Raport nr 8/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i Internecie w sierpniu 2015
roku.

WPROWADZENIE
Publikacje z zakresu HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych droga płciową,
a także wirusowego zapalenia wątroby, które ukazały się w sierpniu na łamach prasy i portali
internetowych, stanowiące

źródło niniejszego raportu, przedstawiały

różne tematy

w obszarze wyżej wymienionej problematyki. W sumie ukazały się 53 publikacje, z których
30 wydrukowano w 19 tytułach gazet i czasopism, pozostałe 23 w Internecie.
W kontekście HIV/AIDS zwrócono uwagę

na nową metodę wykrywania HIV

i nowoczesny produkt na rynku - prezerwatywę w sprayu. Zainicjowano także społeczną
kampanię „HIVokryzja. Wyleczmy się.”, w której po raz pierwszy osoby zakażone HIV
decydują się na publiczny coming out. Wszystko po to, aby zmienić nastawienie
społeczeństwa wobec żyjących z HIV i pokazać, że zakażeni mają prawo do normalnego
życia, bez stygmatyzacji i uprzedzeń.
Nowe urządzenia, które wykryją choroby przenoszone drogą płciową, ciągły wzrost
infekcji przenoszonych drogą płciową i duża ilość informacji, jak się przed nimi ustrzec,
szczególnie w okresie sprzyjającym ich przenoszeniu, czyli w czasie wakacji - to tematy dość
często pojawiających się w sierpniowych materiałach prasowych i internetowych. Wiele
miejsca poświęcono także nowej ustawie, podpisanej już przez prezydenta, która zwiększa
ilość szczepień ochronnych, w wyniku której szczepienie przeciwko HPV będzie
refundowane. O kontrowersjach, jakie pojawiły się po tej nowelizacji, szczególnie tych,
dotyczących bezpieczeństwa szczepionki przeciwko HPV pisano w tym miesiącu bardzo
dużo.
Ostatnia grupa publikacji dotyczyła najnowszych osiągnięć w leczeniu wirusowego
zapalenia wątroby typu C. Temat ten, którym od kilku miesięcy interesują się publicyści,
szerzej omawiany był w poprzednich raportach. Teraz, od momentu, kiedy nowoczesne leki
znalazły się na liście refundacyjnej, dziennikarze śledzą, kiedy dotrą do pacjentów
zakażonych HCV, czekających niecierpliwie na terapię. Warto też podkreślić, że coraz
częściej w wielu miastach i gminach organizowane są bezpłatne badania w kierunku HCV
i HBV.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS
w sierpniu 2015 r.
Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Gazeta Wyborcza

3

2.

Polska

3

3.

Gazeta Pomorska

3

4.

Rzeczpospolita

2

5.

Metro

2

6.

Gazeta Współczesna 2

7.

Na Żywo

2

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIIDS
ASPEKTY MEDYCZNE
Kolejna wygrana bitwa
Naukowcy wynaleźli niezwykle czułą metodę wykrywania HIV wewnątrz i na
zewnątrz komórek. Dotychczasowe techniki polegają na komplementarnym wiązaniu się
kawałków kwasu nukleinowego, zwanego oligomerem do sekwencji RNA wirusa. Oligomery
są związane z fluorochromem, który emituje promieniowanie, dzięki czemu można go wykryć
w komórce. Taki oligomer mógł połączyć się przez przypadek z DNA człowieka, emitując
fałszywy sygnał. Nowa technologia nie ma tej wady, a działa w następujący sposób:
oligomery dzielone są na dwie części, a fluorescencja emitowana jest przez dodatkowy
oligomer, który łączy się do poprzednich, spajając je ze sobą. Sygnał jest emitowany jedynie
wtedy, kiedy dwie części oligomerów znajdują się obok siebie, a szanse na to, że znajdą się
tam obydwie przez przypadek, są znikome1.

ASPEKTY SPOŁECZNE
Ryzykowne zachowania seksualne
Ciągła pogoń za adrenaliną to nie tylko cecha miłośników sportów ekstremalnych.
Ryzykowne zabawy coraz częściej dotyczą życia seksualnego. Seks – zabawki czy
swingowanie (miłośnicy „wymiany” partnerów mają nawet swoje kluby) są coraz bardziej
popularne. Zamiłowanie do ekstremalnych, czasem niebezpiecznych, zachowań seksualnych
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określa się terminem barebacking, czyli „rosyjska ruletka”. Osoby, które praktykują takie
zachowania lubią nie tylko seks z nieznajomym, przypadkowym partnerem, ale też całkowicie
rezygnują z jakiejkolwiek formy antykoncepcji czy ochrony przed chorobami przenoszonymi
drogą płciową. Mimo wiedzy i świadomości zagrożenia, decydują się także na seks z osobami
żyjącymi z HIV. Prawdopodobnie zakażenie w tym przypadku działa podniecająco (tak
uważa go ok.5 proc. Polaków – wg „Zdrowie seksualne osób żyjących z HIV/AIDS”
przygotowany w ramach Międzynarodowego Projektu Badawczego „Eurosupport”). Jak
pokazują francuskie badania ponad 70 proc. zakażonych wirusem jest aktywnych seksualnie,
z czego tylko ok. 20 proc, po zabezpieczenie sięga sporadycznie. Równie „popularny” jest
seks z osobami dotkniętymi innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową2.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Pierwsza taka kampania
Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest w dzisiejszych czasach samo
zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości.
Prawdziwym wezwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której
doświadczają, kiedy przyznają się do choroby. Z pozoru akceptujemy osoby zakażone. Jednak
nasze zachowanie zmienia się, gdy dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu.
Wynika to oczywiście z niewiedzy, boimy się bowiem tego, czego nie rozumiemy.
Organizatorzy kampanii „HIVokryzja. Wyleczmy się.” chcą zmienić to zachowanie.
Celem projektu jest wyleczenie ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych HIV. Kampania
adresowana jest nie do osób zakażonych, ale przede wszystkim do zdrowych. Celem
kampanii jest ich edukacja i uświadomienie, że największym problemem zakażonych HIV
jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych. Myśląc
o wirusie, wciąż mamy w głowie obraz osób homoseksualnych, a tymczasem choroba ta
dotyka w dużej części osób heteroseksualnych. Kampania ma zmienić nastawienie ludzi,
wyeliminować uprzedzenia, pokazać, że zakażeni mają prawo do normalnego życia.
Kampania ma też na celu zwrócenie uwagi na to, by się badać w kierunku HIV, bowiem aż
50-70 proc. zakażonych wirusem nie jest tego świadomych.
Kampania „HIVokryzja. Wyleczmy się.” jest wyjątkowa, bowiem po raz pierwszy,
w akcji dotyczącej tematyki HIV w Polsce, swoje twarze pokażą ludzie żyjący z tym
wirusem. Twarzą kampanii zdecydowała się zostać młoda kobieta, z zawodu psycholog, która
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jako pierwsza w Polsce publicznie przedstawiła się jako osoba żyjąca z HIV. Opowiedziała
też o swoim życiu, o tym, jak często trudno żyje się ludziom zakażonym w środowisku
„zdrowych”, jak często są nieakceptowani i odrzucani. Organizatorem kampanii, która potrwa
do kwietnia 2016 roku, jest Fundacja Studio Psychologii Zdrowia. W kampanii zaprezentują
się też inne osoby, które żyją z wirusem3.

POLITYKA PAŃSTWA
Test na HIV i HCV dla dawców komórek rozrodczych
Pod koniec czerwca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności. Senat
nie wprowadził do niej poprawek, a Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją pod koniec
lipca. Ustawa wejdzie w życie od 1 listopada 2015 r. Zobowiązuje ona ministra zdrowia do
określenia w drodze rozporządzenia między innymi wymagań zdrowotnych dla kandydatów
na dawców komórek oraz dla biorczyń komórek i zarodków. Zgodnie z uzasadnieniem
projektu, ma on na celu zapewnić bezpieczeństwo dawców i biorczyń w trakcie procedury
medycznej wspomaganej prokreacji oraz zdrowia dziecka, które w wyniku takiego
postępowania ma się urodzić.
Zgodnie z projektem

rozporządzenia kandydat na dawcę komórek rozrodczych

powinien przejść testy w kierunku obecności wirusów HIV, HBV i HCV4.

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Szczepionka przeciwko HPV – bezpieczna czy nie?
Rak szyjki macicy jest skutkiem zakażenia jednym z typów wirusów brodawczaka
ludzkiego (HPV). HPV jest wirusem, który przenosi się stosunkowo łatwo i szybko, zaś
ryzyko jego przeniesienia na kobietę rozpoczyna się w chwili jej pierwszego kontaktu
seksualnego. Warto zaznaczyć, że kontakt taki nie musi polegać na stosunku penetracyjnym –
wirus przenosi się również za sprawa bezpośredniego skórnego kontaktu narządów
płciowych, zaś nawet stosowanie prezerwatyw nie gwarantuje pełnej ochrony przed
przeniesieniem wirusa.
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Czy istnieje zatem możliwość uniknięcia ryzyka zakażenia, poza stosowaniem
całkowitej abstynencji seksualnej? Możliwość taką daje szczepienie przeciwko rakogennym
odmianom wirusa HPV. Jak sam opis wskazuje szczepienie ma na celu ochronę nie tylko
przed rakiem szyjki macicy, ale także przed innymi chorobami, wywoływanymi przez wirusa
brodawczaka ludzkiego. Szczepionka dostępna w naszym kraju dopiero od kilku lat znana jest
powszechnie pod nazwa Silgard (w niektórych krajach pod nazwą Gardasil). Warto
zauważyć, że szczepionka ta nie chroni przed nowotworem, ale przed wirusem, który ów
nowotwór wywołuje, a więc zwalcza zagrożenie u samego źródła. Skuteczność jej została
oceniona niemalże na 100%, co oznacza, że daje ona możliwość uniknięcia ryzyka powstania
nowotworu. Zawiera czynniki, które stymulują w organizmie osoby zaszczepionej produkcję
specjalnych przeciwciał, skierowanych przeciwko czterem typom wirusa HPV: 6, 11, 16 i 18.
Szacunki mówią, że po zastosowaniu szczepionki poziom owych przeciwciał wzrasta
kilkadziesiąt razy5.

Częste infekcje intymne – chlamydioza
Kobiety są szczególnie narażone na infekcje intymne, choć te nie omijają także
mężczyzn. Jedną z często spotykanych jest chlamydioza. Jest to choroba przenoszona drogą
płciową wywołana przez chlamydię. Chlamydia to bakteria atakująca szyjkę macicy kobiety.
Często rozprzestrzenia się na cewkę moczową, jajowody czy jajniki. Może prowadzić do
nawracających infekcji pęcherza, miednicy oraz ciąż pozamacicznych. Chlamydią możemy
także zainfekować gardło poprzez uprawianie seksu oralnego. Zakażenie tą bakterią może
prowadzić także do niepłodności. Najwięcej przypadków zakażeń chlamydią notuje się
co roku w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie narażone są nastolatki oraz młode kobiety.
Przypadkowi partnerzy seksualni oraz brak zabezpieczeń podczas kontaktów seksualnych
prowadza do rozwoju także innych infekcji intymnych.
Chlamydioza w dużej części przypadków występuje bezobjawowo. Do najbardziej
charakterystycznych objawów tej choroby zalicza się ból oraz pieczenie przy oddawaniu
moczu, krwawienie z pochwy, ból w podbrzuszu w trakcie stosunku, a nawet gorączkę czy
opuchliznę szyjki macicy. Bakteria atakuje nie tylko kobiety. Mężczyźni są także narażeni na
jej szkodliwe działanie, które powoduje bezpłodność.

Rozwinięta może prowadzić do

Zespołu Reitera, który w wielu przypadkach kończy się kalectwem. Diagnozy dokonuje się
przy badaniu próbki moczu lub tkanki z narządów płciowych6.
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Pierwszy test wykrywający chlamydię na smartfona
Od wprowadzenia na rynek smartfonów ilość ich użytkowników rośnie z dnia na
dzień. Z dnia na dzień przybywa też aplikacji – tych bardziej i mniej przydatnych w życiu.
Medycyna musi nadążać za osiągnięciami techniki i naturalnie z nich korzystać. Takim
nowoczesnym rozwiązaniem jest pierwszy test DNA, który za pomocą smrtfona wykrywa
chlamydię. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Baltimore opracował pierwszą i zarazem
tanią platformę, która pomoże zdiagnozować zakażenie bakterią. Urządzenie MobiLab działa
na baterie i poprzez zastosowanie kasetki do mikrofluoryzacji pozwala na wykrycie DNA
patogenu w wymazie z narządów płciowych lub próbki moczu. MobiLab ma wielkości kubka
do kawy, ale małe rozmiary kryją prawdziwe mini laboratorium. Sprzęt przygotowuje
odpowiednio próbkę, przeszukuje ją pod kątem materiału genetycznego DNA patogenu
i analizuje. Wszystko jest zintegrowane ze smartfonem, który pozwala użytkownikowi
kontrolować i przetwarzać uzyskane dane z platformy na konkretny wynik testu. To, co musi
zrobić potencjalny pacjent, to dostarczyć próbkę i pobrać aplikację. Porównanie tej
nowoczesnej metody ze stosowanymi obecnie metodami diagnostycznymi potwierdzają jej
czułość, dokładność i skuteczność7.

Nowy produkt wykryje choroby weneryczne
Hoope to pierścień, który ma wykryć choroby weneryczne. Pierścień ten noszony jest
na kciuku. Nie jest to jednak żadna ozdoba, tylko raczej zaawansowane narzędzie
diagnostyczne, stworzone do wykrywania chorób przenoszonych drogą płciową. Urządzenie
poprzez analizę krwi pobieranej przez wysuwaną igłę jest w stanie w czasie poniżej minuty
zdiagnozować obecność bakterii rodzaju chlamydia, czy chorób takich jak kiła, rzeżączka,
rzęsistkowica. Hoope następnie bezprzewodowo przesyła dane do specjalnej aplikacji na
smartfona, która informuj, jaka choroba została wykryta, a także instruuje pacjenta, gdzie
w pobliżu miejsca swego zamieszkania znajdzie lekarza, które się nim zajmie.
Prototyp urządzenia stworzony na Uniwersytecie Stanowym Kolorado wykrywa na
razie tylko choroby przenoszone drogą płciową. Zespół odpowiedzialny za stworzenie tego
urządzenia chce, by diagnozowało ono także alergię, nowotwory, badało poziom cukru we
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krwi oraz stwierdzało ciążę. Urządzenie ma być oferowane za 50 dolarów, w tej cenie
uwzględniono pierścień oraz trzy wymienne kartridże, będące podręcznym laboratorium8.

Wzrasta ilość infekcji przenoszonych drogą płciową
Chorobom przenoszonym drogą płciową sprzyjają szczególnie wakacje. To właśnie po
ich zakończeniu obserwuje się wzrost zakażeń. Unijne statystyki mówią, że na choroby
przenoszone drogą płciową cierpi co trzecia osoba w wieku 15-24 lata. Ta liczba rośnie i to
nie tylko u młodych osób. Dane przedstawione na łamach „Sexually Transmitted Infection”
pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań wśród osób po
45 rok życia. Połowa z nich wywołana jest przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Specjaliści
zaznaczają jednak, że takich zakażeń może być znacznie więcej.
Ogólnopolskie dane są alarmujące. Według czerwcowych informacji Państwowego
Zakładu Higieny, liczba zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową wzrosła o 25
procent w porównaniu z rokiem 2014. Zdiagnozowano pół tysiąca przypadków kiły i dwieście
zachorowań na rzeżączkę. To przypadki potwierdzone. Ile osób choruje i o tym nie wie albo
wstydzi się przyjść do lekarza nie wiadomo9.

WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY
Dla kogo nowe leki w terapii WZW C?
Od 1 lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowy program leczenia WZW C,
dzięki któremu polscy pacjenci będą mieli wreszcie dostęp do pierwszej, nowoczesnej terapii
bezinterferonowej za pomocą tzw. leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym
(DAA – Direct –Acting Antivirals). Terapia, która znalazła się na najnowszej liście leków
refundowanych jest ogromnym przełomem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Jednak przeznaczona jest tylko dla osób zakażonych 1 i 4 genotypem HCV. To prawie 85
procent zdiagnozowanych chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Nowe leki blokują pewne punkty struktury genetycznej wirusa, jego genomu, które są
odpowiedzialne za jego namnażanie. Jeżeli jesteśmy w stanie zablokować dwa-trzy takie
punkty odpowiedzialne za replikację, uzyskujemy stuprocentowa skuteczność – mówi prof.
Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Dodaje, że nowa terapia
w pierwszej kolejności trafi

do pacjentów, którzy najbardziej jej potrzebują, czyli do
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pacjentów z już zaawansowanym włóknieniem wątroby. Potem sukcesywnie będą leczeni
inni10.

Refundacja w październiku
Dopiero w pierwszej połowie października chorzy na wirusowe zapalenie wątroby
typu C bezpłatnie będą mogli skorzystać z terapii bezinterferonowej, choć nowy program
lekowy od początku lipca znalazł się na liście refundacyjnej. Najpierw musiały odbyć się
konsultacje społeczne w sprawie treści zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zarządzenie właśnie zostało wydane. I to ono pozwala wojewódzkim oddziałom NFZ
ogłaszać konkursy. W nich wyłaniane będą szpitale, które mogą stosować tę wyczekiwaną
przez pacjentów terapię. To potrwa jeszcze kilka tygodni11.

Kolejne leki na liście refundacyjnej
W najnowszym wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września,
znajdzie się kolejna terapia przeznaczona do stosowania w przewlekłym wirusowym
zapaleniu wątroby typu C. Terapia ta przeznaczona jest do leczenia pacjentów z genotypem
1b HCV i opiera się na skojarzeniu dwóch leków: daklataswiru i asunaprewiru. Objęcie
refundacją kolejnej terapii bezinerferonowej poszerzy zakres opcji terapeutycznych
i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z WZW C, u których potwierdzono
zakażenie genotypem 1b12.

Trójskładnikowe leczenie dla pacjentów z 2 i 3 genotypem HCV
Ogłoszono wyniki otwartego badania klinicznego fazy III dotyczącego skuteczności
i bezpieczeństwa

stosowania

sofosbuviru

w

połączeniu

z

rybawiryną

bez

lub

z peginterferonem – alfa u pacjentów z marskością wątroby i zakażeniem wirusem HCV
(genotyp 1 i 2). Badanie prowadzono w 80 ośrodkach w Europie, Ameryce Północnej oraz
Australii i Nowej Zelandii.
W sumie między październikiem 2013 a kwietniem 2014 do badania zakwalifikowano
592 pacjentów, w tym 48 osób z genotypem 2 HCV i wyrównaną marskością wątroby, którzy
nie osiągnęli SVR przy wcześniejszych metodach leczniczych oraz 544 pacjentów
10

Wojciech Moskal, Kto jest w grupie ryzyka? Dla kogo nowe leki?, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Tylko
Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r., Wojciech Moskal, Jak opanować wirusa HCV, „Gazeta Wyborcza (Tylko
Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r.
11
Refundacja od lipca, leczenie dopiero w październiku, www.mp.pl z dnia 25.08.2015 r.
12
Kolejna terapia HCV refundowana w programie lekowym, www.mp.pl z dnia 28.08.2015 r.
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z genotypem 3 HCV (w tym 279 osób nieleczonych). Ogółem 219 (37%) chorych miało
wyrównaną marskość wątroby. Odsetek osób wykazujących SVR z genotypem 2 HCV
wynosił 87% i 100% odpowiednio wśród osób leczonych sofosbuvirem i rybawiryną przez 16
i 24 tygodnie oraz 94% wśród osób leczonych 3 lekami przez 12 tygodni . Odsetek osób
z genotypem 3 HCV wynosił 71% i 84% dla leczonych dwoma lekami przez 16 i 24
tygodnie. Terapia potrójna kończyła się sukcesem u 9 % pacjentów.
Wyniki tego badania pokazują, że wśród osób z genotypem 3 HCV połączenie trzech
leków – sofosbuviru, rybawiryny oraz peginterferonu przez 12 tygodni pozwala na
osiągnięcie najlepszych efektów. Wśród osób z genotypem 2 HCV każdy z zastosowanych
schematów prowadził do osiągnięcie wysokiego odsetka SVR13.

III edycja programu wykrywania zakażeń
W województwie kujawsko –pomorskim rozpoczęła się trzecia edycja Programu
Wykrywania Zakażeń WZW B i C. Do programu mogą przystąpić mieszkańcy województwa
kujawsko-pomorskiego

z

terenów

samorządów

terytorialnych,

które

biorą

udział

w programie. Świadczenia udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie po okazaniu dowodu
osobistego. Program kierowany jest do osób, u których nigdy nie oznaczono ag HBS i anty
HCV, nie stwierdzono wcześniej WZW B , WZW C, nie były leczone z powodu WZW B
i WZW C. Celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażeń HBV i HCV oraz
zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania tym zakażeniom14.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w sierpniu 2015 r.
1. Baranowska – Szczepańska M., Edukacja może oswoić strach i uprzedzenie, „Polska –
Głos Wielkopolski (Magazyn Rodzinny)” z dnia 08.08.2015 r.
2. Baranowska – Szczepańska M., Mogę żyć zupełnie normalnie, o ile społeczeństwo mi
na to pozwoli, „Polska – Głos Wielkopolski (Magazyn Rodzinny)” z dnia 08.08.2015r.
3. Bezpłatne badania, www.um.pabianice.pl z dnia 25.08.2015 r.
4. Bezpłatne badania w Brodnicy, „Czas Brodnicy” z dnia 14.08.2015 r.

13

Sofosbuvir z rybawiryną i peginterferonem alfa u pacjentów z genotypem 2 i 3 HCV, www.termedia.pl z dnia
25.08.2015 r.
14
Dorota Kowalewska, Powstrzymaj WZW, „Express Bydgoski” z dnia 03.08.2015 r.
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5. Będzie okazja przebadać się, „Gazeta Pomorska – Grudziądz” z dnia 10.08.2015 r.
6. Blikowska Janina, Pozew za szczepionki, „Rzeczpospolita” z dnia 24.08.2015 r.
7. Cholewińska – Szymańska Grażyna, Zapalenie wątroby, „SHOW” z dnia 10.08.2015r.
8. Cieśla Joanna, Seks bez sensu, „Polityka” z dnia 12.08.2015 r.
9. Często spotykane infekcje intymne – chlamydioza, www.menopauza.pl z dnia
12.08.2015 r.
10. Czy jest możliwość, abym miała HPV w jamie ustnej?, www.portal.abczdrowie,pl z
dnia 21.08.2015 r.
11. Czy Polska, wzorem Czech, będzie płacić za powikłania po szczepieniach?
www.termedia.pl z dnia 21.08.2015 r.
12. Darmowe leczenie w Szczecinie, www.wiadomosci.onet.pl z dnia 31.08.2015 r.
13. Dejmek Dorota, Seks – groźne choroby intymne, „Express Bydgoski (dodatek: Zawsze
Zdrowie)” z dnia 14.08.2015 r.
14. Ekspert: szczepionki są bezpieczne. Nie ma dyskusji, www.polskieradio.pl z dnia
26.08.2015 r.
15. Fedorowicz Małgorzata, Chorzy czekają, a urzędnicy się nie spieszą, „Nowa Trybuna
Opolska” z dnia 05.08.2015 r.
16. Folkman Anna, Postępy w terapii HCV. Wyleczą za darmo, „Głos Szczeciński” z dnia
31.08.2015 r.
17. Habuz

Magdalena, Pierwszy test

wykrywający

chlamydię na

…smartfona,

www.biotechnologia.plz dnia 06.08.2015 r.
18. Hoope: pierścień, który wykryje choroby weneryczne, www.technowinki.onet.pl z dnia
26.08.2015 r.
19. Karwowska Anita, Prezydent zablokuje szczepionki?, „Metro” z dnia 25.08.2015 r.
20. Karwowska Anita, Terlikowscy kontra HPV, „Metro” z dnia 10.08.2015 r.
21. Kasperek Karolina, Z wirusem brodawczaka ludzkiego możemy walczyć. Mamy
szczepionkę, „Tygodnik Poradnik Rolniczy” z dnia 23.05.2018 r.
22. Kolejna terapia HCV refundowana w programie lekowym, www.mp.pl z dnia
28.08.2015 r.
23. Kowalewska Dorota, Powstrzymaj WZW, „Express Bydgoski” z dnia 03.08.2015 r.
24. Kowalski Krzysztof, Lekarstwa spod wody, „Rzeczpospolita” z dnia 06.08.2015 r.
25. Lisowska Katarzyna, Już potrafimy leczyć chorych z HCV, to przełom,
www.rynekzdrowia.pl z dnia 05.08.2015 r.
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26. Lisowska Katarzyna, Lekarze: HCV będzie można wyleczyć, www.rynekaptek z dnia
05.08.2015 r.
27. Markowicz Agata, Ludzie zbyt mało wiedza o tej chorobie, „ Gazeta Współczesna
(dodatek: Zawsze Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r.
28. Markowicz Agata, Ludzie zbyt mało wiedza o tej chorobie, „Kurier Poranny(dodatek:
Zawsze Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r.
29. Mieszkańcy mogą bezpłatnie przebadać się w kierunku zapalenia wątroby typu B i C,
„Gazeta Pomorska – Grudziądz” z dnia 04.05.2015 r.
30. Moraniec Anna, Więcej przymusowych szczepień? Jest ryzyko, musi być wybór,
„Super Nowości” z dnia 18.08.2015 r. „Super Nowości” z dnia 18.08.2015 r.
31. Moskal Wojciech, Jak opanować wirusa HCV, „Gazeta Wyborcza (dodatek: Tylko
Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r.
32. Moskal Wojciech, Kto jest w grupie ryzyka? Dla kogo nowe leki?, „Gazeta Wyborcza
(dodatek: Tylko Zdrowie)” z dnia 12.08.2015 r.
33. Na celowniku: HIV, [w:] Małgorzata Urbańska, Proszę wstać! Nauka idzie!, „Angora”
z dnia 09.08.2015 r.
34. Oleksik Katarzyna, Ryzykowny, znaczy lepszy? Dlaczego pociąga nas niebezpieczny
seks?, www.msn.com z dnia 13.08.2015 r.
35. Pojechali na wakacje, przywieźli wstydliwą chorobę, www.kobieta.fakt.pl z dnia
13.08.2015 r.
36. Prezerwatywy w sprayu. Kiedy trafią do Polski?, www.se.pl z dnia 04.05.2015 r.
37. Profilaktyka zakażeń wirusem HPV – nowy program zdrowotny w Małopolsce,
www.malopolskie.tv z dnia 10.08.2015 r.
38. Przełom w leczeniu zakażeń HCV, „Na Żywo” z dnia 13.08.2015 r.
39. Refundacja od lipca, leczenie dopiero w październiku, www.mp.pl z dnia 25.08.2015
r.
40. Sarniewicz Karolina, Letnie romanse intelektualne, „Gazeta Współczesna (dodatek:
Magazyn Przedweekendowy)” z dnia 20.08.2015 r.
41. Sarniewicz Karolina, Wakacyjny romans może mieć wymiar intelektualny, „ABC”
z dnia 12.08.2015 r.
42. Sieradzki Hubert, Przetestuj wątrobę, „Na Żywo” z dnia 20.08.2015 r.
43. Skomra Sławomir, Długo niezapomniana pamiątka z wakacji, „Polska – Kurier
Lubelski (dodatek: Magazyn)” z dnia 21.08.2015 r.
44. Skorzystaj z darmowych badań, „Super Tydzień Chełmski” z dnia 17.08.2015 r.
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45. Sprawdź, czy twoja wątroba jest zdrowa, „Gazeta Pomorska – Grudziądz” z dnia
07.08.2015 r.
46. Stanisławska Aleksandra, Człowiek, który kupuje dobro, „Gazeta Wyborcza (Nauka
Dla Każdego) z dnia 25.08.2015 r.
47. Startek Marcin, Bezpłatne badania w kierunku zapalenia wątroby typu C,
www.progresja.slupsk.pl z dnia 04.08.2015 r.
48. Szczepienia dziewcząt, www.elk.gmina.pl z dnia 12.08.2015 r.
49. Szczepienie przeciwko HPV także dla dorosłych, www.kafeteria.pl z dnia 03.08.2015 r.
50. Szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy – poznaj fakty, www.kobieta.onet.pl z dnia
31.08.2015 r.
51. Testy na HIV i HCV dla dawców komórek rozrodczych, www.zdrowie.abc.com.pl z
dnia 24.08.2015 r.
52. Tokarski Łukasz, Lista leków refundowanych po konsultacjach społecznych. Dobre
informacje dla chorych na WZW C…, www.medexpress.pl z dnia 27.08.2015 r.
53. Zapraszamy na bezpłatne badania, www.opoczno.pl z dnia 27.08.2015 r.
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