ antykoncepcyjna prezerwatyw w okreœlonych grupach (liczona jako liczba niezaplanowanych ci¹¿ 
wystêpuj¹cych u 100 kobiet stosuj¹cych prezerwatywy w ci¹gu roku) 
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(dotyczy prawid³owego i systematyczne-
go stosowania danej metody antykon-
cepcyjnej) oraz tzw. typical-use pregnan-
cy rate (dotyczy przeciêtnego stosowania
danej metody – gdy metoda nie zawsze
by³a stosowana prawid³owo lub by³a sto-
sowana niesystematycznie). 

Prawdopodobieñstwo zajœcia w ci¹¿ê
w czasie pierwszego roku stosowania
prezerwatyw wynosi od 2,6-15,8 proc.,
zaœ w populacji nie stosuj¹cej ¿adnej me-
tody antykoncepcji 80-85 proc.
[14,16,25]. Alan Guttmacher Institute
w artykule opublikowanym w Planned
Parenthood’s „Family Planning Perspec-
tives” w 1989 roku podaje zawodnoœæ
prezerwatyw wœród m³odzie¿y dorastaj¹-
cej od 11,4 do 22,3 proc. [11]. W New
England Journal of Medicine Mar. 23,
1989 opisano zawodnoœæ prezerwatyw
w zapobieganiu ci¹¿y wœród kobiet poni-
¿ej 26 roku ¿ycia od 10 do 33 proc. [11]. 

Family Planning Persectives
31 (2) 1999 w artykule po-
œwiêconym wynikom bada-
nia National Survey of Fa-
mily Growth 1995 podaje
zawodnoœæ prezerwatyw
podczas pierwszego roku
stosowania wœród kobiet
niezamê¿nych, wspó³¿yj¹-
cych seksualnie, poni¿ej 24
roku ¿ycia: od 40 nawet do
70 proc. 

Problem skutecznoœci prezerwa-
tyw w zapobieganiu innym cho-
robom przenoszonym drog¹
p³ciow¹

Przeprowadzono liczne badania
wskazuj¹ce na to, ¿e stosowanie prezer-
watywy zmniejsza wœród mê¿czyzn ry-
zyko zaka¿enia chorobami przenoszony-
mi drog¹ p³ciow¹ np. rze¿¹czk¹. Jednak
w odniesieniu do kobiet dane s¹ mniej
zachêcaj¹ce: jedno z badañ wykaza³o, ¿e
stosowanie prezerwatywy nie chroni ko-
biety przed wirusem HPV (Human Pa-
pilloma Virus), a zaka¿enie nim w ¿eñ-
skich drogach rodnych sprzyja rozwojo-
wi raka szyjki macicy. W badaniu tym
odsetek zaka¿onych HPV by³ wiêkszy
w grupie tych kobiet, których partnerzy

stosowali prezerwatywy [33]. W klini-
kach STDs w Colorado kobiety, których
partnerzy stosowali prezerwatywy rza-
dziej zapada³y na rze¿¹czkê i rzêsistko-
wicê ni¿ te, których partnerzy nie stoso-
wali prezerwatyw, jednak obie grupy
w równym stopniu ulega³y zaka¿eniu
chlamydi¹ i bakteryjnemu zapaleniu po-
chwy [33]. Dane te przekonuj¹, ¿e pre-
zerwatywy s³abo chroni¹ kobiety
przed zaka¿eniami przenoszonymi
drog¹ p³ciow¹. 

Prezerwatywa a zapobieganie
zara¿eniu HIV

Przeprowadzono wiele badañ epide-
miologicznych maj¹cych wykazaæ sku-
tecznoœæ prezerwatyw w prewencji
AIDS. Dane otrzymane na ich podstawie
s¹ jednak czêsto niejednoznaczne, a na-
wet sprzeczne. Jednoczeœnie badania te
potwierdzaj¹, ¿e stosowanie prezerwa-
tyw redukuje, ale nie eliminuje ryzyka
zaka¿enia HIV drog¹ seksualn¹. 

W Family Planning Perspectives
z 1999 r. opublikowano artyku³ pt. „The
effectiveness of condoms in reducing he-
terosexual transmission of HIV” bêd¹cy
metaanaliz¹ 25 wczeœniej przeprowadzo-
nych i opublikowanych badañ skutecz-
noœci prezerwatyw w redukcji zaka¿eñ
HIV drog¹ heteroseksualn¹ wœród par,
gdzie jedno z partnerów by³o HIV sero-
pozytywne. Œredni czas trwania obser-
wacji wynosi³ 2 lata, w ocenie skutecz-
noœci prezerwatyw w prewencji AIDS
porównywano liczbê serokonwersji, któ-
re wyst¹pi³y u par stosuj¹cych prezerwa-
tywy systematycznie, przy ka¿dym sto-
sunku seksualnym do tych, które wyst¹-
pi³y u par nie stosuj¹cych prezerwatyw.
Wynik tej metaanalizy brzmi „Skutecz-
noœæ prezerwatyw w prewencji zaka¿e-
nia HIV szacuje siê na 86,6 proc., jednak
prawdziwa efektywnoœæ mo¿e byæ tak
niska jak 60 proc. lub tak wysoka jak
95,8 proc. (...) obecnie dostêpne dane
wskazuj¹, ¿e stosowanie prezerwatywy
w czasie ka¿dego stosunku seksualnego
redukuje ryzyko zaka¿enia HIV przez
kontakt heteroseksualny (...). Skutecz-
noœæ prezerwatywy w redukcji ryzyka
zaka¿enia przez kontakt heteroseksualny
mo¿e byæ porównywalna lub nieco ni¿-
sza ni¿ jej skutecznoœæ w zapobieganiu
ci¹¿y” [7]. 

Dostêpne s¹ równie¿ dane pocho-
dz¹ce z poszczególnych badañ dotycz¹-
cych zaka¿eñ HIV, maj¹ one jednak
mniejsz¹ wartoœæ ni¿ wyniki metaanali-

zy, takiej jak przedstawiona powy¿ej,
któr¹ przeprowadzili Davis i Weller.
Badanie Saracco i in. opublikowane
w Journal of AIDS w 1993 roku opisu-
je wyniki obserwacji grupy 343 kobiet,
których partnerzy byli zaka¿eni HIV. Po
roku wœród kobiet, których partnerzy
nie stosowali lub nie zawsze stosowali
prezerwatywy 7,2 proc. uleg³o zaka¿e-
niu w porównaniu do 1,1 proc. w grupie
stosuj¹cej je systematycznie (ryzyko
wzglêdne 6,6 tzn. 6,6 razy mniejsze ry-
zyko zaka¿enia przy systematycznym
stosowaniu prezerwatyw). Jednoczeœnie
w grupie kobiet maj¹cych stosunki sek-
sualne dwa i wiêcej razy w tygodniu,
pomimo stosowania prezerwatyw zaob-
serwowano niewielki wzrost ryzyka za-
ka¿enia HIV w porównaniu do zg³asza-
j¹cych kontakty rzadsze ni¿ dwa razy
w tygodniu [28]. 

Naukowcy okreœlaj¹cy ryzyko
zaka¿enia HIV podczas stoso-
wania prezerwatyw twierdz¹,
¿e przypadki zawodnoœci pre-
zerwatyw bêd¹ rosn¹æ wraz
z rozpowszechnianiem siê in-
fekcji w populacji[25], mo¿na
wiêc wnioskowaæ, ¿e dane na
temat zawodnoœci prezerwa-
tyw pochodz¹ce z pocz¹tko-
wego okresu rozwoju epide-
mii mog¹ okazaæ siê zani¿one
wobec obecnego rozpo-
wszechnienia zaka¿eñ HIV. 

Harvey V. Finbeberg z Harvard Scho-
ol of Public Health w Bostonie pisze:
„U¿ywanie prezerwatyw przynosi
korzyœci w zmiejszeniu ³¹cznego ryzyka,
chocia¿ rozpowszechnianie infekcji w
populacji jest wystarczaj¹co wysokie, ¿e
nawet sta³e u¿ywanie prezerwatyw nie
daje wystarczaj¹cej ochrony w d³ugim
okresie stosowania”. („Condom use is
beneficial in reducing the cumulative
risk, though if the prevalence of infection
in population of prospective partners is
sufficiently high, even consistent con-
dom use may not afford an adequate me-
asure of protection over the long term”
[13]). 

Badanie dr Susan Weller opublikowa-
ne w Soc. Sci. Med. w 1993 r. wykaza³o
zawodnoœæ prezerwatyw w prewencji 
zaka¿eñ HIV na poziomie 31 proc. Au-
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torka badañ twierdzi, ¿e zawodnoœæ ta
jest prawdopodobnie wy¿sza ni¿ oszaco-
wana dla antykoncepcji. Natomiast sku-
tecznoœæ prezerwatyw mo¿e wynosiæ 83
proc., ale te¿ 46 proc. Dr Weller pisze
„nowe dane wskazuj¹, ¿e niektóre pre-
zerwatywy, nawet lateksowe, mog¹ prze-
puszczaæ AIDS”. („new data indicate so-
me condoms, even latex ones, may leak
HIV”). 

W badaniu Nancy Padian i in. doty-
cz¹cym transmisji zaka¿eñ HIV od mê¿-
czyzn do kobiet stwierdzono „nie stwier-
dzono znacz¹cego zwi¹zku miêdzy sto-
sowaniem prezerwatyw a ochron¹ przed
zaka¿eniem”. („Condom use was not si-
gnificantly associated with protection
from infection”) [24]. 

W 1996 r. The New England Journal
of Medicine opublikowa³ wyniki badania
przeprowadzonego w Tajlandii w grupie
4311 rekrutów po wprowadzeniu tam
w 1990 roku programu prewencji zaka-
¿eñ HIV w obliczu dramatycznie szerz¹-
cej siê epidemii AIDS, zw³aszcza wœród
tamtejszych prostytutek [22]; zaobser-
wowano spadek liczby zaka¿eñ HIV
z 10,4-12,5 proc. w latach 1991-93 do
6,7 proc. w roku 1995; towarzyszy³ mu
te¿ spadek czêstoœci wystêpowania in-
nych STDs (z 42,2 proc. w 1991 r. do
15,7 proc. w 1995 r.). Równoczeœnie na-
st¹pi³ wzrost stosowania prezerwatyw
z 61 proc. w 1991 r. do 92,6 proc. w 1995
r., a tak¿e, jak twierdzi dr Nancy Lawless
w komentarzu do artyku³u, przyczyni³o
siê bezsprzecznie do zmniejszenia liczby
zaka¿eñ HIV, zmniejszy³a siê ca³kowita
liczba kontaktów seksualnych (z 92,3
proc. do 87,2 proc.) i znacznie zmniej-
szy³a liczba kontaktów z prostytutkami
(z 81,5 proc. do 63,8 proc.). Mê¿czyŸni
ci nie anga¿owali siê w ryzykowne kon-
takty seksualne i nie zostali zaka¿eni
HIV [30]. Najprawdopodobniej reduk-
cja ryzykownych zachowañ w Tajlan-
dii spowodowana przez uœwiadomienie
ryzyka, jakie poci¹ga za sob¹ kontakt
seksualny z osob¹ o nieznanym statusie
HIV, bardziej przyczyni³a siê do ogra-
niczenia liczby zaka¿eñ HIV ni¿ wzrost
u¿ywania prezerwatyw [30]. 

W artykule opublikowanym w Soc.
Sci. Med. w maju 1997 stwierdzono na
podstawie przeprowadzonej metaanali-
zy, ¿e skutecznoœæ prezerwatyw w pre-
wencji AIDS wynosi od 60 proc. do 70
proc. (tzn. stosuj¹cych prezerwatywy do-
tyczy o 2/3 mniejsze ryzyko zaka¿enia
HIV ni¿ ich nie stosuj¹cych). Ma to byæ
dolny zakres prawdziwej ich skuteczno-
œci [26]; jej górny zakres ma wynosiæ 90-
95 proc. jakkolwiek wartoœæ ta nie zosta-

³a potwierdzona wiarygodnymi danymi
[26]. Ponadto nale¿y podkreœliæ, ¿e
„oczywiœcie nawet 95 proc. nie oznacza
100 proc., st¹d stosowanie prezerwatyw
nie zapewnia pe³nego bezpieczeñ-
stwa”[26]. Dowody na to, ¿e prezerwaty-
wa nie jest idealnym i bezpiecznym roz-
wi¹zaniem mo¿na znaleŸæ w wielu pu-
blikacjach na ten temat [10]. 

Lancet podaje: „Mo¿liwe
konsekwencje niepowodze-
nia w u¿yciu prezerwatywy,
je¿eli jeden z partnerów jest
nosicielem HIV s¹ wystar-
czaj¹co powa¿ne (a prawdo-
podobieñstwo niepowodze-
nia dostatecznie wysokie),
¿eby u¿ywania przezerwa-
tyw przez osoby z grup wy-
sokiego ryzyka nie nazywaæ
«bezpiecznym seksem»”.
(„The possible consequences
of condom failure when one
partner is HIV infected are
serious enough and the likeli-
hood of failure sufficiently
high that condom use by risk
groups should not be descri-
bed as »safe sex»”) [18]. 

Chocia¿ z epidemiologicznego punk-
tu widzenia prezerwatywa mo¿e siê
przyczyniæ do zahamowania postêpu
epidemii AIDS, w odniesieniu do indy-
widualnej osoby wagi nabiera fakt, ¿e
ochrona, jak¹ zapewnia prezerwatywa
nie jest stuprocentowa. Ma to szczególne
znaczenie, gdy w grê wchodzi choroba
nieuleczalna. 

W Schweizerische Medizinische Wo-
chenschrift (1990; 120: 26) opisano ba-
danie przeprowadzone w 1988 roku na
grupie 1193 prostytutek. W grupie, która
stosowa³a prezerwatywy systematycznie
2,9 proc. uleg³o zaka¿eniu, natomiast
w grupie ich nie stosuj¹cej 6,1 proc. (2,1
razy zmniejszone ryzyko zaka¿enia HIV
przez stosowanie prezerwatywy).
W podsumowaniu stwierdzono, ¿e ze
wzglêdu na nadal, pomimo stosowania
prezerwatyw, istniej¹ce ryzyko zaka¿e-
nia – siêgaj¹ce 13-27 proc. i wiêcej, czê-
œciowa ochrona, jak¹ zapewnia prezer-

watywa jest w przypadku choroby takiej
jak AIDS niewystarczaj¹ca [1]. 

Skutecznoœæ prezerwatyw w za-
pobieganiu AIDS jest ni¿sza ni¿
jako œrodka antykoncepcyjnego

Autorzy wiêkszoœci opracowañ przy-
znaj¹, ¿e nie jest ³atwo okreœliæ rzeczy-
wist¹ skutecznoœæ prezerwatyw w pre-
wencji zaka¿enia HIV. Najwy¿sza osza-
cowana skutecznoœæ prezerwatyw w an-
tykoncepcji (97 proc.) jest zbli¿ona do
najwy¿szej ich skutecznoœci w prewencji
AIDS (96 proc.). Istniej¹ jednak istotne
ró¿nice, które uniemo¿liwiaj¹ bezpo-
œrednie prze³o¿enie skutecznoœci anty-
koncepcyjnej prezerwatyw na ich sku-
tecznoœæ w prewencji AIDS. Po pierw-
sze, znanych jest wiêcej dróg przeno-
szenia HIV; ci¹¿a mo¿e byæ konse-
kwencj¹ jedynie kontaktu seksualnego
drog¹ pochwow¹, podczas gdy HIV
mo¿e byæ przeniesiony nie tylko drog¹
pochwow¹, ale te¿ analn¹, a nawet
oraln¹, szczególnie przy wspó³istnie-
niu innych infekcji przenoszonych
drog¹ p³ciow¹, zw³aszcza w postaci
owrzodzeñ narz¹dów p³ciowych [33].
Po drugie, zap³odnienie mo¿e nast¹piæ
tylko podczas okreœlonych kilku dni
w miesi¹cu, a HIV mo¿e zostaæ prze-
niesiony w ka¿dym momencie”
[1,11,16]. 

St¹d ryzyko zaka¿enia STDs pod-
czas pojedynczego kontaktu seksualne-
go jest znacznie wy¿sze ni¿ prawdopo-
dobieñstwo zajœcia w ci¹¿ê. Na przy-
k³ad: gdy mê¿czyzna jest zaka¿ony rze-
¿¹czk¹, ryzyko zaka¿enia kobiety wy-
nosi oko³o 65 proc.; gdy kobieta jest za-
ka¿ona, ryzyko dla mê¿czyzny siêga 33
proc.; natomiast prawdopodobieñstwo
zajœcia w ci¹¿ê podczas pojedynczego
kontaktu seksualnego wynosi 0-20
proc., w zale¿noœci od etapu cyklu mie-
siêcznego u kobiety. I chocia¿ prawdo-
podobieñstwo zajœcia w ci¹¿ê jest naj-
wiêksze, gdy stosunek nast¹pi dzieñ
przed owulacj¹, nawet wtedy siêga tyl-
ko oko³o 25 proc. ryzyka zaka¿enia rze-
¿¹czk¹, jeœli partner kobiety jest zaka-
¿ony [33]. Poza tym sam wirus jest
znacznie mniejszy (ok. 450 razy) ni¿
komórka plemnika i mo¿e ³atwiej prze-
nikn¹æ przez barierê, jak¹ tworzy pre-
zerwatywa. Z tych chocia¿by wzglêdów
skutecznoœæ antykoncepcyjna prezer-
watyw mo¿e byæ wy¿sza ni¿ ich sku-
tecznoœæ w zapobieganiu zaka¿eniu
HIV [1,7,25]. 



S³u¿ba ¯yciu II/2001

Z A P O B I E G A N I E A I D S

18

Czynniki podwy¿szaj¹ce ryzyko
zaka¿enia HIV

Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e istniej¹
inne czynniki wp³ywaj¹ce na ryzyko za-
ka¿enia HIV, jak okres ekspozycji, czê-
stoœæ i liczba kontaktów seksualnych
(w badaniu N. Padian i in. dotycz¹cym
zaka¿eñ heteroseksualnych HIV wyka-
zano, ¿e kobiety, które uleg³y zaka¿eniu
mia³y wiêcej kontaktów seksualnych
z zaka¿onymi wczeœniej mê¿czyznami
ni¿ kobiety, które pozosta³y seronega-
tywne [24].), rodzaj kontaktu seksualne-
go, obecnoœci innych STD, podtyp wiru-
sa, infekcyjnoœæ partnera zaka¿onego,
seks w czasie miesi¹czek [33] czy podat-
noœæ na zaka¿enie (czynniki genetyczne)
[13,19]. Badanie Saracco i in. potwier-
dza, ¿e wraz z zaawansowaniem choroby
(wykrywalny antygen p24, obni¿enie
limfocytów CD4), a zw³aszcza w jej sta-
dium objawowym, wzrasta ryzyko zaka-
¿enia HIV (infekcyjnoœæ osoby zaka¿o-
nej), równie¿ niezale¿nie od stosowania
prezerwatyw [8,9,16,20,28]. W zaawan-
sowanych stadiach infekcji HIV zwiêk-
sza siê zawartoœæ wirusa w wydzielinach
z narz¹dów p³ciowych, a tym samym in-
fekcyjnoœæ osoby, co ma du¿y wp³yw na

ryzyko zaka¿enia HIV [8]. 
Zwiêkszona podatnoœæ na infekcjê

HIV wi¹¿e siê z wystêpowaniem innych
STD (szczególnie w postaci owrzodzeñ
narz¹dów p³ciowych), które s¹ czêstsze
w grupach nie praktykuj¹cych obrzeza-
nia [7]. Nieobrzezanie, podobnie jak
owrzodzenia narz¹dów p³ciowych i kon-
takty analne, jest czynnikiem znacznie
zwiêkszaj¹cym ryzyko zaka¿enia HIV
[3,8,9,16,20,24]. 

W badaniu Saracco i in. wysuniêto
przypuszczenie, ¿e kobiety, które pozo-
stawa³y seronegatywne pomimo czê-
stych kontaktów z zaka¿onym mê¿czy-
zn¹, mog¹ reprezentowaæ subpopulacjê
o mniejszej podatnoœci na infekcjê. Ta
mniejsza podatnoœæ mo¿e mieæ pod³o¿e
genetyczne zwi¹zane ze zmiennoœci¹ re-
ceptorów powierzchniowych na limfocy-
tach T i innych komórkach uk³adu im-
munologicznego, która czyni je oporny-
mi na infekcje HIV [28]. 

Wed³ug tego zespo³u ró¿ne podtypy
HIV mog¹ charakteryzowaæ siê ró¿nym
stopniem infekcyjnoœci. Potwierdza to
metaanaliza Davis i Weller, w której za-
uwa¿ono, ¿e podtypy HIV pochodz¹ce
z ró¿nych regionów œwiata charakteryzu-
j¹ siê ró¿n¹ infekcyjnoœci¹: podtyp HI-
V1-E obecny w Tajlandii mo¿e byæ ³a-
twiej przenoszony drog¹ kontaktów sek-

sualnych ni¿ podtyp HIV1-B, charakte-
rystyczny dla Ameryki pn. i Europy [20]. 

Mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e osoby
stale stosuj¹ce prezerwatywy prakty-
kuj¹ tak¿e inne bezpieczne zachowa-
nia, podczas gdy ich nie stosuj¹cy
prawdopodobnie anga¿uj¹ siê w za-
chowania bardziej ryzykowne. Mo¿e
to zwiêkszaæ odsetek zaka¿eñ wœród
nie stosuj¹cych prezerwatyw, zawy¿a-
j¹c prawdziw¹ skutecznoœæ prezerwa-
tyw [31]. W badaniu de Vincenci zaob-
serwowano, ¿e osoby systematycznie
stosuj¹ce prezerwatywy zg³asza³y rzad-
sze kontakty seksualne, tak¿e oralne
i analne oraz kontakty w czasie mie-
si¹czki (wszystkie one zwiêkszaj¹ ryzy-
ko zaka¿enia HIV) ni¿ osoby nie stosuj¹-
ce regularnie prezerwatyw [9,31]. W ba-
daniu tym zauwa¿ono te¿, ¿e niesyste-
matyczne stosowanie prezerwatyw (w
czasie 50 proc. i wiêcej, ale nie wszyst-
kich kontaktów seksualnych) by³o
zwi¹zane z prawie takim samym ryzy-
kiem zaka¿enia HIV jak nie stosowa-
nie ich w ogóle [9]. 

Autorzy badañ skutecznoœci prezer-
watyw nawet uzyskuj¹c zadawalaj¹ce
i optymistyczne wyniki twierdz¹, ¿e da-
ne o czêstoœci zaka¿eñ HIV pochodz¹ce
z poszczególnych badañ nie mog¹ byæ
uogólniane na ca³¹ populacjê, gdy¿ ka¿-
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dy kontakt seksualny jest obci¹¿ony in-
nym ryzykiem zaka¿enia i poniewa¿ roz-
k³ad czynników ryzyka ró¿ni siê dla ka¿-
dej z badanych populacji [31]. Przyzna-
j¹, ¿e populacja zakwalifikowana do ba-
dañ jest czêsto wyselekcjonowana: pary
obci¹¿one wiêkszym ryzykiem zaka¿e-
nia najprawdopodobniej ulegaj¹ zaka¿e-
niu wczeœniej i nie zostaj¹ wci¹gniête do
badañ; st¹d dane o zawodnoœci prezer-
watyw mog¹ byæ niedoszacowane [31]. 

Tzw. condom failure, w rzeczywisto-
œci obni¿aj¹cy skutecznoœæ prezerwatyw
w przytaczanych badaniach epidemiolo-
gicznych jest zminimalizowany przez
naukê prawid³owego u¿ywania prezer-
watyw, selekcjê uczestników badania
i kontrolê jakoœci stosowanych w bada-
niach prezerwatyw. Skutecznoœæ prezer-
watyw mo¿e wiêc byæ ni¿sza w warun-
kach nie zwi¹zanych z badaniami nauko-
wymi [7]. Równie¿ ich skutecznoœæ
w zapobieganiu ci¹¿y jest ni¿sza wœród
osób m³odszych i o ni¿szym poziomie
edukacji, poniewa¿ wzrasta wówczas
tzw. user failure (zawodnoœæ zwi¹zana
z osob¹ stosuj¹c¹ dana metodê). 

Czynniki obni¿aj¹ce skutecznoœæ
prezerwatyw

Podobnie mo¿e wzrastaæ zawodnoœæ
wynikaj¹ca ze z³ych warunków przecho-
wywania prezerwatyw: ekspozycja na
œwiat³o, g³ównie UV, wysok¹ i bardzo
nisk¹ temperaturê, ozon oraz wilgoæ
os³abia i uszkadza lateks [32]. Ma to
szczególnie znaczenie w krajach rozwi-
jaj¹cych siê i w klimacie gor¹cym, gdzie
zarówno jakoœæ produkowanych lokalnie
prezerwatyw, jak i warunki ich przecho-
wywania mog¹ byæ czêsto niezadowala-
j¹ce i przyczyniaæ siê do ich wiêkszej za-
wodnoœci. 

Negatywne efekty promowania
prezerwatyw 
jako œrodka zapobiegaj¹cego za-
ra¿eniu HIV

„Lancet” podaje: „Intensywna po-
lityka promowania prezerwatyw mo¿e
przyczyniæ siê do wzrostu a nie spadku
ryzyka zwi¹zanego z podejmowaniem
stosunków seksualnych bez zabezpie-
czenia, gdy¿ ma niezamierzony efekt
zachêcania do wiêkszej aktywnoœci
seksualnej” [37]. 

Autorzy artyku³u „Preventing Hete-

rosexual Spread of AIDS” twierdz¹, ¿e 

„zachêcanie do stosowania
prezerwatyw mo¿e w niektó-
rych okolicznoœciach okazaæ
siê nawet szkodliwe, szcze-
gólnie gdy daje fa³szywe po-
czucie bezpieczeñstwa w sy-
tuacjach du¿ego ryzyka za-
ka¿enia, takich jak w przy-
padku par, w których jeden
z partnerów jest zaka¿ony
HIV (...)”. 

Zamiast zachêcaæ do stosowania pre-
zerwatyw w takich sytuacjach powinno
siê odradzaæ kontakty seksualne
[16,18,34]. Na podstawie szacunków au-
torów nawet stosuj¹cy prezerwatywê
niezaka¿ony partner jest obci¹¿ony ryzy-
kiem zaka¿enia w stosunku 1/11 po 500
kontaktach seksualnych [16]. Autorzy
analizy skutecznoœci prezerwatyw opu-
blikowanej w Journal of AIDS (J.
A. Perlman i in.) pisz¹, ¿e osoby obci¹-
¿one du¿ym ryzykiem zaka¿enia (jak np.
partnerzy osób zaka¿onych HIV) powin-
ny byæ œwiadome, ¿e prezerwatywa mo-
¿e nie zapewniæ im ochrony lepszej ni¿
jej skutecznoœæ antykoncepcyjna (za-
wodnoœæ 10-15 proc. na rok). Równie¿
oni zalecaj¹ w takich sytuacjach unika-
nie kontaktów seksualnych [25]. 

Innym negatywnym efektem zwi¹za-
nym z promocj¹ stosowania prezerwa-
tyw mo¿e byæ wzrost aktywnoœci seksu-
alnej [6]. 

Zawodnoœæ prezerwatyw wsku-
tek pêkniêæ 
i zeœlizgniêæ

Prezerwatywy s¹ zawodne: wynika
to z ich niesystematycznego lub niepra-
wid³owego stosowania, uszkodzenia
(pêkniêcia), przecieku, zeœlizgniêcia, co
dotyczy zarówno prewencji AIDS jak
i antykoncepcji. Pêkniêcie i przeciek mo-
g¹ wynikaæ z nieprawid³owej produkcji,
przechowywania lub niew³aœciwego sto-
sowania. Wiele osób kwestionuje jakoœæ
i skutecznoœæ prezerwatyw w prewencji
STD w obliczu ich zawodnoœci antykon-
cepcyjnej wynosz¹cej w przeciêtnym
stosowaniu co najmniej 12 proc. [33].
Tzw. condom failure jest, jak twierdz¹
autorzy artyku³u opublikowanego w Bri-
tish Journal of Family Planning (1996;

22: 6-9), jedn¹ z najwa¿niejszych przy-
czyn niechcianej ci¹¿y. W 1993 r. powy-
¿ej 46 proc. badanych kobiet wi¹za³o
zawodnoœæ prezerwatyw jako œrodka
antykoncepcyjnego z zajœciem w nie-
chcian¹ ci¹¿ê [5]. 

Szacuje siê, ¿e czêstoœæ pêkniêæ i ze-
œlizgniêæ prezerwatyw w poszczegól-
nych badaniach siêga od 1 proc. do 12
proc. (pêkniêæ/100 aktów seksualnych),
a dla zeœlizgniêæ dochodzi nawet 17
proc. Dotyczy to krajów rozwiniêtych,
w krajach rozwijaj¹cych siê wspó³czyn-
niki te s¹ wy¿sze [7,27,33]. Zanotowano
ponad czteroprocentow¹ czêstoœæ pêk-
niêæ prezerwatyw w domach publicz-
nych w pó³nocnej Tajlandii [22]. Bada-
nia laboratoryjne 5559 prezerwatyw wy-
kaza³y czêstoœæ pêkniêæ 5,9 proc. [27].
Badania piêciu gatunków prezerwatyw
opisane w British Journal of Medicine
July 11,1987 wykaza³y zawodnoœæ pre-
zerwatyw wynikaj¹c¹ z ich pêkniêæ lub
zeœlizgniêæ w granicach 26 proc. [11].
Badania przeprowadzone w Centrum
Planowania Rodziny przy Uniwersytecie
w Manchester wykaza³y, ¿e 52 proc.
osób, które otrzyma³y prezerwatywy
w klinice zdarzy³o siê pêkniêcie lub ze-
œlizgniêcie siê prezerwatywy jeden i wiê-
cej razy w ci¹gu trzech ostatnich miesiê-
cy. Wypadki te paradoksalnie wcale nie
dotyczy³y czêœciej osób okazjonalnie
stosuj¹cych prezerwatywy, ale regular-
nie ich u¿ywaj¹cych. Autor raportu skry-
tykowa³ stwierdzenie, ¿e wiêkszoœæ tych
wypadków wynika z nieprawid³owego
stosowania prezerwatywy [17]. W Jour-
nal of AIDS z 1997 r. w artykule „Multi-
ple Condom Use and Decreased Condom
Breakage and Slippage in Thailand” na-
pisano „pêkniêcie lub zeœlizgniecie siê
prezerwatywy mo¿e zmniejszyæ efek-
tywnoœæ tego œrodka zapobiegawczego,
prowadz¹c do niechcianych ci¹¿ w wy-
padku kontaktów heteroseksualnych,
a tak¿e rozprzestrzeniania siê chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹ drog¹ sek-
su pochwowego, oralnego i analnego”.
(„condom breakage and slippage can re-
duce the effectiveness of this barrier me-
thod, leading to unwanted pregnencies in
heterosexual sex and sexually transmit-
ted diseases (STD) via vaginal, anal, or
oral sex”) [27]. 

Gotzsche oraz Hording z Kopenhagi
wykazali w swoich badaniach, ¿e w 5 na
100 stosunków prezerwatywa ulega pêk-
niêciu. Uwa¿aj¹ oni, ¿e „prawdziwie
bezpieczny seks z osob¹ seropozytywn¹
z u¿yciem prezerwatyw jest niepezpiecz-
nym z³udzeniem” (truly safe sex with an
HIV-positive partner using condoms is
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a dangerous illusion”). [38) 

Dyskusje wokó³ porowatej struk-
tury prezerwatywy

Istotne jest te¿, ¿e standardy kontroli
jakoœci ustanowione przez amerykañski
Urz¹d ds. ¯ywnoœci i Leków (FDA) do-
puszczaj¹ przeciek wody w 4 z 1 tys.
(0,4 proc.) badanych prezerwatyw (do-
piero przeciek wody w powy¿ej 0,4 proc.
badanych prezerwatyw dyskwalifikuje je
z handlu) [1,7,11]. 

Spotykane w literaturze naukowej
opinie na temat skutecznoœci prezerwa-
tyw dostarczaj¹ niejednokrotnie w¹tpli-
woœci i obaw: „Prezerwatywy nie s¹ sku-
teczne w 100 proc. przypadków i nie jest
prawdopodobne, ¿eby ich skutecznoœæ
siêga³a a¿ 95-99 proc., jak sugeruj¹ nie-
które opracowania. Rozs¹dne wydaje siê
stwierdzenie, ¿e dane o ich skutecznoœci
antykoncepcyjnej wyznaczaj¹ najwy¿sz¹
granicê ich skutecznoœci w zapobieganiu
przenoszenia siê AIDS”. („condoms are
not 100 proc. efficacious and it is not li-
kely that efficacy is as high as 95-99
proc. as some indyvidual studies might
suggest (...). It is reasonable to assume
that estimates obtained for contraception
are the upper limits of the condom’s effi-
cacy for prevention of HIV transmis-
sion”) [7]. W JAMA (Journal of the
American Medical Association) w maju
1996 opublikowano list, którego autor dr
Stuart Brody z Uniwersytetu w Tûbingen
pisze „ W œwietle ostatnich badañ u¿ycie
prezerwatyw nie jest tak skuteczne, jak
dot¹d uwa¿ano. Zgadza siê to z innymi
badaniami dotycz¹cymi przenoszenia
wirusa HIV w zwi¹zkach heteroseksual-
nych, gdzie w po³owie przypadków u¿y-
cie prezerwatyw by³o nieskorelowane
lub pozytywnie skorelowane z przypad-
kami zara¿enia. Badanie nie potwierdzi-
³y wiêc skutecznoœci u¿ywania prezer-
watyw, których polecanie jest
elementem poprawnoœci politycznej.
(„As for the benefits of condoms, the
present findings do not support their
usefulness. This is consistent with other
studies of supposed heterosexual trans-
mission in which condom use was unre-
lated or positively related to HIV risk in
half of the studies reviewed. Recom-
mending condom is totem and part of
political correctness but not clearly sup-
ported by the findings”[2]). W Infection
1989 podano, ¿e 

rz¹d USA wycofa³ dofinan-
sowanie wysokoœci 2,6 mln

dolarów na badanie prezer-
watyw, poniewa¿ „prawdo-
podobnie zbyt wiele osób
mog³oby ulec zaka¿eniu
w trakcie takich badañ” [11]. 

Jednoczeœnie nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê, ¿e niechciana ci¹¿a nie prowadzi do
œmierci tak jak zaka¿enie HIV i dlatego
skutecznoœæ prezerwatyw w prewencji
zaka¿eñ HIV powinna byæ, jak twierdzi
autor artyku³u w Schweizerische Medizi-
nische Wochenschrift, precyzyjnie okre-
œlona [1]. 

Wyniki badañ laboratoryjnych (in vi-
tro) dotycz¹cych skutecznoœci prezerwa-
tyw w prewencji zaka¿eñ HIV s¹ niejed-
noznaczne, a niekiedy nawet sprzeczne.
Niektóre z nich donosz¹, ¿e prezerwaty-
wa lateksowa stanowi skuteczn¹ barierê
dla cz¹stek wielkoœci HIV (Centres for
Disease Control and Prevention, 1988),
podczas gdy w innych opisywano prze-
ciek cz¹stek wirusa w przypadku niektó-
rych gatunków prezerwatyw latekso-
wych (Carey i in., 1992; Voeller i in.,
1994) [26]. Na V Miêdzynarodowym
Kongresie dotycz¹cym AIDS w czerwcu
1989 r. w Montrealu wykazano, ¿e nie-
które gatunki prezerwatyw lateksowych
w warunkach fizjologicznych s¹ prze-
puszczalne dla cz¹stek wielkoœci HIV (6
z 69 prezerwatyw) [1]. Fakt, ¿e prezer-
watywy lateksowe posiadaj¹ pory
(otworki) zosta³ wykazany przez badanie
przeprowadzone in vitro dla amerykañ-
skiego Urzêdu ds. ¯ywnoœci i Leków
(FDA) w 1992. Starano siê naœladowaæ
warunki fizyczne (ciœnienie, pH, tempe-
ratura, w³aœciwoœci powierzchniowe
i warunki anatomiczne) stosunku seksu-
alnego. Spektrofluorometrycznie wy-
kryto przeciek drobin wielkoœci HIV
przez 29 spoœród 89 (czyli w 33 proc.)
testowanych prezerwatywach latekso-
wych (p<0,03) [4].  

Mimo ¿e du¿e amerykañskie organi-
zacje jak CDC czy FDA podaj¹, ¿e pre-
zerwatywa stanowi skuteczn¹ barierê dla
HIV, w¹tpliwoœci pozostaj¹ [10]. W pi-
œmiennictwie dotycz¹cym tego tematu
znajduj¹ siê doniesienia potwierdzaj¹ce
obecnoœæ defektów w lateksie, z którego
produkowane s¹ prezerwatywy [11,32].
C. Michael Roland, kierownik Polymer
Properties Section przy Naval Research
laboratory w Washington, D. C. oraz re-
daktor Rubber Chemistry and Technolo-
gy, w liœcie opublikowanym w Washing-
ton Times (CM Roland Letter to the Edi-
tor, The Washington Times, Wednesday
April 22,1992) twierdzi, ¿e nawet niena-

ruszone prezerwatywy posiadaj¹ defekty
(drobne otworki) wielkoœci ok. 5 mikro-
metrów” (...) the rubber comprising latex
condoms has intrinsic voids about 5 mi-
crons in size (...). Contrarily, the AIDS
virus is only 0,1 micron in size. Since
this is a factor of 50 smaller than the vo-
ids inherent in rubber, the virus can re-
adily pass through the condom” [11,32].
Nie wyklucza to jednoczeœnie tego, ¿e
prezerwatywa lateksowa mo¿e stanowiæ
skuteczniejsz¹ barierê dla plemników,
które s¹ znacznie wiêksze ni¿ wirus HIV
(60 mikrometrów d³ugoœci i 3-5
mikrometrów szerokoœæ g³ówki) [32].
Badania przeprowadzone przez George-
town Medical University i National Insti-
tutes of Health in Bethesda, opublikowa-
ne w Nature Sept. 1, 1988, wykaza³y, ¿e
lateks, z którego produkowane s¹ rêka-
wiczki (oraz prezerwatywy) posiada pory
50 razy wiêksze (5 mikrometrów) ni¿ wi-
rus HIV (wielkoœci 0,1 mikrometra) [11]. 

Niezale¿nie od tego czy w lateksie
istniej¹ defekty (otworki), zawodnoœæ
prezerwatyw zwi¹zana z ich pêkniêcia-
mi i zeœlizgniêciami „jest na tyle wyso-
ka, ¿e czyni prezerwatywy nieskutecz-
nymi dla ochrony przed HIV” – twier-
dzi biochemik, biolog molekularny Dr
David G. Collart ze Stone Mountain,
Ga. [11]. Niebezpieczeñstwo zaka¿enia
jest prawdopodobnie najbardziej zwi¹-
zane z du¿¹ zawodnoœci¹ prezerwaty-
wy; przejœcie niewielkiej iloœci wirusa
przez pory w prezerwatywach wi¹¿e siê
z bardzo niewielkim ryzykiem zaka¿e-
nia, natomiast masywna ekspozycja
maj¹ca miejsce podczas np. zeœlizgniê-
cia siê czy pêkniêcia prezerwatywy
znacznie bardziej zwiêksza ryzyko za-
ka¿enia. 

Naukowcy nie podjêliby kontak-
tu seksualnego z osob¹ seropozy-
tywn¹ nawet z u¿yciem 
prezerwatywy

W 1996 r. w BMJ (British Medical
Journal) opisano, ¿e na VIII Œwiatowym
Kongresie Seksuologii w Heidelbergu
(Niemcy) w 1987 r. oko³o 800 uczestni-
ków poproszono o wskazanie przez pod-
niesienie rêki, czy zdecydowaliby siê na
kontakt seksualny z osob¹ HIV pozytyw-
n¹ u¿ywaj¹c jako jedynej ochrony pre-
zerwatyw. Jedna osoba podnios³a rêkê –
dziennikarz, który powiedzia³ ¿e zrobi³-
by to tak¿e bez prezerwatywy[17]. Na X
kongresie w Amsterdamie w 1991 r. to
samo pytanie pad³o na warsztatach doty-
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cz¹cych edukacji seksualnej. Nikt z 60
obecnych profesjonalistów nie podniós³
rêki. Autor artyku³u zapytuje dlaczego,
jeœli prezerwatywa jest skuteczna, ludzie
zawodowo zajmuj¹cy siê edukacj¹ sek-
sualn¹ nie s¹ gotowi zaryzykowaæ? Od-
powiedŸ brzmi: prezerwatywa redukuje
ryzyko zaka¿enia, ale go nie eliminuje.
Abstynencja i monogamiczne kontakty
seksualne oparte na wzajemnej wierno-
œci pozostaj¹ jedynymi w pe³ni skutecz-
nymi sposobami unikniêcia zaka¿enia
HIV [17]. 

Theresa Crenshaw M. D., cz³onek Ko-
misji Prezydenta ds. HIV, zada³a w Chica-
go 500 terapeutom ds. rodziny pytanie, ilu
z nich poleca³o prezerwatywê jako ochro-
nê przed AIDS. Wiêkszoœæ podnios³a rê-
kê; nastêpnie zapyta³a, kto zdecydowa³by
siê na kontakt seksualny z osob¹ zaka¿on¹
HIV stosuj¹c prezerwatywê jako ochronê;
nikt nie podniós³ rêki. W komentarzu T.
Crenshaw napisa³a „Nierozwa¿ne jest
udzielanie takich rad studentom, klientom
czy pacjentom, za którymi sami nie
pod¹¿alibyœmy, gdy¿ mog¹ one prowadziæ
do czyjeœ œmierci” („It is irresponsible to
give students, clients, patients advice that
you would not live by yourself because
they may die by it”) [32]. 

Prezerwatywa nie zapewnia 100
proc. ochrony przed HIV, z tych samych
powodów, dla których nie zapewnia 100
proc. ochrony przed zajœciem w ci¹¿ê.
Przegl¹d literatury dotycz¹cej skutecz-
noœci prezerwatyw ujawnia wiele wci¹¿
istniej¹cych w¹tpliwoœci dotycz¹cych te-
go tematu [32]. Amerykañski urz¹d
FDA, wyraŸnie stwierdza: „Prezerwaty-
wy nie czyni¹ „seksu” 100 proc. bez-
piecznym, chocia¿ jeœli s¹ prawid³owo
stosowane, mog¹ redukowaæ ryzyko za-
ka¿enia chorobami przenoszonymi drog¹
p³ciow¹, w³¹czaj¹c w to AIDS”[34]. Jest
to zgodne z wiêkszoœci¹ przytaczanych
opinii osób i organizacji zajmuj¹cych siê
tym problemem, a tak¿e z danymi epide-
miologicznymi [1,6,10,21,25,26]. 

Piœmiennictwo:

1. K. April, W. Schreiner, Zur Frage der
Schutzwirkung des Kondoms gegen HIV-
Infektionem, Schweizerische Medizinische
Wochenschrift, 1990, 120/26, s. 972-978

2. S. Brody, Risk Factors for HIV-1 Seroco-
nversion May Not Be What They Seem,
JAMA (Journal of the American Medical
Association, 1996, 275/20, s. 1543

3. D. W. Cameron i in., Female to Male
Transmission of Human Immunodeficien-

cy Virus Type 1: Risk Factors For Seroco-
nversion in Men, The Lancet, Aug 19,
1989, s. 403-7

4. R. F. Carey i in., Effectiveness of latex
condoms as a barrier to human immuno-
deficiency virus-sized particles under con-
ditions of simulated use, Sexually Trans-
mitted Diseases, 1992 Jul-Aug; 19 (4), s.
230-4

5. D. Carnall, Condom failure is on the incre-
ase, BMJ (British Medical Journal) 1996,
312 (27 Apr), s. 1059

6. W. Cates, A. R. Hinman, AIDS and Abso-
lutism – The Demand For Perfection in
Prevention, The New England Journal of
Medicine 327/7, 1992, s. 492-4

7. K. R. Davis, S. C. Weller, The effective-
ness of condoms in reducing heterosexu-
al transmission of HIV, Familly Planning
Perspectives, 1999 Nov-Dec, 31/6, s.
272-9

8. I. de Vincenzi i in., Comparison of female
to male and male to female transmission
of HIV in 563 stable couples, BMJ (British
Medical Journal) 304 (28 Mar) 1992, s.
809-13

9. I. de Vincenzi, A Longitudinal Study of Hu-
man Immunodeficiency Virus Rransmis-
sion By Heterosexual Partners”, The New
Eng Journal of Medicine, 331/6, 1994, s.
341-46, s. 391-2

10. P. DeCarlo, Do Condoms Work?, JAMA
HIV/AIDS Information Center, from the
Center for AIDS Prevention Studies Uni-
versity of California, Febr 1995

11. D. Dew, Condom „safe sex” theory full of
holes, The Convington News, 3/16, 1995

12. Effectiveness of male latex condoms in
protecting against pregnancy and sexual-
ly transmitted infections (Fact Sheet No
243 June 2000 (www. who. int) 

13. H. V. Finberg, Education to Prevent AIDS:
Prospects and Obstacles, Science, vol
239, 5 February 1988, s. 592-6

14. M. F. Goldsmith, Sex in the Age of AIDS
Calls for Common Sense and „Condom
Sense”, JAMA (Journal of the American
Medical Association), May 1, 1987,
257/17, s. 2261-66

15. R. S. Hanenberg i in., Impact of Tha-
iland’s HIV-control programme as indica-
ted by the decline of sexually transmitted
diseases, Lancet, vol 344 (July 23) 1994,
s. 243-45

16. N. Hearst, S. B. Hulley, Preventing the
Heterosexual Spread of AIDS, Are We Gi-
ving Our Patients the Best Advice?, JAMA
(Journal of the American Medical Associa-
tion) 259/16 1988, s. 2428-32

17. J. Kelly, Using condoms to prevent trans-
mission of HIV, A. Grazioli, Abstinence
and fidelity are only fully effective means
of prevention, BMJ (British Medical Jour-
nal), 1996, 312 (8 June), s. 1478

18. J. A. Kelly, J. S. Lawrence, Cautions Abo-
ut Condoms in Prevention of AIDS, The
Lancet, Febr 7, 1987, s. 323

19. M. Laga i in., Condom promotion, sexual-
ly transmitted diseases treatment, and
declining incidence of HIV-1 infection in
female Zairian sex workers, Lancet 1994;
344 (Jul 23), s. 246-48

20. T. D. Mastro i in., Probability of female-to-
male transmission of HIV-1 in Thailand,

The Lancet, vol 343, Jan 22,1994, 
s. 204-7

21. MMWR: Update: Barrier Protection Aga-
inst HIV Infection and Other Sexually
Transmitted Diseases, Aug 06, 1993; 42
(30), s. 589-91,597

22. K. E. Nelson i in., Changes in sexual be-
havior and a decline in HIV infection
among young men in Thailand, The New
England Journal of Medicine 1996, 335/5,
s. 297-303

23. T. Nordenberg, Condoms: Barriers to Bad
News, FDA Consumer Magazine, Mar-
Apr 1998 

24. N. Padian I in. Male-to-Female Transmis-
sion of Human Immunodeficiency Virus,
JAMA (Journal of the American Medical
Association) Aug 14, 1987, 258/6, 
s. 788-90

25. J. A. Perlman i in., HIV Risk Difference
Between Condom Users and Nonusers
Among U. S. Heterosexual Women, Jour-
nal of AIDS 1990, 3/2, s. 155-165

26. S. D. Pinkerton, P. R. Ambramson, Effec-
tiveness of condoms in preventing HIV
transmission, Soc Sci Med, May 1997,
44/9, s. 1303-1312

27. S. Rugpao i in., Multiple Condom Use and
Decreased Condom Breakage and Slip-
page in Thailand, Journal of AIDS 1997,
14/2, s. 169-173

28. Saracco i in., Man-To-Woman Sexual
Transmission of HIV: Longitudinal Stu-
dy of 343 Steady Partners of Infected
Men, Journal of AIDS, 6/5 1993, 
s. 497-502

29. K. M. Stone i in., Primary Prevention of
Sexually Transmitted Diseases, JAMA
(Journal of the American Medical Associa-
tion) 1986, Apr 4, 255/13, s. 1763-66

30. Decline in HIV Infection in Thailand, The
New Eng Journal of Medicine, 1996,
335/26, s. 1998-9

31. Heterosexual Transmission of HIV, The
New Eng Journal of Medicine,1994,
331/25, s. 1717-9

32. R. Wright, Safe sex...?, Connecticut Medi-
cine 59/5, May 1995

33. W. Cates Jr, K. M. Stone, Family plan-
ning, sexually transmitted diseases and
contraceptive choice: a literature update-
-part I., Family Planning Perspectives, 24:
75, 1992

34. J. Levine, Latex Condoms Lessen Risk of
STDs, US Food and Drug Administration,
September 1990. 

35. Fact Sheets on HIV/AIDS for nurses and
midwives”, Fact Sheet 12 – Strategies for
prevention of HIV, WHO, http: //www.
who.int/HIV_AIDS/Nursesmidwivesfs/fact-
-sheet-12/index html

36. Kirkman Rosemary, Condom use and fa-
ilure, Lancet, 1990, Vol 336 (8721), 
p. 1009

37. Richens J., Imrie J., Copas A., Condoms
and seat belts: the pararels and the les-
sons, Lancet 2000, 355 (9201), 400-403. 

38. Gotzsche PC, Hording M., Condoms to
prevent HIV transmission do not imply tru-
ly safe sex, Scand. J. Infect. Dis. 1998,
Vol 20 (2) pp. 233-4 (cytaty za abstraktem
bazy MEDLINE)



S³u¿ba ¯yciu II/2001

Z A P O B I E G A N I E A I D S

22

Na œwiecie ¿yje obecnie oko³o 
36,1 mln ludzi zaka¿onych wirusem
HIV. W Afryce, 

mimo i¿ ¿yje tu tylko 10 proc. ca³ej
ludnoœci œwiata, w czêœci subsaharyj-
skiej kontynentu mieszka oko³o 70 proc.
doros³ych i 80 proc. wszystkich dzieci
zaka¿onych wirusem HIV. Trzy czwarte
zgonów z powodu AIDS – rocznie oko³o
2,5 miliona – przypada na Afrykê.
WskaŸniki chorobowoœci AIDS drama-
tycznie wzrastaj¹ w ci¹gu ostatnich lat.
Przyk³adowo w RPA odsetek zaka¿o-
nych wirusem HIV wzrós³ z 13 proc.
w roku 1997 do prawie 20 proc. w 1999. 

W Afryce HIV napotyka bardzo
korzystne warunki do rozprzestrzeniania
siê, a AIDS przebiega tu znacznie szybciej
ni¿ w krajach rozwiniêtych. Zwykle od za-
ka¿enia do pe³nego zespo³u objawów AIDS
up³ywa oko³o 10 lat, w Afryce okres ten jest
skrócony do kilku lat. Ró¿nice mog¹ wyni-
kaæ z ró¿nego stopnia aktywnoœci uk³adu
immunologicznego – we krwi Afrykañczy-
ków kr¹¿y wiêcej podatnych na infekcjê ko-

mórek uk³adu odpornoœciowego. W Afryce
Po³udniowej dominuje równie¿ szczególny
podtyp wirusa HIV 1 – C, który namna¿a
siê szczególnie ³atwo, je¿eli zaka¿eniu to-
warzysz¹ inne choroby weneryczne, na
kontynencie afrykañskim bardzo czêste. 

Pokolenie sierot

Do tej pory ponad 13 milionów dzie-
ci w wieku poni¿ej 15 roku ¿ycia straci-
³o jednego lub oboje rodziców z powodu
AIDS. Prawie 95 proc. z nich ¿yje w kra-
jach Afryki Po³udniowej. 

Przed er¹ AIDS odsetek sierot w kra-
jach Afryki waha³ siê w granicach 2 proc.,
obecnie w wielu z nich urós³ do 10. 

Olbrzymia liczba zgonów z powodu
AIDS spowodowa³a zmniejszenia przy-
rostu naturalnego niemal do zera, dopro-
wadzi³a tak¿e do skrócenia przewidywa-
nej d³ugoœci ¿ycia w krajach takich jak
Botswana czy Zimbabwe z 70 do 40 lat. 

W Afryce umiera rocznie z powodu
AIDS 470 tys. dzieci. W 90 proc. przy-

padków zara¿aj¹ siê od swoich matek. Do
infekcji mo¿e dojœæ podczas ci¹¿y, porodu
lub karmienia piersi¹. Ryzyko takiego
przeniesienia wirusa w krajach afrykañ-
skich wynosi a¿ 25-40 proc. Istniej¹ me-
tody zmniejszaj¹ce skutecznie odsetek za-
ka¿eñ noworodków: stosowana profilak-
tycznie AZT ogranicza ryzyko przeniesie-
nia HIV z matki na dziecko do niespe³na
1 proc. Niestety terapia ciê¿arnej kobiety,
a potem noworodka kosztuje oko³o 100
dolarów na jednego pacjenta. Jest to kwo-
ta mniej wiêcej 10 razy wiêksza od tej, ja-
k¹ wydaje siê rocznie w Afryce na ca³¹
opiekê zdrowotn¹ jednego obywatela. 

Leczenie? 

Stosuj¹c zestaw trzech leków wybra-
nych z listy 15-20 dostêpnych mo¿e sku-
tecznie powstrzymaæ rozwój AIDS. Ko-
rzyœci takiej terapii s¹ olbrzymie – chorzy
¿yj¹ d³u¿ej i w du¿o wiêkszym komforcie.
Niestety, pe³na roczna terapia kosztuje tak
du¿o, ¿e w Afryce – poza nielicznymi pró-
bami klinicznymi – praktycznie nie ma le-
czenia AIDS. Na ca³ym kontynencie,
gdzie zaka¿onych jest ok. 25 mln ludzi, je-
dynie 25 tys., zaledwie 0,01 proc. spoœród
nich poddanych jest swoistemu leczeniu. 

Chocia¿ wiedza na temat HIV i AIDS
w spo³eczeñstwach Afryki jest coraz
wy¿sza i tak wiêkszoœæ pytanych nie
wie, jak mo¿na uchroniæ siê przed AIDS.
Szokuj¹ dysproporcje miêdzy wiedz¹
m³odzie¿y na temat dróg szerzenia siê
AIDS, a rozpowszechnionymi ryzykow-
nymi zachowaniami seksualnymi. Do-
datkowym czynnikiem utrudniaj¹cym
walkê z epidemi¹ s¹ liczne w¹tpliwoœci
na temat AIDS – wiêkszoœæ osób nie
wierzy w ogóle w istnienie HIV. Ludzie
nie dopuszczaj¹ do wiadomoœci, ¿e mo-
g¹ byæ zaka¿eni – ponad 90 proc. nosi-
cieli HIV nie jest œwiadomych swojej
choroby.

JK

Afryka
umieraj¹cy kontynent
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o roku pod koniec grudnia œwiat
uœwiadamia sobie na nowo –
dziêki dorocznej miêdzynarodo-

wej konferencji na temat HIV/AIDS –
dramatyczne realia tej epidemii. W tym
roku sprawozdanie UNAIDS na temat jej
rozwoju wywo³a³o mo¿e jeszcze wiêk-
szy niepokój ni¿ w latach poprzednich,
przede wszystkim ze wzglêdu na fatalne
prognozy, jakie wynikaj¹ z przedstawio-
nych faktów dla Afryki subsaharyjskiej,
stawiaj¹ce pod znakiem zapytania samo
jej przetrwanie w nowym stuleciu. 

Wiek XX dobiega koñca, a wed³ug
danych UNAIDS w ubieg³ym roku
zmar³o na ca³ym œwiecie na AIDS ok.
2,6 mln ludzi [1]. Jest to najwy¿sza licz-
ba zanotowana od pocz¹tku epidemii
HIV/AIDS, i to mimo postêpów terapii
antyretrowirusowej, która w krajach bo-
gatych zmniejszy³a tempo rozprzestrze-
niania siê choroby. Na ca³ym œwiecie do-
sz³o w tym roku do 5,6 mln nowych za-
ra¿eñ, tak wiêc ludzi doros³ych zara¿o-
nych HIV/AIDS jest dzisiaj 32,4 mln,
a dzieci 1,2 mln; z tego 95 proc. ¿yje
w krajach ubogich i rozwijaj¹cych siê. 

Te liczby staj¹ siê szczególnie
wstrz¹saj¹ce, jeœli sobie uœwiadomimy,
¿e dramat AIDS rozgrywa siê dziœ
przede wszystkim w Afryce subsaharyj-
skiej. Konferencja obraduj¹ca w Lusace
(Zambia) od 12 do 16 wrzeœnia 1999 r.
ukaza³a wyraŸnie, ¿e niestety sytuacja
w tamtym regionie pogarsza siê (2). 70
proc. osób seropozytywnych ca³ego
œwiata – to znaczy 23,3 mln ludzi – ¿yje
w³aœnie w Afryce subsaharyjskiej, a trze-
ba przy tym pamiêtaæ, ¿e ca³a ludnoœæ
kontynentu stanowi zaledwie 10 proc.
mieszkañców Ziemi. Wiêkszoœæ zara¿o-
nych umrze w ci¹gu najbli¿szych 10 lat.
Choroba dotyka tam 8 proc. ludnoœci do-
ros³ej (0,25 proc. w Europie Zachodniej,
0,13 proc. w Afryce Pó³nocnej i na Bli-
skim Wschodzie). Od pocz¹tku epidemii
34 mln osób zarazi³o siê HIV w Afryce
subsaharyjskiej: z tego 11,5 mln ju¿
zmar³o, co stanowi 83 proc. wszystkich
zgonów z powodu AIDS od pocz¹tku

epidemii na œwiecie. W 1998 r. w Afryce
subsaharyjskiej zmar³o na AIDS 2,2 mln
osób, a w wyniku wojen 200 tys. (3).
Œrednia przewidywalna d³ugoœæ ¿ycia
w chwili narodzin, która w Afryce po³u-
dniowej wzros³a od 44 lat w latach piêæ-
dziesi¹tych do 59 lat w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych, spadnie w okresie 2005-
2010 do 45 lat (4). Zmarli na AIDS sta-
nowili m³od¹ czêœæ populacji – byli to
ludzie wykszta³ceni, przygotowani za-
wodowo, nauczaj¹cy w szko³ach (5).
Stanowili nadziejê tych ubogich krajów.
By³o wœród nich wiele m³odych matek
z ma³ymi dzieæmi. St¹d bierze siê dzisiaj
straszliwy problem dzieci osieroconych
przez AIDS. Jest ich 11,2 mln, a 95 proc.
z nich ¿yje w Afryce (6). 

W tym roku na 10 osób zara¿onych
HIV 7 ¿yje w Afryce subsaharyjskiej, ale
w przypadku dzieci proporcja ta wynosi
9 na 10, 570 tys. dzieci w wieku poni¿ej
14 lat zarazi³o siê w tym roku HIV/AIDS
w Afryce subsaharyjskiej, z czego 90
proc. to dzieci urodzone przez matki se-
ropozytywne. 

Z tych danych wy³ania siê tragiczna
rzeczywistoœæ: epidemia HIV/AIDS sie-
je zniszczenie w Afryce i zagra¿a samej
przysz³oœci kontynentu. Niedawno, 10
stycznia tego roku, odby³o siê specjalne
posiedzenie Rady Bezpieczeñstwa po-
œwiêcone temu problemowi (7); Rada
uzna³a epidemiê HIV/AIDS za najpo-
wa¿niejszy czynnik destabilizacji ekono-
micznej i politycznej w Afryce, a securi-
ty crisis, jak uj¹³ to wiceprezydent A.
Gore (8): „Epidemia ma konsekwencje
bardziej niszcz¹ce ni¿ wojna”, stwierdzi³
dr Peter Piot, dyrektor UNAIDS. 

W obliczu tej sytuacji Ko-
œció³ katolicki nie pozosta³
obojêtny. Przeciwnie, od po-
cz¹tku epidemii by³ obecny
poprzez swoje szpitale,
oœrodki zdrowia, parafie, po-

s³ugê zakonników i zakon-
nic, lokalne organizacje po-
mocy i opieki nad chorymi,
staj¹c w pierwszej linii walki
z HIV/AIDS w Afryce. 

Papieska Rada ds. Rodziny, przy
okazji kursów poœwiêconych rodzinie
i problemom etycznym, a organizowa-
nych we wspó³pracy z ró¿nymi Konfe-
rencjami Episkopatów, odbywa³a spo-
tkania z lekarzami i personelem pielê-
gniarskim, zaanga¿owanym w walkê
z AIDS. Wiêkszoœæ z tych spotkañ odby-
³o siê w krajach Afryki subsaharyjskiej,
dotkniêtych epidemi¹. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzia³alnoœæ Ko-
œcio³a katolickiego by³a tu – jak zawsze
– dyskretna i skuteczna. Musimy przede
wszystkim dostrzec godne podziwu po-
œwiêcenie i niezwyk³¹ ofiarnoœæ wielu
osób, które w Ugandzie, Kenii, Tanzanii,
Ghanie, Wybrze¿u Koœci S³oniowej, Be-
ninie, Republice Œrodkowoafrykañskiej,
Burkina Faso odwiedzaj¹ chorych na
AIDS w ich domach, otaczaj¹c je opiek¹,
nios¹c im pomoc medyczn¹, a czêsto do-
starczaj¹c te¿ ¿ywnoœci. Aby zrozumieæ
rzeczywistoœæ AIDS w tych krajach,
trzeba towarzyszyæ – tak jak my – wo-
lontariuszom odbywaj¹cym codzienne
wizyty, kiedy wchodz¹ do domów po-
zbawionych œwiat³a, pochylaj¹ siê ze
wspó³czuciem i delikatnoœci¹ nad wy-
cieñczon¹, umieraj¹c¹ kobiet¹, otoczon¹
trójk¹ czy czwórk¹ dzieci, które jutro
utrac¹ wszystko, nawet matkê. 

Musimy odpowiednio doceniæ pracê
zakonnic, które otoczy³y opiek¹ tysi¹ce
dzieci osieroconych przez AIDS, da³y im
dach nad g³ow¹ i po¿ywienie, wykszta³-
cenie i przygotowanie zawodowe, ¿e-
brz¹c o pieni¹dze na lewo i na prawo,
otrzymuj¹c jedynie bardzo skromn¹ po-
moc od pañstwa i bardzo niewielkie
wsparcie ze strony instytucji miêdzyna-
rodowych. Musimy dostrzec wysi³ki lu-
dzi œwieckich, mê¿czyzn i kobiet, przy-
by³ych czêsto z innych kontynentów,
którzy zdo³ali przywróciæ nadziejê i god-
noœæ oraz dostarczyæ ¿ywnoœæ tysi¹com
kobiet zara¿onym AIDS i odrzuconym
przez bliskich jako „nieczyste”. To tutaj,
na miejscu, widzieliœmy Chrystusa cier-
pi¹cego, wzgardzonego, napiêtnowane-
go i odrzuconego, Chrystusa chorego,
którego nikt nie odwiedza, Chrystusa
umieraj¹cego z g³odu i pragnienia. Mo-
gliœmy zrozumieæ straszliw¹ samotnoœæ
i przera¿enie ogarniaj¹ce tych, którzy
czuj¹ siê skazani. Ale widzieliœmy tak¿e
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Chrystusa, który odwiedza chorego, po-
ciesza cierpi¹cego, przygarnia chorego
na AIDS i bierze pod swoj¹ opiekê osie-
rocone dzieci. 

Pamiêtamy pogodne i uœmiechniête
twarze wielu kobiet i mê¿czyzn, których
widzieliœmy w Afryce, gdy toczyli ka¿-
dego dnia ukryt¹, ale nieustêpliw¹ walkê
z niszcz¹c¹ epidemi¹ HIV/AIDS, i dlate-
go smutkiem nape³niaj¹ nas wypowiedzi
pewnych osób, które po krótkiej wizycie
w kilku krajach afrykañskich z wielkim
rozg³osem wypowiadaj¹ siê na ³amach
prasy. Wypowiedzi te s¹ zasadniczo
oskar¿eniem Koœcio³a katolickiego
o „obojêtnoœæ” w obliczu tragedii AIDS
w Afryce. 

To prawda, ¿e dla cz³owieka, który
po raz pierwszy ogl¹da na w³asne oczy
straszliw¹ rzeczywistoœæ AIDS w Afry-
ce, szok jest bardzo silny, tak i¿ zrozu-
mia³e staj¹ siê reakcje podyktowane obu-
rzeniem. Szuka siê winnego tej sytuacji,
co czêsto prowadzi do rzucania oskar¿eñ
w³aœnie na tego, kto stara siê – choæ
w sposób niedoskona³y – jakoœ jej zara-
dziæ, podczas gdy inni zadowalaj¹ siê
krytykowaniem. 

Mówi¹c konkretnie, Koœció³ katolic-
ki zosta³ oskar¿ony o brak realizmu
i o nieodpowiedzialne postêpowanie
w obliczu epidemii HIV/AIDS w Afry-
ce, a to z powodu jego stanowiska wobec
stosowania prezerwatywy jako œrodka
zapobiegaj¹cego zara¿eniu drog¹ p³cio-
w¹. 

Papieska Rada ds. Rodziny przy ro¿-
nych okazjach przypomina nieustannie
nauczanie Koœcio³a katolickiego w deli-
katnej kwestii zapobiegania HIV/AIDS.
Istot¹ tego nauczania jest „wartoœæ rodzi-
ny”. Z kwesti¹ t¹ wi¹¿¹ siê takie zagad-
nienia, jak to¿samoœæ mê¿czyzny i ko-
biety, ich godnoœæ, sens i znaczenie p³ci,
tak jak przedstawia je dokument Rady
poœwiêcony p³ciowoœci ludzkiej. (9) Tam
gdzie dba siê o prawdziwe wychowanie
do wartoœci takich jak rodzina, wiernoœæ,
czystoœæ ma³¿onków, w³aœciwy sens
wzajemnego oddania – a wszystko to po-
winno interesowaæ tak¿e w³adze pañ-
stwowe – i gdzie udaje siê przezwyciê-
¿yæ nazbyt rozpowszechnione formy
rozwi¹z³oœci, tam cz³owiek odniesie
prawdziwie ludzkie zwyciêstwo tak¿e
nad t¹ straszliw¹ chorob¹. 

W walce z ka¿d¹ epidemi¹ mo¿na
stosowaæ œrodki rzeczywiœcie zapobie-
gawcze i œrodki „powstrzymuj¹ce”. Na
przyk³ad w przypadku malarii, która jest
chorob¹ porównywaln¹ z HIV/AIDS pod
wzglêdem rozpowszechnienia i œmiertel-
noœci, œrodki prewencyjne stosowane

w kolejnych latach – zw³aszcza w walce
z plag¹ komarów roznosz¹cych malariê
– by³y raczej œrodkami „powstrzymuj¹-
cymi”, poniewa¿ nie siêga³y do korzeni
choroby. Teoretycznie skuteczne,
w praktyce okaza³y siê ma³o przydatne,
poniewa¿ nie mo¿na zniszczyæ wszyst-
kich larw i wysuszyæ wszystkich jezior
albo zabroniæ ludnoœci korzystania
z otwartych Ÿróde³ wody. 

Inny przyk³ad to tyfus: w tym przy-
padku prewencja okaza³a siê skuteczna,
poniewa¿ zdo³ano przekonaæ ludzi, aby
zwracali uwagê, sk¹d czerpi¹ wodê do
picia. By³a to prawdziwa prewencja,
gdy¿ uda³o siê skorygowaæ b³êdne postê-
powanie, prowadz¹ce do zara¿enia. 

W przypadku AIDS autentyczna pre-
wencja wymaga nak³onienia ludzi do
zmiany zachowañ seksualnych, które s¹
g³ówn¹ przyczyn¹ rozprzestrzeniania siê
infekcji. Dopóki nie podejmie siê praw-
dziwego wysi³ku w tym kierunku, nie
bêdzie autentycznej prewencji. 

Prezerwatywa to jeden ze œrodków
„powstrzymuj¹cych” przekazywanie
HIV/AIDS drog¹ p³ciow¹, to znaczy ma-
j¹cy ograniczyæ to zjawisko. Wszyscy s¹
jednak zgodni co do tego, ¿e „perfekcji”
w tej dziedzinie nie ma i byæ nie mo¿e.
Nie mówi¹c nawet o mo¿liwoœci pêkniê-
cia lub zsuniêcia siê gumowej prezerwa-
tywy, co zawsze mo¿e siê zdarzyæ w cza-
sie aktu p³ciowego, jest oczywiste, ¿e
prezerwatywa spe³nia swoje zadanie
wtedy i tylko wtedy, gdy „jest w³aœciwie
stosowana” (10): jest to sytuacja opty-
malna, która w praktyce pozostawia wie-
le miejsca na sytuacje nieoptymalne
(11). Liczne przyk³ady zawodnoœci pre-
zerwatywy zosta³y ju¿ szczegó³owo opi-
sane gdzie indziej (12). W praktyce jed-
nak z ró¿nych powodów postanowiono
uto¿samiæ prewencjê z „w³aœciwym sto-
sowaniem prezerwatywy”, chocia¿ jej
skutecznoœæ w przypadku HIV/AIDS nie
zosta³a statystycznie wykazana, a w isto-
cie rzeczy nie mo¿e byæ udowodniona ze
wzglêdu na liczne czynniki, jakie wp³y-
waj¹ na przebieg epidemii. 

Podejmuj¹c tê „kluczow¹ decyzjê”,
œwiadomie zepchniêto na drugi plan to,
co ju¿ od dawna wiedziano na temat gra-
nic skutecznoœci prezerwatywy jako
œrodka antykoncepcyjnego (13). Staty-
styki w tej dziedzinie mówi¹ bowiem, ¿e
na sto stosunków p³ciowych „chronio-
nych” przez prezerwatywê a¿ w 15 przy-
padkach okazuje siê ona zawodna. A za-
tem próbuje siê wmówiæ ludziom, ze wi-
rus HIV, 450 razy mniejszy ni¿ plemniki,
prawie zawsze zostaje zatrzymany przez
prezerwatywê, podczas gdy w rzeczywi-

stoœci nawet plemniki przechodz¹ przez
gumow¹ barierê w 15 procentach przy-
padków. Jedyne wartoœciowe studium
statystyczne na temat skutecznoœci pre-
zerwatywy w walce z HIV/AIDS zosta³o
przeprowadzone przez Groupe d’etudes
europeen (14). Jednak¿e studium to do-
tyczy³o par ¿yj¹cych razem od kilku lat,
w których tylko jedna strona by³a zara-
¿ona (15), i nie cierpi¹cych na infekcje
narz¹dów p³ciowych, to znaczy dotyczy-
³o sytuacji, jaka istnieje w Europie, gdzie
tak czy inaczej transmisja wirusa jest
bardzo ograniczona. Inne statystyki, któ-
re nale¿y interpretowaæ ostro¿nie, wyka-
zuj¹ zawsze, ¿e zawodnoœæ prezerwaty-
wy siêga przynajmniej 10 proc. (16). 

I wreszcie, jak zauwa¿yli niedawno
naukowcy z University College Medical
School w Londynie (17), propagowanie
prezerwatywy jako œrodka walki
z HIV/AIDS mo¿e przynieœæ skutki od-
wrotne do zamierzonych, poniewa¿ po-
czucie bezpieczeñstwa, jakie rzekomo
zapewnia prezerwatywa, mo¿e zachêciæ
ludzi do bardziej ryzykownych zacho-
wañ seksualnych. 

Nie mo¿na zatem liczyæ, ¿e uda siê
powstrzymaæ epidemiê HIV/AIDS jedy-
nie przy pomocy prezerwatywy, podob-
nie jak nie mo¿na powstrzymaæ powodzi
workami z piaskiem, jeœli wa³y ochronne
zosta³y ju¿ przerwane. Mo¿na jedynie
chwilowo j¹ ograniczyæ. 

Niezale¿nie od tego, stanowisko Ko-
œcio³a w sprawie prewencji HIV/AIDS
nie dotyczy tych zagadnieñ œciœle tech-
niczno-sanitarnych. Siêga natomiast do
ludzkiego i antropologicznego korzenia
problemu, to znaczy odwo³uje siê do sza-
cunku dla ludzkiej p³ciowoœci i do war-
toœci, od których zale¿y dojrza³oœæ cz³o-
wieka. Jeœli epidemia HIV/AIDS osi¹-
gnê³a takie rozmiary w krajach Afryki
subsaharyjskiej, to dlatego ¿e znalaz³a
tam sprzyjaj¹ce warunki: bezrobocie, nê-
dzê, masy uchodŸców, wojny domowe,
brak skutecznej w³adzy politycznej, brak
struktur sanitarnych, korupcjê, skupiska
ludnoœci ubogiej w wielkich miastach.
powszechnoœæ prostytucji okazjonalnej
lub permanentnej. Ponadto sytuacja ko-
biety, która musi podporz¹dkowaæ siê
woli mê¿a pod sankcj¹ odrzucenia, maj¹-
c¹ bardzo dotkliwe konsekwencje spo-
³eczne, wyjaœnia w pewnej mierze, dla-
czego w wielu krajach Afryki subsaha-
ryjskiej w³aœnie kobiety zostaj¹ czêœciej
zara¿one HIV/AIDS ni¿ mê¿czyŸni (12-
13 kobiet na 10 mê¿czyzn) (18). Po-
wszechnoœæ chorób przekazywanych
drog¹ p³ciow¹, które otwieraj¹ drogê wi-
rusowi w organizmie kobiecym (19),
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wyjaœnia resztê. Na tej w³aœnie najg³êb-
szej p³aszczyŸnie zjawisk spo³ecznych
i wartoœci nale¿y prowadziæ prewencjê
AIDS, je¿eli ma byæ skuteczna (20). 

Najbardziej radykalnym dzia³aniem
zapobiegaj¹cym HIV/AIDS, którego ab-
solutnej skutecznoœci nikt nie mo¿e kwe-
stionowaæ, jest wstrzemiêŸliwoœæ p³cio-
wa m³odzie¿y przed ma³¿eñstwem oraz
czystoœæ w ma³¿eñstwie. Takie jest orê-
dzie Koœcio³a. Samo zachêcanie m³o-
dzie¿y, aby stosowa³a prezerwatywê
w swoich doœwiadczeniach seksualnych,
jest równoznaczne z napêdzaniem b³êd-
nego ko³a zachowañ seksualnych, które
s¹ przyczyn¹ groŸnej pandemii w Afryce
subsaharyjskiej. 

Ocenianie skutecznoœci wal-
ki z HIV/AIDS na podstawie
liczby prezerwatyw rozpro-
wadzonych w danej spo³ecz-
noœci jest iluzj¹. 

Wskazuje siê dzisiaj jako przypadki
wzorcowe Ugandê i Tajlandiê (21), gdzie
wysi³ki w³adz miêdzynarodowych i kra-
jowych na rzecz upowszechnienia pre-
zerwatywy przynios³y rzekomo jakieœ
rezultaty. 

W przypadku Tajlandii
dzia³ania w³adz sanitarnych
skupione by³y przede wszyst-
kim na prostytutkach i ich
klientach. Korzyœci, jakie sto-
sowanie prezerwatyw przynio-
s³o tym kategoriom osób, pole-
ga³y g³ównie na zapobieganiu
chorobom przekazywanym
drog¹ p³ciow¹ (22). Nie jest
jednak jasne, czy upowszech-
nianie kondomów w tym kraju
mia³o jakiœ wp³yw na ogólny
przebieg epidemii HIV/AIDS
(23). Stosowanie prezerwaty-
wy w takich okolicznoœciach
jest rzeczywiœcie „mniejszym
z³em”, ale nie mo¿na tego propagowaæ
jako wzoru humanizacji i postêpu. Byæ
mo¿e w³adze Tajlandii powinny by³y za-
stanowiæ siê najpierw nad przyczynami
rozwoju prostytucji w tym kraju. 

Przypadek Ugandy wydaje siê bar-
dziej wzorcowy, jako ¿e wysi³ki w walce
z AIDS by³y tam zwrócone we wszyst-
kich kierunkach i rzeczywiœcie dotknê³y
samych korzeni epidemii. Studium
przedstawione przez UNAIDS (24) sta-
wia pytanie o czynniki, które doprowa-
dzi³y do zahamowania epidemii w Ugan-
dzie (25). Wystêpowanie HIV zmniej-

szy³o siê z 45 proc. do 35 proc. u mê¿-
czyzn badanych w oœrodkach leczenia
chorób przekazywanych drog¹ p³ciow¹
w Kampali, i z 21 proc. do 5 proc. u ko-
biet ciê¿arnych badanych w Jinja
w okresie 1990-1996. Choæ z kwestiona-
riuszy wynika, ¿e aktywni seksualnie
mê¿czyŸni i kobiety czêœciej stosuj¹ pre-
zerwatywê, czynnikiem, który naszym
zdaniem ma wiêksze znaczenie jest
zmiana zachowañ seksualnych m³odzie-
¿y, która póŸniej podejmuje pierwsze
stosunki p³ciowe (w 1995r 56 proc.
ch³opców w wieku 15-19 lat stwierdzi³o,
¿e nie podjê³o jeszcze wspó³¿ycia p³cio-
wego, podczas gdy w 1989 r by³o ich tyl-
ko 31 proc.: dla dziewcz¹t liczby te wy-
nosz¹ 46  proc. w 1995 r i 26 proc.
w 1989 r.); póŸniej te¿ zawierane s¹
zwi¹zki ma³¿eñskie. Wa¿nym czynni-
kiem jest tak¿e zmniejszenie siê liczby
pozama³¿eñskich relacji p³ciowych (u
mê¿czyzn liczba ta zmniejszy³a siê
z 22,6 proc. w 1989 r do 18,1 proc.
w 1995 r.) (26) 

Aby zakoñczyæ te uwagi na temat za-
pobiegania epidemii HIV/AIDS w Afryce
subsaharyjskiej oraz roli Koœcio³a katolic-
kiego w tej walce, trzeba wskazaæ niektó-
re spoœród licznych inicjatyw podjêtych
wœród m³odzie¿y w tych krajach.

W Ugandzie, Tanzanii i Nigerii powstaj¹
grupy m³odzie¿y organizowane przez za-
konnice, ksiê¿y i œwieckich katolików,
którzy siê nimi opiekuj¹. Grupy te zajmu-
j¹ siê walk¹ z HIV/AIDS (27) i nosz¹ zna-
mienne nazwy „Youth alive”, „Youth for
Life” (M³odzie¿ ¿ywa, M³odzie¿ dla ¿y-
cia). W tych nieformalnych grupach nieza-
le¿nych od jakiejkolwiek organizacji rz¹-
dowej czy pañstwowej, ch³opcy i dziew-
czêta w wieku 16-18 lat podejmuj¹ walkê
z HIV/AIDS wœród swoich rówieœników,
rozpoczynaj¹c od samych siebie, to zna-
czy zobowi¹zuj¹c siê do wstrzemiêŸliwo-

œci p³ciowej a¿ do ma³¿eñstwa oraz do
czystoœci ma³¿eñskiej po œlubie. 

Grupy te nie s¹ jakimœ teoretycznym
wymys³em, ale istniej¹ naprawdê i to od
lat, dzia³aj¹c dyskretnie i skutecznie. Mie-
liœmy mo¿noœæ spotkaæ siê i rozmawiaæ
z tymi ch³opcami dziewczêtami – „normal-
nymi”, uœmiechniêtymi, weso³ymi, pasjo-
nuj¹cymi siê muzyk¹ i pi³k¹ no¿n¹, lubi¹-
cymi ¿ycie, ale nie prezerwatywê. Grupy te
nie domagaj¹ siê pieniêdzy: prosz¹ o mi-
³oœæ, cierpliwoœæ czas i poœwiêcenie ze
strony tych, którzy siê nimi opiekuj¹. Nie
mo¿na zaprzeczyæ, ¿e to jest w³aœnie przy-
k³ad do naœladowania z pewnoœci¹ nie jest
to przyk³ad ³atwy, ale za to w pe³ni ludzki,
oparty na wierze i nadziei, a nie na rozda-
waniu przedmiotu z gumy, który ma zastê-
powaæ ludzki wysi³ek. Wydaje siê, ¿e dziœ
chêtniej wybiera siê rozdawanie przedmio-
tów. Za miliony dolarów, wydawanych na
produkcjê prezerwatyw, mo¿na by uczyniæ
znacznie wiêcej dla m³odych Afrykanów –
dla ich wykszta³cenia, dla poparcia ich
dzia³alnoœci i skutecznego zapobiegania
epidemii HIV/AIDS. 

Koœció³ katolicki wierzy w wartoœæ
cz³owieka, w jego zasoby. Wierzy, ¿e
„cz³owiek nieskoñczenie przerasta cz³o-
wieka”, jak mawia³ B³a¿ej Pascal, ponie-
wa¿ jest stworzony na obraz Bo¿y i po-

niewa¿ Bóg „stworzy³ mê¿czy-
znê i kobietê na swój obraz”
(por. Rdz 1, 27). W walce
z HIV/AIDS traktowaliœmy
cz³owieka niczym zwierzê
poddane badaniu weterynaryj-
nemu, zapominaj¹c o wszyst-
kich energiach, jakie potrafi on
zmobilizowaæ, kiedy jest prze-
konany, ¿e warto dzia³aæ w ja-
kimœ istotnym celu. Podobnie
jak Malthus pomyli³ siê w swo-
ich prognozach (28), poniewa¿
nie przewidzia³, ¿e cz³owiek
mo¿e pomno¿yæ swoje zasoby
dziêki swemu geniuszowi, tak
te¿ pope³niono b³¹d skupiaj¹c
wszystkie si³y na „ogranicza-

niu” HIV/AIDS przy pomocy œrodka me-
chanicznego, niegodnego ludzkiej p³cio-
woœci, niegodnego cz³owieka. 

Mo¿na zrozumieæ motywy, które
sk³aniaj¹ w³adze sanitarne do rozprowa-
dzania prezerwatyw wœród prostytutek
i ich klientów. Ale zapobieganie
HIV/AIDS nie mo¿e siê do tego ograni-
czaæ, musi wznosiæ siê na inny poziom
i docieraæ do prawdziwych korzeni epi-
demii – spo³ecznych, ekonomicznych,
politycznych i moralnych. Nie jest to
niemo¿liwe, trzeba tylko poszerzyæ pole
widzenia i zatroszczyæ siê o wiêksze po-
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szanowanie godnoœci osoby. „Youth ali-
ve” i „Youth for Life” posz³y t¹ w³aœnie
drog¹, opowiadaj¹c siê w ten sposób za
przysz³oœci¹ kontynentu, który w prze-
ciwnym razie móg³by utraciæ wszelkie
perspektywy. 

Ks. Jacques Suaudeau

Papieska Rada ds. Rodziny
Artyku³ opublikowany w dzienniku

„L ‘Osservatore Romano” 5 IV 2000 r.
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„ (...) AIDS, w porównaniu z innymi
chorobami zakaŸnymi, które nêka³y ludz-
koœæ na przestrzeni dziejów, wywo³uje
daleko g³êbsze reperkusje natury moral-
nej, spo³ecznej, gospodarczej, prawnej
i organizacyjnej, tak w ¿yciu rodzin i lo-
kalnych wspólnot, jak te¿ w ¿yciu po-
szczególnych krajów i ca³ej wspólnoty
narodów. Dziœ bowiem wirus HIV wystê-
puje, choæ w ró¿nym nasileniu i w ró¿-
nych formach, w ogromnej wiêkszoœci
krajów œwiata i, jak wykazuj¹ okresowe
badania prowadzone przez s³u¿by me-
dyczne, zjawisko to stale siê rozszerza. 

(...) 
3. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e raz jesz-

cze badania nad groŸn¹ chorob¹ przy-
czyni³y siê do postêpu ca³ej zwi¹zanej
z ni¹ medycyny, z korzyœci¹ dla leczenia
innych patologii. 

Sk¹din¹d, dziêki wiêkszej obecnie
œwiadomoœci wp³ywu czynników biolo-
gicznych, œrodowiskowych i spo³eczno-
-kulturowych na rozwój i rozprzestrze-
nianie siê chorób zakaŸnych, ze szcze-
góln¹ uwag¹ zajêto siê pytaniem, na ile
pewne formy obcowania i kontaktu miê-
dzy osobami – wewn¹trz poszczegól-
nych kategorii lub grup ludzkich – mog¹
stwarzaæ i powiêkszaæ niebezpieczeñ-
stwo zaka¿eniem wirusem HIV. Odnosi
siê to oczywiœcie, jak wszystkim wiado-
mo, do takich zjawisk, jak narkomania
i nadu¿ycia seksualne, które le¿¹ u po-
cz¹tku procesu szerzenia siê choroby.
Pozytywnym aspektem lepszego roze-
znania jest to, ¿e zmusza ono ludzi do
postêpowania z pe³n¹ œwiadomoœci¹ spo-
czywaj¹cej na nich odpowiedzialnoœci. 

4. Z danych statystycznych wynika,
¿e najwiêksza liczba zachorowañ na
AIDS wystêpuje wœród m³odzie¿y. Za-
gro¿enie m³odych pokoleñ musi skupiæ
swoj¹ uwagê i zmobilizowaæ wszyst-
kich, bowiem – patrz¹c po ludzku –
przysz³oœæ œwiata zale¿y od m³odzie¿y,
a doœwiadczenie uczy, ¿e jedynym spo-
sobem przewidywania przysz³oœci jest
jej przygotowanie. 

Rozwijaj¹cy siê w œwiecie z groŸn¹
szybkoœci¹ AIDS stawia wszystkich
przed podwójnym wyzwaniem, które
tak¿e Koœció³ na miarê swojego powo³a-

nia pragnie podj¹æ: mam na myœli zapo-
bieganie chorobie i opiekê nad chorymi.
Prawdziwie skuteczne dzia³anie w obu
tych kierunkach mo¿liwe jest dopiero
wtedy, gdy wspólny wysi³ek zostanie
oparty na konstruktywnej wizji godnoœci
osoby ludzkiej i jej transcendentnego
przeznaczenia. 

Okolicznoœci, w jakich nastêpuje za-
ka¿enie i rozprzestrzenianie siê AIDS,
a tak¿e pewnego rodzaju sposób podej-
mowania walki z t¹ chorob¹ ujawniaj¹
(...) niepokoj¹cy kryzys wartoœci. Nie
bêdzie dalekie od prawdy stwierdzenie,
¿e równolegle z rozpowszechnianiem siê
AIDS ujawni³ siê pewnego rodzaju brak
odpornoœci w sferze wartoœci egzysten-
cjalnych, którego trudno nie uznaæ za
prawdziw¹ patologiê duchow¹. 

5. Nale¿y wiêc przede wszystkim sta-
nowczo stwierdziæ, ¿e aby dzia³alnoœæ
prewencyjna by³a godna osoby ludzkiej
a zarazem naprawdê skuteczna, musi sta-
wiaæ przed sob¹ dwa cele: prawid³ow¹
informacjê i wychowanie do odpowie-
dzialnej dojrza³oœci. 

Informacja udzielana w odpowied-
nich oœrodkach musi byæ przede wszyst-
kim poprawna i pe³na, nie budz¹ca irra-
cjonalnego lêku ani te¿ bezpodstawnych
nadziei. Godnoœæ osoby ludzkiej wymaga
takiego wychowania, które sprzyja osi¹-
gniêciu dojrza³oœci uczuciowej. Tylko
wtedy, gdy informacja i wychowanie bê-
d¹ prowadzi³y do jednoznacznego, rado-
snego odkrycia, ¿e mi³oœæ bêd¹ca darem
z siebie jest duchow¹ wartoœci¹ i nadaje
podstawowy sens ludzkiej egzystencji,
m³odzie¿ starsza i m³odsza bêdzie dosta-
tecznie silna, by unikaæ zachowañ nios¹-
cych zagro¿enie. Wychowanie do pogod-
nego i powa¿nego prze¿ywania w³asnej
p³ciowoœci oraz przygotowanie do odpo-
wiedzialnej i wiernej mi³oœci stanowi¹
g³ówne elementy d¹¿enia do pe³nej doj-
rza³oœci osobistej. Przeciwnie zaœ, wszel-
kie dzia³ania prewencyjne, które podej-
mowane s¹ z egoistycznych pobudek
i wywodz¹ siê z rozumowañ sprzecznych
z g³ównymi wartoœciami ¿ycia i mi³oœci,
nie tylko s¹ niedozwolone, ale i pe³ne
sprzecznoœci, kr¹¿¹ bowiem wokó³ pro-
blemu nie rozwi¹zuj¹c go u podstaw. 

Dlatego Koœció³ – niezawodny inter-
pretator prawa Bo¿ego i „znawca spraw
ludzkich” – nie tylko wyra¿a stanowczy
sprzeciw wobec niektórych zachowañ,
ale przede wszystkim stara siê zapropo-
nowaæ styl ¿ycia pe³en osobowego sen-
su. Koœció³ z ca³ym przekonaniem i ra-
doœci¹ wskazuje idea³ pozytywny,
w którego œwietle nale¿y rozumieæ mo-
ralne normy postêpowania. 

W œwietle tego idea³u widaæ, jak g³ê-
boko krzywdz¹ce dla godnoœci osoby,
a zarazem moralnie niegodziwe jest lan-
sowanie tych sposobów zapobiegania
chorobie AIDS, które bazuj¹ na œrod-
kach i metodach naruszaj¹cych auten-
tycznie ludzki sens p³ciowoœci i bêd¹-
cych jedynie paliatywem wobec trudno-
œci, których rozwi¹zanie wymaga zaan-
ga¿owania odpowiedzialnoœci jednostek
i spo³eczeñstwa. By³oby sprzeczne ze
zdrowym rozs¹dkiem s¹dziæ, ¿e s³a-
boœæ natury ludzkiej nie tyle ma pobu-
dzaæ do wiêkszych wysi³ków, co mo¿e
byæ pretekstem do ustêpstw otwieraj¹-
cych drogê moralnej degradacji. 

6. Ponadto konstruktywna dzia³al-
noœæ prewencyjna, nastawiona – zw³asz-
cza gdy chodzi o m³ode pokolenie – na
odnalezienie pe³nego sensu ¿ycia i rado-
œci p³yn¹cej z poœwiêcenia siê dla in-
nych, równoczeœnie przyczyni siê do
wiêkszego i zakrojonego na szersz¹ ska-
lê zaanga¿owania w opiekê nad chorymi
na AIDS. Bez wzglêdu bowiem na spe-
cyfikê tej choroby, maj¹ oni – jak wszy-
scy inni chorzy – prawo do w³aœciwej
opieki, szacunku, zrozumienia i pe³nej
solidarnoœci ze strony wspólnoty. 

Koœció³, który naœladuj¹c swojego
Boskiego Za³o¿yciela i Mistrza, zawsze
uwa¿a³ opiekê nad cierpi¹cymi za pod-
stawowy element swojej misji, czuje siê
wezwany do pracy na tym nowym ob-
szarze ludzkiego cierpienia, œwiadom, ¿e
cierpi¹cy cz³owiek jest „szczególn¹ dro-
g¹” jego nauczania i pos³ugi. (...) 

Do chorych na AIDS i ich rodzin

7. Z najwiêksz¹ trosk¹ zwracam siê
przede wszystkim do chorych na AIDS. 

Bracia w Chrystusie, którzy znacie

Koœció³ wobec AIDS
Fragmenty przemówienia Jana Paw³a II, wyg³oszonego podczas konferencji dotycz¹cej pro-
blematyki AIDS, zorganizowanej przez Papiesk¹ Radê ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia
w listopadzie 1989 roku
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wszystkie trudy drogi krzy¿owej, nie je-
steœcie osamotnieni. Towarzyszy wam
Koœció³ – sakrament zbawienia, aby
wspieraæ was w tej trudnej wêdrówce. On
sam wiele otrzymuje z waszego prze¿y-
wanego z wiar¹ cierpienia. Jest z wami
poprzez solidarne wsparcie, jakie okazuj¹
wam jego cz³onkowie, byœcie nigdy nie
utracili nadziei. Nie zapominajcie o za-
proszeniu Jezusa: „PrzyjdŸcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni je-
steœcie, a Ja was pokrzepiê” (Mt 11,28). 

S¹ z wami, najmilsi, uczeni, którzy
niestrudzenie staraj¹ siê opanowaæ i zwal-
czyæ tê ciê¿k¹ chorobê; s¹ z wami ci, któ-
rzy z racji swojego zawodu lub jako inspi-
rowani idea³em ludzkiej solidarnoœci wo-
lontariusze otaczaj¹ was troskliw¹ opiek¹. 

Wy zaœ mo¿ecie ofiarowaæ wspólno-
cie, do której nale¿ycie, coœ bardzo wa¿-
nego: podejmowany przez was wysi³ek,
aby swojemu cierpieniu nadaæ sens, jest
dla wszystkich przypomnieniem o naj-
wa¿niejszych wartoœciach ¿ycia i pomo-
c¹, byæ mo¿e decyduj¹c¹, dla ludzi stoj¹-
cych na skraju rozpaczy. Nie zamykajcie
siê w sobie, lecz szukajcie pomocy u bra-
ci i j¹ przyjmujcie. 

Koœció³ codziennie modli siê za was,
zw³aszcza za tych, którzy cierpi¹
w opuszczeniu, w samotnoœci; za sieroty,
za najs³abszych, za najubo¿szych, którzy
– jak nauczy³ nas Chrystus – s¹ pierw-
szymi w Jego królestwie. 

8. Zwracam siê tak¿e do rodzin. Ro-
dzina bowiem jest pierwsz¹ szko³¹ ¿ycia
oraz miejscem wychowywania dzieci do
osobistej odpowiedzialnoœci we wszyst-
kich jej aspektach, tak¿e w dziedzinie
p³ciowoœci. 

To wy, rodzice, mo¿ecie podj¹æ
pierwsz¹ i najskuteczniejsz¹ dzia³alnoœæ
prewencyjn¹, udzielaj¹c dzieciom pra-
wid³owych informacji i formuj¹c je do
odpowiedzialnych wyborów oraz god-
nych zachowañ w sferze indywidualnej
i spo³ecznej. 

Pragnê, by rodziny prze¿ywaj¹ce
dramat choroby AIDS wiedzia³y, ¿e Pa-
pie¿ je rozumie i im wspó³czuje, ¿e wie,
do jak trudnej misji zosta³y one wezwa-
ne. Proszê Boga, by da³ im wielkodusz-
noœæ niezbêdn¹ do wytrwania w wype³-
nianiu obowi¹zków, które w swoim cza-
sie wobec Boga i ludzi podjêli. (...) 

Do nauczycieli

9. Nauczycieli i wychowawców za-
chêcam, by œciœle wspó³pracuj¹c z rodzi-
cami troszczyli siê o w³aœciw¹ i powa¿n¹
formacjê m³odzie¿y. (...) 
Do m³odzie¿y

10. Wszystkim m³odym ludziom, bez
wzglêdu na ich wiek i pochodzenie, mó-
wiê: postêpujcie tak, by wasz g³ód ¿ycia
i mi³oœci by³ g³odem ¿ycia godnego i mi-
³oœci twórczej. Konieczna ochrona zdro-
wia przed AIDS niechaj nie wyp³ywa
z lêku, lecz bêdzie œwiadomym wyborem
zdrowego i odpowiedzialnego stylu ¿y-
cia. Odrzucajcie zachowania nacecho-
wane zepsuciem, apati¹ i egoizmem. Bu-
dujcie sprawiedliwy ³ad spo³eczny, na
którym stanie œwiat waszej przysz³oœci. 

Wielkodusznie i anga¿uj¹c ca³¹ si³ê
wyobraŸni praktykujcie nowe formy so-
lidarnoœci. Sprzeciwiajcie siê spychaniu
kogokolwiek na margines spo³eczeñ-
stwa, b¹dŸcie blisko tych, którym siê nie
powiod³o i cierpi¹, rozwijaj¹c cnoty
przyjaŸni i zrozumienia, odrzucaj¹c
wszelk¹ przemoc wymierzon¹ przeciw-
ko wam i przeciwko innym. Wasz¹ si³¹
niech bêdzie nadzieja, a powszechna mi-
³oœæ – waszym idea³em. 

Do rz¹dz¹cych

11. Do osób rz¹dz¹cych i odpowie-
dzialnych za ¿ycie publiczne kierujê na-
gl¹cy apel, by z ca³ym zaanga¿owaniem
stawi³y czo³o nowym problemom wyni-
kaj¹cym z rozprzestrzeniania siê AIDS.
(...) Równoczeœnie walka z AIDS wyma-
ga wspó³pracy miêdzy narodami. 

Zwa¿ywszy, ¿e pragnienie zdrowia
i ¿ycia jest wspólne wszystkim ludziom,
¿adne kalkulacje polityczne czy gospo-
darcze nie mog¹ podwa¿yæ wspólnego
zaanga¿owania pañstw w obliczu wy-
zwania, jakim dla wszystkich krajów jest
AIDS. 

Do uczonych

12. Wyra¿aj¹c uznanie dla chwaleb-
nych wysi³ków uczonych i badaczy,
pragnê ich zachêciæ, by zintensyfikowa-
li i skoordynowali prace, bêd¹ce Ÿró-
d³em nadziei dla chorych na AIDS i dla
ca³ej ludzkoœci. Zosta³o ju¿ przypo-
mniane, ¿e „by³oby czymœ z³udnym do-
magaæ siê neutralnoœci moralnej badañ
naukowych i ich zastosowañ (...). Wie-
dza i technika domagaj¹ siê zatem dla
ich istotnego znaczenia, bezwarunko-
wego szacunku dla podstawowych kry-
teriów moralnoœci, to znaczy, ¿e wiedza
i technika powinny s³u¿yæ osobie ludz-
kiej, jej niezbywalnym prawom i jej
prawdziwemu i integralnemu dobru,
zgodnie z zamys³em i wol¹” (Donum vi-
tae, 2).  (...) 
Do pracowników s³u¿by zdrowia

13. Lekarzy i wszystkich, którzy pra-
cuj¹ w wymagaj¹cym wielkiej wra¿liwo-
œci sektorze s³u¿by zdrowia proszê, by
w oczekiwaniu na decyduj¹ce odkrycie
traktowali swoj¹ s³u¿bê jako œwiadectwo
ofiarnej mi³oœci. 

Jak powiedzia³em w Phoenix w USA
do cz³onków katolickich organizacji
s³u¿by zdrowia, „wy indywidualnie i ko-
lektywnie jesteœcie ¿ywym wyrazem
przypowieœci o dobrym Samarytaninie”
(Insegnamenti X, 3, 1987, s. 506). Dlate-
go niech wasza troska bêdzie wolna od
wszelkiej dyskryminacji. (...) 

Do kap³anów i zakonników dzia-
³aj¹cych w s³u¿bie zdrowia

14. Do braci w kap³añstwie, do za-
konników i zakonnic, przede wszystkim
do tych, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ
duszpastersk¹ wœród chorych, gor¹co
apelujê, aby byli heroldami Ewangelii
cierpienia we wspó³czesnym œwiecie. (...) 

Aby wasza dzia³alnoœæ, drodzy bra-
cia i siostry, by³a naprawdê wiarygodna
i skuteczna, musicie stale wspieraæ j¹
wiar¹ i o¿ywiaæ modlitw¹. Wy, dla któ-
rych naœladowanie Chrystusa sta³o siê
jedynym ¿yciowym idea³em, musicie
czuæ siê wezwani do tego, by poprzez
was by³ obecny Chrystus, lekarz dusz
i cia³. Oby chorzy, którymi siê opiekuje-
cie, mogli odczuwaæ w was bliskoœæ Je-
zusa, a tak¿e opiekuñcz¹ i macierzyñsk¹
obecnoœæ Maryi. (...) 

Do wszystkich wiernych

15. Wzywam wreszcie wszystkich do
modlitwy, aby Pan ¿ycia dopomóg³ ludz-
koœci odkryæ owoce tak¿e i tej nowej,
groŸnej plagi. Oby Bóg zechcia³ oœwieciæ
wierz¹cych co do prawdziwego i osta-
tecznego pytania o cel istnienia, tak aby
zawsze i wszêdzie byli orêdownikami na-
dziei, która siê nie koñczy. Oby wspó³cze-
sny cz³owiek umia³ przemawiaæ do Boga
s³owami Hioba: „Wiem, ¿e Ty wszystko
mo¿esz, co zamyœlasz, potrafisz uczyniæ”
(Hiob 42,2). Chocia¿ w obliczu szerz¹cej
siê klêski AIDS poszukujemy jeszcze
skutecznego œrodka, wierzymy, ¿e kiedyœ
z Bo¿¹ pomoc¹ ¿ycie zatriumfuje nad
œmierci¹, radoœæ nad cierpieniem. (...) ”

za: L’Osservatore Romano 
Nr 12/1989, s. 6-7
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Matka zmar³ego na AIDS: 

Mój syn i jego ¿ona byli ju¿ cztery la-
ta po œlubie, kiedy odkryli, ¿e oboje ma-
j¹ AIDS. Wnuk mia³ wtedy jakieœ trzy
latka. Jedno z nich musia³o z³apaæ to
przed œlubem. Byli ma³¿eñstwem hetero-
seksualnym, wiêc nikt wtedy nie przy-
puszcza³, ¿e coœ takiego mog³oby siê im
zdarzyæ. Nawet gdy ju¿ znaleŸli sie
w przychodni, zapewniano ich, ¿e to nie
mo¿e byæ AIDS, ale na wszelki wypadek
zrobiono im test. 

Mój ukochany syn mia³ raka w¹tro-
by, a tak¿e koœci miednicy i szpiku kost-
nego, a w koñcu rozwin¹³ siê u niego rak
mózgu. U niej na ca³ym ciele pojawi³y
siê ogromne guzy i krwawi³ jej ¿o³¹dek.
To by³a okropna œmieræ dla obojga. 

Kiedy mój syn mi powiedzia³:
„Mamo, wykryli, ¿e mam AIDS”, po-
trafi³am tylko powiedzieæ „Mój Bo-
¿e”. Powiedzia³, ¿e zawsze myœla³, ¿e
prze¿yje co najmniej 60 lat. A potem
poprosi³ mnie, ¿ebym go upewni³a,
¿e nie bêdzie bardzo bola³o. Ale cier-
pia³ bardzo. Zrobiono mu trzy ciêcia
na centralnej têtnicy biegn¹cej od
serca, za³o¿ono rury wydalaj¹ce przy
¿o³¹dku. 

Przeszed³ wiele bólu. Ten ból by³ naj-
gorszy. 

[James – wnuk – zmar³ wkrótce po
tym wywiadzie]

Jeœli mo¿ecie, wstrzymajcie siê od
seksu przed œlubem. Mówiê tak, bo
wiem, czym jest AIDS. Przesz³am
przez ten koszmar, najgorsze rzeczy,
jakie mo¿na sobie wyobraziæ. To nie
jest tego warte – kilka chwil przyjem-
noœci i ca³e ¿ycie ¿a³owania. 

Dennis – chory na AIDS

M³ode ¿ycie to coœ zbyt wielkiego,
aby siê tego pozbyæ. Za jedno doznanie
rozkoszy czy transu, czy czegokolwiek.
To o wiele za drogo. Ta ca³a kampania
bezpiecznego seksu z prezerwatywami
to po prostu rozwijanie w sobie zacho-
wañ seksualnych, które niegdy nie s¹ tak
naprawdê bezpieczne. ¯yæ ze œwiadomo-
œci¹, ¿e nie dozna siê w ¿yciu spe³nienia
wszystkich marzeñ, jest ciê¿ko. Wiele
razy w ci¹gu nocy budzê siê z p³aczem.
Umrê w bólach, straszn¹ œmierci¹. 

[Dennis umar³ w skutek komplikacji
po AIDS]

wypowiedzi pochodz¹ z kasety 
wideo: Seks, K³amstwa i... Prawda,
Focus on the Family, (USA) 1993

Wypowiedzi osób skrzywdzonych przez AIDS

39 europejskich i amerykañskich
wielkich koncernów farmaceutycznych
wytoczy³o proces rz¹dowi RPA. Giganci
(m. in. GlaxoSmithKline, Merck, Roche,
Boehringer-Ingelheim) protestowa³y
przeciwko wprowadzeniu w ¿ycie pra-
wa, które pozwoli skuteczniej walczyæ
z AIDS w Afryce. 

Pod naciskiem œwiatowej opinii pu-
blicznej – wycofa³y swój pozew z s¹du. 

Po³udniowoafrykañski rz¹d jeszcze
w 1997 roku uchwali³ ustawê zezwalaj¹-
c¹ na importowanie do kraju relatywnie
tanich leków przeciwko AIDS, które
wyprodukowano z ominiêciem miêdzy-
narodowych umów patentowych w In-
diach czy Brazylii. Stosowanie leków

produkowanych przez wielkie firmy jest
w Afryce niemo¿liwe ze wzglêdu na
zbyt wysokie koszty i nawet leki ofero-
wane przez gigantów po obni¿onej cenie
pozostaj¹ zbyt drogie. W rezultacie sku-
teczne œrodki wstrzymuj¹ce rozwój wi-
rusa s¹ niedostêpne dla chorych z kra-
jów rozwijaj¹cych siê, którzy stanowi¹
95 proc. ogó³u zaka¿onych na œwiecie.
Tylko w RPA zara¿one HIV jest 4,2 mln
osób, czyli co dziesi¹ty mieszkaniec
kraju. 

Na ca³ym œwiecie rozpoczê³y siê
protesty przeciwko praktykom wielkich
firm farmaceutycznych, którym bar-
dziej zale¿y na utrzymaniu gigantycz-
nych zysków ni¿ umo¿liwieniu leczenia
tym, którzy potrzebuj¹ go najbardziej.

Rz¹d RPA poparli przedstawiciele or-
ganizacji walcz¹cych z AIDS, Lekarze
Bez Granic, Miêdzynarodowy Czerwo-
ny Krzy¿, ONZ, setki tysiêcy ludzi
podpisa³o petycje, by firmy wycofa³y
pozew. Pod presj¹ miêdzynarodowej
spo³ecznoœci giganci, dla których me-
dialnego i marketingowego wizerunku
proces mia³ katastrofalne skutki, wyco-
fa³y pozew, oskar¿aj¹cy RPA o ³amanie
praw patentowych. Wed³ug nieoficjal-
nych doniesieñ, po³udniowoafrykañski
rz¹d zgodzi³ siê kupowaæ leki przeciw-
ko AIDS u zachodnich monopolistów,
lecz po znacznie obni¿onej cenie.

JK

Pieni¹dze albo ¿ycie
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anktuarium Matki Bo¿ej Brze-
miennej w Gdañsku-Matembl-
ewie po³¹czone jest w jedn¹

bry³ê z klasztorem Sióstr Kanoniczek
Ducha Œwiêtego i Domem Samotnej
Matki im. Jana Paw³a II; widaæ st¹d figu-
rê Matemblewskiej Pani – Madonny jako
m³odej, ciê¿arnej dziewczyny. 

Ksi¹dz Kazimierz Krucz z brêtow-
skiej parafii, do której przypisane by³o
Matemblewo, w³aœnie w zaciszu matem-
blewskiego pagórka stworzy³ przystañ
dla matek w szczególnie trudnej sytuacji,
gdzie siostry kanoniczki Ducha Œwiête-
go, spadkobierczynie 800-letniej tradycji
charyzmatu b³. Gwidona z Montpellier
s³u¿¹ pomoc¹ samotnym matkom i ich
dzieciom. Ten Dom nie by³by tak cie-
p³ym i przytulnym miejscem, gdyby nie
pe³na oddania i troski o matki oraz dzie-
ci praca sióstr. 

Budowa Diecezjalnego Domu Sa-
motnej Matki przy kaplicy z Figur¹ Mat-
ki Bo¿ej Brzemiennej, wraz z koœcio³em
i zapleczem dla parafialnego duszpaster-
stwa nie by³a ³atwym przedsiêwziêciem,
jednak ks. Krucz, wsparty zachêt¹ i b³o-
gos³awieñstwem ówczesnego sufragana
gdañskiego – ks. bpa Tadeusza Goc³ow-
skiego oraz rad¹ œrodowisk zatroskanych
obron¹ poczêtego ¿ycia, w 1964 roku
podj¹³ pierwsze kroki, a po trzech latach
trudnych negocjacji i zabiegów dopro-
wadzi³ do tego, ¿e w roku wizyty Ojca
œw. w Gdañsku za zgod¹ w³adz rozpo-
czêto budowê tego domu. Równie¿ dziê-
ki staraniom ksiêdza Krucza Prymas Pol-
ski, kardyna³ Stefan Wyszyñski wyda³
w 1966 roku indult odpustowy dla Ma-
temblewa na uroczystoœæ Nawiedzenia
NMP (2 lipca) i Macierzyñstwa NMP (11
paŸdziernika). 

Kiedy w roku 1989 erygowano now¹
parafiê matemblewsk¹, jej proboszczem

zosta³ ksi¹dz Krucz. Oficjalnej erekcji
Diecezjalnego Domu Samotnej Matki
w Gdañsku – Matemblewie, dokona³ ks.
abp Tadeusz Goc³owski dekretem z 1992
roku. Czytamy w nim: „dzie³o to powo-
³ane i usytuowane obok Sanktuarium
Matki Bo¿ej Brzemiennej niech stanie
siê przejawem troski Koœcio³a o ¿ycie
cz³owieka od jego poczêcia do naturalnej

œmierci... niech bêdzie trwa³ym pomni-
kiem pobytu w Gdañsku Ojca Œwiêtego,
a tak¿e nieustannym przywo³aniem jego
troski o ¿ycie cz³owieka”. 

We wrzeœniu 1993 roku pracê w Do-
mu podjê³y siostry ze Zgromadzenia

Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego,
a w 1994 roku ks. abp zatwierdzi³ statut
i regulamin, wed³ug których Dom funk-
cjonuje do dnia dzisiejszego. 

Od listopada 1989 roku, kiedy (jesz-
cze w prowizorycznych warunkach)
przyjêto do matemblewskiego domu
pierwsz¹ samotn¹ matkê, z jego pomocy
skorzysta³o ponad 300 matek, wiêc ura-
towano ponad 300 dzieci. Prowadz¹cy
dom prze¿ywaj¹ z matkami radoœæ no-
wych narodzin, a tak¿e niepokoje towa-
rzysz¹ce ich ¿yciowej sytuacji. Dla wie-
lu z nich by³a to jedyna szansa na prze-
trwanie trudnego czasu i na wydanie na
œwiat dziecka. Obecnie dziêki adaptacji
dla potrzeb Domu kolejnych pomiesz-
czeñ mo¿na przyj¹æ jednoczeœnie 20 ma-
tek z dzieæmi. 

Kaplicê matemblewsk¹ zdobi krzy¿,
symbol szpitalnego Zakonu Ducha Œwiê-
tego, za³o¿onego w XII w. przez œw.
Gwidona z Montpellier. Zakon opieko-
wa³ siê samotnymi matkami oraz porzu-
conymi dzieæmi i chorymi. Ze œciany
prawie ka¿dego szpitala duchackiego
wystawa³ specjalny bêben, do którego
matki mog³y podrzucaæ niechciane ma-
leñstwa. 

W 1998 r. siostry kanoniczki Ducha
Œwiêtego opiekuj¹ce siê Diecezjalnym
Domem Samotnej Matki w Matemble-
wie obchodzi³y jubileusz 800-lecia ist-
nienia zakonu. W nastêpnym zeszycie
„S³u¿by ¯yciu” napiszemy o dzia³alno-
œci i historii tej wspólnoty, która od
oœmiu wieków niesie pomoc porzuco-
nym dzieciom i samotnym matkom. 

Gdañsk Matemblewo – du-

chacka pomoc nie narodzo-

nym

S

Strony Duchowej Adopcji redaguj¹: Halina
i Czes³aw Chytrowie, Maryla G³uszak,
o. Stanis³aw Jarosz, o. Ignacy Rêkawek,
o. Efrem Osiad³y, ks. Franciszek Ko³acz



Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie
Poczêtych Dzieci na lata 2001/2002

kwiecieñ: o prze¿ywanie wartoœci ¿ycia
ludzkiego w œwietle Chrystusowe-
go i naszego zmartwychwstania

maj: aby nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej
Maryi Panny, na wzór S³ugi Bo¿e-
go ks. Kard. Prymasa Stefana
Wyszyñskiego, owocowa³o umi³o-
waniem i obron¹ ¿ycia

czerwiec: za wszystkich mê¿czyzn i ojców,
aby kszta³tuj¹c swe serca wed³ug
Serca Jezusowego – stawali siê
pierwszymi rzecznikami mi³oœci
i odpowiedzialnoœci wobec ¿ycia

lipiec: za ma³¿eñstwa i rodziny, aby
w miesi¹ce wakacyjne mog³y od-
pocz¹æ i nabraæ ludzkich oraz Bo-
¿ych si³ do s³u¿by ¿yciu 

sierpieñ: o pamiêci o tych, którzy oddali ¿y-
cie dla Ojczyzny, o œwiadome
i w trzeŸwoœci podejmowane ro-
dzicielstwo dla dobra narodu

wrzesieñ: za szko³y, pedagogów i wycho-
wanków – o odpowiedzialne po-
dejmowanie wychowania ku umi-
³owaniu rodziny i ¿ycia

paŸdziernik: o chêtne odmawianie ró¿añca, in-
dywidualne i w rodzinach, o jego
owocowanie dla obrony i s³u¿by
¿yciu

listopad: za zmar³ych, którym zawdziêcza-
my ¿ycie i jego kszta³t. O dobre
przygotowanie na przejœcie do ¿y-
cia wiecznego

grudzieñ: za wszystkie niewiasty, ma³¿onki
i matki – o s³u¿bê ¿yciu na wzór
Maryi, o zaanga¿owanie na rzecz
humanizacji ¿ycia w wymiarach
rodzinnych, spo³ecznych i organi-
zacjach miêdzynarodowych

styczeñ: o pokój w rodzinach, miêdzy
ludŸmi i narodami w poszanowa-
niu ¿ycia ka¿dego cz³owieka ka¿-
dej rasy, ka¿dego narodu

luty: o wynagradzanie modlitw¹ i czy-
nem za grzechy przeciw ¿yciu.
O podejmowanie wszelkich mo¿li-
wych dzie³ na rzecz wspierania
i obrony ludzkiego ¿ycia od
poczêcia do naturalnej œmierci

marzec: o pomoc bliskich, spo³eczeñstwa
i pañstwa wobec powstaj¹cych ro-
dzin o m¹dre wspieranie rodzi-
cielstwa osamotnionego, o przyj-
mowanie dzieci opuszczonych do
rodzin zastêpczych. 

Dziecko w 8. tygodniu 
od poczêcia
FOT. A. ZACHWIEJA



Apel do nauczycieli, rodziców, wychowawców! 

Zwracam siê do Pañstwa w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców. Jako
wychowawcy m³odego pokolenia zdajemy sobie sprawê z wagi obecnego w polskich szko³ach przed-
miotu – „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”. Ten jak¿e wa¿ny przedmiot: jego program, podrêczniki i po-
moce dydaktyczne winny odpowiadaæ ¿yczeniom i pogl¹dom rodziców. 

Apelujemy do wszystkich rodziców, aby zainteresowali siê, z jakich pomocy dydaktycznych bêd¹ ko-
rzystali nauczyciele ucz¹cy „Wychowania do ¿ycia w rodzinie”! 

Ze swej strony chcielibyœmy poleciæ dwie pomoce dydaktyczne, szerzej omówione poni¿ej: 
• zestaw 21 foliogramów „P³odnoœæ bez tajemnic” wyd. Grafion
• zestaw 10 kaset wideo „Cz³owiek • Mi³oœæ • Rodzina”, wyd. Fundacja „�ród³o” Zak³ad „Wychowawca”. 

¯yczê wiele satysfakcji w wychowywaniu m³odego pokolenia

dr in¿. Antoni Ziêba
wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców

C Z £ O W I E K  •  M I £ O Œ Æ  •  R O D Z I N A

K A S E T Y E D U K A C Y J N E

Wideokasety „Cz³owiek • Mi³oœæ • Rodzina” zosta³y wpisane przez MEN do wykazu pomocy 
dydaktycznych zalecanych do przedmiotu „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”  (nr 743 – 752/1999).

Edukacyjny pakiet 10 wideokaset „Cz³owiek •
Mi³oœæ • Rodzina” jest znakomit¹ pomoc¹ dydak-
tyczn¹ do nauczania przedmiotu „Wychowanie do
¿ycia w rodzinie”. Dostarczy on m³odemu odbiorcy
rzeteln¹ wiedzê z psychologii, biologii, medycyny
i higieny. Autorzy k³ad¹ szczególny akcent na rozwi-
janie odpowiedzialnoœci w sferze zachowañ seksual-
nych. Pragn¹ przygotowaæ m³odzie¿ do dokonywania
w³aœciwych wyborów. 

Filmy integruj¹ treœci natury biologicznej z pod-
stawowymi informacjami z zakresu psychologii i ety-
ki. Skierowane s¹ do nauczycieli i pedagogów z prze-
znaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla m³o-
dzie¿y w wieku 12 do 19 lat oraz do rodziców i kate-
chetów. Komplet sk³ada siê z dziesiêciu kaset zawie-
raj¹cych dwudziestominutowe filmy, zrealizowane
w technice telewizyjnej. Filmy wzbogacone s¹ ani-
mowanymi planszami i ciekaw¹ opraw¹ muzyczn¹.

Tytu³y poszczególnych filmów:
1. Cz³owiek od poczêcia, 2. Do progu dojrzewania, 
3. Tajemnice kobiecoœci, 4. Tajemnice mêskoœci,
5. Cz³owiek – istota p³ciowa, 6. Etyka seksualnoœci,
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny,
9. Czas oczekiwania, 10. Mi³oœæ

Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na ra-
chunek bankowy „Wychowawcy” równowartoœci ka-
set (380 z³).  Kasety zostan¹ przes³ane poczt¹. Koszt
przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kompletu. Mo¿liwe
jest tak¿e przes³anie wideokaset za zaliczeniem pocz-
towym na podstawie pisemnego zamówienia. 

Fundacja „�ród³o” Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
BPH III O/Kraków 10601406-320000221017
biuro: ul. Miko³ajska 17, 31-027 Kraków 
tel./fax: (012) 423 23 24, tel. 423 24 36

Foliogramy „P³odnoœæ bez tajemnic”

do nauczania biologii oraz wychowania
do ¿ycia w rodzinie

Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny 
oraz Wydawnictwo GRAFION wyda³y 
edukacyjny pakiet kolorowych foliogramów wraz
z przewodnikiem merytorycznym dla nauczyciela. 
Ich autorem jest – lekarz specjalista ginekolog-po³o¿nik,
Maria Szczawiñska. Jest to cenna pomoc dla nauczycieli, 
zalecana przez MEN (numer w wykazie zalecanych 
œrodków dydaktycznych 1090/2000). Pozycja ta uzyska³a
pozytywne recenzje rzeczoznawców: dr n. med. Hanny Ce-
rañskiej-Goszczyñskiej oraz mgr Gra¿yny Mierzejewskiej. 

Zestaw zawiera 21 kolorowych foliogramów A4,
segregator, podrêcznik merytoryczny

Jak zamawiaæ foliogramy? 
1) wype³niaj¹c zamieszczony przekaz pocztowy
2) listownie: GRAFION, ul. Krowoderska 24/2,

31-142 Kraków
3) telefonicznie lub faxem: tel./fax (012) 421 08 43
4) e-mailem: grafion@grafion.com.pl

Przy zamówieniu powy¿ej 2 kompletów koszt
wysy³ki pokrywa GRAFION. Koszt wysy³ki wynosi
4,90 z³. Zamówienie powinno zawieraæ: imiê,
nazwisko, nazwê instytucji, adres, nr tel., NIP. Jeœli
chc¹ Pañstwo otrzymaæ fakturê VAT, proszê przy
zamówieniach listownych do³¹czyæ upowa¿nienie
(„Ja ni¿ej podpisany upowa¿niam GRAFION do
wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu”.
nazwa, data, miejscowoœæ, czytelny podpis).

cena: 69,00 z³ brutto

Foliogramy mog¹ byæ zamawiane ze œrodków bud¿etowych szko³y oraz z funduszu 
Komitetu Rodzicielskiego (za pozwoleniem rodziców).


