Raport nr 10/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w październiku
2015 roku.

WPROWADZENIE
W październiku na łamach prasy i stron internetowych ukazało się 71 publikacji, które
dotyczyły różnych aspektów HIV/AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz
wirusowego zapalenia wątroby.
Odkrycie białka, które może pomóc wyeliminować ukryte kopie HIV wydarzenie,
które w przyszłości może odegrać niemałą rolę w walce z HIV.
W tematyce innych chorób przenoszonych drogą płciową w wielu publikacjach
zwrócono

uwagę

na

przyczyny zjawiska

i profilaktykę,

jaką

należałoby podjąć,

aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie. Ciekawostką jest to, że potwierdzono pierwszy
przypadek gorączki krwotocznej Ebola przeniesionej przez kontakt seksualny.
I ostatni temat, który dominował na łamach październikowej prasy i w internecie –
rozszerzenie listy leków refundowanych w programie leczenia WZW C. Dzięki tej decyzji
Ministra Zdrowia Polska zapewnia chorym na WZW C leczenie na najwyższym poziomie.
Ważnym wydarzeniem, o którym pisali dziennikarze na łamach lokalnej prasy i portali
internetowych, była kolejna edycja akcji „Żółty Tydzień”, która ma na celu uświadomienie
i edukację społeczeństwa na temat zagrożeń WZW B. Pisano o bezpłatnych badaniach, które
organizowała wiele gmin.
W październiku w 20 tytułach gazet i czasopism drukowano 33 informacje powiązane
z HIV/AIDS, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz WZW. Osiem z nich
drukowało więcej niż jedną informację na ten temat – „Polska” (5), „Super Express” (3),
„Nowości” (3) , „Nowa Trybuna Opolska” (2), „Super Nowości” (2), „Express Bydgoski” (2),
„Gazeta Wyborcza” (2), Gazeta Pomorska (2).

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS

ASPEKTY MEDYCZNE
HIV – co powinniśmy wiedzieć o wirusie
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W Polsce do końca 2014 r. wykryto ponad 18 tys. zakażeń, a szacuje się, że liczba
zakażonych może być blisko dwukrotnie większa.
Osoby, które są nieświadome swojego zakażenia mogą zakażać innych. Dlatego tak
ważne jest wykonanie testu w kierunku HIV u osób, które miały ryzykowne zachowania,
które mogą skutkować zakażeniem HIV. Badanie takie należy rozważyć także u każdego
pacjenta ze stanami gorączkowymi niejasnego pochodzenia, uogólnionym powiększeniem
węzłów chłonnych, utratą masy ciała czy przewlekłymi biegunkami oraz w przypadku chorób
o nietypowym przebiegu, powracających czy trudnych do leczenia.
Test w kierunku HIV powinna wykonać też każda kobieta planująca ciążę lub będąca
w ciąży. Dotyczy to także pacjentek z nawracającymi zakażeniami grzybiczymi narządów
płciowych lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, inwazyjnym lub
nieinwazyjnym rakiem szyjki macicy, dysplazją szyjki macicy czy zakażeniem HPV. Taki
test należy wykonać u każdego pacjenta chorującego na gruźlicę. Uwagę lekarzy powinny
zwrócić też niektóre choroby skóry, zwłaszcza przewlekłe.
Bardzo wczesne rozpoznanie zakażenia HIV jest bardzo trudne z uwagi
na niecharakterystyczne objawy kliniczne1.

Naukowcy z USA odkryli białko, które pomoże w wyeliminowaniu ukrytych kopii HIV
Leczenie zakażenia HIV przy użyciu terapii skojarzonej musi trwać do końca życia
pacjenta, w dużej mierze z powodu trwania wirusa w latentnych (uśpionych) rezerwuarach
zakażonych komórek. Ich eliminacja mogłaby skrócić czas trwania leczenia i ułatwić
odtworzenie

zniszczonego

przez

wirus

układu

immunologicznego.

Specjaliści

z amerykańskich Instytutów Zdrowia opracowali białko immunomodulacyjne aktywujące
ekspresję genów wirusa i kierujące limfocyty T do zniszczenia (lizy) wcześniej uśpionych
zakażonych HIV komórek. To pierwsze wyniki przeprowadzonych badań, które mogą (ale nie
muszą) zostać w przyszłości wykorzystane w leczeniu osób zakażonych HIV i chorych
na AIDS. Wyniki prac opublikowało pismo „Nature Communications”2.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Coraz więcej zakażeń – warto się zbadać dla pewności
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Paweł Rajewski, Zakażenie wirusem HIV, „Express Bydgoski” z dnia 02.10.2015 r.
Michał Skubik, Coraz bliżej pozbycia się HIV z organizmu, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.10.2015 r.
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W Polsce obserwuje się wzrost zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych, zwłaszcza
wśród osób w wieku 20-49 lat. Zdecydowanie wzrasta też liczba zakażeń u mężczyzn
mających kontakty seksualne z mężczyznami. W tym roku do Poradni Nabytych Niedoborów
Immunologicznych w Szczecinie zgłosiło się 41 osób zakażonych HIV, w tym 7 kobiet i 34
mężczyzn. Według specjalistów test w kierunku HIV powinny wykonać przede wszystkim
osoby, które zmieniały partnerów seksualnych, podejmowały inne ryzykowne zachowania
(np. seks bez prezerwatywy z partnerem o nieznanym statusie serologicznym) lub
rozpoczynają związek z nowym partnerem. Wszyscy zgłaszający się na badanie do poradni
mogą liczyć na fachową pomoc, rzetelną informację oraz wsparcie. Na wyniki testów czeka
się dwa dni robocze. Na bezpłatne badania nie trzeba się wcześniej umawiać, rejestrować ani
dzwonić. Nie trzeba też mieć ze sobą żadnego dokumentu tożsamości, bo testy są anonimowe.
W ramach programu specjaliści z poradni prowadzą także szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek,
nauczycieli, policjantów lub kosmetyczek. Projekt jest dotowany z budżetu województwa
zachodniopomorskiego3.

INNE
USA – pielęgniarka użyła jeden strzykawki do zaszczepienia wielu osób
Pielęgniarka, która szczepiła pracowników z New Jersey przeciwko grypie, użyła do
wielu iniekcji jednej strzykawki. 67 pracowników firmy farmaceutycznej, których
obsługiwała kobieta, musiało wykonać test w kierunku HIV oraz HBV i HCV – wirusów
odpowiadających za WZW B i C.
Firma wydała zaświadczenie, że współpracuje z Departamentem Zdrowia New Jersey,
by zapewnić wszystkim poszkodowanym osobom wszelką możliwą pomoc medyczną4.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Tzw. choroby weneryczne – plaga XXI wieku
Specjaliści biją na alarm- tzw. choroby weneryczne to plaga XXI wieku. Jedną
z przyczyn jest brak świadomości ludzi na temat seksu i związanych z nim ryzykami
zdrowotnymi.
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Zakażenia przenoszone drogą płciowa to duża grupa schorzeń zarówno o charakterze
zakaźnym jak i pasożytniczym. Niestety dolegliwości płciowe są bardzo często
bagatelizowane przez zakażonych. Nieleczona choroba weneryczna może prowadzić
do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak niepłodność, poronienia, przedwczesne
porody, uszkodzenia mózgu czy nawet nowotwory. Do najczęstszych chorób przenoszonych
drogą płciową zaliczają się kiła, rzeżączka, rzęsistkowica, drożdżyca dróg moczowopłciowych, chlamydioza, wirusowe zapalenia wątroby typu B, opryszczka narządów
płciowych, zakażenie HIV.
Problem zyskał miano plagi naszych czasów z powodu ogromnej liczby zachorowań.
Tego typu choroby są diagnozowane coraz częściej. Wzrastająca liczba zakażonych jest
wynikiem braku odpowiedzialności w kontaktach seksualnych. Zabezpieczenie w postaci
prezerwatywy nie chroni bowiem tylko przed zajściem w ciążę, ale także stanowi ochronę
przed chorobami wenerycznymi. Seks bez zabezpieczeń, szczególnie z przypadkowym
partnerem, zawsze niesie takie ryzyko. Dlatego namawia się do zachowania rozwagi,
zapewnienia ochrony oraz bezpieczeństwa zdrowia. Jednym z problemów jest także znacznie
wcześniejsza inicjacja seksualnej. Nastolatki chętnie zaczynają życie seksualne w bardzo
młodym wieku, często nie mając wystarczającej wiedzy na ten temat.
Prawidłowo stosowane, dobrej jakości prezerwatywy istotnie zmniejszają ryzyko
przeniesienia chorób wenerycznych. Warto także unikać wspólnego używania gadżetów
erotycznych oraz kontaktu z cudzą krwią5.

HPV – wirus, którego nie można lekceważyć
HPV (Human Papilloma Virus), czyli wirus brodawczaka ludzkiego posiada bardzo
wiele odmian, które są mniej lub bardziej groźne dla naszego zdrowia iżycia. Zakażamy się
nim podczas niezabezpieczonych prezerwatywą stosunków seksualnych z zakażoną osobą.
Szacuje się, że zakażone jest 80 proc. populacji, w większości zakażeni o tym nie wiedzą.
U wielu z nas infekcja przebiega bezobjawowo, a układ odpornościowy spokojnie sobie z nią
radzi na przestrzeni dwóch lat. Jeśli jednak organizm jest osłabiony lub mamy do czynienia
z najgroźniejszymi typami

wirusa o potencjale wysokoonkogennym, zaczyna być

niebezpiecznie, ponieważ w miarę rozwoju infekcji może dojść do zmian nowotworowych
w obrębie szyjki macicy, penisa lub innych części narządów płciowych. Najczęściej HPV
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kojarzy się z rakiem szyjki macicy (70 proc. jego przypadków jest wywołane przez tego
wirusa). Jednak ostatnie badania informują, że wirus ten ma też istotny wpływ na coraz
częstsze występowanie nowotworów jamy ustnej, głowy i szyi. Według naukowców
z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w ostatnich latach odnotowano duży wzrost
zachorowań na tego typu nowotwory u stosunkowo młodych mężczyzn. Prawdopodobnie ma
to związek z rosnącą popularnością seksu oralnego. Z amerykańskich badań wynika,
że najbardziej narażone na kontakt z wirusem są osoby, które dość wcześnie miały inicjację
seksualną, miały wielu partnerów seksualnych i preferują niezabezpieczone prezerwatywą
stosunki seksualne, w tym stosunki oralne.
Zalecanym środkiem ochronnym przeciwko onkogennym typom HPV (16 i 18)
i wywołującym kłykciny kończyste (6 i 11) jest szczepionka podawana przed rozpoczęciem
inicjacji seksualnej w wieku kilkunastu lat. Najczęściej rekomendowana jest ona
dorastającym dziewczętom, jednak tak samo działa u chłopców i oni także powinni być w ten
sposób zabezpieczeni6.

Profilaktyka przeciw HPV
Nawet 80 proc. kobiet na świecie w ciągu swojego życia zakaża się wirusem HPV.
A to właśnie ten wirus jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy.
Codziennie na świecie rozpoznaje się ten rodzaj raka u 1300 kobiet – średnio co minutę jedna
kobieta dowiaduje się o nowotworze. Problem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego nie
dotyczy tylko kobiet, także mężczyźni są narażeni na zakażenie HPV.
Jedynym efektywnym sposobem walki z zagrożeniem są regularne badania
cytologiczne oraz szczepienia przeciwko HPV. Nie dają one stuprocentowej pewności,
ale znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania.
Duża część społeczeństwa nadal jednak nie wie, jak zapobiegać zakażeniom, dlatego
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski
rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną. W ramach kampanii specjaliści będą
prowadzić wykłady dla uczniów i rodziców z wybranych krakowskich gimnazjach.
Uczestniczy dowiedzą się, jak może dojść do zakażenia wirusem HPV, jakie choroby
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wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego, dlaczego jest groźny oraz w jaki sposób skutecznie
zapobiegać zakażeniu7.

Opryszczka narządów płciowych – groźny wirus
Do zakażenia opryszczką narządów płciowych dochodzi przez kontakt seksualny
z osobą zakażoną. Zakazić się też można poprzez korzystanie ze wspólnych ręczników czy
mydła, ponieważ wystarczy naskórek zakażonej osoby. Wirus może być w stanie uśpienia.
Często uaktywnia go ciąża. Dlatego panie będące w ciąży, które zauważyły niepokojące
sygnały pochodzące z narządów płciowych, powinny się udać natychmiast do ginekologa.
W grę bowiem wchodzi życie nie tylko jej samej, ale i dziecka. W przypadku opryszczki
narządów płciowych stosuje się leczenie miejscowe8.

Ebola – choroba weneryczna?
„New England Journal of Medicine” donosi, że choć afrykańska epidemia Eboli
dobiegła końca, to wcale nie znaczy, że wywołujący gorączkę krwotoczną wirus jest już
niegroźny. Wręcz przeciwnie – naukowcy donoszą o fakcie pierwszego potwierdzonego
przypadku zakażenia przez kontakt seksualny.
Do tej pory Ebola przenosiła się przez kontakt z ciałem zmarłego lub płynami ustrojowymi
osoby chorej, jednak naukowcy sądzili, że wirus może być przenoszony drogą płciową.
Najnowsze badania potwierdzają te domysły – okazuje się, że nawet gdy Eboli nie da się już
wykryć we krwi, to jest ona obecna w nasieniu i to do aż 9 miesięcy od wyleczenia. W chwili
obecnej przenoszenie Eboli tą drogą nie stanowi większego zagrożenia, ale naukowcy
przestrzegają, że musimy „być na baczności”9.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Po raz kolejny „Żółty Tydzień”
Wirus HBV to drugi po tytoniu czynnik rakotwórczy, który może być przyczyną
nawet 80 proc. przypadków raka wątrobowokomórkowego. Od 5 do 16 października trwała
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akcja „Żółty Tydzień”, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych
z wirusami wątroby oraz edukacja na temat ich profilaktyki.
WHO podkreśla, że u około 20-30 proc. dorosłych, przewlekle zakażonych wirusem
HBV, rozwija się rak wątroby. Rozwija się bardzo szybko, a ze względu na ograniczony
dostęp do diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, wiele osób dowiaduje
się o chorobie zbyt późno i terapia staje się mało skuteczna. Szczepienie przeciwko WZW B
to pierwsze szczepienie w profilaktyce onkologicznej, które pozwala zmniejszyć ryzyko
zachorowania na raka, a jego skuteczność wynosi 95 proc. Od 1982 roku na świecie podano
już ponad miliard dawek szczepionek przeciwko WZW B. W Polsce znacząco zmniejszyła się
zapadalność na WZW B po wprowadzeniu w 1994 r. obowiązkowego szczepienia niemowląt
przeciw temu wirusowi10.

Kolejne leki na WZW C na liście refundacyjnej
Rok 2015 jest rokiem przełomowym z punktu widzenia chorych z wirusem HCV,
którzy uzyskali dostępu do leków nowego typu. Od początku roku wprowadzono
do refundacji w ramach programów lekowych pięć leków dostępnych w terapii
bezinterferonowej oraz jeden lek dostępny w ramach tzw. terapii trójlekowej. Pacjenci zyskali
dostęp do terapii, która zapewnia niemal 100 proc. skuteczność, krótko trwa i ma wysoki
profil bezpieczeństwa. To dobra informacja dla chorych, szczególnie ze zrekompensowaną
marskością wątroby, oczekujących na przeszczep narządu, po przeszczepie oraz tych, u
których zastosowana uprzednio terapia trójlekowa okazała się nieskuteczna. Zdaniem
ekspertów, to oznacza, że w perspektywie 15-20 lat, przy relatywnie niewielkim
i krótkotrwałym zwiększeniu nakładów na leczenie, możliwa będzie całkowita eradykacja
HCV w Polsce.
Analitycy IMS Health podkreślają, że w ramach kwalifikacji do leczenia zniesiono uciążliwą
konieczność wykonania biopsji celem potwierdzenia rozpoznania. Pełna realizacja
wprowadzonych zmian, które będą możliwe po wydaniu zarządzenia prezesa NFZ
i zakończeniu procedur przetargowych przez świadczeniodawców spodziewana jest
w następnym roku11.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w październiku 2015 r.
1. Andrzejuk Paweł, Masz żółtaczkę typu C? Bąd odpowiedzialnym pacjentem, „Nowa
Trybuna Opolska” z dnia 20.10.2015 r.
2. Antos Katarzyna, Choroby weneryczne – plaga XXI wieku, www.menopauza.pl z dnia
22.10.2015 r.
3. Antos Katarzyna, Opryszczka narządów płciowych, www.menopauza.pl z dnia
29.10.2015 r.
4. Badanie dla pewności, „Kurier Szczeciński” z dnia 15.10.2015 r.
5. Bakterie pochwy mogą uwięzić wirusa HIV, www.nt.interia.pl z dnia 19.10.2015 r.
6. Bojdo Wojciech, Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, www.radiolodz.pl z dnia
08.10.2015 r.
7. Co piąty Polak nie wie, że jest zarażony śmiertelnym wirusem,
www.zdrowie.dziennik.pl z dnia 27.10.2015 r.
8. Co warto wiedzieć o wirusowy zapaleniu wątroby typu B, www.zdrowie.senior.pl
z dnia 08.10.2015 r.
9. Deja Maciej, Nie daj się zrobić na żółto. Uwaga na groźny wirus wątroby, „Polska”
z dnia 09.10.2015 r.
10. Dusza Alicja, IMS Health o projekcie listopadowej listy refundacyjnej,
www.medexpress.pl z dnia 28.10.2015 r.
11. Dusza Alicja, Od 1 listopada kolejne leki przeciwko HCV refundowane,
www.medexpress.pl z dnia 19.10.2015 r.
12. Dzięki szczepieniu można się uchronić przed żółtaczką, „Nowa Trybuna Opolska”
z dnia 08.10.2015 r.
13. Dzieliński Krzysiek, Ebola chorobą weneryczną, www.geekweek.pl z dnia
19.10.2015r.
14. Fleiszer Patrycja, Uwaga! Ebola może być chorobą weneryczną,www.cosmopolitan.pl
z dnia 22.10.2015 r.
15. Gajewski Maciej, Cena postępu, „Służba Zdrowia” z dnia 08.10.2015 r.
16. Gębska Kamila, Zapomnieliśmy o kile i rzeżączce, www.termedia.pl z dnia
14.10.2015r.
17. Gmina chce szczepić przeciwko HPV, www.nowytydzien.pl z dnia 28.10.2015 r.
18. HCV: podstępny wirus, www.choroby.senior.pl z dnia 28.10.2015 r.
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19. Iwaszkiewicz Bernadeta, Terapie breakthrough, „Służba Zdrowia” z dnia 08.10.2015r.
20. Jak rozpoznać kiłę?, www.menopauza.pl z dnia 01.10.2015 r.
21. Janeczko Zdzisław, Konkurs ofert na realizacje gminnego programu profilaktyki
zakażeń HPV, www.gminalezajsk.pl z dnia 06.10.2015 r.
22. Jarmuż Anna, Nie daj się zrobić na żółto. Zaszczep się!, „Polska – Głos Wielkopolski”
z dnia 07.10.2015 r.
23. Kalisz: będą chronić zdrowie i życie dziewcząt, www.naszrynek.pl z dnia 13.10.2015r.
24. Kojzar Katarzyna, Szczepionka przeciwko HPV może uratować życie, „Polska –
Gazeta Krakowska” z dnia 08.10.2015 r.
25. Kolejne leki przeciw HCV będą refundowane, www.pulsmedycyny.pl z dnia
20.10.2015 r.
26. Kordyjalik Sławomir, Gubin zaszczepi przeciwko HPV, www.zachod.pl z dnia
02.10.2015 r.
27. Kraśko Marta, Stop wirusom, „Moda na Zdrowie” z dnia 01.10.2015 r.
28. Kurzyńska Ewa, Darmowe badania w Rzeszowie, „Nowiny” z dnia 20.10.2015 r.
29. Lekszycka Beata, Nie daj się zrobić na żółto, „Super Express” z dnia 05.10.2015 r.
30. Lorenczewska Mariola, Ani jednego dnia dłużej, „Nowości” z dnia 16.10.2015 r.
31. Lorenczewska Mariola, Nowa metoda nadzieją dla chorych, „Nowości” z dnia
16.10.2015 r.
32. Ludwiczak Urszula, Warto się zaszczepić, „Kurier Poranny” z dnia 14.10.2015 r.
33. Majewska Monika, WZW C (żółtaczka typu C) - Jak można się zarazić? Drogi
zarażenia WZW C, www.poradnik.zdrowie.pl z dnia 28.10.2015 r.
34. Matyk Kamila, Pięknie i zdrowo, „Nowiny Rybnickie” z dnia 14.10.2015 r.
35. Moraniec Anna, Chorzy na WZW typu C nie będą już umierać, „Super Nowości”
z dnia 22.10.2015 r.
36. Nastolatki szczepią się przeciw HPV, „Polska – Dziennik Łódzki” z dnia 15.10.2015 r.
37. Nie daj się zrobić na żółto – 5 pytań o WZW typu B, www.zdrowie.com.pl z dnia
06.10.2015 r.
38. Nie lekceważ HPV, www.entertheroom.pl z dnia 13.10.2015 r.
39. Nowe leki dla chorych na HCv od 1 listopada, www.rynekaptek.pl z dnia 20.10.2015r.
40. Nowy lek na HCV w wybranych szpitalach, www.poznan.tvp.pl z dnia 20.10.2015 r.
41. Od 1 listopada Polska będzie miała program leczenia WZW C na najwyższym
światowym poziomie, www.termedia.pl z dnia 20.10.2015 r.
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42. Okoniewska Magdalena, 5 października 2015 rozpoczął się Żółty Tydzień,
www.zdrowie.abc.com.pl z dnia 05.10.2015 r.
43. Olczak Maria, Skąd się bierze żółtaczka, „Super Express” z dnia 12.10.2015 r.
44. 50 osób może skorzystać za darmo z programu wykrywania zakażeń WZW B i C,
„Gazeta Kujawska” z dnia 14.10.2015 r.
45. Powstrzymamy w Polsce epidemie nowych zakażeń HCV, www.termedia.pl z dnia
20.10.2015 r.
46. Profilaktyka zakażeń wirusem HPV. Nowy program zdrowotny w Małopolsce, „Polska
– Gazeta Krakowska” z dnia 01.10.2015 r.
47. Program leczenia WZW C na światowym poziomie, www.gazetalekarska.plz dnia
22.10.2015 r.
48. Rajewski Paweł, Ty też możesz być zakażony, „Nowości” z dnia 02.10.2015 r.
49. Rajewski Paweł, Zakażenie wirusem HIV, „Express Bydgoski” z dnia 02.10.2015 r.
50. Rokitnicka Katarzyna, Zrób za darmo badania, „Gazeta Pomorska – Toruń” z dnia
29.10.2015 r.
51. Ryzyko zakażenia HPV, www.portal.abczdrowie.pl z dnia 21.10.2015 r.
52. Rozwija się w ukryciu, atakuje w najmniej spodziewanym momencie,
www.portal.abczdrowie.pl z dnia 01.10.205 r.
53. Skubik Michal, Coraz bliżej pozbycia się HIV z organizmu, „Gazeta Wyborcza” z dnia
23.10.2015 r.
54. Skuteczny lek na HCV jest, ale nie dla wszystkich, www.rynekaptek.pl z dnia
30.10.2015 r.
55. Sprawdzian wiedzy o dżumie XXI wieku, „Gazeta Starachowicka” z dnia 26.10.2015 r.
56. Surowaniec Zdzisław, Żółty Tydzień – nie daj szans żółtaczce na atak, „Echo Dnia –
Podkarpacie” z dnia 08.10.2015 r.
57. Szczepienie chroni przed chorobą, „FAKT (dodatek: Fakt TV)” z dnia 08.10.2015 r.
58. Szyjka macicy może uwięzić” wirusa HIV, www.focus.pl z dnia 14.10.2015 r.c
59. Tatarzyńska Karolina, Edukatorzy seksualni poszukiwani, „Gazeta Wyborcza – Łódź”
z dnia 06.10.2015 r.
60. Testy na HIV dwa razy w tygodniu, www.plock.eu z dnia 29.10.2015 r.
61. To należy wiedzieć o wirusie WZW typu B!, www.newsrm.tvz dnia07.10.2015 r.
62. Trwa Żółty Tydzień. To okazja do zaszczepienia i edukacji na temat groźnej żółtaczki
typu B, „Gazeta Współczesna” z dnia 14.10.2015 r.
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63. Uczymy się o chorobach: marskość wątroby, www.bycseniorem.pl z dnia 19.10.2015r.
64. USA: pielęgniarka użyła jednej strzykawki u 67 osób, www.rynekzdrowia.pl z dnia
08.10.2015 r.
65. Walenczykowska Hanna, Nowe typy bakterii zabijają, „Express Bydgoski (dodatek:
Magazyn)” z dnia 09.10.2015 r.kj
66. Warto się zaszczepić, „Super Express (dodatek: Magazyn TV)” z dnia 02.10.2015 r.
67. Wirus ludzkiego brodawczaka HPV, „Gazeta Pomorska (Informator Medyczny)”
z dnia 21.10.2015 r.
68. W Stalowej Woli trwa 31. edycja Żółtego Tygodnia, www.polskatimes.pl
z dnia 07.10.2015 r.
69. Wykrywanie zakażeń wątroby, ”Super Nowości” z dnia 20.10.2015 r.
70. Wyrwa – Sadowska Anna, Nowoczesna profilaktyka szansą na życie, „Dzień
Nowotymsko – Grodziski (dodatek: Nasze Miasto Grodzisk) z dnia 27.10.2015 r.
71. Zaszczepią dziewczęta przeciw HPV, www.supertydzien.plz dnia 07.10.2015 r.
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