
GEOGRAFIA MEDYCZNA 
 

1. Do mierników określających stan zdrowotny społeczeństwa zaliczamy: 
• Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych. Wskaźnik ten określa 

zarówno poziom wyżywienia, stan zdrowia kobiet jak i poziom oferowanych 
usług medycznych 

• Procent ludności mającej dostęp do wody pitnej i kanalizacji 
• Liczba lekarzy przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców. W przypadku tego 

wskaźnika należy pamiętać, że nie zawsze odzwierciedla on poziom 
świadczonych usług medycznych (np. w krajach biednych, których nie stać na 
przeznaczenie dużej ilości pieniędzy na podniesienie standardu świadczonych 
usług) 

• Średnia długość życia, na podstawie, której możemy wnioskować na temat 
poziomu życia mieszkańców, jak i poziomu świadczeń medycznych – tak 
profilaktyki zapobiegania jak i leczenia 

 
Tabela. Mierniki określające stan zdrowotny społeczeństwa w wybranych krajach 

PRZECIĘTNA  
DŁUGOŚĆ ŻYCIA 

(2000/1) KRAJ 

M K 

ŚMIERTELNOŚĆ 
NIEMOWLĄT NA 
1000 URODZEŃ 

(2002) 

LUDNOŚĆ  
W 

PRZELICZENIU 
NA 1 LEKARZA 

ŁÓZKA  
W SZPITALACH 

NA 10 000 
LUDNOŚCI 

(1999) 
Japonia 77,7 84,6 3,0 525 131 

USA 73,9 79,5 6,8 357 38 
Niemcy 74,4 80,6 4,3 286 72 
Polska 70,2 78,4 7,5 442 51 

Bułgaria 67,4 74,9 13,2 286 104 
Rosja 59,0 72,3 14,6 238 119 
Indie 59,8 62,5 72,5 1 916 x 
RPA 49,6 52,1 58,2 1 459 x 

Meksyk 71,0 76,2 31,0 x x 
Opracowanie własne na podst. „Świat w liczbach 2004/2005” WSiP 2004 
x- brak danych 
 
2. Wśród chorób często występujących na świecie możemy wyróżnić: 

• Malaria – choroba wywołana specyficznymi warunkami środowiska 
naturalnego. Występuje w strefie międzyzwrotnikowej. Jest to „choroba 
zakaźna, przenoszona przez komary widliszki, wywoływana przez 
pierwotniaki rodzaju Plasmodium. Choroba odpowiedzialna za milion zgonów 
rocznie na całym świecie. Cechą charakterystyczną są rzuty choroby 
występujące w zależności od wywołującego ją pierwotniaka w cyklach 24, 48 
lub 72 godzinnych. W ciężkich zakażeniach choroba bywa bardzo 
niebezpieczna: dochodzi do blokady naczyń krwionośnych w mózgu, rozpadu 
krwinek czerwonych (malaria złośliwa). Pierwotniak przechodzi cykl 
rozwojowy w organizmie chorego, dlatego rzuty choroby u osób, które 
przeszły malarię i były niewystarczająco leczone, zdarzają się także miesiące i 
lata później. Z wszystkimi podejrzanymi objawami, zwłaszcza występującymi 
po powrocie z egzotycznych podróży należy zgłaszać się do lekarzy 
specjalistów chorób zakaźnych lub bezpośrednio do Instytutu Medycyny 
Morskiej i Chorób Tropikalnych w Gdyni”  
(źródło 1). Uodpornienie się komarów na szeroko stosowane środki 
owadobójcze spowodowało wzrost zagrożenia tą chorobą. 
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Źródło: Internet http://www.well.ox.ac.uk/ich/images/malaria_2002.jpg 

 
 

• Gruźlica – jest chorobą spowodowaną niedożywieniem, brakiem dostępu 
do czystej wody pitnej i brakiem opieki medycznej. Można powiedzieć, ze 
to choroba ludzi biednych, spowodowana złą sytuacja bytową. Najbardziej 
narażone są na nią osoby niedożywione i nieszczepione. „Gruźlica płuc 
przenoszona jest drogą kropelkową od innych chorych. Czasem choroba 
może się rozprzestrzeniać wywołując gruźlicze zapalenie opon mózgowych 
lub gruźlicę uogólnioną. Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci. 
Wyróżnia się także gruźlicę układową, która rozwija się między innymi w 
węzłach chłonnych, skórze (skrofuloza), kości oraz innych narządów. Ta 
postać choroby rozprzestrzenia się droga pokarmową po spożyciu mleka 
krów chorych na bydlęcą postać gruźlicy” (źr.2).  
Wg prof. dr n. med. Krzysztofa Roszkowskiego-Śliża „obserwujemy 
wzrost zapadalności na gruźlicę, szczególnie w krajach Trzeciego Świata. 
Tam zapadalność na gruźlicę jest kilkakrotnie razy wyższa niż w krajach 
rozwiniętych Europy Zachodniej. Przypada na nie 95% nowych 
zachorowań i 98% zgonów z powodu gruźlicy. Wiąże się to przede 
wszystkim z nędzą, migracją zarobkową, ale wynika także z szerzenia się 
w krajach Afryki i Azji zakażenia wirusem HIV. 
Jak się okazuje, spośród 31 milionów osób zakażonych wirusem HIV w 
1997 r., 1/3 była jednocześnie zakażona prątkiem gruźlicy. Zakażenie 
wirusem HIV zwiększa bowiem trzydziestokrotnie ryzyko zachorowania na 
gruźlicę, ze względu na znacznie obniżoną odporność w chorobie AIDS. 
Taka powikłana gruźlica ma przebieg bardzo ciężki. (...) Wzrost 
zachorowań na gruźlicę wystąpił także w Europie Zachodniej na przełomie 
lat 80. i 90., a w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku lat 
90., w Polsce zaś w latach 1991-1993. Był on w większości spowodowany 
migracją, a w niektórych krajach także współistnieniem zakażenia wirusem 
HIV. Ten krótki okres rzeczywiście był niekorzystny dla Polski, jednak w 
przeciągu 30 lat zaobserwowano spadek zachorowań. Wynosi on 
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średniorocznie 5% zapadalności. Niemniej nie mamy powodów do 
zadowolenia - gruźlica pozostaje nadal chorobą społeczną, Polska jest 
ciągle w złej sytuacji epidemiologicznej w porównaniu z krajami 
skandynawskimi czy krajami zachodnioeuropejskimi, które o wiele lepiej 
radzą sobie z problemem zachorowań. Zapadalność w Polsce jest nadal 
dwukrotnie wyższa niż w innych krajach europejskich. Niepokojące są 
także sygnały niedorejestrowania nowych zachorowań, czyli wadliwie 
działającego systemu opieki i monitorowania chorób. Na przykład w 1999 
r. w województwie lubuskim zgłoszono o 40% mniej zachorowań na 
gruźlicę niż w ubiegłych latach. Jak się domyślamy, wynika on z zaniedbań 
w zakresie zgłaszalności i opóźnień wykrywalności zachorowań. Jest to 
zjawisko niepokojące, które koniecznie musi wywołać poprawienie 
systemu zwalczania gruźlicy.” (źr.3) 

 

 
  

  
Źródło: http://www.hopkins-tb.org/epi_global/global_2.shtml 
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• Cholera – to choroba wywołana brakiem dostępu do czystej wody pitnej. 

„Człowiek chory lub nosiciel (tzn. człowiek zakażony, ale nie wykazujący 
objawów choroby) wydala przecinkowce cholery wraz z kałem - który 
trafia do ścieków lub na miejsca, na które usuwane są ludzkie odchody. Od 
ścieków może ulec zakażeniu woda używana do picia, mycia i potrzeb 
gospodarczych, np. w rzekach,. studniach, przybrzeżnych wodach jezior, 
mórz itp. - w wodzie przecinkowce cholery mogą się utrzymywać długo - 
nawet tygodniami. Na terenach o złym standardzie sanitarno-higienicznym 
jest dużo nosicieli cholery. Ludzie ulegają zakażeniu drogą pokarmową, 
najczęściej pijąc zanieczyszczoną wodę, lub spożywając zakażoną żywność 
zwłaszcza owoce i jarzyny, lody, małże, krewetki i inne tzw. owoce morza. 
Rzadziej dochodzi do zakażenia przez styczność z chorą osobą i jej 
otoczeniem, kiedy przecinkowce przenoszone są przez zanieczyszczone 
ręce. Cholera od stuleci występowała stale w Azji na subkontynencie 
indyjskim, S.A. tam tzw. tereny endemiczne. Od. 1961 r. cholera 
rozszerzyła się z terenów Indonezji na prawie cały świat - takie "światowe" 
szerzenie się choroby określa się mianem pandemii.  
W 1961 r. rozpoczęła się 7 pandemia cholery - i trwa do dziś.  
W 1970 r. cholera weszła do Afryki, gdzie w ostatnich 2 latach jest 
najwięcej zachorowań  
Do Ameryki Płd. cholera dotarła w 1991 r.  
Do Europy cholera wtargnęła w 1970 r. W Europie każdego roku stwierdza 
się tzw. zachorowania zawleczone - importowane, tzn. człowiek ulega 
zakażeniu poza krajem, w którym zachorowuje.  
Epidemie szerzyły się w Polsce od 1831 r. do 1923 r. - później 
występowały jedynie pojedyncze zawleczone zachorowania. W każdej 
chwili do Polski może przyjechać osoba w okresie wylęgania choroby.  
Cholery można się nie bać, jeżeli na terenach, na których występują 
zachorowania na cholerę będziemy: 

o pić wodę wyłącznie świeżo przegotowaną, lub napoje gazowane 
fabrycznie butelkowane lub puszkowane,  

o jeść posiłki tylko świeżo ugotowane, najlepiej jeszcze gorące oraz 
jarzyny wyłącznie ugotowane,  

o jeść owoce umyte przegotowaną wodą i następnie obrane,  
o nie jeść poza własnym domem surowych warzyw liściastych 

(sałata) i surowych owoców jagodowych, które trudno jest umyć i 
których nie można obrać,  

o nie jeść przetrzymywanych w lodówce potraw mlecznych, rybnych 
i mięsnych - niska temperatura nie niszczy przecinkowców.  

     Należy koniecznie pamiętać o umyciu rąk czystą wodą i mydłem po wyjściu  
     z ubikacji, przed każdym posiłkiem, ja również przed przystąpieniem do  
    przygotowania posiłków.” (źr. 4) 
    Cholera zbiera bogate żniwo szczególnie wśród małych dzieci. Jedynym 
    sposobem jej ograniczenia jest ułatwiony dostęp do czystej wody pitnej,  
    stosowanie zasad higieny i budowa kanalizacji. 
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http://www.nathnac.org/pro/factsheets/cholera.htm 

 

 
Występowanie cholery 2002-2003 http://www.nathnac.org/pro/factsheets/cholera.htm 

 
• dżuma – „Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, przenoszone 

przez bytujące na szczurach pchły. Występuje w dwóch głównych 
postaciach: płucnej i dymienicznej. Postać płucna jest powikłaniem postaci 
dymienicznej, charakteryzującą się przeniesieniem zakażenia na płuca. Jest 
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wysoce zaraźliwa, z uwagi na drogę kropelkową, która jest przenoszona”. 
(źr. 6). Bakterie dżumy są zaliczane do „klasycznego” arsenału broni 
biologicznej . Ich znaczenie wynika z rzadkiego występowania dżumy w 
krajach rozwiniętych, dość dużą śmiertelnością i powszechnej wrażliwości 
populacji. Pierwszym znanym przypadkiem ich wykorzystania jest 
oblężenie krymskiego portu Kaffa (obecnie Teodozja) przez Tatarów w 
1346 r. Oblegający przy pomocy katapult wrzucali za mury miasta zwłoki 
zmarłych na tę chorobę (uciekinierzy z tego miasta roznieśli epidemie na 
całą Europę). Zbrodnicze eksperymenty z dżumą jako bronią 
bakteriologiczną prowadzili japońscy wojskowi w latach 1937-1945 w 
jednostce „731” na terenie Mandżurii, dowodzonej przez jap. lekarza 
wojskowego, gen. Shiro Ishii (1892-1959). W jednostce tej m.in. 
opracowano specjalne bomby porcelanowe przeznaczone do rozsiewania 
zakażonych pcheł. W okresie zimnej wojny były prowadzone przez ZSRR i 
Stany Zjednoczone badania nad odmianami pałeczki dżumy mogącymi 
mieć zastosowanie jako broń biologiczna. (...).Obecnie dżuma istnieje w 
kilku rejonach endemicznych w Azji (w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku jej wybuchy odnotowano w Wietnamie, Zambii i Indiach).” (źr.7) 

 
Przypadki zachorowania na dżumę w latach 1970-1988. (źr.8) 

 
• trąd -  „jedna z najdłużej towarzyszących człowiekowi zakaźnych chorób 

skóry i nerwów. Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium leprae, 
bakterii odkrytej w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera 
Hansena. Występuje w dwóch postaciach: lepromatycznej (lepra 
lepromatose tuberosa) i tuberkuloidowej (lepra tuberculoides). Odmiana 
lepromatyczna jest zaraźliwa, a jej objawy to początkowo plamy skórne 
zmieniające się w ubytki skórne, a następnie poważna utrata tkanki 
(palców, nosów, policzków).  
Do niedawna badania nad trądem były bardzo trudne, bowiem 
wywołującego go mikroba nie można hodować w warunkach 
laboratoryjnych. Odkryto jednak, że na trąd cierpią także amerykańskie 
pancerniki i od tej pory zwierzęta te wykorzystuje się w doświadczeniach. 
W 2005 grupa kierowana przez Marca Monota z paryskiego Instytutu 
Pasteura na podstawie badań DNA bakterii Mycobacterium leprae 
odtworzyła prawdopodobny scenariusz rozprzestrzeniania się trądu na kuli 
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ziemskiej. W trakcie badań 175 próbek z 21 krajów świata wydzielono 
jedynie 4 polimorfizmy różnicujące szczepy. Na pierwszy najrzadszy 
szczep można natrafić w Etiopii, na Nowej Kaledonii i w Nepalu, drugi 
rozpowszechniony jest na pacyficznych wybrzeżach Azji i wschodniej 
Afryki (Madagaskarze i Mozambiku), trzeci w Europie i obu Amerykach, 
zaś czwarty na Karaibach i w Afryce Zachodniej. 
Początkowo uważano, że trąd rozprzestrzenił się w czasie podbojów 
Aleksandra Wielkiego, którego żołnierze mieli ponieść go na Zachód z 
Indii, skąd miał też wędrować na wschód do Chin i Japonii. Jednak według 
badań grupy Monota trąd pochodzi ze wschodniej Afryki i rozprzestrzeniał 
się wraz z wędrówką Homo sapiens. Ostatnie wielkie fale jego 
rozprzestrzeniania się miały nastąpić w okresie odkryć geograficznych, 
następującego po nich kolonializmu i handlu niewolnikami. W Europie 
odkrycie w latach 30. XX wieku skutecznego lekarstwa przeciw trądowi 
przyniosło skutek w postaci jego ostatecznego zniknięcia. Ostatnie 
europejskie leprozorium zamknięto na wyspie Spinalonga koło Krety. 
 
Choroba jest jednak nadal powszechna w ubogich częściach świata o 
klimacie tropikalnym i subtropikalnym, zwłaszcza w zachodniej Afryce i 
południowo-wschodniej Azji, a liczbę chorych szacuje się na kilkanaście 
milionów. 
W tej chwili całkowite wyleczenie trędowatego kosztuje około 30 zł” (źr.9) 

 

 
Kraje w których notuje się występowanie trądu (źr.12) 

 
 
 

• Żółta febra – „Żółta gorączka jest to ostra, zakaźna choroba wirusowa, 
przenoszona przez niektóre gatunki komarów żyjących w strefie 
tropikalnej. Wyróżnia się dwie postacie choroby: miejską, w której źródłem 
zakażenia jest człowiek chory i leśną, w której źródłem zakażenia 
przeważnie jest zakażone zwierzę. Zachorowania na żółtą gorączkę 
występują w strefie tropikalnej lub subtropikalnej, w Ameryce Południowej 
oraz w środkowej i zachodniej Afryce. Nie stwierdzono zachorowań na 
żółtą gorączkę w Azji. W Polsce nigdy dotąd nie stwierdzono zachorowań 
na żółtą gorączkę, nawet u osób powracających z terenów zakażonych w 
Ameryce czy Afryce. Ale może ulec zakażeniu osoba wyjeżdżająca z 
Polski tam, gdzie żółta gorączka występuje.” (Źr. 10) „W ciągu ostatnich 
20 lat na świecie wzrosła liczba epidemii żółtej gorączki, a coraz więcej 
krajów zgłasza przypadki tej choroby. W Afryce i Ameryce wciąż żyje 
ogromna populacja osób nie zaszczepionych, a zmiany w środowisku, takie 
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jak malejąca ilość terenów leśnych i urbanizacja czy wzrost turystyki, 
zwiększają ryzyko zetknięcia się z wirusem.” (źr. 11) 

 
• AIDS wywołany przez wirus HIV – rozprzestrzenia się na skutek 

kontaktów płciowych, transfuzji krwi, nieprawidłowego 
wysterylizowanego sprzętu medycznego, używania niesterylnych 
strzykawek i igieł. 
”HIV jest skrótem od angielskiego określenia dla wirusa wywołującego 
brak odporności immunologicznej /Human Immunodeficiency Virus/. 
Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny - system 
immunologiczny, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV 
powoli osłabia ten system, aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus 
może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, 
zanim osoba zakażona zacznie chorować. Osoba żyjąca z HIV może mieć 
dobre samopoczucie i nie wiedzieć nawet o tym, że jest zakażona wirusem. 
Zakażenia HIV nie można rozpoznać po wyglądzie! To, że ktoś jest 
zakażony HIV, nie musi oznaczać, iż ma AIDS ani że wkrótce będzie 
poważnie chory. AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla 
nabytego zespołu niedoboru odporności /Acquired Immune Deficiency 
Syndrome/. AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów 
różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują osoby zakażone 
HIV. Wiele z tych chorób występuje powszechnie i nie są one specjalnie 
szkodliwe dla osób z nieuszkodzonym systemem immunologicznym. 
Niemniej jednak dla kogoś, kto ma poważnie uszkodzony system 
odpornościowy, niektóre z tych chorób mogą być nawet śmiertelne. 
Lekarze posługują się listą tak zwanych chorób wskaźnikowych AIDS. W 
przypadku, gdy u kogoś zakażonego HIV rozwinie się stan chorobowy 
określony jako czynnik warunkujący AIDS, zostaje uznany za chorego na 
AIDS. Niektóre z opisanych stanów wiążą się z poważnymi chorobami, 
inne natomiast są mniej groźne dla ogólnego zdrowia pacjenta. W wielu 
przypadkach, nawet gdy system odpornościowy jest poważnie uszkodzony 
oraz gdy wiadomo już, że mamy do czynienia z AIDS, duża liczba osób 
czuje się na tyle dobrze, aby wykonywać swoją normalną pracę. Z naszej 
dotychczasowej wiedzy wynika, że przeważająca większość osób 
zakażonych HIV ostatecznie choruje na AIDS. Czas trwania tego procesu 
jest różny i zależy od wielu indywidualnych czynników organizmu.” (źr. 
13). 
HIV i AIDS obecny jest we wszystkich krajach świata. Większość krajów 
podaje rzetelne informacje na ten temat, są jednak też takie, które albo nie 
mają dokładnych danych, albo z jakichś względów nie chcą ich 
publikować. kontakty ze służbą zdrowia w wielu krajach, zwłaszcza 
rozwijających się, mogą stwarzać ryzyko zakażenia HIV. Nie wszędzie 
placówki służby zdrowia wyposażone są w dostateczną ilość 
jednorazowego sprzętu do iniekcji, bywa więc taki sprzęt używany 
wielokrotnie, do wykonywania zastrzyków u wielu kolejnych pacjentów.  
W krajach rozwijających się ryzykowne mogą być także transfuzje krwi. 
Jest to spowodowane brakiem odczynników do wykonywania testów w 
kierunku HIV, a także z braku możliwości magazynowania krwi, co 
powoduje, iż krew przetaczana jest bezpośrednio od dawcy do biorcy.  
W niektórych rozwijających się krajach świata możliwe jest także nabycie 
zakażenia HIV podczas sprzedawania swojej krwi w prywatnych bankach 
krwi. W literaturze medycznej istnieje kilka doniesień o zakażeniach HIV 
w następstwie oddawania krwi w prywatnych bankach krwi. Młodzi, 
podróżujący po świecie ludzie zarabiali w ten sposób pieniądze na dalszą 
drogę.  
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W Chinach prywatne firmy skupują osocze, płacąc niewielkie sumy 
pieniędzy dawcom, najczęściej rolnikom pochodzącym z biednych 
obszarów wiejskich. Krew tej samej grupy, pochodząca od wielu dawców, 
zbierana jest w jednym naczyniu, a po wydzieleniu z nich krwinek 
czerwonych, białych i innych komórek krwi podaje się je po kolei, różnym 
pacjentom. Nie wykonuje się badań w kierunku obecności zakażenia HIV. 
Tą drogą, jak szacują eksperci krajów zachodnich, zakażenie HIV nabyło 
już około 1 miliona obywateli Chin. (źr. 14) 
Na świecie każdego dnia zakaża się około 14 tys. osób, a około 8 tys. osób 
umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku 
wykrywa się ponad 500 zakażeń HIV. To znaczy, że codziennie w Polsce 2 
osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. W większości są to osoby młode.  
Dostępne obecnie leki antyretrowirusowe poprawiają szanse na życie i 
jakość życia osób zakażonych HIV. Jednakże leczenie antyretrowirusowe 
raz rozpoczęte musi być kontynuowane do końca życia osoby zakażonej, 
leki powodują też działania uboczne. Niektóre z późnych działań 
ubocznych powodują zmianę wyglądu zewnętrznego (chudnięcie kończyn 
górnych i dolnych, także wychudzenie twarzy, gromadzenie się tkanki 
tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej), niektóre z nich mogą być także 
niebezpieczne dla życia. Nie jest więc prawdą pogląd, iż teraz – skoro są 
leki – nie trzeba bać się HIV i stosować zabezpieczeń np. w kontaktach 
seksualnych. (źr. 15)  
Największy odsetek nosicieli HIV zanotowano w krajach południowej 
Afryki (Botswana – 36%). Rozprzestrzenianie się wirusa HIV oraz 
ogromna umieralność wynika z braku dostępu do tanich leków 
powstrzymujących rozwój choroby w krajach afrykańskich (źr 16), 
niechęcią do używania prezerwatyw (temat bardzo wstydliwy), niewiedzą o 
zarażeniu I dalszym roznoszeniu choroby itp. 
 

 
Źródło:http://www.sahims.net/images/maps/world_aids_day/AIDS%20Map
%20current%20fig.%20UNAIDS.gif 
„Centrum rozpowszechniania AIDS była Czarna Afryka, gdzie z kolei 
przoduje Ruanda.. Tam rozpoznano pierwsze przypadki AIDS na tym 
kontynencie w roku 1983. Następne lata przyniosły prawdziwą eksplozję. 
Ocenia się, ze w latach 1989-1990 średnio co 20 minut liczba nosiciela 
wirusa HIV powiększała się o jedną osobę. W stolicy kraju – Kigali co 6-7 
godz. rodziło się zarażone przez matkę dziecko. W roku 1992 w miastach 
Ruandy około 30% ich mieszkańców było zarejestrowanymi nosicielami. 
Na wsi ten odsetek był znacznie większy. Wynikało to w dużej mierze stąd, 
że miasto stanowiło rynek pracy, do którego przyjeżdżali licznie mężczyźni 
z prowincji. Długie, często samotne miesiące pobytu w mieście, skłaniały 
ich do korzystania z usług prostytutek, z których większość była zarażona. 
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Zarażeni mężczyźni po pewnym czasie zaczęli chorować. Zwolnieni z 
pracy wracali do rodzinnych wiosek i zarażali swoje żony. Dodatkowo, 
według lokalnych przesądów, mężczyzna dotknięty „choroba seksualną” 
może się uwolnić od niej tylko w jeden sposób – pozbawiając dziewictwa 
młodą dziewczynę i tym samym przerzucając na nią swoją dolegliwość. 
Prowadziło to do licznych gwałtów. Zarażone dziewczęta, wypędzane z 
wiosek, zasilały rzesze prostytutek. Błędne koło się zamyka!!” Źródło: 
Sachs A., 1995. Świat, w którym żyjemy. Trendy kształtujące naszą 
przyszłość. Książka i Wiedza, Warszawa, 1995, s. 50-52”(źr. 17) 
 

 
 HIV/AIDS w Afryce (http://www.aidsandafrica.com/aids%20graphic.jpg) 
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• SARS – jest to choroba odzwierzęca. „SARS (od ang. Severe Acute 
Respiratory Syndrome - Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej) 
jest to rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło 
się w końcu 2002 roku w prowincji Guangdong, na południu Chin. 
Informacje o tej nowej chorobie pojawiły się dopiero wtedy gdy 
zachorowali pierwsi pacjenci w Hongkongu i Wietnamie. Pierwszy raz 
rozpoznał chorobę lekarz WHO, Carlo Urbani, który diagnozował 48-
letniego biznesmena z nieznanym schorzeniem wyglądającym na zapalenie 
płuc, sam zaraził się od niego i zmarł 29 marca 2003 roku w Tajlandii. Po 
pewnym czasie choroba rozprzestrzeniła się drogą podróży lotniczych na 
inne kraje świata. Do chwili obecnej śmiertelność w przypadku 
zachorowania na SARS jest oceniana na około 7%. Choroba ta jest 
wywoływana przez nowoodkrytego wirusa nazywanego wirusem SARS. 
Choć pierwsze przypadki SARS były odnotowywane już w listopadzie 
2002 roku, władze chińskie starały się to ukryć i zastosowały blokadę 
informacyjną. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) została 
powiadomiona dopiero w lutym 2003 roku. Przypuszcza się, że to 
opóźnienie ułatwiło rozwój epidemii i spowodowało jej większe 
rozprzestrzenienie. 
W wyniku krytyki władze Chińskiej Republiki Ludowej przyznały się do 
winy i wyraziły ubolewanie z powodu swoich zaniedbań. 
Od kwietnia 2003 roku chińskie władze i system ochrony zdrowia podjęły 
szeroko zakrojone wysiłki w celu opanowania epidemii, są także o wiele 
bardziej otwarte na współpracę z instytucjami międzynarodowymi, głównie 
WHO. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową, jednak nie da się 
także wykluczyć, że może też rozprzestrzeniać się poprzez kontakt z 
wydzielinami i przedmiotami z otoczenia pacjenta. Nie zweryfikowano 
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jeszcze tezy o możliwej modyfikacji wirusa pod wpływem czynników 
środowiskowych. Niepokojące jest niemalże równoczesne wystąpienie 321 
przypadków choroby, na jednym z osiedli mieszkaniowych w Hongkongu, 
we wszystkich tych przypadkach choroba ponadto miała ostrzejszy 
przebieg: podwoiła się liczba pacjentów wymagających intensywnej 
terapii, zachorowało też więcej osób młodych i dotąd zdrowych. Pod 
koniec lutego amerykański biznesmen podróżujący z Szanghaju, przez 
Hongkong do Hanoi w Wietnamie zachorował na SARS. Trafił do szpitala 
gdzie zaraziło się od niego 30 osób. Bez objawów poprawy został 
przewieziony do Hongkongu, gdzie zmarł. W osobnym ognisku choroby w 
szpitalu w Hongkongu pojedynczy pacjent zainfekował 68 pracowników 
szpitala w marcu 2003 roku. Nowe przypadki choroby obejmują krewnych 
osób chorych lub pracowników ochrony zdrowia. Sądzi się, że większości 
przypadków można było uniknąć gdyby stosowano procedury 
profilaktyczne przewidziane w wypadku wysoce zaraźliwych schorzeń. 
Wszystkie przypadki, które pojawiły się na świecie mogą w sposób 
bezpośredni lub pośredni być powiązane z kontaktem z ludźmi, 
powracającymi z Azji Południowo-wschodniej.  
80% przypadków z Hongkongu można przypisać pewnemu chińskiemu 
profesorowi medycyny pochodzącemu z prowincji Guangdong. Zaraził on 
7 innych gości hotelowych zanim zmarł. Od tych 7 gości choroba 
rozprzestrzeniła się na pracowników szpitala. 12 marca WHO wydało 
ostrzeżenie dla służb medycznych na całym świecie w związku z 
zagrożeniem epidemią SARS. Wkrótce potem ostrzeżenie takie wydał 
CDC (Centrum Zwalczania Chorób) w Stanach Zjednoczonych. Dnia 27 
marca 2003 roku WHO zaleciła wykonywanie badań u podróżujących z 
zagrożonych rejonów. Wprowadzono kwarantannę, a w Singapurze szkoły 
zostały zamknięte na 10 dni, aby przeciwdziałać rozwojowi epidemii. Dnia 
27 marca 2003 roku w Hongkong zamknięto szkoły do dnia 6 kwietnia ze 
względu na epidemię SARS. Dnia 3 kwietnia 2003 w Hongkongu 
przedłużono zamknięcie szkół do 21 kwietnia. 
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Zachorowania i zgony z powodu SARS do dnia 05.05.2003 wg WHO 

Kraj Ilość przypadków Ilość zgonów 

Australia 4 0 

Brazylia 2 0 

Bułgaria 1 0 

Kanada 149 22 

Niemcy 7 0 

Hong Kong 1637 187 

Singapur 204 26 

Szwajcaria 1 0 

Tajwan 116 8 

Tajlandia 7 2 

Wielka Brytania 6 0 

Stany Zjednoczone 61 0 

Wietnam 63 5 

Indonezja 2 0 

Francja 5 0 

Włochy 9 0 

Szwecja 3 0 

RPA 1 0 

Filipiny 3 2 

Mongolia 8 0 

Kuwejt 1 0 

Polska 1 0 

Macao 1 0 

Chiny 4280 206 

Irlandia 1 0 

Korea Południowa 1 0 

Malezja 7 1 

Rumunia 1 0 

Hiszpania 3 0 
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Źródło: Encyklopedia Inletowa Wikipedia  http://pl.wikipedia.org/wiki/SARS 
 

Przypadki SARS w 2003 http://www.who.int/csr/sars/map2003_06_12.jpg 
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