Raport nr 10/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i internecie w październiku
2014 r.

WPROWADZENIE
W październikowej prasie i na stronach internetowych ukazało się 61 publikacji
z zakresu HIV i AIDS, innych zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz wirusowego
zapalenia wątroby. Tematy tych właśnie (wybranych spośród wielu) publikacji stanowiły
materiał do powstania niniejszego raportu. Większość informacji (40) dotyczących
omawianej problematyki znalazła się na łamach 28 czasopism, pozostałe (21) pochodzi
z internetu. Warto dodać, że więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS, zakażeń
przenoszonych drogą płciową czy wirusowego zapalenia wątroby drukowały następujące
tytuły czasopism: „Super Express” - 4, „Gazeta Wyborcza”, „Echo Dnia” i „Polska The
Times” po 3, a „Dziennik Trybuna”, „Super Nowości”, „Dziennik Wschodni” oraz „Służba
Zdrowia” zawierały po 2 informacje z tego zakresu.
W październikowym przeglądzie prasy i internetu znalazły się tematy związane
z problematyką HIV/AIDS, które w istotny sposób wpływają na obraz epidemii
we współczesnym świecie. Dramatyczny wzrost zachorowań na AIDS w Europie Wschodniej
i Azji Środkowej, najnowszy raport Amnesty International o dyskryminowaniu zakażonych
HIV ciężarnych w RPA czy działania profilaktyczne realizowane z grantów kolejnej edycji
konkursu Pozytywnie Otwarci to tematy, które głównie poruszano w doniesieniach z tego
miesiąca.
Nie pominięto też innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, które wciąż
są groźne i stanowią wielkie wyzwanie dla zdrowia publicznego. Redakcja „Służby Zdrowia”
zorganizowała panel pod hasłem ”Wyzwania współczesnej Europy – czy choroby zakaźne
należą do przyszłości?”, podczas którego eksperci dyskutowali na temat chorób zakaźnych,
które, mimo bardzo szybkiego rozwoju medycyny, wciąż stanowią poważny problem nie
tylko dla poszczególnych pacjentów, ale też całych systemów opieki zdrowotnej i finansów
publicznych1.

Podczas

innego

panelu

„Zdrowie

publiczne

w

ujęciu

społecznym

i gospodarczym”, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia specjaliści debatowali
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nad kształtem przyszłej ustawy poświęconej zdrowiu publicznemu. Uczestnicy spotkania
jednomyślnie stwierdzili, że lepiej inwestować w zdrowie niż płacić za wychodzenie
z choroby. Dlatego większość czasu poświęcili na dyskusję, jak wiedza ta powinna się
przekładać na działania instytucji publicznych, lekarzy i Polaków2.
Najwięcej artykułów (26) w mijającym miesiącu poświęcono realizowanej na
początku października akcji „Żółty Tydzień”. W związku z tym na łamach prasy, szczególnie
lokalnej, a także na lokalnych stronach internetowych, pisano na temat WZW A i B (drogi
zakażenia, choroby wywołane wirusami, sposoby zapobiegania zakażeniom). Promowano
akcję bezpłatnych szczepień w czasie Żółtego Tygodnia i namawiano do zaszczepienia się,
bo to najskuteczniejsza profilaktyka, która może uchronić przez WZW B i WZW A.
Niemało miejsca poświęcono także wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Od kilku
miesięcy media piszą o rewolucji w leczeniu wirusa HCV. I choć w poprzednich raportach
temat nowoczesnej terapii w leczeniu WZW C był poruszany niejednokrotnie, to nie sposób
przemilczeć nowych publikacji i wypowiedzi ekspertów na temat rewolucyjnych leków,
które- jak wynika z badań - są w stanie zniszczyć wirusa blisko w 100 proc., bez względu na
jego genotyp.

RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
AIDS zbiera żniwo w Europie Wschodniej
W Europie Wschodniej i Azji Środkowej liczba zachorowań na AIDS dramatycznie
wzrasta. Niewielu z jej mieszkańców ma szansę na terapie antyretrowirusowe dostępne na
Zachodzie. I choć do tej pory nie opracowano jeszcze skutecznego środka na HIV, to jednak
dzięki nowoczesnej terapii ARV można ograniczyć replikację wirusa i niemal zatrzymać
rozwój choroby, dzięki czemu zakażony pacjent może normalnie funkcjonować i znacznie
poprawić jakość życia. Jest jeden warunek – chory mieszka w Europie Zachodniej lub
Środkowej. W takich krajach jak Ukraina, Rosja, Mołdawia, Uzbekistan i Czeczenia
perspektywy osoby zakażonej nie są tak obiecujące. Według danych przedstawionych przez
Michela Kazatchkine, przedstawiciela ONZ ds. HIV/AIDS na Europę Wschodnią i Azję
Środkową, prawie 100 tys. osób umiera rocznie na AIDS w tym regionie. To wzrost o prawie
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25 proc. w porównaniu z rokiem 2005. W Europie Zachodniej i pozostałych kontynentach te
liczby pozostają niezmienne lub się zmniejszają. Obserwuje się również wzrost zakażeń HIV,
co ma związek ze zwiększeniem, po upadku Związku Radzieckiego, liczby osób
przyjmujących dożylnie środki psychoaktywne.
W krajach Europy Wschodniej większość osób przyjmujących iniekcyjnie środki
odurzające zakaża się też wirusowym zapaleniem wątroby typu C, a ryzyko zachorowania na
lekooporną gruźlicę jest największe na świecie. Michel Kazatchkine stwierdza, że nie można
w tym przypadku mówić już tylko o podwójnej epidemii, HIV i narkomanii, ale poczwórnej –
HIV, narkomanii, gruźlicy i zapalenia wątroby. Według niego nie pokona się żadnej z nich,
nie walcząc ze wszystkimi czterema jednocześnie. Przedstawiciel ONZ ds. HIV/AIDS uważa,
że w większości krajów tego regionu czynnikami, które poważnie utrudniają wszelkie postępy
w walce z HIV są: brak odpowiedniej ochrony praw człowieka, brutalne siły porządkowe oraz
zwyczajny brak woli politycznej do wprowadzania procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu
się HIV.
W krajach subsaharyjskich takich jak Botswana i Rwanda ponad 80 proc. zakażonych
osób ma dostęp do leczenia ARV. Na Ukrainie mniej niż 40 proc. zarejestrowanych żyjących
z HIV otrzymuje leki antyretrowirusowe. W 2012 r. udało się osiągnąć w tym kraju 2procentowy spadek zakażeń HIV, pierwszy raz od 1999 roku. Stało się tak dzięki działającej
w Kijowie organizacji pozarządowej o nazwie Międzynarodowy Sojusz HIV/AIDS dla
Ukrainy, która doprowadziła do wprowadzenia w życie największego w Europie Wschodniej
programu zapobiegania HIV. Udało się to także dzięki wsparciu The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria, który przekazał na ten cel 1,4 mld dol. pochodzących z
Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Rząd Ukrainy na zapobieganie HIV nie przeznaczył
żadnych środków.
W Rosji dyskryminacyjne prawo i bezkompromisowa polityka zahamowały wszelkie
działania prewencyjne i uniemożliwiły pomoc najbardziej narażonym na zakażenie. Wzrosło
zagrożenie epidemią wśród populacji o zwiększonym ryzyku. Bank Światowy szacuje, że w
2020 r. w Rosji, w której HIV rozprzestrzenia się najszybciej w porównaniu z resztą świata,
co miesiąc będzie umierało 20 tys. chorych na AIDS. Rosja otrzymała kiedyś fundusze od
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Obecnie odmawia przyjęcia
pomocy, bo nie chce przestrzegać międzynarodowych procedur obowiązujących w walce
z AIDS. Chodzi m.in. o rozdawanie czystych igieł i strzykawek wśród uzależnionych od
środków psychoaktywnych. Rosyjskie organizacje pozarządowe, propagujące strategie
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obniżające ryzyko rozprzestrzeniania się HIV poprzez wymianę igieł i strzykawek,
są narażone na oskarżenia o popełnianie przestępstw kryminalnych. 3.
HISTORIA HIV/AIDS
Naukowcy o pochodzeniu HIV
Na łamach najnowszego

magazynu

„Science”

specjaliści

z

Uniwersytetu

Oksfordzkiego oraz belgijskiego Uniwersytetu w Leuven opisują swoje badania w dziedzinie,
którą można określić jako „archeologia wirusowa”. Analizując materiał genetyczny HIV,
próbowali odtworzyć drogę, jaką przebył podczas ostatnich 100 lat. Można bowiem zobaczyć
ślady historii odciśnięte w dzisiejszych genomach. Zostawiają one po sobie mutacje, których
nie da się usunąć.
Już wcześniej naukowcy wiedzieli, że dwie podgrupy – HIV-1 i HIV-2 – atakujące
człowieka, wywodzą się z grupy wirusów SIV, atakujących dziko żyjące szympansy. Mutacja
wywołana jednoczesnym zakażeniem wirusami tego typu doprowadziła do powstania
nowego, groźnego dla ludzi wirusa. Do przenoszenia wirusów na ludzi dochodziło najczęściej
w wyniku zjedzenia mięsa zainfekowanego zwierzęcia. Na przykład HIV-1 z podgrupy 0
spotykany w Kamerunie nie rozpowszechnił się tak bardzo jak jego kuzyn. HIV-1 M to zaś
najczęściej

występujący

podtyp

wirusa

wywołującego

AIDS

odpowiedzialny

za

zainfekowanie i śmierć milionów ludzi na świecie. Prawdopodobnie do przeniesienia HIV-1
grupy M na człowieka doszło w 1910 roku.
Naukowcy

zastanawiali

się,

dlaczego

pierwszy

przypadek

AIDS

lekarze

zidentyfikowali dopiero w 1981 roku. Najstarszy bowiem, udokumentowany przypadek tej
choroby udało się znaleźć w 1959 roku w Kongo.
Jeden z naukowców, Jonathan Ball komentuje, że już wcześniej naukowcy wiedzieli,
że HIV powstał przez przeniesienie z szympansów w tym regionie Afryki. Być może
najistotniejsza informacja płynąca z przeprowadzonych badań jest taka, że rozprzestrzenianie
się HIV-1 M bardziej wynikało z zaistnienia odpowiednich warunków do infekcji kolejnych
osób, niż z adaptacji wirusów do nowego celu, jakim stał się człowiek4.
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kolejna edycja konkursu Pozytywnie Otwarci rozstrzygnięta
Zakończyła się 4. edycja konkursu Pozytywnie Otwarci. Laureaci zrealizują w 2015 r.
szereg projektów edukacyjnych w obszarze HIV/AIDS, a także – po raz pierwszy – HBV
i HCV. Działania skierowane będą do osób młodych, do niepełnosprawnych, do osób
świadczących usługi seksualne oraz osób żyjących z HIV.
Celem programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV/AIDS oraz
wiedzy o możliwości normalnego życia z wirusem. W ramach Programu organizowany jest
konkurs dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarze
edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS.
Rośnie liczba zakażeń wśród młodzieży. Prawie 60 proc. osób żyjących z HIV ma
poniżej 30. roku życia. Prawie co 10. seropozytywny Polak zakaził się przed 20. rokiem
życia.
Według szacunków około 50 proc. zakażonych HIV Polaków nie wie, że żyje
z wirusem i może nieświadomie zakażać innych. Ponadto bezpieczny seks to dla wielu temat
tabu, a test w kierunku HIV wykonał tylko co 10. Polak. To bardzo słaby wynik z punktu
widzenia edukacji społecznej. Konieczne są skuteczniejsze niż dotąd metody dotarcia do
społeczeństwa. Dlatego w tegorocznym konkursie granty przyznano autorom projektów,
którzy zaproponowali rozwiązania nieszablonowe, łączące edukację z nowoczesnymi
technologiami, teatrem, festiwalem czy poszerzające zakres tradycyjnego streetworkingu.
Edukacja w obszarze HIV i AIDS prowadzona będzie m.in. w Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Słupsku, Warszawie, Wrocławiu i na festiwalu Przystanek
Woodstock.
W przyszłym roku, dzięki przyznanym grantom, prowadzona będzie także edukacja w
obszarze HCV i HBV. Jest to szczególnie ważne podczas wielodniowych imprez
muzycznych, kiedy łatwo zarówno o ryzykowne kontakty seksualne, jak i o zakażenie
wirusami wątroby drogą krwi5.
Augustów – rozstrzygnięcie konkursu
7 października br. w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie odbyło się
uroczyste wręczenia nagród laureatom Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS zorganizowanego
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przez Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Augustowie i Powiat Augustowski.
Konkurs przeprowadzono w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; rozpoczął się 15 września 2014 r. i trwał do
3 października.

Adresowany

był

do

uczniów

Zespołu

Placówek

Młodzieżowych

w Augustowie. Jego celem było zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą
płciową oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osób żyjących z HIV. Uczestnicy
mieli za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań zawartych w karcie konkursowej przy
wykorzystaniu różnych dostępnych źródeł informacji (książki, czasopisma, ulotki, internet
itp.). Łącznie w konkursie wzięło udział 10 osób. Najlepsi otrzymali dyplomy6.
RAPORTY
Więcej osób zabija tylko HIV – raport WHO
Jak podkreśla opublikowany właśnie raport WHO, opracowany po ponad 20 latach od
czasu, kiedy ogłoszono, że gruźlica stanowi „pilny problem zdrowia publicznego”,
w ostatnich latach na świecie dokonał się duży postęp. W latach 2000 - 2013 uratowano
37 milionów ludzi, ale w ciągu ostatniego roku gruźlicą zakaziło się około 9 mln, z czego
3,5 proc. zaatakował szczep w znacznej mierze lekooporny. Przypadki gruźlicy wywołane
przez prątki z rozszerzoną opornością na leki (zwłaszcza antybiotyki) trudniej wyleczyć
i szanse na to są znacznie słabsze – stwierdza WHO.
W raporcie czytamy, że w niektórych rejonach, zwłaszcza w Europie Wschodniej
i Azji Środkowej sytuacja jest poważna. 56 proc. nowych zachorowań zarejestrowano w Azji
Południowo–Wschodniej, w regonie Pacyfiku, ale według raportu WHO regionem
dotkniętym gruźlicą najciężej jest Afryka. W wielu miejscach dostępność skutecznego
leczenia jest alarmująco niska. Ponadto postać gruźlicy XDR-TB wywołana przez prątki
o ekstremalnej lekooporności, której leczenie jest o wiele droższe i trudniejsze niż
w przypadku gruźlicy MDR-TB wywołanej przez szczep wielolekooporny, została
zdiagnozowana w 100 krajach świata. Gruźlica przenosi się głównie drogą kropelkową i przez
bliski kontakt z chorym.
Ze wszystkich chorób zakaźnych tylko zakażenie HIV wywołujące AIDS, zabija
więcej ludzi niż gruźlica. Na 1,5 mln osób zmarłych w zeszłym roku na gruźlicę, 360 tys.
było jednocześnie chorych na AIDS. Jednak starania o lepsze diagnozowanie i leczenie
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zaczynają przynosić rezultaty. Według WHO poziom śmiertelności związanej z gruźlicą
zmalał o 45 proc. od 1990 r. W ciągu 2013 r. zdiagnozowano 9 mln nowych zachorowań i 1,5
mln zgonów na gruźlicę, podczas gdy na AIDS zachorowało 8,6 mln osób, a 1,6 mln zmarło.
Raport wskazuje również, że po raz pierwszy od 40 lat zaczynają się pojawiać
pierwsze leki na gruźlicę, obejmujące leczenie skojarzone z lekami przeciwprątkowymi.
Trwają też poszukiwania nowej, skutecznej szczepionki, gdyż „skuteczność istniejącej od
1921 r. pozostaje bez zmian”7.
Amnesty International o zdrowiu kobiet w ciąży w RPA
Najnowszy raport Amnesty International „Walka o zdrowie kobiet w ciąży: bariery
w dostępie do opieki prenatalnej w RPA” szczegółowo opisuje problemy, które na co dzień są
przyczyną śmierci setek kobiet i młodych dziewcząt w Republice Południowej Afryki.
Obawy wobec zachowania poufności przy przeprowadzaniu testu w kierunku HIV
i przy powiadamianiu o jego wyniku, brak edukacji i informacji o zdrowiu reprodukcyjnym,
a także problemy związane z transportem do szpitala przyczyniają się co roku do śmierci
setek matek – to według Amnesty International przyczyny, które utrudniają dostęp do opieki
prenatalnej. Bardzo niepokojący jest w RPA współczynnik umieralności matek. W 2011 r.
odnotowano 1560 zgonów wśród matek, natomiast w roku 2012 – 1426. Uważa się, że ponad
jedna trzecia tych zgonów ma związek z zakażeniem HIV. Według ekspertów można było
uniknąć 60 proc. zgonów.
W RPA opieka prenatalna jest bezpłatna w systemie publicznej opieki zdrowotnej.
Jednak, jak wynika z badań Amnesty International, wiele kobiet i młodych dziewcząt
nie zapisuje się do szpitala aż do późniejszych etapów ciąży, ponieważ są przekonane, że
badania na obecność HIV są obowiązkowe. Kobiety boją się testów i napiętnowania ich jako
osób zakażonych HIV. Obawy te nie są bezpodstawne. Raport sporządzony na podstawie
badań lokalnych, przeprowadzonych w niektórych prowincjach, zawiera zeznania kobiet
i młodych dziewcząt, które twierdzą, że pracownicy placówek medycznych otwarcie
dyskutują o wynikach testów w kierunku HIV z innymi osobami. W wielu klinikach, które
badała Amnesty International stosuje się specjalne procedury wobec zakażonych kobiet w
ciąży, co sprzyja ujawnianiu ich stanu zdrowia. Zalicza się do nich m.in. oddzielne kolejki do
odebrania leków antyretrowirusowych, odmienne oznaczenie dokumentacji medycznej,
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a także wyznaczenie innych dni przyjęć dla takich osób. Kobiety i młode dziewczęta boją się
dyskryminacji nawet ze strony najbliższej rodziny. Napiętnowanie związane z zakażeniem
HIV pozostaje problemem w wielu społecznościach. Przypuszcza się, że 25 proc. zgonów,
których można było uniknąć, wiąże się ze zbyt późnym dostępem do opieki prenatalnej lub
nawet jej brakiem.
Raport Amnesty International zwraca uwagę również na to, że brak dostępu do wiedzy
na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz na temat przysługujących pacjentom
praw, również przyczynia się do wzrostu liczby nieplanowanych ciąż oraz ryzyka
przenoszenia HIV. Młodzi ludzie są często nieświadomi, jak można zakazić się HIV,
a kobiety i młode dziewczęta dodatkowo nie wiedzą, jak ważne są badania prenatalne już na
początku ciąży.
Salil Shetty, sekretarz generalny Amnesty International mówi, że rząd RPA musi zapewnić
współpracę wszystkich ministerstw, aby jak najszybciej zlokalizować wszystkie utrudnienia,
które stanowią zagrożenia dla przyszłych matek i młodych dziewcząt. 8.

INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Nie mówi się już „choroby weneryczne”, ale problem jest ciągle aktualny
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby nie używać określenia choroby
weneryczne, gdyż wprowadza ono w błąd i sprzyja bagatelizowaniu problemu. Rocznie na
świecie 500 milionów osób ma kontakt z osobami zakażonymi drobnoustrojami
przenoszonymi drogą płciową. Każdego dnia zakaża się milion osób. Infekcje przenoszone
drogą kontaktów seksualnych to jeszcze nie choroby, jednak do nich prowadzą. Do chorób
rozwijających się w wyniku zakażeń nabytych podczas kontaktów seksualnych należą m.in.
AIDS i rak szyjki macicy. Każdego dnia milion osób ulega zakażeniu drogą płciową. Co roku
pól miliarda osób jest narażonych na zakażenie. Tymczasem nie boimy się chorób, tylko
szczerości. Często słyszymy: „Jak idę z kimś do łóżka, to mu ufam”, „Nie mogę spłoszyć
dziewczyny pytaniem o gumkę”. To wypowiedzi warszawiaków podczas przeprowadzonej
sondy. Zdaniem seksuologów to typowa postawa, nawet wśród osób wykształconych,
pozornie
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wyedukowanych.

Skuteczna

antykoncepcja

Bezsensowna śmierć, „Dziennik Trybuna” z dnia 13.10.2014 r.
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hormonalna,

głównie

pigułka

antykoncepcyjna, sprzyja ryzykownym zachowaniom, bo kobieta uwolniona od lęku przed
ciążą nie myśli o prezerwatywie. Z kolei kobiety, które z racji wieku nie muszą się już
zabezpieczać przed ciążą, nie czują potrzeby zabezpieczania się przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową.
Choroby przenoszone drogą płciową mogą spowodować w organizmie spustoszenie.
Na kiłę czy przez HIV dziś zwykle się nie umiera, ale dramatycznych powikłań można
uniknąć tylko pod warunkiem, że szybko wdroży się leczenie. Choroby niejednokrotnie
przebiegają bezobjawowo9.
Choroby, których Polacy wstydzą się najbardziej
Prof. Teresa Rzepa, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz
prof. Ryszard Żaba i dr Oliwia Jakubowicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
sporządzili listę 10 najbardziej krępujących chorób, do których Polacy wstydzą się przyznać
i o jakich boją się rozmawiać nawet z najbliższymi osobami.
Według naukowców największe zakłopotanie w naszym kraju wywołuje kiła, AIDS
i grzybica okolic intymnych. Uczeni podkreślają, że doznawany w związku z chorobą wstyd
może pełnić rolę mechanizmu obronnego przed napiętnowaniem i wykluczeniem społecznym.
Spodziewane negatywne konsekwencje z kolei uniemożliwiają ujawnienie prawdy nawet
przed najbliższymi i w konsekwencji potęgują ryzyko zakażania innych osób.
Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badań będą pomocne w profilaktyce
i oswajaniu wstydu związanego z chorobami, co zmniejszy ryzyko zakażeń i poprawi relacje
również na linii lekarz – pacjent.
Do 10 najbardziej krępujących dla Polaków chorób należą: kiła (syphilis), AIDS (zespół
nabytego niedoboru/upośledzenia odporności), grzybice pochwy/prącia, wszawica łonowa,
łuszczyca, grzybica paznokci, choroby skóry twarzy (przede wszystkim trądzik), rzeżączka,
opryszczka narządów płciowych, choroby odbytu (hemoroidy) 10.

9

Kiła wróciła, a skuteczna antykoncepcja sprzyja chorobom przenoszonym drogą płciową, www.gazeta.tv.pl z
dnia 15.10.2014 r., Nie ma już chorób wenerycznych, a problem został, www.wysokieobcasy.pl z dnia
15.10.2014 r.
10

Choroby, których Polacy wstydzą się najbardziej: kiła, grzybica okolic intymnych, AIDS, www.kobieta.onet.pl
z dnia 28.10.2014 r.

9

Czy HPV można wyeliminować, biorąc suplement diety?
Najnowsze badania informują, że zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
prawdopodobnie można wyeliminować za pomocą suplementu diety. Otrzymuje się go na
drodze chemicznej z grzybni twardników japońskich (shiitake). Takie wnioski płyną z badań
naukowców przeprowadzonych na University of Texas, których wynik zaprezentowano
podczas International Conference of the Society for Integrative Oncology w Teksasie.
Według uczonych grzyby shiitake zawierają AHCC (od ang. Active Hexose Correlated
Compound), który zabija wirusa HPV i spowalnia rozwój komórek nowotworowych.
HPV odpowiada za rozwój 99 proc. przypadków raka szyjki macicy i wielu innych
zagrażających życiu nowotworów. W ramach eksperymentu dziesięciu kobietom zakażonym
HPV codziennie, nawet przez pół roku podawano doustnie AHCC. U sześciu test na obecność
wirusa dał wynik ujemny (u trzech wyeliminowanie HPV potwierdzono po zaprzestaniu
przyjmowania AHCC, dwie nadal biorą udział w badaniach). Obecnie rozpoczyna się II faza
badań klinicznych z losowaniem do grup eksperymentalnej i placebo11.
Programy profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV
Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i umieralności na
raka szyjki macicy, którego główną przyczyną rozwoju są poszczególne typu wirusa HPV.
Szczepienie chroni przed zakażeniem najbardziej rakotwórczymi typami. W naszym kraju
kobiety w wieku 25 - 59 lat są objęte Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia12.
Szczepienia chroniące przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego zalecane są
dziewczętom w wieku 11 - 13 lat. Szczepienie przeciwko HPV jest zalecane przez ministra
zdrowia w polskim Programie Szczepień Ochronnych od marca 2008 roku13. Kolejne
samorządy organizują przedsięwzięcia profilaktyczne polegające na szczepieniu dziewcząt w
tym przedziale wieku przeciw najbardziej agresywnym i rozpowszechnionym szczepom
HPV. Szczepionka składa się z trzech dawek. Powinny być one zaaplikowane w ciągu pół
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Suplement diety skuteczny w walce z HPV?, www.rynekaptek.pl z dnia 31.10.2014 r.
Tatiana Adonis, Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12- letnich dziewcząt z gminy Białe Błota,
www.radiopik.pl z dnia 13.10.2014 r.
13
Szczepienia dziewcząt przeciwko HPV, „Gazeta Lubuska” z dnia 06.10.2014 r.
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roku. W październiku o takich działaniach informowały następujące gminy: Kielce 14, Wielowieś15,
Białe Błota16, Koło17, Trzebnica18, Wałbrzych19.
Wielkopolska – niewiele kobiet korzysta z bezpłatnych badań na obecność HPV
Wielkopolska to drugie województwo w Polsce, w którym kobiety mogą przebadać się
bezpłatnie na obecność wirusa HPV. Jednak, jak się okazuje, nawet bezpłatne badania i spoty
reklamowe nie zachęcają pań do profilaktyki. W całej Wielkopolsce można przebadać się
w kilkunastu punktach, między innymi w Poznaniu, Koninie czy Wągrowcu. Przez trzy
miesiące programu pilotażowego z testów skorzystało tylko 3 tysiące pań. Dlaczego tak
mało? Zdaniem psychologów to przede wszystkim strach; nie chcemy się badać, bo boimy się
złej diagnozy. Wczesne wykrycie wirusa daje szansę wyleczenia, zanim jeszcze dojdzie do
zmian nowotworowych.
Szacuje się, że połowa kobiet w Polsce przechodziła HPV, ale o tym nie wiedziała.
Wirusem można zakazić się podczas kontaktów seksualnych, ale to nie reguła. Wirus może
także zaatakować podczas kąpieli w basenach. Szczególnie groźne są dwa typy HPV –
odpowiedzialne za rozwój raka szyjki macicy. Przez wiele lat nowotwór nie daje żadnych
objawów klinicznych. Często zmiany są wykrywane podczas rutynowej kontroli
ginekologicznej. W tym przypadku najważniejsza jest profilaktyka20.
W Garwolinie akcja bezpłatnych badań dla kobiet
Pierwszą w powiecie akcję bezpłatnych badań skierowanych do pań w wieku 25 - 59
lat organizuje siedleckie Centrum Medyczno–Diagnostyczne, a patronat nad akcją objął
przewodniczący Rady Miasta Garwolina. W ramach bezpłatnych badań będzie można
wykonać cytologię, badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), USG
ginekologiczne i USG piersi oraz badania genetyczne dla osób potencjalnie zagrożonych
wystąpieniem choroby nowotworowej w związku z wcześniejszymi zachorowaniami
w rodzinie21.
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Iza Bednarz, Miasto funduje, rodzice niechętni, „Echo Dnia” z dnia 01.10.2014 r.
Gmina łoży na zdrowie mieszkańców, „Nowiny Gliwickie” z dnia 01.10.2014 r.
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Tatiana Adonis, Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12- letnich dziewcząt z gminy Białe Błota,
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WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Konferencja w Warszawie
1 października w Warszawie Polskie Towarzystwo Hepatologiczne zorganizowało
konferencję z okazji obchodzonego 30 września Światowego Dnia Świadomości
o Zapaleniach Wątroby. Dzień ten został ustanowiony w 2004 r. z inicjatywy stowarzyszeń
pacjentów cierpiących na schorzenia wątroby. Data nie jest przypadkowa, bowiem
30 września to dzień urodzin Barucha Samuela Blumberga, który zidentyfikował wirusa
zapalenia wątroby typu B (HBV). Na konferencji dyskutowano głownie na temat rewolucji
w leczeniu WZW C.
Wirusowym zapaleniem wątroby typu C zakażone jest 2,8 proc. światowej populacji –
powyżej180 milionów ludzi. Jak szacują eksperci w ciągu 10 - 20 lat śmiertelność z powodu
WZW C może się potroić. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest obecnie przyczyną
śmierci 350 tys. osób na świecie, w Europie – 86 tys. Ogromne są straty ekonomiczne –
zakażone osoby, które mogłyby pracować, nie pracują albo pracują mniej wydajnie lub
przedwcześnie umierają. Prof. Waldemar Halota z Collegium Medicum w Bydgoszczy
mówił, że HCV wykryto dopiero w 1989 roku i okazało się, że występuje w 6 odmianach
różniących się genotypem. Do roku 1992 – zanim wprowadzono odpowiednie testy – każde
przetoczenie krwi groziło zakażeniem tym wirusem. Do grupy wysokiego ryzyka należą też
dawcy i biorcy narządów, osoby hemodializowane, osoby przyjmujące iniekcyjnie środki
psychoaktywne, osadzeni w zakładach karnych oraz personel medyczny i zakażeni HIV i/lub
HBV. W Polsce do 84 proc. zakażeń dochodzi w placówkach medycznych, reszta to zabiegi
kosmetyczne, tatuaże i dożylne przyjmowanie środków psychoaktywnych.
Prof. Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreślił, że nie
każdy zakażony zachoruje. U 20 - 30 proc. dochodzi do naturalnego wyzdrowienia, choć
przeciwciała pozostają. Nosicielstwo dotyczy 70 proc. zakażonych, z czego u 20 - 30 proc.
rozwija się marskość wątroby, w 23 proc. przypadków prowadząca do niewydolności
wątroby. Gdy do niej dojdzie, jedynym wyjściem może być przeszczep.
O metodach leczenia mówił dr Krzysztof Tomasiewicz (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie). To czy, kiedy i jak długo leczyć zależy od wielu czynników, na przykład stanu
wątroby pacjenta. Najnowsze leki hamujące namnażanie wirusa, stosowane bez interferonu,
są dobrze tolerowane i dają całkowitą eliminację wirusa u 100 proc. pacjentów. Jednak
12

pojawią się w Polsce dopiero za 2 - 3 lata. Na razie są niezwykle kosztowne – wyleczenie
jednego pacjenta to koszt rzędu 100 tys. dolarów. Z przyczyn ekonomicznych najnowsze
leczenie stosuje się w przypadkach, gdy zawiodło dotychczasowe leczenie. Lekarze mają
jednak nadzieję, że z czasem nowe leki staną się powszechnie dostępne22.
Lek na wagę złota
Długotrwałe, trudne i kosztowne badania zaowocowały nowym lekiem przeciwko
zapaleniu wątroby typu C. Przez wiele lat trwały poszukiwania lepszych metod leczenia
choroby

wyniszczającej

wątrobę.

Wreszcie

zaczynają

one

dawać

rezultaty.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(FDA) zatwierdzi nowe leki, które szybciej i skuteczniej będą leczyć wirusowe zapalenie
wątroby typu C – przewlekłą chorobę, która dotyczy powyżej180 mln ludzi na całym świecie
i zabija rocznie 350 tys. osób.
Opracowanie skutecznego leczenia przeciwko HCV wymagało poznania struktury
białek tworzących jego zewnętrzną powłokę oraz precyzyjnego sekwencjonowania jego
materiału genetycznego, zbudowanego z RNA. Proces ten trwał przez większość lat 90., a
brali w nim udział badacze z całego świata pracujący w jednostkach rządowych,
akademickich i przemysłowych.
Mając już te informacje, naukowcy nadal musieli zmierzyć się z długą i kosztowną
fazą prób i błędów. Wybrali cząsteczkę, która wydawała się obiecującym celem: enzym
należący do proteaz, którego wirus potrzebuje do wytwarzania własnych kopii. Po wielu
próbach naukowcy z Vertex Pharmaceuticals, we współpracy z innymi, opracowali inhibitor
proteazy o nazwie telaprewir, zaś badacze z firmy Schering–Plough (która w 2009 r.
połączyła się z Merck) stworzyli boceprewir. W badaniach klinicznych u 60 - 75% pacjentów
otrzymujących standardowe leczenie – interferon z rybawiryną – w połączeniu z tymi dwoma
nowymi lekami nie wykrywano obecności HCV we krwi. Wynik taki uzyskiwano u niecałych
44% pacjentów otrzymujących wyłącznie standardowe leczenie. Leki te FDA zatwierdziła w
2011 r. Poczucie sukcesu szybko jednak przerodziło się w rozczarowanie. Leki bowiem
wykazywały poważne działania niepożądane i były skuteczne tylko u pacjentów mających
określoną odmianę wirusa – genotyp 1. Ponadto poważną wadą była konieczność dalszego
podawania interferonu i rybawiryny, czemu także towarzyszyły działania uboczne.
22

Eksperci: WZW typu C już niedługo wyleczalne w 100 proc., www.pap.pl z dnia 01.10.2014 r.
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W miarę jak słabł entuzjazm spowodowany przez telaprewir i boceprewir, rosły
nadzieje pokładane w innych białkach wirusa, które mogłyby stać się obiecującym celem
działania leków. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń naukowcy nauczyli się, że sama
dezaktywacja enzymu lub białka nie wystarcza. Lek, który mógłby skutecznie powstrzymać
WZW C musiał także wbudowywać się w kod genetyczny wirusa i powstrzymywać
możliwość wytwarzania nowych kopii jego genów, a w ten sposób powstanie nowych
wirusów. Ponadto dla uniknięcia wyniszczających skutków ubocznych, lek powinien
bezpośrednio i szybko trafiać do wątroby, w miarę możliwości omijając jak najwięcej innych
narządów.
Firma Pharmasset od początku tego wieku badała grupę leków nazywanych analogami
nukleotydów, które spełniały niektóre z tych kryteriów.
Naukowcy podczas pracy natknęli się na wiele problemów biochemicznych związanych
z tym, że analogi nukleotydowe były rozpuszczalne w wodzie, w związku z czym nie mogły
przedostać się przez tłuszczową wyściółkę jelit (tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie).
Jeden z pracowników firmy, Michael Sofia, rozwiązał te problemy, dodając do analogów dwa
związki tzw. estry. W ten sposób osłonił ujemne ładunki i sprawił, że lek nabrał charakteru
tłuszczowego, dzięki czemu mógł wydostać się poza jelita. Nowy lek na cześć Sofii został
nazwany sofosbuwirem. W dużym badaniu u 295 spośród 327 pacjentów leczonych
sofosbuwirem oraz rybawiryną i interferonem nie stwierdzono po 12 tygodniach śladów
wirusa we krwi. W innym bardziej zaawansowanym badaniu stosowanie przez 12 tygodni
sofosbuwiru z rybawiryną, przyniosło takie same efekty jak 24 tygodnie leczenia
interferonem z rybawiryną. Pod koniec 2013 r. FDA zatwierdziła sofosbuwir do stosowania
w terapii zapalenia wątroby typu C w połączeniu z rybawiryną.
Naukowcy starali się o dalsze ulepszenie terapii WZW C. Podczas prac nad
sofosbuwirem, badali inne leki, które hamowały białka wirusa i mogłyby pozwolić na
wyeliminowanie dalszego stosowania interferonu i rybawiryny. Przeprowadzili kolejne
badanie, w którym podawali sofosbuwir wraz z pomocniczym lekiem, daklataswirem,
produkowanym przez Bristol-Myers-Squibb. W efekcie wyleczono wszystkich pacjentów,
przy znacznie mniejszej niż wcześniej liczbie działań niepożądanych. Od tego czasu Gilead
przeprowadził trzy kolejne badania nad sofosbuwirem w połączeniu z innym lekiem,
ledipaswirem. Taka kompilacja dawała wyleczenie co najmniej 94% pacjentów z wirusowym
zapaleniem wątroby typu C spowodowanym przez genotyp 1 wirusa. Właśnie to połączenie w
postaci jednej pigułki do przyjmowania raz na dobę ma zostać zatwierdzone przez FDA
14

w październiku 2014 roku. Jest to zapowiedź nowej ery w terapii WZW C. Obecnie są także
na ukończeniu badania kliniczne podobnych leków, działających równie skutecznie na
wszystkie genotypy wirusa23.
Rewolucyjna terapia WZW C daje nadzieję
Na łamach czasopisma „The New England Journal of Medicine” opublikowano
wyniki badania nad skutecznością doustnej terapii skojarzonej w leczeniu wirusowego
zapalenia wątroby typu C. W randomizowanym badaniu otwartym wzięło udział 211 osób
chorych z nieleczonym WZW C oraz pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby
HCV, u których wcześniej leczenie talaprewirem lub boceprewirem z grupy inhibitorów
proteazy HCV nie przyniosło rezultatu. Do wiadomości podano, że prawie wszyscy pacjenci
z grupy pierwszej (nieleczeni) i wszyscy ci z grupy drugiej (niepowodzenie wcześniejszej
terapii), którzy byli zakażeni HCV genotypu 1 zostali wyleczeni dzięki nowej kombinacji
leków. Większość pacjentów zyskała znaczącą odpowiedź wirusologiczną, włącznie
z 98 proc. pacjentów z infekcją HCV genotypu 1 oraz 91 proc. zakażonych HCV genotypu 2
lub 3. Jeden na trzech uczestników w badaniu doświadczył uczucia osłabienia, najczęstszego
działania niepożądanego. Nawroty choroby były rzadkie i nie występowały u osób
zakażonych wirusem genotypu 1 lub 224.
WZW A i WZW B – dramatyczne statystyki
Statystyki dotyczące wirusowego zapalenie wątroby typu A i B są dramatyczne.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B to jedne z najczęściej występujących chorób
zakaźnych na świecie. Szacuje się, że na WZW A (wywołane wirusem HAV) w ciągu roku
zapada około 14 milionów osób, choć zgłaszany jest tylko co dziesiąty przypadek
zachorowania. Natomiast zakażeniu wirusem typu B (HBV) uległo około 2 miliardów osób,
co stanowi 1/3 ludności na świecie. Wśród nich 350 milionów jest przewlekle zakażonych
HBV.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A, mimo że daje ostre objawy, u osób z prawidłową
odpornością nie powoduje przewlekłej choroby wątroby. Inaczej jest w przypadku WZW B.
Choroba trwale uszkadza wątrobę i może doprowadzić do raka tego narządu. O tym, że HBV
jest groźny, świadczą liczby. W wyniku zakażenia HBV umiera rocznie aż ok. 1 miliona osób
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na świecie. Choroba zagraża każdemu, niezależnie od wieku. Od 15 do 25 proc. dorosłych,
u których w dzieciństwie zdiagnozowano WZW B, umiera z powodu raka wątroby lub
marskości wątroby. W Polsce szacowana liczba zakażonych HBV wynosi ok. 500 tysięcy
osób, natomiast co roku zgłaszanych jest 1,5 tys. nowych zakażeń.
Ryzyko zachorowania można zmniejszyć poprzez szczepienia ochronne, które są
skuteczną i sprawdzoną formą profilaktyki WZW A i WZW B25.
XXIX edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Żółty Tydzień
Żółty Tydzień ma na celu edukację na temat zagrożeń zdrowotnych związanych
z wirusowymi zapaleniami wątroby typu A i B oraz popularyzację szczepień ochronnych.
Tegoroczna akcja trwała od 6 do 17 października. W tej edycji organizatorzy zwracają uwagę
na profilaktykę WZW B, dzięki której można zapobiegać poważnym następstwom zakażenia
wirusem HBV, jakim są: zakażenie przewlekłe, marskość lub pierwotny rak wątroby. Jak
wskazują badania, wirus HBV może być przyczyną 80 proc. przypadków raka
wątrobowokomórkowego, co zgodnie z WHO czyni go drugim, najważniejszym po tytoniu
czynnikiem rakotwórczym. Szacuje się, że 350 milionów ludzi na świecie jest zakażonych
wirusem HBV.
Skuteczną i sprawdzoną metodą profilaktyki WZW B są szczepienia ochronne. Odkąd
w 1982 r. wprowadzono szczepionkę przeciwko WZW B, na całym świecie podano już ponad
miliard jej dawek. Ma ona wysoki profil bezpieczeństwa i skuteczności. Wszystkie osoby
nieobjęte szczepieniem, a przede wszystkim urodzone przed 1994 r. kiedy wprowadzono
obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW B wśród niemowląt oraz te, które nie były
szczepione w 14. roku życia (od 2000 r.) jako pacjenci grup ryzyka w ramach profilaktyki
WZW B, powinny rozważyć szczepienia.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane potocznie „żółtaczką pokarmową” lub
„chorobą brudnych rąk”, wywoływane jest przez wirusa wątroby typu A (HAV). Do
zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną HAV, spożycie skażonej
żywności lub wody, nawet przy użyciu kostki lodu w napoju czy podczas mycia zębów przy
użyciu wody z kranu. Szczepienie zalecane jest przede wszystkim osobom nieuodpornionym,
które wybierają się do krajów tropikalnych lub o złym stanie sanitarnym lub higienicznym,
nawet jeżeli planują pobyt w hotelu o wysokim standardzie. Szacuje się, że każdego roku
dochodzi do 1,4 miliona zakażeń wirusem HAV w skali globalnej.
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Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B to choroby zakaźne, które występują na
całym świecie i stanowią poważne zagrożenie zdrowotne dla milionów ludzi. Dlatego tak
ważną rolę odgrywa wiedza na temat tych chorób oraz świadomość, że dzięki szczepieniom
ochronnym możemy uniknąć zakażenia. Punkty szczepień biorące udział w akcji Żółty
Tydzień oferują szczepionki skojarzone, zabezpieczające jednocześnie przed zachorowaniem
na WZW B i WZW A oraz szczepionki monowalentne, czyli zabezpieczające przed jedną
z tych chorób. Informacje na temat profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby oraz adresy
punktów szczepień biorących udział w akcji Żółty Tydzień znajdują się na stronie
www.zoltytydzien.pl26.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,
które ukazały się w prasie i internecie w październiku 2014 r.
1. Adonis Tatianas, Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12- letnich dziewcząt z gminy Białe
Błota, www.radiopik.pl z dnia 13.10.2014 r.

2. AIDS: epidemia z Kinszasy, www.meritum.us z dnia 07.10.2014 r.
3. Bądź zdrowa, wątrobo, „Żyj zdrowo i aktywnie” z dnia 01.10.2014 r.
4. Bednarz Iza, Miasto funduje, rodzice niechętni, „Echo Dnia” z dnia 01.10.2014 r.
5. Bezpłatne szczepienie przeciwko HPV, „Nowa Gazeta Trzebnicka” z dnia 21.10.2014 r.
6. Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV w Wałbrzychu, www.um.walbrzych.pl z dnia
23.10.2014 r.

7. Bezsensowna śmierć, „Dziennik Trybuna” z dnia 13.10.2014 r.
8. Bouquet Tim, Nie dać się HIV, „Przegląd Readers Digest” z dnia 01.10.2014 r.
9. Chlamydioza: przyczyny, objawy, leczenie. Groźne powikłania chlamydiozy,
www.poradnikzdrowie.pl z dnia 06.10.2014 r.
10. Choroby, których Polacy wstydzą się najbardziej: kiła, grzybica okolic intymnych, AIDS,
www.kobieta.onet.pl z dnia 28.10.2014 r.
11. Co warto wiedzieć o żółtaczce, „Super Express (dodatek: Super Express TV)” z dnia 10.10.2014 r.

12. Czechowska Marta, Kolejny rocznik zielonogórskich dziewcząt zaszczepiony przeciwko HPV,
www.rzg.pl z dnia 03.10.2014 r.
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Tygodnik Nowohucki” z dnia 03.10.2014 r.
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13. Częste zmiany partnerów sprzyjają przenoszeniu chorób wenerycznych, www.rynekzdrowia.pl
z dnia 02.10.2014 r.
14. Domanowska Agnieszka, Rozpoczął się Żółty Tydzień, „Gazeta Wyborcza – Białystok” z dnia
07.10.2014 r.

15. Eksperci: WZW typu C już niedługo wyleczalne w 100 proc., www.pap.pl z dnia 01.10.2014 r.
16. Gapiński Karol, Zbadaj się na wirusowe zapalenie wątroby, „Pałuki” z dnia 09.10.2014 r.
17. Garwolin, www.podlasie24.pl z dnia 29.10.2014 r.
18. Gmina łoży na zdrowie mieszkańców, „Nowiny Gliwickie” z dnia 01.10.2014 r.
19. Grudzień Monika, Nadzieja w leczeniu HCV, „Gazeta Farmaceutyczna” z dnia 01.10.2014 r.
20. Gumowska Anna, Można już wyleczyć żółtaczkę typu C, „Świat Kobiety” z dnia 01.10.2014 r.
21. Jak ustrzec się wirusowego zapalenia, „Gazeta Jędrzejowska” z dnia 01.10.2014 r.
22. Jakie są najczęstsze choroby weneryczne? Nie tylko AIDS, www.zdrowie.dziennik.pl z dnia
01.10.2014 r.
23. Janowska Magdalena, Zadbaj o siebie, zapisz się na badania, „Gazeta Pomorska –Toruń” z dnia
16.10.2014 r.

24. Jeszcze tylko jeden rok…, „Dziennik Trybuna” z dnia 01.10.2014 r.
25. Jurek Anna, Czyste ręce i szczepienie, „Gazeta Wyborcza- Radom” z dnia 01.10.2014 r.
26. Kiła wróciła, a skuteczna antykoncepcja sprzyja chorobom przenoszonym drogą płciową,
www.gazeta.tv.pl z dnia 15.10.2014 r.
27. Kurkowska Ola, Wyzwania współczesnej Europy - czy choroby zakaźne należą do przeszłości?,
„Służba Zdrowia” z 09.10.2014 r.
28. Kurkowska Ola, Zdrowie publiczne w ujęciu społecznym i gospodarczym, „Służba Zdrowia” z dnia
09.10.2014 r.

29. Lipiec Grzegorz, Szczepienia w walce z chorobą, „Echo Dnia – Podkarpacie” z dnia 09.10.2014 r.
30. Moraniec Anna, Wirus bardziej zakaźny niż HIV, „Super Nowości” z dnia 08.10.2014 r.
31. Naukowcy: Epidemia HIV zaczęła się w latach 20. XX wieku, www.wprost.pl z dnia 03.10.2014 r.
32. Niepopularne badania, www.tvp.pl z dnia 10.10.2014 r.

33. Pamiętaj, zaszczep się przeciwko WZW, „Super Tydzień Chełmski” z dnia 06.10.2014 r.
34. Ponad 200 tys. złotych na walkę z epidemią HIV, www.mazowieckie.ngo.pl z dnia 15.10.2014 r.
35. Rozpoczęła się akcja Żółty Tydzień, www.rynekzdrowia.pl z dnia 06.10.2014 r.

36. Sprytny wróg, „Super Nowości” z dnia 28.10.2014 r.
37. Suplement diety skuteczny w walce z HPV?, www.rynekaptek.pl z dnia 31.10.2014 r.
38. Surowaniec Zdzisław, Żółtaczka bez szans, „Echo Dnia – Podkarpacie” z dnia 08.10.2014 r.
39. Szczepienia dziewcząt przeciwko HPV, Gazeta Lubuska” z dnia 06.10.2014 r.
40. Szczepienia, które ratują życie, „Super Express” z dnia 03.10.2014 r.
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41. Szczepienia przeciwko HPV – dlaczego warto?, www.konin24.info z dnia 13.10.2014 r.
42. Targaszewska Sylwia, Żółty Tydzień, ”Gazeta Wyborcza – Toruń” z dnia 10.10.2014 r.
43. Tydzień dla zdrowej wątroby, „Tygodnik Płocki” z dnia 14.10.2014 r.
44. Uprzedź chorobę, „Super Express” z dnia 13.10.2013 r.
45. Walewski Paweł, Sprytny wróg, „Polityka” z dnia 22.10.2014 r.

46. Wapner Jessica, Nowy lek – na wagę złota, „Świat Nauki” z dnia 01.10.2014 r.
47. Wątroba pod specjalną ochroną, „Super Express” z dnia 06.10.2014 r.
48. Więcej ludzi zabija tylko HIV, „Dziennik Wschodni” z dnia 25.10.2014 r.
49. WZW typu C już niedługo wyleczalne w 100 procentach, www.zdrowie.abc.com.pl z dnia
01.10.2014 r.

50. Zadbaj o wątrobę, „Głos Tygodnik Nowohucki” z dnia 03.10.2013 r.
51. Zadbaj o zdrowe. Zbadaj się!, „Gazeta Pomorska – Inowrocław” z dnia 08.10.2014 r.
52. Zapobiegamy zakażeniom HIV, www.augustow24.pl z dnia 09.10.2014 r.
53. Zaszczep się i nie daj się wirusom!, „Dziennik Wschodni” z dnia 15.10.2014 r.
54. Zaszczep się na żółtaczkę, „Fakt – Kraków” z dnia 13.10.2013 r.
55. Zaszczep się podczas „Żółtego Tygodnia”, „Polska - Głos Wielkopolski” z dnia 08.10.2014 r.
56. Zaszczep się przeciw żółtaczce, www.powiatbrodnicki.pl z dnia 05.10.2014 r.

57. Zaszczep się przeciwko żółtaczce, „Polska – Kurier Lubelski” z dnia 01.10.2014 r.
58. Zaszczep się taniej w Żółtym Tygodniu, „Polska – Kurier Lubelski” z dnia 07.10.2014 r.
59. Zaszczep się- trwa Żółty Tydzień, „Gazeta Współczesna” z dnia 07.10.2014 r.

60. Żółty Tydzień, „Nowe Podkarpacie” z dnia 01.10.2014r.
61. Żółty Tydzień wystartował, www.codziennypoznan,pl z dnia 06.10.2014 r.
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