Raport nr 5/2015
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i Interneciew maju 2015 roku.

WPROWADZENIE
Maj to miesiąc, w którym co roku obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci
o Zmarłych na AIDS. W tym dniuczcimy pamięć tych, którzy z powodu AIDS odeszli. Tylko
w Warszawie zorganizowano happening upamiętniający zmarłych na AIDS. Ani w prasie, ani
w Internecie nie znalazły się wzmianki z obchodów w innych miejscowościach w kraju.
W tematyce HIV/AIDS zwrócono uwagę na problem praw osób homoseksualnych do
bycia dawcami krwi, o których wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Pisano też o dramatycznej sytuacji epidemiologicznej w Rosji oraz o wzroście zakażeń HIV
i kiły w USA. Inny ważny problemem, którym zajęli się dziennikarze, to niski poziom wiedzy
młodych ludzi na temat HIV/AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową, który – jak
twierdzą eksperci - niewątpliwie jest przyczyną wzrostu zakażeń HIV i chorób wenerycznych
w tej grupie wiekowej.
W tym miesiącu przedstawiono też wyniki badań szczepionek przeciwko HPV, które
potwierdzają ich skuteczność w profilaktyce walki z nowotworem szyjki macicy oraz innymi
nowotworami wywoływanymi przez HPV. Jak co miesiąc, szczególnie na łamach lokalnych
stron internetowych, odnotowano też przeprowadzenie przez miasta i gminy, w ramach
programów zdrowotnych, szczepień przeciwko HPV (Tychy, Suwałki, Włoszczowa,
Gostynin, Bytów, Koszalin, Swarzędz, Leszno, Siemianowice Śląskie).
Lokalne dzienniki i portale poinformowały o pierwszej przeprowadzonej w Polsce
w Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Szczecinie terapii nowymi lekami zwalczającymi
bezpośrednio HCV - wirus odpowiedzialny za WZW C. W ramach profilaktyki WZW C
rozpoczęła się w całej Polsce akcja pod hasłem „Test na HCV – prosty krok do zdrowia!”.
Publikacje dotyczące HIV/AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz
wirusowego zapalenia wątroby, stanowiące źródło niniejszego raportu, ukazały się w 18
tytułach prasowych (20 publikacji), wśród których tylko dwa tytuły drukowały więcej niż
jedną informację na ten temat ( Głos Szczeciński - 2 , Gazeta Wyborcza - 2). Pozostałe - 33
pochodzą z Internetu.
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EIDEMIOLOGIA
Wzrost zakażeń w Rosji
Kiedy (według ostatniego raportu UNAIDS) w Europie, Australii, Ameryce, a nawet
Afryce Subsaharyjskiej liczba zachorowań na AIDS spada, to w tym samym czasie wskaźniki
zachorowań w Rosji bezlitośnie rosną. Wadim Pokrowski, szef Centrum AIDS w Moskwie,
twierdzi, że to już narodowa katastrofa. Według oficjalnych, mocno zaniżonych, danych
obecnie z wirusem HIV żyje w Rosji około miliona osób. Tylko w ubiegłym roku liczba
zakażonych wzrosła o 90 tysięcy. Pokrowski jest zdania, że na opanowanie zjawiska nie
pozwala obecna ideologia państwowa i rosnąca rola Kościoła prawosławnego. W ciągu
ostatnich pięciu lat konserwatywne podejście doprowadziło do podwojenia liczby zakażonych
HIV. Kiedy szef Centrum AIDS apelował o wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach,
sprzeciwił się temu komisarz praw dziecka, a szefowa komisji zdrowia w moskiewskiej radzie
miasta oskarżyła go o działania przeciw narodowym interesom.
Tymczasem każdego dnia HIV zakaża się od swoich partnerów 80-100 Rosjanek,
najwięcej w wieku 25-35 lat.Prawie 60 proc. seropozytywnych Rosjan zakaża się przez
zanieczyszczone igły i strzykawki. Leczenie osób przyjmujących dożylnie środki
psychoaktywne popularnym na Zachodzie metadonem w Rosji jest zabronione. Używanie
i dystrybucja metadonu może skutkować nawet 20-letnim wyrokiem więzienia1.

USA – epidemia HIV i kiły
W USA panuje epidemia zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciowa i HIV.
Departament zdrowia stanu Rhode Island alarmuje, że w Nowej Anglii liczba zakażeń kiłą
wzrosła niemal o 80 proc., a HIV o ponad 30 proc. Departament obliczył, że pomiędzy
rokiem 2013 a 2014 liczba zakażeń kiłą zwiększyła się o 79 proc., rzeżączką o 30 proc., HIV
o 33 proc.
Według Departamentu chorobom sprzyja Internet – media społecznościowe
ułatwiające umawianie się na randki. Aranżowanie często anonimowych stosunków
seksualnych, nieużywanie prezerwatyw, zbliżenia z wieloma partnerami i uprawianie seksu
pod wpływem alkoholu i narkotykówto główne czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się
zakażeń. Najbardziej narażeni na zakażenia są geje oraz biseksualni mężczyźni. W grupie

1

Rosyjska katastrofa, „Angora” z dnia 31.05.2015 r.

2

podwyższonego ryzyka są też Afroamerykanie, mężczyźni pochodzenia hiszpańskiego oraz
nastolatki2.

ASPEKTY SPOŁECZNE
Młodzi uważają, że AIDS ich nie dotyczy
Na antenie polskiego radia dyskutowano na temat niskiego poziomu wiedzy ludzi
młodych na tematHIV/AIDS. Z badań wynika, że mimo upływu czasu, wciąż niewiele wiemy
o HIV/AIDS – co drugi Polak uważa, że HIV można zakazić się prze dotyk, a tylko 9 proc.
Polaków przynajmniej raz w życiu zrobiło test w kierunku HIV. Eksperci alarmują, że młodzi
ludzie coraz mniej boją się HIV. Uważają, że to oklepany temat, ale mylą im się pojęcia i nie
wiedzą, jak mogą się zakazić. Eksperci z Centrum Edukatorów Seksualnych Ponton uważają,
że niski poziom wiedzy w tym zakresie to nie jest tylko wina młodzieży. Z prowadzonych
przez Ponton badań wynika, że ponad połowa uczniów nigdy nie miała lekcji poświęconej
HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.
Alarmujące są także statystyki. W przychodniach notuje się coraz więcej zakażeń
u osób poniżej 20. roku życia, czyli u osób, które urodziły się już w dobie HIV i o wirusie
powinni wiedzieć wszystko. Zaproszeni do studia goście – przedstawiciele Fundacji Edukacji
Społecznej i Centrum Edukacji Seksualnej Ponton – zwrócili uwagę na fakt, że w świecie
ludzi młodych nadal funkcjonują stereotypy dotyczące HIV/AIDS, a oni sami uważają, że ten
problem ich nie dotyczy. Tłumaczyli także jak budować relacje z zakażonym partnerem
i informowali, gdzie szukać pomocy3.

DZIAŁANIA PRFILAKTYCZNE
Happening upamiętniający zmarłych na AIDS
W trzecią niedzielęmaja co roku, na całym świecie, obchodzony jest Dzień Pamięci
o Zmarłych

na

AIDS.

W

Warszawie na

„patelni”

przy stacji

metra Centrum

zorganizowanohappening poświęcony osobom zmarłym na AIDS. W ramach happeningu
zaprezentowano fotopatchwork upamiętniający zmarłych na AIDS. To zdjęcia 100 osób,
solidaryzujących się z osobami, które odeszły.

2

USA : rośnie liczba zakażeń chorobami wenerycznymi i wirusem HIV, www.rynekzdrowia.pl z dnia 27.05.2015
r.
3
AIDS – młodzi uważają, że to ich nie dotyczy!, www.polskieradio.pl z dnia 12.05.2015 r.

3

W Polsce liczba osób zakażonych HIV rośnie. Najwięcej nowych zakażeń odnotowuje
się w grupie wiekowej poniżej 30. roku życia. Wynika to z obniżenia wieku inicjacji
seksualnej, ale też z większej niż kiedyś tendencji młodych ludzi do podejmowania
ryzykownych zachowań. Dlatego w czasie obchodów Dnia Pamięci o Osobach Zmarłych na
AIDS położono szczególny nacisk na profilaktykę i edukację. W czasie happeningu
wolontariusze Zjednoczenia Pozytywni w Tęczyrozdawali prezerwatywy przymocowane do
magnetycznej tablicy z adresem strony edukacji www.leczhiv.pl4.

Trzeci etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
Swoją wiedzę na temat ludzkiego wirusa niedoboru odporności będzie prezentować 42
gimnazjalistów z województwa podlaskiego. Uczniowie zmierzą się z tematem już po raz
trzeci. Olimpiada zgodnie z formułą przebiega etapowo: poziom szkolny, powiatowy i
wojewódzki. Celem konkursu jest m.in. poszerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat
zapobiegania zakażeniom HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową oraz
kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Organizatorami olimpiady sąWojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w
Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalny OśrodekPolityki
Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd miejski w Białymstoku oraz Polskie
towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Białymstoku5.

ASPEKTY PRAWNE
UE- Trybunał Sprawiedliwości o prawie homoseksualistów do bycia dawcami krwi
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postawił na tej samej płaszczyźnie
zdrowie pacjentów, którym przeprowadza się transfuzję, co prawo homoseksualistów do
bycia dawcami. Sędziowie TS orzekli, że do sądów krajowych należy ocena, czy sytuacja
epidemiologiczna

w

ich
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wykluczenie

z
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homoseksualistów. Sędziowie krajowi muszą przy tym brać pod uwagę badania, z których
wynika, czy mężczyźni o takiej orientacji są w tym państwie szczególnie narażeni na
zakażenie HIV.
Wyrok Trybunału nie dał stanowczej odpowiedzi na pytanie o możliwość oddawania
krwi przez homoseksualistów stanowiących – jak dowiodła Komisja Europejska – grupę
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najwyższego ryzyka zakażenia HIV. Trybunał, zalecając sądom krajowym badanie
okoliczności konkretnego przypadku, postawił na tym samym poziomie zakaz dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną i nakaz przestrzegania wysokiego poziomu ochrony
zdrowia biorców krwi oraz preparatów krwiopochodnych6.

Czy FDA pozwoli osobom homoseksualnym oddawać krew?
Obowiązujący w USA od 32 lat zakaz dobrowolnego oddawania krwi przez
homoseksualistów może już wkrótce przestać obowiązywać. Zgodnie z obietnicą prezydenta
Obamy, Federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) chce zmienić swoją politykę.
Powodem wprowadzonego w 1983 roku zakazu było zagrożenie zakażeniem HIV.
Mężczyźni mający kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM) wciąż wymieniani są
jako osoby szczególnego ryzyka, wśród których co roku odnotowuje się zdecydowanie
najwięcej nowych przypadków zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, kiłę i inne choroby
przenoszone drogą płciową oraz WZW.
Zgodnie z opublikowanymi nowymi wytycznymi FDA zakaz dotyczyłby tylko tych
mężczyzn, którzy mieli ryzykowne zachowania seksualne w ostatnim roku. Kraje, w których
krwiodawcami mogą być homoseksualiści, a w których wymagana jest roczna abstynencja
seksualna to: Argentyna, Australia, Brazylia, Węgry, Japonia, Szwecja i Wielka Brytania.
Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) podało, że w 2013 roku liczba
zakażonych HIV osiągnęła rozmiary epidemii. Homoseksualni i biseksualni mężczyźni
pozostają w epicentrum epidemii HIV/AIDS. CDC podało też, że podczas gdy
homoseksualiści stanowią niewielki procent populacji mężczyzn (4 proc.), to jednak wśród
MSM obserwuje się wzrost o trzy czwarte zakażeń HIV. W 2010 roku przypadło na nich
prawie dwie trzecie (63 proc.) wszystkich nowych zakażeń HIV. CDC odnotowało wyraźny
wzrost zakażeń HIV wśród najmłodszych homoseksualistów w wieku od 13 do 24 lat. Liczba
zakażonych wzrosła z 7 tys.200 w 2008 roku do 8 tys. 800 w 2010 roku (22 proc.)7.
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INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
W Polsce coraz więcej nastolatków z chorobami przenoszonymi drogą płciową
Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że coraz więcej dziewcząt i chłopców
w Polsce rozpoczyna współżycie seksualne w wieku 15 lat. Coraz częściej trafiają do szpitala
z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prof. Andrzej Kaszuba z Kliniki Dermatologii
i Wenerologii z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówi, że jeżeli coraz częściej do szpitala
trafiają 14, 15 – latki z chorobą przenoszoną drogą płciową, to należy uznać, że takich
przypadków jest dużo więcej, bo kiedyś w ogóle nie było takich zachorowań, chorowały
głównie osoby dorosłe.
Nastolatki coraz częściej decydują się na uprawianie seksu oralnego czy analnego.
Wydaje im się, że jest bezpieczniejszy, pozwala zachować dziewictwo i chroni przed
niechcianą ciążą. Świadczy to o niskiej świadomości seksualnej wśród młodych ludzi.
Ostatnie badania, opisujące szerzej tendencje seksualne nastolatków, pojawiły się
w 2011 roku. Wtedy w grupie badanych od 15 do 17 lat stosunki dopochwowe odbyła co
trzecia dziewczyna i co piąty chłopiec. Stosunki oralne i analne miała średnio co dziesiąta
dziewczyna, chłopcy są w tej grupie nieliczni. Z zeszłorocznych badań przeprowadzonych na
zlecenie jednej zfirm farmaceutycznych wynika, że połowa nastolatków uprawiających seks
robi to bez zabezpieczenia.
Życie seksualne nastolatków w Polsce to wciąż temat tabu. Rozmawia się o tym
rzadko. Brakuje aktualnych badań. Tymczasem eksperci ostrzegają, że problem narasta8.

Badania potwierdzające skuteczność szczepionek
Dziewięć lat minie we wrześniu 2015 roku od daty, kiedy Komisja Europejska wydała
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej Unii Europejskiej preparatu Silgard – 4 walentnej szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11, 16 i 18.
Rok później, w 2007 roku, pod nazwą handlową Cervarix na polskim rynku pojawiła się
kolejna, tym razem 2-walentna szczepionka przeciwko HPV typu 16 i 18.
W licznych badaniach z randomizacją wykazano dużą skuteczność szczepionek
w zapobieganiu rozwojowi zaawansowanych zmian dysplastycznych (przedrakowych) szyjki
macicy u niezakażonych kobiet, a wprowadzone w wielu krajach programy powszechnych
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szczepień nastoletnich dziewcząt dostarczają pierwsze dowody na populacyjną efektywność
wobec patologicznych zmian wywołanych zakażeniem HPV9.

Najnowsze badania potwierdzają także skuteczność 9-walentnej szczepionki przeciwko
HPV – Gardasil – 9. Naukowcy z siedmiu ośrodków, autorzy opublikowanej w „Journal of
the National Cancer Institute” pracy przedstawiają duży potencjał tej szczepionki. Według
nich zaszczepienie wszystkich dzieci w wieku 11-12 lat może zapobiec 80 proc. nowotworów
szyjki macicy. Szczepienie może też mieć znaczenie w obniżeniu liczby innych związanych
z wirusem nowotworów tj. sromu, pochwy, penisa, odbytu, jamy ustnej i gardła. W sumie
badacze obliczyli 11,1 proc. wzrost skuteczności ochrony w porównaniu do Gardaslilu
i Cervarixu.
Tymczasem naukowcy z Vrije Universiteit Amsterdam na podstawie danych
epidemiologicznych sprawdzili wpływ stosowanych już szczepień na ryzyko chorób
nowotworowych mężczyzn. Rozpowszechnienie szczepień pomaga uchronić ich przed
nowotworami. Według analizy, przed wprowadzeniem szczepień, związane z wirusem
nowotwory powodowały utratę 15 lat życia skorygowanego z jego jakością (QALY) na tysiąc
mężczyzn. Ta liczba spadłaby o 37 proc. przy utrzymaniu obecnego odsetka szczepionych
dziewcząt wynoszącego 60 proc. Jednak, aby dodatkowo uniknąć jednego nowotworu
u mężczyzn, należałoby szczepić aż ośmiuset chłopców. Podawanie szczepionkichłopcom
okazuje się mało efektywne. Jeśli szczepieniami objęto by 90 proc. dziewcząt, liczba QALY
mężczyzn spadłaby o 66 proc. W tym wypadku, aby uniknąć dodatkowo jednego przypadku
nowotworu, należałoby przeprowadzić aż 1700 szczepień chłopców.
Uczeni zwracają uwagę, że te liczby są znacznie mniej atrakcyjne w porównaniu do
tych, które przyczyniły się do wprowadzenia szczepień dla dziewcząt, aby chroniły je przed
rakiem szyjki macicy10.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
W Szczecinie przetestowano nową terapię
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie pacjentom z WZW C podano
nowoczesną terapię. W terapii zastosowano nowe leki bezpośrednio oddziaływujące na
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wirusa. To środki, które w 2014 roku zostały zarejestrowane i dopuszczone do sprzedaży w
USA i Europie. Są one jednakbardzo drogie i na razie nie są refundowane w Polsce.
Dyrekcja szpitala przyjęła darowiznę od firm, dokonała zakupu promocyjnego leku oraz
wyraziła zgodę na przystąpienie chorych do leczenia w ramach programu eksperymentalnego,
zwanego commpasionate use. Wybrano pacjentów, którzy wcześniej bez powodzenie przeszli
terapię standardową, takich, którzy mają przeciwwskazania do dotychczas stosowanego
leczenia, osoby bardzo chore, które oczekują na przeszczepienie lub takie, które są po
przeszczepieniu wątroby i grozi im retransplantacja.
Prof. Marta Wawrzynowicz – Syczewska z oddziału chorób zakaźnych mówi, że
niebawem

będzie

wiadomo,

czy

to

leczenie

zakończyło

się

całkowitym

powodzeniem.Wstępne wynikisą bardzo obiecujące. Zdecydowanie u większości pacjentów
poddanych terapii nowymi lekami w trakcie leczenia lub bezpośrednio po nim HCV jest
ujemny. Teraz należy poczekać na wyniki okresu obserwacyjnego po zakończonej terapii.
Profesor dodaje, że jest nadzieja, że w przyszłości, dzięki nowoczesnemu leczeniu, problem
terapii zakażeń wywołanych HCV, jeżeli nie całkowicie zniknie z mapy Polski, to
przynajmniej diametralnie się zminimalizuje.
Na razie nie wiadomo, kiedy ta eksperymentalna terapia będzie powszechnie dostępna
w Polsce. Od tego roku testowane w Szczecinie leki są już dostępne na terenie Unii
Europejskiej11.

WZW C a ciąża
Za wirusowe zapalenie wątroby typu C, odpowiedzialny jest wirus HCV, który
podstępnie niszczy wątrobę, nie dając przy tym przez długi czas żadnych niepokojących
objawów. Należy na niego uważać, zwłaszcza w czasie ciąży, gdyż prowadzi do szczególnie
niebezpiecznych następstw.
Ogólnie można powiedzieć, że do zakażenia HCV może dojść tam, gdzie
wykonywane są zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek. Wyjątkowo rzadko dochodzi do
zakażeń poprzez kontakty płciowe z osobą zakażoną. Istnieje również ryzyko zakażenia płodu
przez chora matkę. Na szczęście ryzyko przeniesienia wirusa z matki na płód jest niewielkie.
Zachorowania na WZW C wewczesnej ciąży nie stanowi poważniejszego ryzyka poronienia.
Jednak zakażenia i zachorowanie w późniejszym okresie ciąży oznacza większe ryzyko
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porodu przedwczesnego, obumarcia płodu lub śmierci noworodka. Wirusowe zapalenie
wątroby typu C rozpoznaje się na podstawie wyników laboratoryjnych, zwłaszcza prób
wątrobowych. Zakażenie HCV u ciężarnej można podejrzewać, obserwując takie objawy, jak
dolegliwości ze strony układu pokarmowego czy bóle stawowe.
Aby uchronić kobietę w ciąży przed groźnymi konsekwencjami tej choroby, do 10.
tygodnia ciąży wykonuje się badanie na obecność przeciwciał anty HCV – pojawiają się one
u osób, które miały kontakt z wirusem. Jeżeli zostaną one wykryte, przeprowadza się test na
obecność samego wirusa. W przypadku, gdy u ciężarnej stwierdza się zakażenie HCV, należy
podczas ciąży w miarę możliwości unikać wykonywania zabiegów niosących ryzyko
mieszania się krwi kobiety z krwią dziecka. Jest to jedyny sposób zapobiegania zakażeniu
płodu, gdyż nie powstała jeszcze szczepionka przeciwko WZW C, a leczenie jakie jest zwykle
stosowane w przypadku zakażonych nie może być stosowane podczas ciąży. Matkę leczy się
dopiero po urodzeniu dziecka. Kobiety zakażone HCV mogą bezpiecznie karmić piersią12.

Zrób test na HCV
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) przenosi się z krwią osoby zakażonej po jej
wniknięciu do krwioobiegu innej osoby. Na świecie żyje 160 mln osób z wirusem HCV.
Szacuje się, że w Polsce zakażonych jest 230 tys. osób, spośród których tylko 30 tys. zostało
zdiagnozowanych. Zatem aż 200 tys. osób nie jest świadomych zakażenia wirusem, który
niszczy wątrobę. Te osoby mogą nieświadomie zakażać innych. Tymczasem Polacy nie robią
testów na HCV. Potwierdza to badanie TNS OBOP, które wykazało, że choć prawie 81 %
Polaków było w sytuacji, w której mogli zakazić się HCV, tylko 16 % z nich wykonało test
anty-HCV.
Aby przekonać się, czy mieliśmy kontakt zHCV wystarczy zrobić badanie na
obecność we krwi przeciwciał anty – HCV. Do profilaktyki zachęca akcja „Test na HCV –
prosty krok do zdrowia”. Celem akcji jest zachęcenie Polaków do wykonywania badań
diagnostycznych sprawdzających obecność we krwi przeciwciał anty –HCV oraz edukacja na
temat WZW C, w tym dróg zakażenia, przebiegu i odległychskutków zakażenia. W ramach
akcji powstały plakaty i ulotki informacyjno - edukacyjne zachęcające do wykonania testu
oraz pokazujące sytuacje, w których może dojść do zakażenia.
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Akcja organizowana jest w partnerskiej współpracy Fundacji „Gwiazda Nadziei”,
ogólnopolskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z chorobami wątroby oraz
firmy AbbVie Polska Sp. z o.o. Honorowym patronatem akcję objęły: Polska Grupa
Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Polskie Towarzystwo
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych13.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i Internecie w maju 2015 r.
1. AIDS – młodzi uważają, że to ich nie dotyczy!, www.polskieradio.pl z dnia 12.05.2015 r.
2. Amerykańska FDA pozwoli homoseksualisto oddawać krew po warunkiem, że zachowają
roczną abstynencję seksualną, www.pch24.pl z dnia 13.05.2015 r.
3. Aż 84 proc. pacjentów zakaziło się HCV w polskich placówkach ochrony zdrowia,
„Praktyka Lekarska” z dnia 01.05.2015 r.
4. Bezpieczny seks – jakie są zasady?, www.msn.pl z dnia 07.05.2015 r.
5. Bezpłatne badania HPV, www.wolsztyn.pl z dnia 05.05.2015 r.
6. Bezpłatne szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV) – zapraszamy na
spotkanie, www.swarzedz.pl z dnia 07.05.2015 r.
7. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek, www.24tp.pl z dnia 14.05.2015 r.
8. 14 – latki z chorobami wenerycznymi. ”Wierzchołek góry lodowej”, www.tvn24.pl
z dnia 01.05.2015 r.
9. Darmowe szczepienia, „ABC” z dnia 15.05.2015 r.
10. Do 15 czerwca szczepienie przeciwko HPV, www.suwalki24.pl z dnia 24.05.2015 r.
11. Eichler Maria, Lepiej sprawdzić, czy ten wirus jest w naszej krwi, „Gazeta Pomorska –
Chojnice” z dnia 04.05.2015 r.
12. EMA: nie łączyć amiodaronu z lekami przeciwko WZW C, www.rynekaptek.pl z dnia
04.05.2015 r.
13. Epidemia chorób wenerycznych w katolickim liceum, www.fakt.pl z dnia 08.05.2015 r.
14. Folkman Anna, Od 1 maja pojawił się nowy lek w terapii WZW C, „Głos Szczeciński” z
dnia 04.05.2015 r.
15. Folkman Anna, Przetestowali nową terapię. Pacjenci pozbyli się wirusa, „Głos
Szczeciński” z dnia 04.05.2015 r.
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16. Góralska Monika, Wirusowe zapalenie wątroby typu C a ciąża – groźny wirus HCV,
www.wciazy.familie.pl z dnia 05.05.2015 r.
17. Gurba Andrzej, Szczepionki dla 12 – latek na HPV, „Głos Pomorza –Słupsk” z dnia
04.05.2015 r.
18. HCV, www.portal.abczdrowie.pl z dnia 08.05.2015 r.
19. Jak bardzo chronią szczepionki przeciwko HPV?, www.pulsmedycyny.pl z dnia
13.05.2015r.
20. 1,4 miliona zachorowań na zapalenie wątroby typu B notuje się na całym świecie każdego
roku, „VIVA” z dnia 07.05.2015 r.
21. Kielczanki nie szczepią się przeciwko wirusowi HPV, www.radio.kielce.pl z dnia
11.05.2015 r.
22. Konferencja ”Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z wirusowym zapaleniem
wątroby typu C”, www.lazarski.pl z dnia 05.05.2015 r.
23. Kosior Iwona, Darmowe szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek z Lublina,
www.centrum.fm z dnia 13.05.2015 r.
24. Koszalin: szczepienia blisko 350 trzynastolatek, www.koszalininfo.pl z dnia 05.05.2015 r.
25. Kurkuma na raka, „Do Rzeczy” z dnia 04.05.2015 r.
26. Kuźnik Grażyna, Nie szczepią córek przeciwko rakowi, bo zaczną zadawać się z
chłopakami, „Gazeta Lubuska (dodatek: Ekstra magazyn)” z dnia 07.05.2015 r.
27. Lublin sfinansuje szczepienia zapobiegające rakowi, www.portalsamorządowy.pl z dnia
14.05.2015 r.
28. Lurka Kristian, Nielimitowane badania cytologiczne i HPV, „Polska – Głos Wielkopolski”
z dnia 25.05.2015 r.
29. Mysłowice

rozpoczynają

program

walki

z

rakiem

szyjki

macicy,

www.portalsamorzadowy.pl z dnia 14.05.2015 r.
30. Nadzieja dla chorych na WZW typu C. Nowe leki usuwają wirusa HCV z organizmu,
www.wiadomosci.gazeta.pl z dnia 07.05.2015 r.
31. Nastały – Ratusińska Anna, Krajowe Centrum ds.AIDS zaprasza organizacje pozarządowe
do współpracy, www.kalendarz.ngo.pl z dnia 08.05.2015 r.
32. Niedzielska – Jakubczyk Dobromiła, Homoseksualizm a bycie dawcą krwi, „Dziennik
Gazeta Prawna (Najważniejsze Orzecznictwo)” z dnia 28.05.2015 r.
33. Pochrzęst – Motyczyńska Agnieszka, Pacjenci zakażeni HIV szukają pomocy w stolicy,
„Gazeta Wyborcza –Warszawa” z dnia 16.05.2015 r.
34. Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS, www.grajewo24.pl z dnia 06.05.2015 r.
35. Promocja tramwaju , zwanego pożądaniem, www.poznan.pl z dnia 16.05.2015 r.
36. Rosyjska katastrofa, „Angora” z dnia 31.05.2015 r.
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37. Ruszają szczepienia, „Tygodnik Płocki” z dnia 19.05.2015 r.
38. Ruszają szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, www.leszno.pl z dnia
11.05.2015 r.
39. Sas Maciej, Bakterie nie są tak durne, jak nam się wydaje. Potrafią się uczyć, „Nowości
(dodatek: Magazyn) z dnia 08.05.2015 r.
40. Siemianowice Śląskie: wkrótce rusza szczepienia przeciwko HPV. Jest wykonawca,
www.dziennikzachodni.pl z dnia 11.05.2015 r.
41. Szczecin. Polska – wirus HCV wywołujący zapalenie wątroby typu C może wkrótce przejść
do historii…, www.losyziemi.pl z dnia 04.05.2015 r.
42. Szczepią za darmo dziewczynki na raka, www.katowice.gazeta.pl z dnia 26.05.2015r.
43. Ściubisz Małgorzata, Dobrego złe początki? O barierach we wdrażaniu szczepień
przeciwko HPV, www.mp.pl z dnia 11.05.2015 r.
44. Targaszewska Sylwia, Na co torunianie chorowali w zeszłym roku? ,”Gazeta WyborczaToruń” z dnia 02.05.2015 r.
45. Test na HCV- prosty krok do zdrowia!, www.ziolowe.pl z dnia 28.05.2015 r.
46. Tramwaj zwany pożądaniem we Wrocławiu. Studenci rozdadzą prezerwatywy i ulotki,
www.gazetawroclawska.pl z dnia 08.05.2015 r.
47. Trzeci etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, www.wrotapodlasia.pl z dnia
14.05.2015 r.
48. USA:

rośnie

liczba

zakażeń

chorobami

wenerycznymi

i

wirusem

HIV,

www.rynekzdrowia.pl z dnia 27.05.2015 r.
49. Walczak Tomasz, Dżuma, cholera, syfilis…, „Super Express” z dnia 04.05.2015 r.
50. Zabawa bez zagrożeń – jak uniknąć zakażenia wirusem HIV?, www.echodnia.pl z dnia
01.05.2015 r.
51. Zaszczep się i uchroń prze rakiem szyjki macicy, „Echo Dnia (dodatek: Zdrowie i Uroda)” z
dnia 14.05.2015 r.
52. Zbadaj swoją krew! To proste!, www.zdrowie.com.pl z dnia 25.05.2015 r.
53. Zrób badania na obecność HCV, „Gazeta Pomorska – Chojnice” z dnia 05.05.2015 r.
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