Raport nr 3/2014
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, które ukazały się w prasie i Internecie w marcu 2014 r.

WPROWADZENIE
Drugie dziecko wyleczone z HIV, badania kliniczne nad nowymi lekami przeciwko
HIV i HCV, rejestracja leku stosowanego w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C,
który wykazuje wyższą skuteczność w leczeniu tego schorzenia i nie powoduje tak
uciążliwych działań niepożądanych, jak dotychczas stosowana terapia standardowa - to
tematy, którymi miedzy innymi zajmowali się dziennikarze w tym miesiącu.
Dużo uwagi poświęcono także zakażeniom przenoszonym drogą płciową, na które,
nadal zapadamy chorujemy, i które nadal traktowane są jako schorzenia wstydliwe.
Informacje dotyczące HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, które
uwzględniono w raporcie, pochodzą z 34 źródeł – 22 publikacje drukowane były na łamach
prasy, 12 informacji zostało zamieszczonych na stronach internetowych. Wśród 22 tytułów
prasowych tylko w dwóch dziennikach przedstawiono więcej niż jedną informację
na omawiane tematy (Polska – 4, Głos Pomorza – 2).
RÓŻNE ASPEKTY HIV/AIDS
EPIDEMIOLOGIA
Więcej zakażeń HIV w zachodniopomorskim
W minionym roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano więcej nowych
zakażeń HIV niż rok wcześniej. W roku 2012 HIV potwierdzono u 48 osób. W ubiegłym roku
stwierdzono 56 nowych zakażeń. Sześć osób spośród tych, u których rozwinął się AIDS,
zmarło.
Z bezpłatnych testów w kierunku HIV w 2013 roku skorzystało 120 osób mniej
niż w roku poprzenim. Renata Opiela, kierownik PKD w Szczecinie, twierdzi, że może to
oznaczać, że z badań w PKD korzystają częściej osoby, które podejmują ryzykowne
zachowania (np. często zmieniają partnerów seksualnych, przyjmują dożylnie środki
psychoaktywne) oraz, żelekarze częściej zalecają test pacjentom leczonym z powodu innych
schorzeń, których przyczyną może być właśnie HIV. W PKD w Szczecinie w 2013 r. wykryto
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15 z 56 nowych zakażeń. Jako drogę zakażenia wskazywano stosunki seksualne. Najmłodsza
zakażona osoba miała 18 lat, najstarsza zaś 60. 1.
ASPEKTY MEDYCZNE
HIV – wirus wciąż niepokonany, ale można z nim żyć
Artykuł mówi m.in. o tym, że co najmniej połowa osób zakażonych nie zna swojego
statusu serologicznego przez co pozbawieni są dostępu do terapii antyretrowirusowej, która
ratuje zdrowie i życie oraz zapobiega nowym zakażeniom. Autorka artykułu upatruje
przyczyny tego stanu rzeczy w popularnych stereotypach na temat HIV/AIDS
(np. mówiących, że to choroba homoseksualistów, osób przyjmujących narkotyki i osób
mających kontakty seksualne z przypadkowymi partnerami bez zabezpieczenia) przez co
statystyczny Kowalski nie odnosi ryzyka zakażenia do siebie. Doniesienie kończy
szczegółowa informacja na temat sposobu postępowania w przypadku ekspozycji na materiał
potencjalnie zakaźny.
Drugi przypadek dziecka wyleczonego z HIV
Rok temu w Atlancie podczas konferencji poświęconej AIDS poinformowano o
pierwszym
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dzięki

szybkiemu

podaniu
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antyretrowirusowych udało się wyleczyć dziecko, które urodziło się z HIV – w organizmie
dziecka poddanego natychmiast po narodzinach trwającej 18 miesięcy terapii trzema lekami
antyretrowirusowymi po odstawieniu leków znaleziono pozostałości materiału genetycznego
HIV, lecz żadnych zdolnych do namnażania cząsteczek wirusa.
Niedawno podano informacje o drugim dziecku, u którego udało się zwalczyć HIV.
Nieoficjalnie mówi się o pięciu analogicznych przypadkach w Kanadzie i trzech w RPA.
Informacje te są na tyle przekonujące, że dr Anthony Fauci kierujący Amerykańskim
Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych zdecydował się dać „zielone światło” dla
programu badawczego, w którym udział weźmie ok. 60 dzieci z USA, RPA i Brazylii
urodzonych z HIV. U wszystkich zastosuje się nową metodę leczenia. Jeżeli projekt zakończy
się sukcesem, zostaną opracowane nowe wytyczne leczenia zakażenia dla ponad 250 tys.
dzieci, które co roku przychodzą na świat z HIV2.
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Więcej HIV, „Kurier Szczeciński” z dnia 06.03.2014 r.
Wojciech Moskal, Wyleczymy dzieci, które rodzą się z wirusem HIV?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 12.03.2014 r.,
Jakub Jałowiczor, Niemowlę wyleczone z HIV, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia 07.03.2014 r.
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Terapia genowa może uodpornić ludzki organizm na HIV
„The New England Journal of Medicine” donosi, że zespół naukowców prof. Bruce’a
Levine’a ze stanu Pensylwania zmodyfikował genetycznie limfocyty T zdolne opierać się
HIV. Modyfikacja uniemożliwiała wniknięcie wirusa do wnętrza komórki. Jeśli pomysł się
sprawdzi, osoby te nie będą musiały przyjmować leków antyretrowirusowych.
U połowy ochotników przerwano terapię antyretrowirusową. Początkowo liczba kopii
wirusa zaczęła rosnąć, jednak w miarę jak wstrzyknięte, zmodyfikowane komórki zaczęły się
namnażać, HIV znalazł się w odwrocie. Dwoje z sześciorga pacjentów, u których przerwano
terapię po niedługim czasie znów zaczęło zażywać leki, gdyż wzrósł u nich poziom wiremii.
Jednakże stan pozostałej czwórki wyraźnie się poprawił. U jednego z zakażonych liczba wirusów we
krwi spadła tak bardzo, że naukowcy nie byli w stanie ich wykryć.

Lekarze przyznają, że ciągle jeszcze mają za mało danych, aby ocenić przydatność tej
kosztownej metody. Jeśli ma ona zastąpić terapię ARV, musi dawać ochronę przed rozwojem
zakażenia na kilka lat, a nie na kilka miesięcy3.
Badania nad nowoczesnymi terapiami i szczepionką przeciw HIV
Zarejestrowane preparaty lecznicze stosowane w terapii ARV, dla których
badania kliniczne zostały niedawno zakończone, to: inhibitory fuzji wirusa z komórką
docelową oraz inhibitory wirusowego enzymu integrazy.
Najnowszym lekiem z grupy inhibitorów integrazy jest raltegrawir, zaś z grupy
inhibitorów fuzji np. enfuwirtyd. Może być on aplikowany przez samych pacjentów w postaci
iniekcji podskórnych. Jest stosowany wówczas, gdy żadna z dotychczas stosowanych terapii
nie jest skuteczna. W przeprowadzonych testach klinicznych wykazano bezpieczeństwo
i skuteczność
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antyretrowirusowych (tzw. terapia potrójna).
Obecnie w badaniach klinicznych znajduje się związek zwany PD 404-182, który
rozrywa ścianki wirusa, co powoduje, że jego materiał genetyczny (RNA) zostaje wystawiony
na działanie czynników zewnętrznych, pod wpływem których ulega rozkładowi zanim zdąży
zakazić człowieka.
Po raz kolejny jest nadzieja na pokonanie wirusa dają metodą zapobiegawczą –
szczepionką przeciw HIV. Pierwsza faza badań klinicznych nad szczepionką została
zakończona sukcesem. Pacjentom podawano substancję o nazwie MVA-B. Zastosowanie
szczepionki
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Wojciech Moskal, tamże, Zakaz wjazdu dla wirusa HIV, „Rzeczpospolita” z dnia 13.03.2014 r.
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rozpoznawania białek charakterystycznych dla HIV – powstały przeciwciała anty-HIV.
W przypadku ewentualnego, ponownego kontaktu z wirusem (w przypadku zakażenia), fakt
produkcji przeciwciał anty-HIV umożliwi szybką odpowiedź układu odpornościowego
i skuteczną walkę z wirusem4.
DZAŁANIA PROFILAKTYCZANE
O HIV w pociągach
W pociągach SKM w województwie pomorskim ruszyła kampania na temat HIV
i AIDS. W jej ramach na ekranach zainstalowanych w wagonach wyświetlane są spoty
zachęcające do wykonywania testów w kierunku HIV. Spoty są emitowane na trasach
w obrębie Trójmiasta oraz do Słupska i Lęborka.
W 2013 roku woj. pomorskie było na piątym miejscu pod względem liczby nowo
wykrytych zakażeń HIV w Polsce, na czwartym pod względem zachorowań na AIDS i na
drugim pod względem zgonów spowodowanych tą chorobą5.
Wrocław – szkolenie lekarzy pierwszego kontaktu
Wrocławskie Centrum Zdrowia przeprowadzi do końca roku 15 trzygodzinnych
szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu. Program obejmuje analizę sytuacji na Dolnym
Śląsku, zasady diagnozowania HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową, zasady
opieki nad osobami żyjącymi z wirusem oraz ma na celu umożliwienie internistom
komunikacji ze specjalistami zajmującymi się HIV na co dzień. Efektem tych szkoleń ma być
wprowadzenie przesiewowej diagnostyki anty-HIV do praktyki lekarzy rodzinnych,
niezależnie od wieku czy schorzenia zgłaszających się pacjentów. Często bowiem zakażenie
HIV nie jest traktowane przez niektórych lekarzy pierwszego kontaktu jako możliwa
przyczyna złego samopoczucia ich pacjenta. Zdarza się, że niektórzy medycy obawiają się
rozmowy z pacjentem w przypadku wykrycia HIV. Stąd pomysł na specjalne szkolenie.
Zdaniem specjalistów ds. HIV/AIDS edukacja lekarzy pierwszego kontaktu jest kluczem do
ograniczenia epidemii HIV/AIDS w Polsce .
Inicjatorzy akcji wprowadzają do praktyki wytyczne Polskiego Towarzystwa
Naukowego AIDS aby w ten sposób wpłynąć na zahamowanie wzrostu zakażeń na Dolnym
Śląsku. W zeszłym roku w województwie wykryto 138 nowych zakażeń. To ponad 10 proc.
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wszystkich wykrytych w całym kraju. Lekarze alarmują, że osoby, które nie znają swojego
statusu serologicznego mogą zakażać innych. Niepokoi też, że u 50 osób wykryto
pełnoobjawowe AIDS. Pod tym względem województwo dolnośląskie zajmuje niechlubne,
pierwsze miejsce w Polsce6.
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Rzeżączka znów jest groźna
Raport z prac amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC)
ostrzega, że rzeżączka znów jest groźna, a za kilka lat może być także nieuleczalna.
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowali zależność między zachorowaniami na
rzeżączkę w latach 1991 - 2006 a zdolnością bakterii wywołujących tę chorobę do
uodparniania się na działanie antybiotyków. Liczba nowych zachorowań rośnie wprost
proporcjonalnie do wzrostu odporności bakterii. Dzieje się tak między innymi dlatego, że
w ciągu ostatnich lat bakteria wywołująca rzeżączkę stała się mniej wrażliwa na działanie
penicyliny, która jest główną bronią w walce z rzeżączką. Dzięki skutecznym lekom przez
lata zapominaliśmy, że to groźna choroba, która nieleczona prowadzi do licznych stanów
zapalnych, powstawania ropni oraz może powodować bezpłodność i poważne zaburzenia
pracy układu krwionośnego. Wciąż skutecznie udaje się ją zwalczyć, podając zakażonemu
cefalosporynę wspomaganą azytromycyną lub doksycykliną. Tymczasem ta terapia
prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat stanie się również nieskuteczna i jeśli do tego
momentu nie uda się opracować nowych metod leczenia, może się okazać, że w XXI wieku
rzeżączkę znów trzeba będzie wpisać na listę chorób nieuleczalnych.
Nim uda się wynaleźć nowe sposoby na walkę z rzeżączką, zakażeni będą musieli
zmagać się z infekcją i będą zakaźni dłużej, co będzie skutkować wzrostem liczby nowych
zakażeń. Tym bardziej, że badania wskazują, iż w przyszłości bakterie wywołujące rzeżączkę
będą nie tylko odporne na leki, ale i zmutują się tak, by łatwiej zakażać kolejne ofiary.
Pierwsze takie przypadki już ujawniono we Francji, Hiszpanii i Japonii7.
Zarejestrowano pierwszą dwudawkową szczepionkę przeciw HPV
Firma GlaxoSmithKline (GSK) ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu szczepionki Cervarix chroniącej przed rakiem szyjki macicy. Jest
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to pierwsza taka szczepionka zarejestrowana do stosowania według uproszczonego schematu
dawkowania.
Rejestracja w Unii Europejskiego dwudawkowego schematu stosowania szczepionki
Cervarix opiera się na wynikach dwóch badań klinicznych HPV- 048 i HPV- 070, w których
oceniano immunogenność i bezpieczeństwo dwóch dawek tego preparatu. Badania wykazały,
że wyniki podania szczepionki w ramach dwóch dawek dziewczętom w wieku od 9 do 14 lat
są porównywalne z efektem szczepienia trzema dawkami dziewcząt i kobiet w wieku od 15 25 lat. Schemat dwudawkowy (0, 6 miesięcy) będzie dotyczył szczepienia dziewcząt w wieku
9 - 14 lat. Schemat trójdawkowy (szczepienie po 0, 1 i 6 miesiącach) będzie dalej
zarejestrowany do stosowania u dziewcząt i kobiet w wieku 15 lat i starszych8.
INNE
Uwaga na leki w internecie!
Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS) sprzedawany przez
Internet jako naturalny środek mineralny wzmacniający układ immunologiczny organizmu,
skuteczny w leczeniu HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów, nie nadaje się
do spożycia. Główny Inspektor Sanitarny i Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegają przed
przyjmowaniem preparatu, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Produkt służy do
dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej9.
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY TYPU B i TYPU C
Leki dla chorych na WZW B
Opublikowany 19 lutego br. przez Ministerstwo Zdrowia projekt listy refundacyjnej
rozszerza program leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typy B (WZW B)
o pierwszoliniową terapię entekawirem i tenofowirem. Nowoczesne analogi nukleozydowe
i nukleotydowe, takie jak entekawir i tenofowir, szybciej obniżają poziom wirusa we krwi
(poziom wiremii), a stosowane w pierwszej linii w ogóle bądź w znikomym stopniu powodują
lekooporność10.
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W Polsce mniej zakażonych niż przypuszczano
Na konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny, która odbyła się na początku marca w Warszawie,
poinformowano, że w Polsce wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest zakażonych
350 tys. osób, a nie 700 tys. – jak do tej pory podawano. U ponad 200 tys. rozwija się choroba
zakaźna.
Prof. Andrzej Zieliński, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii powiedział, że
od wielu lat błędnie podawane były dane dotyczące liczby zakażeń HCV. Niewłaściwe
szacunki wynikają z błędnej interpretacji badań przesiewowych. Nieporozumienie wynika
z tego, iż u co drugiej osoby badanej na obecność przeciwciał anty-HCV uzyskuje się tzw.
wyniki fałszywie pozytywne. Takie badanie świadczy jedynie o tym, że organizm zetknął się
z wirusem, natomiast nie przesądza jeszcze o zakażeniu (przeciwciała anty-HCV można też
stwierdzić u osób, których organizm sam zwalczył wirusa). Bardziej wiarygodnym testem na
obecność HCV jest badanie HCV RNA - metoda PCR, wykrywające obecność wirusa we
krwi. Pozwala ono ustalić, czy doszło do zakażenia już po 2 - 3 tygodniach (test na obecność
przeciwciał można wykonać najwcześniej po 4 - 10 tygodniach).
Dlatego – podkreślił prof. Zieliński – można przyjąć, że w Polsce wirusem zapalenia wątroby
typu C zakażonych jest nie więcej niż 350 tys. osób. Zatem jest to 1 procent populacji.
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie – prof. Mirosław Wysocki powiedział, że jeszcze mniejszy jest odsetek
Polaków, u których się rozwija wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ocenia się, że takich
osób jest w naszym kraju nie więcej niż 220 - 230 tys., czyli 0,5 proc. populacji. Ta różnica
wynika z tego, że nie u każdej osoby, która została zakażona HCV, dochodzi do pełnego
rozwoju choroby, która stopniowo niszczy wątrobę i ujawnia się dopiero po wielu latach.
Na całym świecie z HCV żyje około 170 mln osób, jest ich zatem pięciokrotnie więcej
niż osób żyjących z HIV/AIDS. W wielu krajach większość zakażonych HCV przyjmuje
dożylnie środki psychoaktywne. W Polsce stanowią oni zdecydowaną mniejszość (6 proc.
wszystkich zakażonych) 11.
Znaleziono sposób na HCV
Nowy lek dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C pozwala w ciągu
12 tygodni całkowicie zniszczyć wirusa HCV u niemal wszystkich zakażonych i praktycznie
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nie powoduje działań ubocznych. Tak wynika z badań klinicznych, na podstawie których lek
został zarejestrowany w USA i Europie (w Polsce też jest dostępny, ale nie ma refundacji
NFZ). Sukces był możliwy dzięki wieloletnim pracom nad rozszyfrowaniem genomu
wirusów, co pozwoliło poznać, które etapy ich rozwoju najłatwiej zakłócić za pomocą
odpowiednich substancji. Naukowcy wpadli na pomysł, aby zadziałać bezpośrednio na cykl
replikacyjny wirusa, czyli jego namnażanie.
Szukano terapii bardziej przyjaznej dla chorych na WZW C. Znaleziono cząsteczkę,
która hamuje białka istotne dla namnażania się wirusa, a jednocześnie nie uszkadza zdrowych
komórek organizmu, a to właśnie uszkodzenia organizmu pacjenta powodowały skutki
uboczne terapii przeciw HCV12.
Badania kliniczne nad lekami zwalczającymi HCV
Ok. 1 - 2 % populacji świata ma we krwi przeciwciała anty-HCV jako ślad
wcześniejszego kontaktu z wirusem. Choroba rozwija się powoli, a w większości przypadków
nie daje żadnych objawów. U 10 – 15 % chorych dochodzi jednak do ostrego zapalenia
wątroby już po 2 - 12 tygodniach. Okres, w którym rozwija się ostra postać schorzenia, trwa
do ok. 3 miesięcy. W tym czasie wirus sukcesywnie namnaża się, zakażając kolejne komórki
organizmu. Po latach namnażania się wirus doprowadza do marskości wątroby i/lub raka
wątroby.
Badania kliniczne u chorych na WZW C ukierunkowane są na poszukiwanie
preparatów stosowanych krócej niż 48 tygodni i wywołujących mniej działań ubocznych dla
pacjenta.
Obecnie na różnych etapach badań klinicznych znajduje się wiele leków, w tym 25
inhibitorów proteazy HCV. Liczba ta pokazuje, jak wiele cząsteczek posiada potencjalne
właściwości leczenia w przypadku WZW typu C oraz stanowi nadzieję na coraz bardziej
skuteczną i bezpieczną farmakoterapię tego schorzenia13.
W Gdańsku pracują nad szczepionką przeciw HCV
Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego mówi, że chorobę można uznać za całkowicie pokonaną dopiero, gdy jest
dostępna szczepionka. Prof. Bieńkowska-Szewczyk od kilku lat wraz z naukowcami m.in.
z Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec pracuje nad szczepionką przeciwko HCV. Mówi,
12
13

Dorota Romanowska, Mamy haka na wirusa, „Newsweek” z dnia 10.03.2014 r.
Michał Mańka, Będzie przełom?, „Przemysł Farmaceutyczny” z dnia 27.03.2014 r.
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że wirus ten to trudny przeciwnik –szybko się zmienia (to tempo jest porównywalne do HIV),
w ciągu doby zachodzą w nim tysiące drobnych mutacji, które prowadzą do powstania
milionów kopii wirusa nieznacznie się od siebie różniących, ale to wystarczy, by układ
odpornościowy chorego nie rozpoznał nowych wariantów wirusa. Jej zespół skupił się zatem
na szczepionce terapeutycznej. Pobudza ona układ immunologiczny osoby już zakażonej do
walki z wirusem14.
Strategia zapobiegania HCV
Specjaliści pracują nad narodową strategią zapobiegania i zwalczania HCV, która ma
obowiązywać w Polsce od przyszłego roku. W Polsce siedem osób na sto nie wie o swoim
zakażeniu i nieświadomie może zakażać innych. Doktor Magdalena Rosińska z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny mówi, że specjaliści
skupiają się na badaniu osób mających ryzykowne zachowania, jak i całej populacji. Według
niej bardzo dobrze sprawdza się umiejscowienie takiego programu w placówce podstawowej
opieki zdrowotnej. W programie biorą udział 53 placówki i już wykryto zakażenie u 60 osób.
Katarzyna Dąbrowska z Instytutu Psychologii i Neurologii w Warszawie podkreśla, że bardzo
duże, bo na poziomie 60 - 70 proc. jest przenoszenie się wirusa wśród osób przyjmujących
dożylnie środki psychoaktywne. Dlatego część projektu poświęcona jest tej grupie. Osoby te
mają wiele problemów, często przebywały w więzieniu, nie mają pracy lub przebywały na
ulicy. Pomoc tej grupie jest konieczna i leży w interesie bezpieczeństwa zdrowotnego całego
społeczeństwa. Projekt finansuje rząd Szwajcarii i ministerstwo zdrowia15.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, które
ukazały się w prasie i Internecie w marcu 2014 r.
1. Abramowicz Dorota, Nasze poczucie bezpieczeństwa może być złudne, więc warto czytać
spoty w wagonie SKM, „Polska – Dziennik Bałtycki” z dnia 12.03.2014 r.
2. Co powinnaś wiedzieć o chorobach wenerycznych?, www.styl.pl z dnia 27.03.2014 r.
3. Egipska armia twierdzi, że wynalazła lek na HIV i WZW C.”100 i 95 proc. skuteczności”,
www.wp.pl z dnia 01.03.2014 r.
4. Gutowski Artur, Na marginesie, „National Geographic” z dnia 01.03.2014 r.

14
15

Dorota Romanowska, Mamy haka na wirusa, „Newsweek” z dnia 10.03.2014 r.
Od przyszłego roku w Polsce strategia zapobiegania HCV, www.polskieradio.pl z dnia 04.03.2014 r.

9

5. Jałowiczor Jakub, Niemowlę wyleczone z HIV, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia
07.03.2014r.
6. Kaproń Kasper Mariusz, Raj utracony, „Tygodnik Powszechny” z dnia 16.03.2014 r.
7. Kiła objawy. Jak rozpoznać objawy kiły, www.poradnikzdrowie.pl z dnia 07.03.2014 r.
8. Kłykciny kończyste: brodawki na narządach płciowych wywołane wirusem HPV,
www.nazdrowie.pl z dnia 13.03.2014 r.
9. Lorenczewska Mariola, Skutki bliskiego kontaktu, „Nowości” z dnia 08.03.2014 r.
10. Mańka Michał, Będzie przełom?, „Przemysł Farmaceutyczny” z dnia 27.03.2014 r.
11. Moskal Wojciech, Wyleczymy dzieci, które rodzą się z wirusem HIV?, „Gazeta Wyborcza” z
dnia 12.03.2014 r.
12. Niebezpieczny suplement diety, „Gazeta Kołobrzeska” z dnia 07.03.2014 r.
13. Noch Jakub, Rzeżączka znowu nieuleczalna? Zakażenia wzrastają, a naukowcy ostrzegają,
że antybiotyki przestają działać, www.natemat.pl z dnia 14.03.2014 r.
14. Od przyszłego roku w Polsce strategia zapobiegania HCV, www.polskieradio.pl z dnia
04.03.2014 r.
15. Piwowarska Anna, Wirus HIV to nie wyrok. Można z nim żyć, „Głos Koszaliński” z dnia
15.03.2014 r., „Głos Pomorza -Słupsk” z dnia 15.03.2014 r., „Głos Szczeciński” z dnia
15.03.2014 r.
16. Romanowska Dorota, Mamy haka na wirusa, „Newsweek” z dnia 10.03.2014 r.
17. Sieradzki Hubert, Gdy wątrobę atakuje wirus, „Na Żywo” z dnia 13.03.2014 r.
18. Szkarlatyna i ospa w górę, „Gazeta Lubuska” z dnia 19.03.2014 r.
19. Szreter Dariusz, Polacy z niczego nie są tak zadowoleni jak z seksu, „Polska – Dziennik
Bałtycki” z dnia 28.03.2014 r.
20. Tymanowska Olga, Ogólnoustrojowy charakter POCHP, „Medical Tribune (dodatek:
Dodatek)” z dnia 12.03.2014 r.
21. Warto wiedzieć „Dziennik Polski” z dnia 01.03.2014 r.
22. Więcej HIV, „Kurier Szczeciński” z dnia 06.03.2014 r.
23. Więcej HIV i żółtaczki typu C, „Super Nowości” z dnia 27.03.2014 r.
24. Wirus żółtaczki uszkadza wątrobę, „Zielony Sztandar” z dnia 12.04.2014 r.
25. Wojciechowska Agata, Z katarem do lekarza? Zaleci ci test na HIV, „Polska – Gazeta
Wrocławska” z dnia 28.03.2014 r.
26. W pociągach o HIV, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 08.03.2014 r.
27. W Polsce dwukrotnie mniej osób zakażony wirusem HCV niż sądzono, www.wyborcza.pl
z dnia 04.03.2014 r.
28. Wojciechowska Agata, Z katarem do lekarza? Zaleci c test na HIV, „Polska – Gazeta
Wrocławska” z dnia 28.03.2014 r.
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29. Wstydliwe pęcherzyki opryszczka narządów płciowych, www.fitness.wp.pl z dnia
07.03.2014 r.
30. Zakaz wjazdu dla wirusa HIV, „Rzeczpospolita” z dnia 13.03.2014 r.
31. Zarejestrowano pierwszą szczepionkę dwudawkową przeciw HPV, www.rynekzdrowia.pl
z dnia 12.03.2014 r.
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