Raport nr 9/2015 dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie
we wrześniu 2015 roku.

WPROWADZENIE

We wrześniu ukazały się 72 publikacje dotyczące problematyki HIV/AIDS, innych
chorób przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego zapalenia wątroby. 38 z nich
drukowano na łamach 21 tytułów prasowych (dzienniki, tygodniki, miesięczniki). Pozostałe
34 znalazły się na różnych stronach w internecie. Publikacje te zostały wyselekcjonowane
spośród wszystkich monitorowanych (było ich znacznie więcej), ponieważ zawierały istotne
informacje dotyczące omawianej problematyki. Biorąc pod uwagę

konkretną tematykę,

można je podzielić na następujące grupy:
 publikacje dotyczące medycznych aspektów HIV/AIDS

(próba odpowiedzi

na pytanie, czy jest możliwe całkowite wyeliminowanie HIV z organizmu, badania
nad profilaktycznym działaniem leków ARV),
 publikacje dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową (informacje na temat:
„super-rzeżączki” odpornej na działanie dotychczas znanych antybiotyków,
domowego testu na HPV),
 publikacje omawiające działanie

leków najnowszej generacji w terapii WZW C,

ich skuteczność i dostępność dla pacjentów zakażonych HCV, a także włączenie
drugiego specyfiku tego typu do wrześniowej listy leków refundowanych, aktualny
stan zagrożenia HBV w Polsce,
 informacje na temat programów profilaktycznych, m.in. programu przeciwdziałania
rakowi szyjki macicy, szczepień przeciwko HPV.

1

Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących we wrześniu 2015 r. więcej niż jedną informację na
temat HIV/AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz WZW
Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Polska*

6

2.

Gazeta Wyborcza*

6

3.

Rzeczpospolita

3

4.

Gazeta Pomorska

3

5.

METROCAFE.PL

2

6.

Puls Medycyny

2

*uwzględniono lokalne wydania dzienników

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
ASPEKTY MEDYCZNE
Leki antyretrowirusowe chronią przed HIV
W lipcu Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała zalecenie, aby mężczyźni,
którzy uprawiają seks z mężczyznami, profilaktycznie przyjmowali lek antyretrowirusowy.
Jak szacowali eksperci, przyjmowanie leków, zanim dojdzie do ryzykownego kontaktu,
pozwoliłoby na ograniczenie liczby wszystkich zakażeń HIV o 20-25 proc. Na konferencji
„On Retroviruses and Opportunistic Infections” w lutym tego roku ogłoszono wyniki badań,
z których płynie wniosek, że profilaktyczne przyjmowanie leków antyretrowirusowych
(tenofowiru i emtricitabiny podawanych w jednej tabletce ) zmniejsza liczbę zakażeń HIV
aż o 86 proc.
Najnowsze badanie wskazuje na jeszcze lepsze wyniki. W San Francisco badano 657
osób, które profilaktycznie zażywały leki. Po 32 miesiącach nie odnotowano żadnego
przypadku zakażenia HIV. To oznacza, że przyjmowane profilaktycznie leki chronią przed
zakażeniem w 100 proc. Profilaktyka ma wielkie znaczenie z punktu widzenia ekonomii
zdrowia.
Do refundacji takiej profilaktyki przymierza się już Wielka Brytania. Głównym
powodem są jednak nie koszty, ale względy etyczne. Jeżeli dzięki takiej profilaktyce możemy
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zapobiec zakażeniom HIV, to mamy obowiązek to robić – mówiła szefowa brytyjskiego
National AIDS Trust.
Część specjalistów zajmujących się zapobieganiem chorobom przenoszonym drogą
płciową uważa, że refundowanie leku na „wszelki wypadek” zachęci do porzucania
bezpieczniejszych zachowań seksualnych, np. do rezygnacji z prezerwatyw, co zwiększy
liczbę przypadków zakażeń innymi chorobami przenoszonymi drogą seksualną.
Z badań wynika jednak coś innego. U przyjmujących „tabletkę przed” wcale nie
zanotowano bardziej ryzykownych zachowań, nie rezygnowali oni także całkowicie
z używania prezerwatyw. W badaniu z lutego nie odnotowano też wzrostu liczby zakażeń
chorobami przenoszonymi drogą płciową w porównaniu z grupą kontrolną1.

Czy w przypadku HIV możemy mówić o całkowitym wyleczeniu?
Czy dzisiaj można mówić o całkowitym usunięciu HIV z organizmu? – na łamach
jednej z publikacji rozważa Anna Marzec – Bogusławska, epidemiolog, dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS. Teoretycznie

jest to możliwe. Naukowcy używają też określenia

„wyleczenie funkcjonalne”. Jest to określenie sytuacji, w której nawet po zaprzestaniu terapii
ARV, wirus pozostaje w stadium remisji. Nie namnaża się w organizmie w stopniu
wystarczającym do niszczenia układu odpornościowego i tym samym nie powoduje
nawrotów choroby.
Kiedy dochodzi do zakażenia, HIV atakuje limfocyty CD4 i bardzo szybko replikuje
(namnaża się), tworząc miliony kopii. Następnie te nowopowstałe cząsteczki wirusa wnikają
do węzłów limfatycznych oraz organów takich jak mózg, nerki, jelita, tworząc tzw.
rezerwuary. Wirus może w nich pozostawać długo w formie tzw. latentnej (uśpionej).
Wystarczy jednak niewielki spadek odporności, by HIV z tych rezerwuarów powrócił do
krwiobiegu i zaczął się namnażać.
Siedem lat temu świat usłyszał o pierwszym – i jak dotąd jedynym – przypadku
wyleczenia z AIDS, określanym jako „przypadek berlińskiego pacjenta”, którym jest Timothy
Rey Brown. Trudno do końca zdefiniować, o jakie wyleczenie chodzi w tej sytuacji. Brown,
któremu przeszczepiono szpik od dawcy posiadającego rzadką formę odporności genetycznej
na HIV (receptor CCR5) od lat nie przyjmuje leków ARV. Wiadomo, że w jego organizmie
wykrywana jest śladowa wiremia, jednak jest to wirus niezdolny do replikacji, zatem nie
1

Michał Rolecki, Lek chroni przed zakażeniem HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17.09.2015 r., Ta pigułka chroni
przed HIV – 100% skuteczności, www.fakt.pl z dnia 07.09.2015 r.
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powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. W 2012 roku ukazały się doniesienia o dwóch
zakażonych pacjentach z Bostonu, którym także przeszczepiono szpik, a potem zaprzestano
podawania leków ARV. Niestety ten eksperyment zakończył się niepowodzeniem.
Próby pełnego wyleczenia z zakażenia HIV trwają nadal. Od pewnego czasu eksperci
prezentują pogląd, iż leczenie ARV osoby zakażonej należy rozpocząć bardzo wcześnie,
w możliwie najkrótszym czasie od zakażenia. Ich zdaniem będzie to prowadzić do powstania
pewnego rodzaju odporności na dalszy rozwój choroby. W celu potwierdzenia tej hipotezy
prowadzi się wiele badań. W jednym z nich, we Francji (tzw. Kohorta Visconti), 14 osób
rozpoczęło terapię ARV podczas ostrej choroby retrowirusowej, czyli w pierwszych czterech
tygodniach od zakażenia. Przyjmowali leki ARV przez 12 miesięcy. Zaskakującym był fakt,
że gdy po roku przerwali terapię, poziom wiremii w ich organizmie był niewykrywalny.
Oznaczało to, że organizm zaczął sobie radzić z zakażeniem. Średnio po siedmiu latach
pacjenci ci mają ciągle niewykrywalny poziom wiremii. Naukowcy definiują ich stan jako
wyleczenie funkcjonalne, jednak zwracają uwagę, że tylko organizm 10-15 proc. osób
z bardzo wcześnie wykrytym i od razu leczonym zakażeniem, ma takie niezwykłe zdolności
radzenia sobie z infekcją. Podobne zjawisko obserwuje się u niewielkiego odsetka osób na
świecie, które charakteryzuje naturalna zdolność zwalczania wirusa.2

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Wielka Brytania – nowa odmiana rzeżączki
Wszystkie brytyjskie media biją na alarm. Na Wyspach może pojawić się epidemia
rzeżączki odpornej na leki. Niestety do tej pory nie udało się wyleczyć tej odmiany rzeżączki
i będzie to niemożliwe do momentu wynalezienia nowego leku, który poradziłby sobie ze
zmutowaną przypadłością3.
Nieleczona rzeżączka może prowadzić do bezpłodności lub zapalenia narządów
miednicy.

Trójmiasto – po wakacjach wzrasta liczba chorych na zakażenia przenoszone drogą płciową
Od kilku lat obserwuje się większą zapadalność na choroby przenoszone drogą
płciową. Zniknęły one ze świadomości społecznej, ale nie przestały być groźne. Wirusy HBV
2
3

Anna Marzec –Bogusławska, HIV: śladami berlińskiego pacjenta, „METROCAFE.PL” z dnia 30.09.2015 r.
Zmutowana rzeżączka w Wielkiej Brytanii, www.portal,abc,zdrowie.pl z dnia 21.09.2015 r.
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i HCV są odpowiedzialne za ok. 90 proc. wszystkich pierwotnych złośliwych nowotworów
wątroby. Choć oficjalnie nie są zaliczane do chorób wenerycznych, to można się nimi zakazić
również przez kontakty seksualne (wystarczy kontakt nawet z niewielką ilością krwi
chorego).
Nie należy lekceważyć też chorób, które wypierane są ze świadomości, bo kojarzą się
raczej z XIX wiekiem. Należą do nich m.in. kiła, rzeżączka i brodawki płciowe. Na oddziale
dermatologii Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku od początku 2015 r. wykryto kilkanaście
przypadków kiły. To znacznie więcej w porównaniu z poprzednimi latami. Kiła wygrywa w
statystykach z rzeżączką. Wśród chorób występujących coraz częściej jest też chlamydioza,
niegdyś choroba bardzo rzadka. Do wzrostu zachorowań przyczynia się niewątpliwie
rozluźnienie obyczajów: swoboda seksualna, wczesne rozpoczęcie inicjacji seksualnej oraz
brak świadomości konsekwencji – mówią specjaliści. Zakazić się można bowiem od każdego,
infekcje nie są zarezerwowane dla osób z „marginesu”, dotyczą także ludzi sukcesu.
Według danych statystycznych do większej liczby zakażeń dochodzi latem a także
jesienią. W 2014 roku w Trójmieście zarejestrowano 30 przypadków zachorowań na kiłę.
Najwięcej, bo aż 7, zachorowań miało miejsce we wrześniu, 4 w październiku,
4 w listopadzie oraz 4 w sierpniu. W 2014 roku wszystkie odnotowane w Trójmieście
przypadki zarejestrowano w drugim półroczu 4.
Powyższe dane wykazują większą zachorowalność na kiłę i rzeżączkę po sezonie letnim.

Domowy test pozwalający wykryć HPV
Szacuje się, że około pięć i pół miliona kobiet nie wykonuje regularnie badań
cytologicznych. Przeprowadzona przez badaczy ankieta pokazała, że ponad 80 procent pań
w wieku 25-29 lat nie robi badań w ogóle, 40 proc. tłumaczy, że mają problemy z dostaniem
się do lekarza i nie mogą wykonać należnego testu. Do lekarza idą dopiero wtedy, gdy
pojawia się trudny do wytrzymania ból.
Aby to zmienić i zachęcić kobiety do badań, powstał test „GynaeCheck” – urządzenie
pozwalające w domu wykonać test w kierunku HPV. Urządzenie pozwala na samodzielne
pobranie wymazu i odesłanie go do producenta, który zajmie się analizą próbki i oceni stan
zdrowia kobiety. Wynik trafi do badanej po maksymalnie 10 dniach. Jeśli będzie on
niepokojący, kobieta będzie miała możliwość trafić jak najszybciej do lekarza. Badania
populacyjne wykazały, że gdy alternatywą jest samodzielne pobranie próbki, aż 10 procent
4

Katarzyna Mikołajczyk, Po wakacjach więcej wstydliwych chorób, www.trojmiasto.pl z dnia 02.09.2015 r.
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więcej kobiet wykonuje test. GynaeCheck został opracowany przez lekarzy ginekologów, jest
bardzo precyzyjny, jego skuteczność oraz łatwość użycia testowało blisko 30 tys. kobiet na
całym świecie5.

EMA bada bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV
Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) rozpoczęła ocenę
bezpieczeństwa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV. Ocenie będą
poddane wszystkie dostępne informacje dotyczące profilu bezpieczeństwa szczepionek HPV
dostępnych na rynku europejskim. Prowadzona procedura ma związek z opublikowanymi
w czasopiśmie „Clinical Rheumatology” oraz „Danish Medical Journal” wynikami badań,
gdzie potwierdzono występowanie związku czasowego między podaniem szczepionki
przeciw HPV a występowaniem dwóch rzadkich zespołów bólu i dysfunkcji autonomicznego
układu nerwowego: CRPS – kompleksowego zespołu bólu regionalnego związanego
z przewlekłym schorzeniem kończyny i POTS – zespołu posturalnej tachykardii
ortostatycznej związanego z nieprawidłowym przyspieszeniem pracy serca.
Dotychczas w żadnym przypadku nie potwierdzono związku przyczynowego
pomiędzy podaniem szczepionki a pojawieniem się któregokolwiek z wymienionych
zespołów chorobowych. Obydwa wymienione schorzenia mogą wystąpić również u osób
niezaszczepionych.
Zadaniem ekspertów EMA jest ocena częstości występowania obu zespołów
chorobowych u osób szczepionych i nieszczepionych oraz ustalenia charakteru związku
pomiędzy szczepieniami a ich występowaniem (czasowego lub przyczynowego)6.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Głowy i Szyi
Od 21 do 25 września w całej Polsce wybrane placówki medyczne realizowały
bezpłatne badania profilaktyczne, w ramach III Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Głowy
i Szyi, który odbył się pod hasłem: „Głośno i wyraźnie – zrozumieć i przeciwdziałać”.
Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat choroby a
w konsekwencji – zwiększenie liczby wczesnych rozpoznań jednego z najczęstszych i
najmniej znanych nowotworów. Rak głowy i szyi jest na szóstym miejscu pod względem
częstości występowania w Polsce. Liczba chorych jest dwukrotnie większa niż osób z
5
6

Rewolucja! Test na raka zrobisz w domu, www.fakt.pl z dnia 16.09.2015 r.
EMA ocenia bezpieczeństwo szczepionek przeciwko HPV, www.rynekzdrowia.pl z dnia 23.09.2015 r.
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nowotworem szyjki macicy. W ciągu ostatnich dwudziestu lat odnotowano 20 proc. wzrost
zachorowań.
Czynnikami wpływającymi na rozwój raka głowy i szyi są: palenie, alkohol oraz wirus
brodawczaka ludzkiego HPV. Ryzyko zachorowania zwiększa się także u obu płci wraz
z wiekiem. Pośród pacjentów 61 proc. to mężczyźni, a 53 proc. to kobiety w wieku 45- 64 lat.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się zjawisko określane jako
„fenomen epidemiologiczny”, tj. wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy
i szyi u osób poniżej 40 roku życia, które nigdy nie paliły ani nie nadużywały alkoholu.
Badania naukowe wykazują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja
wirusem brodawczaka ludzkiego7.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Konferencja w Krakowie – rośnie liczba zakażonych HCV
W Polsce rośnie liczba chorych na wirusowe zapaleniem wątroby typu C. Jak
podkreślali obradujący w Krakowie specjaliści, wiedza na temat objawów choroby
i możliwości jej leczenia jest wciąż mała, dlatego potrzebne są kampanie edukacyjne oraz
większa liczba badań przesiewowych. Szacuje się, że w Polsce wirusem HCV jest
zakażonych około 230 tys. osób, jedynie 30 tys. spośród nich zostało zdiagnozowanych.
Reszta nie wie, że choruje.
Na konferencji podkreślano, że warunkiem znaczącego ograniczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu C jest zwiększenie liczby osób diagnozowanych i leczonych, dlatego
tak ważny byłby wzrost nakładów na badania. Oznaczenie przeciwciał anty-HCV jest
badaniem wykonywanym niemal w każdym laboratorium, ale do dziś nie znalazło się ono
w koszyku badań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zbyt rzadko jest robione.
Specjaliści zwrócili uwagę, że skutki choroby to nie tylko konieczność leczenia
i długotrwałe zwolnienia lekarskie, ale często także utrata pracy związana ze strachem przed
zakażeniem oraz wyalienowanie w rodzinie. Potrzebne są zatem już na poziomie samorządów
programy edukacyjne oraz badania przesiewowe8.

7
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Bezpłatne badania profilaktyczne raka głowy i szyi, www.gazetamiasto.pl z dnia 16.09.2015 r.
W Polsce coraz więcej przypadków WZW C, www.mp.pl z dnia 22.09.2015 r.

7

Nowy lek na liście refundacyjnej
Od 1 września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. W ramach istniejącego
programu leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową,
refundacją

objęty

został

lek

zawierający

daklataswir,

stosowany

w

skojarzeniu

z asunaprewirem. Dzięki temu możliwy będzie dobór optymalnej terapii dla pacjentów
z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia
genotypem 1b9.

Nowoczesna terapia WZW C – dlaczego określana jest jako rewolucja?
Dlaczego nowe leki na WZW C określane są mianem rewolucji w leczeniu tej
choroby? Prof. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV, wymieniając zalety
nowej terapii mówi, że przede wszystkim te leki są dwa razy lepsze od dotychczas stosowanej
terapii standardowej z wykorzystaniem interferonu. Poza tym nie mają skutków ubocznych.
Są skuteczne zarówno w początkowych, jak i zaawansowanych stadiach choroby. No
i wreszcie są to leki doustne i przyjmuje się je krótko, bo tylko 12 lub 24 tygodnie.
Nowe leki mają zupełnie inne mechanizmy działania niż dotychczas stosowane.
Wpływają bezpośrednio na proces namnażania się wirusa, blokując jego enzymy i białka,
przez co uniemożliwiają proces replikacji, czyli jego powielania.
Refundacją objęto dwa bezinterferonowe schematy terapeutyczne; pierwszy w lipcu,
drugi we wrześniu. Jeden polega na przyjmowaniu dwóch tabletek (pierwsza zawiera
ombitasvir, paritaprevir i ritonavir, druga – dasabuvir). Drugi schemat leczenia to terapia
jednotabletkowa (sofosbuvir i ledipasvir).
Dotychczas

stosowana

standardowa

terapia

z

wykorzystaniem

interferonu

i rybawiryny trwała od sześciu miesięcy do roku i towarzyszyły jej skutki uboczne, które
niekiedy utrudniały realizację założonej terapii i prawie zawsze pogarszały jakość życia.
Skuteczność standardowej terapii u osób zakażonych genotypem 1b HCV, występującym
u około 80 proc. osób zakażonych w Polsce, szacowana była na 50 proc. Nowe terapie
obejmują właśnie ten genotyp charakteryzujący się wcześniej niesatysfakcjonującą
odpowiedzią na leczenie10.
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Nowa lista leków refundowanych w Polsce, www.wiadomosci.onet.pl z dnia 01.09.2015 r.
Agnieszka Fedorczyk, Koniec z zapaleniem wątroby typu C, „Wprost” z dnia 21.09.2015 r.
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Zagrożenia zakażeniem HBV
Rocznie na świecie umiera około 700 tysięcy osób z powodu chorób, których
pierwotnym źródłem jest zakażenie HBV. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Unii
Europejskiej, jedną z najczęstszych przyczyn wirusowych zapaleń wątroby jest zakażenie
HBV. Wirus przenoszony jest drogą parenteralną (przez uszkodzoną skórę, śluzówki),
płciową i wertykalnie. Ryzyko zakażenia HBV po zakłuciu igłą medyczną zawierającą
materiał biologiczny (np. krew osoby zakażonej) waha się od 23 do 62 proc. Nadal
najczęściej do zakażenia HBV dochodzi w związku z działalnością służby zdrowia. Coraz
częściej jednak infekcja tym wirusem jest następstwem ryzykownych zachowań, takich jak
wykonywanie tatuaży, przekłuwanie uszu, mikrourazów w trakcie korzystania z siłowni,
wykonywania zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich oraz dożylnego przyjmowania środków
psychoaktywnych. Według niektórych danych statystycznych do około 50 proc. zakażeń
dochodzi na drodze kontaktów seksualnych z osobą zakażoną. Poważne ryzyko zakażenia
występuje wśród noworodków rodzonych przez zakażone HBV matki, szczególnie
w przypadku porodów drogą naturalną.
Profilaktyka zakażenia HBV to unikanie ryzyka zakażenia tym wirusem, szczepienia
profilaktyczne oraz w szczególnych sytuacjach podawanie swoistej surowicy. Szczepienia
przeciw HBV zostały wprowadzone do polskiego kalendarza szczepień w latach 90. Osoby,
które nie były szczepione mogą zaszczepić się w każdym punkcie szczepień. Szczepienia
przyczyniły się do blisko 10 – krotnego zmniejszenia zapadalności na wirusowe zapalenie
wątroby typu B. Szczepionka jest bezpieczna, a jej skuteczność sięga 90 proc. Około 10 proc.
osób nie odpowiada na szczepienia, co przyczynia się do nadal rejestrowanych przypadków
zakażeń HBV. Zakażenia te dotyczą osób nieszczepionych, nieprawidłowo zaszczepionych
oraz chorych, którzy nie odpowiedzieli na podaną szczepionkę (pacjenci z immunosupresją,
cukrzycą, dializowani). Około 20 proc. nowych zakażeń dotyczy osób młodych w wieku
10-19 lat. Bardzo istotna jest tez profilaktyka dzieci rodzonych przez matki zakażone HBV.
Po porodzie noworodki powinny otrzymać pierwszą dawkę

szczepionki oraz swoistej

surowicy bogatej w specyficzne przeciwciała skierowane przeciw HBV11.
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Tadeusz Wojciech Łapiński, Aktualne zagrożenie zakażeniem HBV, „Rzeczpospolita (Choroby Tabu)” z dnia
30.09.2015 r.
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Bezpieczny sprzęt medyczny chroni przed zakażeniem wirusami
Zespoły

badawcze

z

Wydziału

w Wuppentalu oraz z Międzynarodowego

Inżynierii

Bezpieczeństwa

Konsorcjum Kontroli

Uniwersytetu

Zakażeń Szpitalnych

przeprowadziły badania porównawcze, których celem było sprawdzenie bezpieczeństwa
obwodowych kaniul dożylnych (wenflonów). Badania zrealizowano przy użyciu kaniul
wyposażonych w pasywne lub aktywne mechanizmy zabezpieczające.
Uzyskane przez naukowców wyniki potwierdzają, że sprzęt medyczny jest wtedy
bezpieczny, gdy zostanie wyposażony w mechanizmy ochraniające zarówno przed zakłuciem,
jak i przed rozpryskiem krwi co zasadniczo wyklucza ryzyko zakażenia użytkownika HIV lub
HCV. Istotne jest, aby chronił on personel przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami12.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie we wrześniu 2015 r.
1. Badamy w kierunku WZW B i C, www.kujawsko-pomorskie.pl z dnia 16.09.2015 r.
2. Bezinterferonowy program leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, „Polska – Gazeta
Krakowska (dodatek: Gastrologia)” z dnia 30.09.2015 r.
3. Bezpieczne kaniule dożylne chronią przed rozpryskiem krwi, „Puls Medycyny” z dnia
09.09.2015 r.
4. Bezpłatne badania profilaktyczne raka, „Panorama Leszczyńska” z dnia 17.09.2015 r.
5. Bezpłatne badania profilaktyczne raka głowy i szyi, www.gazetamiasto.pl z dnia 16.09.2015 r.
6. Bezpłatne szczepienia dla dziewcząt, www.istotne.pl z dnia 29.09.2015 r.
7. Chorzy z WZW C jeszcze bez dostępu do terapii bezinterferonowej, www.rynekzdrowia.pl
z dnia 30.09.2015 r.
8. Czechowska Marta, Szczepienia przeciwko HPV, www.zachod.pl z dnia 21.09.2015 r.
9. Czym są nowotwory głowy i szyi?, www.gazetalekarska.pl z dnia 19.09.2015 r.
10. Darmowe badania przeciw HPV, „Gazeta Krakowska Nowosądecka” z dnia 14.09.2015 r.
11. Eksperci: nowotwory głowy i szyi coraz częstsze u osób młodych. Seks oralny jedną
z przyczyn, www.metrocafe.pl z dnia 21.09.2015 r.
12. EMA ocenia bezpieczeństwo szczepionek przeciwko HPV, www.rynekzdrowia.pl z dnia
23.09.2015 r.
13. Fedorczyk Agnieszka, Koniec zapalenia wątroby typu C, „Wprost” z dnia 21.09.2015r.
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Bezpieczne kaniule dożylne chronią przed rozpryskiem krwi, „Puls Medycyny” z dnia 09.09.2015 r.
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14. Hajnosz Iwona, Jak zapanować nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, „Gazeta
Wyborcza – Kraków” z dnia 21.09.2015 r.
15. HIV to choroba jak każda inna, „METROCAFE.PL” z dnia 30.09.2015 r.
16. HCV i wirusowe zapalenie wątroby typu C, „Głos Tygodnik Nowohucki” z dnia 25.09.2015 r.
17. HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce, www.krakow.pl z dnia 15.09.2015 r.
18. HPV – bezpłatne szczepienia, www.zyciepabianic.pl z dnia 04.09.2015 r.
19. Infekcje przywiezione z wakacji, „Chwila dla Ciebie” z dnia 03.09.2015 r.
20. Jach Manuela, Szczepionki dla 13 – latek. Zapłaci miasto, www.epainfp.pl z dnia 08.09.2015
r.
21. Jak rozpoznać chorobę weneryczną?, www.facet.wp.pl z dnia 04.09.2015 r.
22. Jaka terapia od września?, „Gazeta Farmaceutyczna” z dnia 01.09.2015 r.
23. Jakie mogą być objawy choroby wątroby?, „TINA” z dnia 02.09.2015 r.
24. Jakie pamiątki przywozimy z wakacji?, www.mamdziecko.interia.pl z dnia 03.09.2015 r.
25. Jastrzębowska Dorota, Jest ratunek dla wątroby, „Kropka TV” z dnia 11.09.2015 r.
26. Kaźmierska Iwona, Którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści z leczenia systemowego
HCV, „Puls Medycyny (dodatek: Czas na Onkologię)” z dnia 09.09.2015r.
27. Kojzak Katarzyna, Natura nie lubi próżni. Jedna choroba znika, na jej miejsce pojawia się
inna, „Polska – Gazeta Krakowska” z dnia 11.09.2015 r.
28. Kolejna terapia HCV będzie refundowana, www.gastrologia.mp.pl z dnia 02.09.2015r.
29. Kosiek Angelina, Dlaczego dostęp do terapii chorych na WZW C zależy od województwa,
„Gazeta Wyborcza (dodatek: Tylko Zdrowie)” z dnia 30.09.2015 r.
30. Leczenie WZW C rewolucyjną terapią pod koniec 2015 roku, www.zdrowie.abc.com.pl z dnia
22.09.2015 r.
31. Lekooporna „super – rzeżączka” zagraża Anglikom, www.rynekaptek.pl z dnia 25.09.2015 r.
32. Lubin. Znów za darmo szczepią i ucza pierwszej pomocy, www.regiofan.pl z dnia 29.09.2015
r.
33. Ludwiczak Urszula, Warto walczyć z chorobą i wygrać, „Kurier Poranny” z dnia 18.09.2015 r.
34. Łapiński Tadeusz Wojciech, Aktualne zagrożenie zakażeniem HBV, „Rzeczpospolita (dodatek:
Choroby Tabu)” z dnia 30.09.2015 r.
35. Markowicz Agata, Ludzie zbyt mało wiedzą o tej chorobie, „Polska – Gazeta Wrocławska
(dodatek: Magazyn)” z dnia 11.09.2015 r.
36. Marzec – Bogusławska Anna, HIV: śladami berlińskiego pacjenta, „METROCAFE.PL”
z dnia 30.09.2015 r.
37. Mikołajczyk Katarzyna, Po wakacjach więcej wstydliwych chorób, www.trojmiasto.pl z dnia
02.09.2015 r.
38. Nowa lista leków refundowanych w Polsce, www.wiadomosci.onet.pl z dnia 01.09.2015 r.
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39. Nowości na wrześniowej liście leków refundowanych, „Puls Farmacji” z dnia 09.09.2015 r
40. Pluta Joanna, Rozpoczął się zjazd epidemiologów, „ Gazeta Pomorska” z dnia 17.09.2015 r.
41. Poliński Karol, Zadbaj o swoją wątrobę. Jak? Jutro dowiesz się od specjalisty, „Gazeta
Kujawska” z dnia 24.09.2015 r.
42. Powiat chce szczepić, rodzice mają obawy, „Polska – Dziennik Bałtycki” z dnia 29.09.2015 r.
43. Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
www.gminaparadyz.com. z dnia 02.09.2015 r.
44. Program wykrywania zakażeń WZW C w województwie kujawsko – pomorskim,
www.bydgoszcz.naszemiasto.pl z dnia 23.09.2015 r.
45. Przygodny seks a infekcje intymne, www.menopauza.pl z dnia 11.09.2015 r.
46. Rewolucja! Test na raka zrobisz w domu, www.fakt.pl z dnia 16.09.2015 r.
47. Rolecki Michał, Lek chroni przed zakażeniem HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17.09.2015 r.
48. Rusza cykl szczepień przeciwko wirusowi HPV, www.zyciegrojca.pl z dnia 02.09.2015 r.
49. Sałwacka Sylwia, Światowej sławy laryngologii w Poznaniu, „Gazeta Wyborcza – Poznań”
z dnia 11.09.2015 r.
50. Seks oralny może powodować nowotwory głowy i szyi, www.medonet.pl z dnia 22.09.2015 r.
51. Szczepienia dla dziewcząt, www.kcynia24.pl z dnia 24.09.2015 r.
52. Szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), www.poznan.pl z dnia
03.09.2015 r.
53. Szczepionka na raka, www.wroclaw.tvp.pl z dnia 15.09.2015 r.
54. Środki na obowiązkowe szczepienia, „Angora (dodatek: Angorka)” z dnia 13.09.2015 r.
55. Ta wiedza może uratować życie, www.lifestyle.newseria.pl z dnia 30.09.2015 r.
56. To groźny wirus. Idź na badania, „Gazeta Pomorska – Inowrocław” z dnia 11.09.2015 r.
57. Ta pigułka chroni przed HIV – 100% skuteczności, www.fakt.pl z dnia 07.09.2015 r.
58. Targaszewska Sylwia, Zaszczep się za darmo przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby,
„Gazeta Wyborcza – Toruń” z dnia 17.09.2015 r.
59. Tomasiewicz Krzysztof, Nowy rozdział w terapii HCV, „Rzeczpospolita (Choroby Tabu)”
z dnia 30.09.2015 r.
60. Tydzień Profilaktyki Raka Głowy i Szyi,” Nowy Tydzień Tygodnik Lokalny” z dnia
14.09.2015 r.
61. Tydzień Profilaktyki, www.bialystok.tvp.pl z dnia 17.09.2015 r.
62. Uniknij wirusa brodawczaka HPV, „Polska – Dziennik Łódzki (dodatek: 50+)” z dnia
15.09.2015 r.
63. Wirus HCV jest już całkowicie uleczalny, „Rzeczpospolita (Choroby Tabu)” z dnia
30.09.2015 r.
64. Wirus HIV – objawy zakażenia, leczenie, www.medonet.pl z dnia 22.09.2015 r.
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65. W Polsce coraz więcej przypadków WZW C, www.mp.pl z dnia 22.09.2015 r.
66. W powiecie wschowskim żółtaczką typu C zakaża się cztery razy więcej osób niż w Polsce,
„Panorama Leszczyńska” z dnia 24.09.2015 r.
67. Zanim zaszczepią – szeroka informacja, „Polska – Dziennik Bałtycki” z dnia 07.09.2015 r.
68. Zaszczep córkę za darmo, „Fakt – Wrocław” z dnia 16.09.2015 r.
69. Zbadaj bezpłatnie swoją wątrobę, www.ki24.info z dnia 02.09.2015 r.
70. Zbadają, czy nie masz wirusa, „Gazeta Pomorska – Inowrocław” z dnia 22.09.2015 r.
71. Zmutowana rzeżączka w Wielkiej Brytanii, www.portal,abc,zdrowie.pl z dnia 21.09.2015 r.
72. Z resortu zdrowia do NFZ, „Rynek Zdrowia” z dnia 01.09.2015 r.
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