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Malaria, gruźlica i HIV/AIDS należą do trzech najgroźniejszych cho-
rób zakaźnych na świecie. Malaria jest chorobą pasożytniczą przeno-
szoną przez komary i występuje endemicznie w ponad 100 krajach 
świata, tylko w 2010 r. powodując 219 mln zachorowań oraz 660 tys. 
zgonów1. Znanych jest 5 gatunków pasożyta wywołujących chorobę: 
Plasmodium falciparum, vivax, malariae, ovale oraz knowlesi. W 
2006 r. ponad 90% zgonów z powodu malarii zanotowano w Afryce, 
gdzie 45 z 53 krajów jest endemicznych dla tej choroby. Co 30 sekund 
umiera tam z powodu ukłucia komara 1 dziecko2. W Afryce Subsaha-

1 Zob. więcej: „Malaria Factsheet“ 2013, No. 94 (World Health Organi-
zation).

2 Barack Obama: a pledge to end deaths from malaria by 2015, http://
www.globalnetwork.org/sites/default/files/Congressional%20Malaria%20
and%20NTD%20Caucus%20Members_12.12.11.pdf [22.11.2014].
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ryjskiej dochodzi do ok. 1 mln przypadków malarii mózgowej u dzieci 
i do 4 mln przypadków głębokiej niedokrwistości w przebiegu choro-
by w tej grupie wiekowej. Pośród nich, tysiące cierpi z powodu uszko-
dzeń neurologicznych i do 250 tys. doświadcza problemów rozwojo-
wych wskutek ciężkiej malarii3.

Na świecie choroby zakaźne odpowiadają za ok. 19% zgonów. W 
Afryce 76% zgonów spowodowanych jest przyczynami zakaźnymi, 
niedostateczną opieką medyczną nad matkami i małymi dziećmi oraz 
niedożywieniem. Na świecie powyższe przyczyny odpowiadają łącznie 
za 25% zgonów4. Najbardziej narażone na zachorowanie i ciężki prze-
bieg malarii ze zgonem włącznie są 2 grupy osób: małe dzieci oraz ko-
biety ciężarne5.

Wiele inicjatyw światowych, organizacji rządowych i pozarządo-
wych od wielu lat nastawionych jest na zwalczanie malarii i ogra-
niczanie jej rozprzestrzeniania się oraz na propagowanie efektywnej 
profilaktyki i skutecznego leczenia. Milenijne Cele Rozwoju, ogłoszo-
ne przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zakładają w punk-
tach 4., 5. i 6. aktywne działania prozdrowotne. Cel 4. to zmniejszenie 
wskaźnika umieralności dzieci, cel 5. – poprawa stanu zdrowia kobiet 
ciężarnych i położnic, czyli zmniejszenie do 2015 r. o trzy czwarte w 
porównaniu do 1990 r. wskaźnika umieralności okołoporodowej i cel 
6. – zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, między innymi zaha-
mowanie do 2015 r. wzrostu, a następnie zmniejszenie, liczby zacho-
rowań na malarię i inne groźne choroby.

Założone cele są bardzo ambitne i nie pozostało wiele czasu, aby 
je osiągnąć. Wiele innych organizacji współuczestniczy w ich reali-
zacji, między innymi PMI, U.S. President’s Malaria Initiative. Plan 
Baracka Obamy, aby wyeliminować zgony z powodu malarii na ca-

3 B. M. Greenwood, K. Bojang, C. J. Whitty, et al., Malaria, „Lancet“ 
2005, Vol. 365, s. 1487–1498.

4 K. M. de Cock, P. M. Simone, V. Davison at al., The new global health, 
„Emerging Infectious Diseases” 2013, Vol. 19, s. 1192–1197.

5 K. Asenso-Okyere, F. A. Asante, J. Tarekegn et al., Addressing the 
links among agriculture, malaria, and development in Africa, Paper Present-
ed at the Leveraging Agriculture for Improving Nutrition and Health, New 
Delhi 2011.
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łym świecie do 2015 r., opiera się na kilku prostych założeniach, sku-
tecznie wprowadzanych w różnej formie w wielu krajach od lat. PMI 
proponuje utworzenie i wspomaganie lokalnie produkcji oraz dys-
trybucji moskitier nasączanych środkami owadobójczymi oraz leków 
przeciwmalarycznych. Produkcja moskitier i leków powinna być nie-
zależna od wpływów z zewnątrz oraz dodatkowo wspomagać miej-
scową gospodarkę. Dla przykładu, jedna z firm w Tanzanii, założona 
przez Acumen Fund w 2003 r., obecnie produkuje 10 mln nasącza-
nych moskitier rocznie i zatrudnia przy tym 6 tys. kobiet. Kolejnych 
założeniem jest wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, szczegól-
nie podstawowej, odgrywającej najważniejszą rolę w bezpośrednim 
zapewnieniu indywidualnemu pacjentowi leków przeciwmalarycz-
nych, środków prewencyjnych i objaśnień, w jaki sposób leki oraz 
profilaktykę należy właściwie stosować. Wielką rolę należy przypi-
sać odpowiedniej edukacji i kształceniu kadry pielęgniarskiej i me-
dycznej, aby także osobowo, nie tylko materialnie, wzmocnić system 
opieki zdrowotnej. Kraje rozwijające się potrzebują szczególnie efek-
tywnego systemu ochrony zdrowia, który zapewnia odpowiednie usłu-
gi medyczne, chroniąc obywateli przed chorobami zakaźnymi, które 
– jak wiemy – nie znają granic. Następnym wyzwaniem jest opra-
cowanie nowych, skutecznych leków przeciwmalarycznych, koniecz-
nych z uwagi na rozprzestrzeniającą się oporność na dotąd stosowane 
leki, a także dalsze prace nad szczepionką przeciw malarii. Jednym z 
pomysłów zasługujących na uwagę jest produkcja artemizyny, obec-
nie podstawowego składnika leków przeciwmalarycznych pierwsze-
go rzutu, metodami niskokosztowymi, zapewniając leczenie przynaj-
mniej 200 mln potrzebujących chorych spośród 500 mln chorujących 
każdego roku. Godną podziwu propozycją jest próba nacisku nie tylko 
na zwalczanie biedy w krajach rozwijających się poprzez bezpośred-
nią pomoc materialną, ale przede wszystkim zbudowanie podstaw do 
zatrudniania ludzi, rozwoju produkcji i generowania przychodów w 
przyszłości2. Powyższe szlachetne propozycje i projekty napotykają w 
realizacji niestety wiele przeszkód, m.in. korupcję, niewłaściwe wyko-
rzystanie i zagospodarowanie środków, brak transparentności, stąd 
stała potrzeba właściwej edukacji i nadzoru nad odpowiednią realiza-
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cją projektów. Według danych uzyskanych przez PMI, na niewłaści-
wą dystrybucję środków profilaktycznych i leków przeciwmalarycz-
nych wpływa wiele czynników, między innymi niewłaściwy system 
inwentaryzacji środków, wewnętrznych kontroli, sieci informacyjnej 
i transportu. Sektor publiczny w Afryce wydaje się być szczególnie 
narażony na próby kradzieży i zaginięcia darowanych dóbr. Pomimo 
opisanych pokrótce problemów z transparentnością i nadzorem pro-
jektów, według danych WHO w czasie 10 lat udało się obniżyć licz-
bę zgonów z powodu malarii o ponad 1/3: z 985 tys. w 2000 r. do 660 
tys. w 2010 r.6. W tym okresie zanotowano bezprecedensowy postęp 
w kontroli malarii w Afryce Subsaharyjskiej, w wielu krajach rozpo-
częto stosowanie na szeroką skalę nasączanych insektycydami mo-
skitier, spryskiwanie pomieszczeń środkami owadobójczymi, roz-
propagowano używanie zaawansowanych technologicznie szybkich 
testów do diagnostyki malarii, redukując spektakularnie śmiertel-
ność dzieci do lat pięciu z powodu tej choroby7. Stosowanie nasącza-
nych siatek ochronnych przeciw owadom pozwoliło obniżyć smiertel-
ność w tej grupie o 20%, a zachorowania na malarię w grupie małych 
dzieci i kobiet ciężarnych o 50%. Taki wynik możliwy jest przy szero-
kim rozpowszechnieniu metod prewencyjnych, na przykład przy sto-
sowaniu nasączanych moskitier przez ok. 65% społeczeństwa. Dodat-
kowym zyskiem jest zmniejszenie w takiej sytuacji ogólnej populacji 
komarów, co skutkuje redukcją zachorowalności także wśród osób 
niestosujących siatek ochronnych7. W 2007 r., Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleciła zaopatrzenie w moskitiery całej populacji narażonej 
na zachorowanie na malarię, rozszerzając swoje rekomendacje z po-
przednich lat, kiedy zalecano stosowanie moskitier głównie przez ko-
biety ciężarne i małe dzieci8.

W wielu rejonach wykazano znaczącą różnicę pomiędzy posiada-
niem w domu siatki ochronnej a jej codziennym stosowaniem, zaleca-
jąc natężenie systemu edukacji uświadamiającej korzyści płynące z 

6 U.S. President‘s Malaria Initiative (PMI) Approach and Steps to Count-
er Thefts and Diversion of Medicines, U.S. President’s Malaria Initiative.

7 PMI Seventh Annual Report, U.S. President’s Malaria Initiative, 2013.
8 Ibidem.
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używania metod prewencyjnych9.

Wojsko

Od wieków malaria traktowana była jako choroba zagrażająca sku-
teczności przeprowadzanych operacji militarnych w strefach ende-
micznych dla tej choroby. W ostatnich latach szczególnie narażeni byli 
żołnierze pełniący misje w Afganistanie. W jednym z badań stwier-
dzono10, że spośród 528 uczestników misji w tym kraju, jedynie 60% 
osób stosowało odpowiednią proflikatykę, tłumacząc swoją niesubor-
dynację ubocznymi efektami żołądkowo-jelitowymi, zapominaniem o 
braniu leku i wrażeniem nieznaczącego ryzyka realnego zachorowa-
nia na malarię11. Wśród żołnierzy kanadyjskich na jednej z misji woj-
skowych, tylko 11% stosowało DEET, 21% – moskitiery, 78% – nasą-
czane insektycydem ubrania, a tylko 4% wszystkie 3 metody ochrony 
przed komarami. Osoby mające świadomość wysokiego ryzyka zara-
żenia, częściej stosowały prewencję, szczególnie, jeżeli im o tym przy-
pominano12. Jednakże malaria nadal jest problemem dla wojskowo-
ści z powodu potencjalnej możliwości spowodowania nieoczekiwanych 
epidemii, które mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać operacje mi-
litarne13. Narażenie na zachorowanie jest mniejsze w niektórych rejo-
nach (np. w Korei zmniejszył się odsetek zarażeń Plasmodium vivax), 
natomiast w Afganistanie i Afryce nadal pozostaje wysokie14. Wpływ 

9 Ibidem.
10 M. Brisson, P. Brisson, Compliance with antimalaria chemoprophy-

laxis in a combat zone, „The American Journal of Tropical Medicine and Hy-
giene” 2012, Vol. 86, s. 587–590.

11 M. M. Fukuda, A. Magill, Editorial: presumptive anti-relapse treat-
ment for malaria in military forces, „MSMR” 2013, Vol. 20, s. 10.

12 A. von Thun, P. Baliga, J. Cockrill et al., Prevention, Policies and Pri-
orities to Reduce the Impact of Malaria on US Military Forces, The Armed 
Forces Health Surveillance Center, Silver Spring 2011.

13 R. Miller, Malaria Task Force, United States Africa Command, Phil-
adelphia 2011.

14 A. von Thun, P. Baliga, J. Cockrill et al., op. cit.
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malarii na operacje pokojowe w Afryce został nazwany wręcz przez 
Unię Afrykańską jako najważniejszy czynnik determinujący powo-
dzenie misji wojskowych15. Określono, że wysoki współczynnik za-
rażeń wśród afrykańskiego personelu wojskowego utrudnia jego ak-
tywne uczestnictwo w operacjach pokojowych. Co porażające, malaria 
powoduje więcej przypadków niezdolności do dalszej służby niż urazy 
bojowe. Niewystarczająca ochrona żołnierzy przed zachorowaniem na 
malarię może więc wpływać na wynik konfliktów zbrojnych16. Służ-
by odpowiedzialne za przygotowanie żołnierzy do służby w rejonach 
endemicznych powinny więc określić czynniki potrzebne do efektyw-
nego programu zapobiegania malarii, już obecne projekty prewencyj-
ne, chęć uczestnictwa żołnierzy w prewencji malarii i oczekiwane po-
trzeby oraz skutki działań profilaktycznych17. Najważniejszym celem 
służb medycznych zaopatrujących żołnierzy w rejonach malarycznych 
powinna być możliwość wczesnej diagnozy i otrzymania skuteczne-
go leczenia przeciwmalarycznego, wzmocnienie systemu efektywnej 
kontroli malarii i propagowanie właściwych środków ochrony prze-
ciwmalarycznej18.

Dodatkowym istotnym czynnikiem są migracje ludności wyzwa-
lane przez konflikty zbrojne, która często osiedla się w przeludnio-
nych obozach dla uchodźców, zwykle z ograniczonym dostępem do 
opieki medycznej, co sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych19. Uważa się, że szczególny nacisk należy obecnie położyć 
na stosowanie nowoczesnych insektycydów, systemów ochrony oso-
bistej przed ukłuciami owadów, nasączanie permetryną mundurów 
wojskowych i wynalezienie nowych mechanizmów kontroli zarażeń 
malarią20.

15 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, Tuberculosis and Ma-
laria on the Work in Africa, Addis Ababa 2009.

16 R. Miller, op. cit.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
20 A. von Thun, P. Baliga, J. Cockrill et al., op. cit.
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Ekonomia

Wydatki z powodu malarii w Afryce wynoszą 12 mld USD rocznie, 
co spowalnia wzrost ekonomiczny o nawet 1,3% na rok21. W Mala-
wi, wydatki na środki prewencyjne malarii wyniosły od 0,23 do 15 
USD na gospodarstwo domowe na miesiąc, a na leczenie od 1,79 do 
25 USD na miesiąc. Odsetkowo, dla gospodarstw o bardzo niskich do-
chodach, wydatki na leczenie stanowiły 28% przychodów, a dla po-
zostałych 2%. W ostatnich 30 latach oszacowano, że straty w całej 
Afryce z tego powodu wynoszą ok. 100 mld USD PKB rocznie22. Poza 
stratami ludzkimi, malaria wpływa na system opieki zdrowotnej, w 
wielu afrykańskich krajach stanowiąc znaczący wydatek ze środków 
publicznych – do 40% budżetu na cele zdrowotne23. W wielu krajach 
endemicznych dla malarii, nawet ok. 30% pacjentów ambulatoriów 
szuka pomocy właśnie z powodu tej choroby24. Malaria jest więc odpo-
wiedzialna za wysoki odsetek wydatków służby zdrowia na leczenie, 
stąd redukcja zachorowalności wpłynęłaby pozytywnie na uwolnie-
nie dostępnych zasobów finansowych służby zdrowia oraz możliwości 
czasowych pracowników do zajęcia się rozwiązywaniem problemów 
innych niż malaria25.

HIV/AIDS, gruźlica i malaria są czasami nazywane „chorobami 
z biedy“. Powodują jednocześnie te choroby i są także ich wynikiem. 
Pomimo że metody prewencji tych schorzeń, jak prezerwatywy, mo-
skitiery, bezpieczne środki owadobójcze i skuteczne leki przeciwmala-
ryczne są względnie niedrogie, ubogie warstwy społeczne mają nadal 
realne trudności w dostępie do nich. Z 214 krajów, według klasyfika-
cji Banku Światowego, tylko 36 (17%) zaliczono do grupy o niskim 
dochodzie (dochód narodowy brutto na obywatela w 2011 r. poniżej 

21 K. Asenso-Okyere, F. A. Asante, J. Tarekegn et al., op. cit.
22 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
23 Barack Obama…; African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. 

cit.
24 WHO and UNICEF Report, New York 2003.
25 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
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1 025 USD na rok), a z nich aż 26 położonych było w Afryce26. War-
to pamiętać, że ok. 40 % populacji Afryki wydaje na życie poniżej 1 
USD dziennie. Ponadto niskie dochody powodują też niewłaściwe od-
żywianie się (niedożywienie), co wpływa na stan zdrowia, zapadal-
ność na choroby i złą odpowiedź na leczenie27. Korelacja pomiędzy 
dochodem a wskaźnikami używanymi w zdrowiu publicznym jest od 
dawna znana: śmiertelność dzieci poniżej 5 roku życia jest najwyższa 
w krajach o niskim dochodzie, a oczekiwana długość życia najwyższa 
w krajach bogatych28. Rozwój gospodarczy i ekonomiczny wpływa na 
wzrost standardu życia, łącznie z poprawą jakości i bezpieczeństwa 
żywności, dostępu do wody pitnej, opieki zdrowotnej nad kobietami 
ciężarnymi i małymi dziećmi oraz dostępu do edukacji29.

Malaria ogranicza zdolność do pracy, a więc i wpływy finansowe 
indywidualne i przedsiębiorstw. Efektywność pracy spada pod wpły-
wem wysokiej zachorowalności i powtarzających się epizodów malarii 
wśród pracowników. Produktywność chorego pracownika zmniejsza 
się, powodując straty firmy aż do czasu znalezienia przez pacjenta 
dostępu do właściwej diagnozy i leczenia, a następnie całkowitego po-
wrotu do zdrowia30. W Zimbabwe, 11–49% pracowników zatrudnio-
nych przy nawadnianiu terenów cierpiało z powodu malarii i 38% dni 
pracy tracono z powodu tej choroby31.

Koszt jednego epizodu malarii u dziecka, włączając koszty pośred-
nie i bezpośrednie gospodarstwa domowego oraz wydatki służby zdro-
wia, wynosi w zależności od ciężkości przebiegu choroby, od 7,99 USD 
do 229,24 USD w Ghanie, 5,2–137,74 USD w Tanzanii czy 11,24–

26 K. M. de Cock, P. M. Simone, V. Davison at al., op. cit.
27 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
28 K. M. de Cock, P. M. Simone, V. Davison at al., op. cit.
29 Ibidem.
30 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
31 A. Senzanje, E. Hackenitz, M. Chitima, Malaria and Irrigated Agri-

culture in Zimbabwe: Impact Assesment, Costing and Quantification under 
Field Conditions, w: M. Boelee, F. Koradsen, W. van der Hoek (eds), Malaria 
and Irrigated Agriculture, Papers and Abstracts for the SIMA Special Sem-
inar and the ICID 18th International Congress on Irrigation and Drainage, 
Montreal 2002.
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287,81 USD w Kenii32. Koszt hospitalizacji wynosi ponad 10-krotność 
wydatków na leczenie przypadków możliwych do prowadzenia w try-
bie ambulatoryjnym, szczególnie jeśli występują powikłania neuro-
logiczne lub ciężka niedokrwistość wymagająca przetaczania krwi33. 
Roczny łączny koszt leczenia malarii u dzieci wyniósł w 2009 r. 37,8 
mln USD w Ghanie, 131,98 mln USD w Tanzanii i 109,04 mln USD w 
Kenii34. W Ugandzie, po masowej dystrybucji leków przeciwmalarycz-
nych i opryskach DDT w latach 1959–1960, w następnych latach – w 
porównaniu z dystryktami gdzie nie prowadzono projektów przeciw 
malarii – wykazano znaczny postęp w szkolnictwie, zwalczaniu anal-
fabetyzmu i we wzroście dochodów w gospodarstwach domowych35.

Na poziomie makroekonomii, malaria częściej występuje w ubo-
gich rejonach świata, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej36. W 
mikroekonomii podkreśla się, że osoby o niskim statusie socjoeko-
nomicznym są bardziej narażone na malarię, co może odzwiercie-
dlać utrudniony dostęp do prewencji malarii i leków przeciwmala-
rycznych37. Zamożne gospodarstwa domowe są bardziej skłonne do 
używania leków jeśli choroba zostanie zdiagnozowana38 Dostęp do 
środków profilaktycznych jest ewidentnie związany z zasobnością ro-
dziny, biedni z jednej strony są bardziej narażeni na zarażenie mala-

32 E. Sicuri, A. Vieta, L. Lindner et al., The economic costs of malaria in 
children in three sub-Saharan countries: Ghana, Tanzania and Kenya, „Ma-
laria Journal“ 2013, Vol. 12, s. 307.

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 J. Barofsky, C. Chase, T. Anekwe et al, The Economic Effects of Ma-

laria Eradication: Evidence from an Intervention in Uganda, Program on the 
Global Demography of Aging, Harvard Center for Population and Develop-
ment Studies, Working Paper No. 70, Cambridge 2010.

36 R. I. Chima, C. A. Goodman, A. Mills, The economic impact of malaria 
in Africa: a critical review of the evidence, „Health Policy“ 2003, Vol. 63, s. 
17–36; D. Gollin, C. Zommerman, Malaria: Disease Impacts and Long-Run 
Income Differences, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Paper 
No. 2997, Bonn 2007.

37 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., Malaria and Agriculture, 
International Food Policy Research Institute, Washington 2012.

38 Ibidem.
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rią, a z drugiej strony mają mniejsze szanse na prewencję w postaci 
moskitier czy dostęp do odpowiedniego leczenia39 W badaniach prze-
prowadzonych w północno-wschodniej Tanzanii40 wykazano, że ludzie 
mieszkający na terenach wiejskich, w domach budowanych z bloków 
z ziemi, o dachach utworzonych z trzciny, mają większe ryzyko zacho-
rowania niż ci z terenów miejskich, a także mieszkający w domach 
budowanych z cegły, o blaszanych dachach41.

Rolnictwo

Wiele inicjatyw podejmowanych w rolnictwie, mających na celu jego 
rozwój, ma wpływ na rozprzestrzenianie się komarów i w konsekwen-
cji transmisji malarii. Z drugiej strony, zachorowania wśród rolni-
ków spowalniają postęp w rolnictwie, szczególnie wśród narażonej na 
ciężki przebieg choroby grupy kobiet, które stanowią 70% osób upra-
wiających ziemię w Afryce oraz w 60–80% odpowiadają za produkcję 
płodów rolnych zarówno na potrzeby własne, jak i na sprzedaż, po-
dobne liczby dotyczą też uprawy inwentarza żywego i jego sprzeda-
ży42. Malaria występuje przede wszystkim w tropikalnych rejonach 
Afryki Zachodniej, Środkowej, Wschodniej i Południowej, a epidemie 
pojawiają się głównie w porze deszczowej, która jest także najważ-
niejszą porą roku dla rolnictwa43. Uganda jest przykładem kraju o 
najwyższej transmisji malarii na świecie i wykazano wielokrotnie, 
że rozwój rolnictwa przyczynił się do powstania tej sytuacji44. Wycin-
ka lasów, ekspansja terenów rolniczych, nowe zapory wodne, budowa 
dróg i migracja osób zarażonych malarią z terenów nizinnych na wy-

39 Ibidem.
40 B. P. Mmbando, M. L. Kamugisha, J. P. Lusingu et al., Spatial varia-

tion and socio-economic determinants of Plasmodium falciparum infection in 
northeastern Tanzania, „Malaria Journal“ 2011, Vol. 10, s. 145.

41 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., op. cit.
42 K. Asenso-Okyere, F. A. Asante, J. Tarekegn et al., op. cit.
43 African Union LSAC: The Impact of HIV/AIDS, op. cit.
44 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., op. cit.
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żynne, wymieniane są jako czynniki sprzyjające wprowadzaniu ma-
larii do populacji osób o niskiej nabytej odporności na malarię, czyli 
chorujących rzadko45. Ponadto Uganda otoczona jest krajami o wyso-
kiej transmisji malarii, więc wszystkie interwencje zmierzające do re-
dukcji zachorowań są niweczone przez intensywny ruch ludności i za-
rażonych komarów pomiędzy Ugandą i sąsiednimi terenami, a wręcz 
okresowe zmniejszenie zachorowalności powodowało większe nara-
żenie dzieci na ciężki przebieg malarii z racji zmniejszającej się od-
porności46. W latach 90. XX w. zapadalność na malarię w Ugandzie 
wzrosła 30-krotnie, z powodu ekspansji rolnictwa w dolinach wystę-
pujących na terenach wyżynnych oraz urbanizacji małych osiedli47.

Wśród czynników w rolnictwie odpowiedzialnych za rozprzestrze-
nianie się malarii wymienić należy nawadnianie terenów, wycinkę 
lasów, zagospodarowanie terenów podmokłych pod uprawy, zniszcze-
nie papirusów – naturalnej bariery przed rozprzestrzenianiem się ga-
tunku komara Anopheles gambiae, zasiedlanie terenów wyżynnych i 
ich uprawa, wprowadzanie nowych gatunków roślin do uprawy, np. 
kukurydzy, która sprzyja przetrwaniu larw komarów48. W przypadku 
gatunku BH660 okres zapylania występuje później, pomiędzy sierp-
niem a wrześniem, a wtedy larwy komarów mają świetne warunki 
do odżywiania się, przeżywając w większej liczbie i rosnąc do pokaź-
niejszych rozmiarów jako dorosłe osobniki. Stąd uprawa kukurydzy 
BH660 sprzyja zwiększeniu liczby komarów. Ten przykład pokazuje, 
jak niewielka zmiana w rolnictwie może wpłynąć na duże, niespodzie-
wane efekty w populacji ludzkiej.

Zwiększenie zachorowań na malarię wśród osób zajmujących się 
rolnictwem wpływa negatywnie na rozwój tej dziedziny gospodarki: 
chorzy nie są zdolni do aktywnej uprawy roli, do uczestnictwa w no-

45 S. W. Lindsay, W. J. Martens, Malaria in the African highlands: past, 
present and future, „Bull World Health Organ“ 1998, Vol. 76, s. 33–45; P. 
Reiter, Climate change and mosquito-borne disease: knowing the horse before 
hitching the cart, „Revue scientifique technique“ 2008, Vol. 27, s. 383–398.

46 WHO 2007, 41.
47 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., op. cit.
48 K. Asenso-Okyere, F. A. Asante, J. Tarekegn et al., op. cit.
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wych projektach, a wprowadzanie nowych technologii w rolnictwie 
jest ograniczone z powodu ich energo- i czasochłonności, na co nie mo-
że pozwolić sobie osoba chora. W Nigerii obliczono, że koszty indywi-
dualnego gospodarstwa rolnego poniesione na leczenie malarii wynio-
sły aż 13% rocznych wydatków49.

Urbanizacja

Obszary zurbanizowane zajmują w Afryce Subsaharyjskiej tylko 1,1–
1,6% terytorium, ale zasiedlone są przez populację 200 mln ludzi, któ-
rej liczebność nadal rośnie50. W większości są to osoby narażone na 
zachorowanie na malarię51. Jako że prognozuje się, że populacja Afry-
ki podwoi się od 2010 do 2050 r., a tereny urbanizacyjne będą się po-
większać, kontrola malarii w populacji na tych obszarach będzie sta-
nowić wyzwanie w XXI w.52. Warto zaznaczyć, że obszary wiejskie są 
narażone na malarię czterokrotnie bardziej niż zurbanizowane53, ja-
ko że te ostatnie zwykle mają wyższy status socjoekonomiczny, lepszą 
opiekę zdrowotną i dostęp do środków prewencyjnych oraz leków54. 
We wschodniej Afryce w wiejskich rejonach stwierdzano o 10% wyż-
szą zachorowalność na malarię w porównaniu z terenami zurbanizo-
wanymi, a w przypadku obszarów o wysokiej transmisji malarii, ten 
odsetek wzrastał do różnicy 18%55. W wielu miastach afrykańskich 

49 Ibidem.
50 J. Keiser, J. Utzinger, M. Caldas de Castro et al., Urbanization in 

sub-saharan Africa and implication for malaria control, „The American Jour-
nal of Tropical Medicine and Hygiene” 2004, Vol. 71, s. 118–127.

51 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., op. cit.
52 Ibidem.
53 G. Sabatinelli, A. Bosman, L. Lamizana et al., Prevalence of malaria 

in Ouagadougou and the surrounding rural environment during the period of 
maximal transmission, „Parassitologia“ 1986, Vol. 28, s. 17–31.

54 S. I. Hay, C. A. Guerra, A. J. Tatem et al., Urbanization, malaria 
transmission and disease burden in Africa, „Nature Reviews. Microbiology“ 
2005, Vol. 3, s. 81–90.

55 J. A. Omumbo, C. A. Guerra, S. I. Hay et al., The influence of urban-
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malaria to głównie przypadki importowane z terenów wiejskich, jak 
na przykład wykazano w Nairobi56. Jednak pomimo że zurbanizowa-
nych Afrykanów jest coraz więcej, to nadal ogromna większość osób 
zamieszkuje tereny wiejskie57

Postscriptum. Praktyczne spojrzenie z Angoli

Po kilku latach pracy w szpitalu misyjnym Saõ Lucas w Kifangondo, 
w Angoli, prowadzonym przez o. Andrzeja Fecko SVD, chciałabym do-
dać kilka uwag praktycznych do przedstawionych powyżej inicjatyw 
i wyliczeń.

Problem malarii jest jednym z najważniejszych w Angoli, jednak 
ma liczną konkurencję w postaci innych palących trudności państwa 
po wieloletniej wojnie domowej, zakończonej 10 lat temu. Bardzo wie-
le osób nie potrafi pisać ani czytać, co znacznie ogranicza skuteczność 
akcji edukacyjnych – słowo pisane ma ograniczony zasięg.

Profilaktyka malarii polega dla mieszkańców rejonów endemicz-
nych na stosowaniu nasączanych środkiem przeciw komarom mo-
skitier, spryskiwaniu pomieszczeń insektycydami, unikaniu wytwa-
rzania w środowisku naturalnym warunków do rozwoju komarów 
oraz na przyjmowaniu leków w 2–3 dawkach przez kobiety ciężarne. 
Od kilku lat można zaobserwować liczne inicjatywy propagujące sto-
sowanie moskitier, polegające głównie na ich rozdawaniu, nieco mniej 
na objaśnianiu zastosowania i korzyści z ich używania. Edukację me-
dyczną trzeba bowiem zaczynać od prawdziwych podstaw pamiętając, 
że większość pacjentów nie chodziła do szkoły albo skończyła kilka 
klas, więc związek pomiędzy komarami, malarią, śmiertelną chorobą 
i używaniem moskitier nie musi być oczywisty. W Centrum Zdrowia 
w Kifangondo od kilku lat aktywnie propagujemy prewencję malarii, 

isation on measures of Plasmodium falciparum infection prevalence in East 
Africa, „Acta Tropica“ 2005, Vol. 93, s. 11–21.

56 B. Wielgosz, M. Mangheni, D. Tsegai et al., op. cit.
57 Ibidem.
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chętnie korzystając z pomocy zaufanych społecznie osób: sióstr zakon-
nych, księży, katechetów, starszyzny miejscowej. Wydaje się to klu-
czowe, albowiem po wielu latach wojny domowej ludność ma niewiel-
kie zaufanie do osób obcych, szczególnie obcokrajowców, traktując ich 
niekiedy podejrzliwie. Jednym z wielu przykładów były akcje spry-
skiwania gospodarstw domowych insektycydami w Kindeje (na pół-
nocy Angoli), gdzie wielu mieszkańców nie pozwoliło na wejście ekip 
prewencyjnych do swoich domów, obawiając się celowego zatruwania 
ludzi. Dopiero pomoc starszyzny i sióstr zakonnych poprawiła po dłu-
gim czasie tę sytuację. Ponadto „nasze“ myślenie przyczynowo-skut-
kowe nie zawsze jest spójne z rozumowaniem Afrykanów. Ukłucie 
przez komara, następnie malaria i śmierć dziecka nie musi się łączyć 
w całość w społeczeństwie, gdzie bardzo żywe są wierzenia w czary, 
siłę sprawczą „kogoś wrogiego“, a śmierć traktuje się jako natural-
ną kolej rzeczy, wolę Boga, nie wgłębiając się w prawdziwą przyczy-
nę. Podobnie jest z prewencją malarii u kobiet ciężarnych. Zaleca się 
2–3 dawki Fansidaru w czasie ciąży, aby zminimalizować ryzyko za-
chorowania, a warto przypomnieć, że właśnie kobiety ciężarne i małe 
dzieci są najbardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby 
ze zgonem włącznie. Przede wszystkim kobiety angolańskie w bar-
dzo nikłym procencie korzystają z konsultacji ginekologiczno-położni-
czych, od wieków bowiem dzieci rodziły się w domach i ciążę traktuje 
się zazwyczaj jako radosny, w pełni naturalny stan kobiety, niewy-
magający porady lekarskiej. Wiele ciężarnych umyka więc możliwo-
ści zastosowania leków profilaktycznych. Ponadto wiele kobiet boi się 
przyjmować leki w ciąży, więc odmawia przyjmowania profilaktyki.

Dbanie o środowisko, ekologia, nie są w Angoli popularne i znane. 
Stolica Luanda rozrasta się obecnie do ogromnych rozmiarów, miesz-
ka w niej nawet do 1/3 mieszkańców całego kraju. Centrum mia-
sta otaczają rozległe slumsy pozbawione wody bieżącej i kanalizacji, 
gdzie mieszka biedota przybyła z prowincji w poszukiwaniu lepszego 
życia. Śmieci, woda stojąca, odpadki sprzyjają masywnemu rozwojo-
wi komarów, ale w chwili obecnej ludzie są zainteresowani przetrwa-
niem, a nie ekologią. Podobnie na prowincji w interiorze: rolnicy chcą 
zebrać jak najwięcej plonów, stosując wielkie ilości nawozów sztucz-
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nych i wykorzystując żyzną ziemię pod uprawy, nie debatując nad 
ekologią i następstwami, np. projektów irygacyjnych czy stosowania 
specjalnej odmiany kukurydzy.

Z praktycznego punktu widzenia, odgórne światowe i narodowe 
projekty prozdrowotne mają wielkie znaczenie, jednak najważniejsza 
dla prawdziwych efektów jest żmudna praca u podstaw, z pojedyn-
czym człowiekiem, ciągła edukacja ludzi i zaangażowanie środowisk 
szanowanych społecznie.
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MALARIA AND SECURITY IN AFRICA
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combating with diseases in Africa, malaria in Angola

Malaria, along with tuberculosis and HIV/AIDS is one of the three 
most dangerous infectious diseases in the World. 200 million people 
are affected annually and 600 thousand die as a result of the dis-
ease. Many governmental and non-governmental organizations com-
bat malaria in various ways by promoting prophylaxis and effec-
tive treatment of the disease. Because of its prevalence in over 100 
countries, malaria has enormous impact on the economies of these 
regions, with expenditures on treatment amounting to 40% of total 
health care costs. In the medical field, effective treatment of malaria 
remains a challenge because, since 2008, resistance to every availa-
ble drug has been described. Malaria has been treated for ages as a 
real threat to military operations, causing service unfitness more of-
ten than trauma in combat. In the economic aspect, malaria is a great 
burden for the endemic areas and losses in whole Africa amount to 
$100 million GDP per year. Low-income households spend up to 28% 
of their earnings. Modernization and expansion of agriculture with-
out increasing transmission of malaria also remains a challenge.

In conclusion, effective combating malaria will allow economic 
growth and strengthening of security in whole Africa. Cooperation of 
international and national organizations with basic healthcare pro-
viders is crucial in order for prevention and treatment to reach aver-
age people.




