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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
styczniu 2008 roku.

WPROWADZENIE

Pierwszy miesiąc nowego roku nie zapisał się dużą ilością nowych informacji z
zakresu problematyki HIV/AIDS. Wśród doniesień można było dostrzec tematy, które już
wcześniej przewijały się na łamach prasy i ujęte były w poprzednich raportach, tj. zmiany
mające nastąpić w leczeniu pacjentów z początkiem 2008 roku, pomoc norweskich linii
lotniczych dla UNICEF czy też przebieg Światowego Dnia Walki z AIDS, z którego relacje
można było spotkać jeszcze w styczniowej prasie.
Z aktualnych informacji warto zapoznać się z nowym programem działań UE w
dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, działaniami profilaktycznymi prowadzonymi na
polu walki z HIV/AIDS czy sprawą policjanta zakażonego wirusem HIV, który walczy o
swój powrót do pracy. W styczniu znalazło się też wiele publikacji poświęconych innej
tematyce, w której HIV/AIDS wspomniany był tylko w tle omawianego problemu (ochrona
praw pacjenta, wybory prezydenckie w USA, dyskusja na temat metody in vitro, szczyt w
Davos, coraz częstsze zachorowania na gruźlicę).
W styczniowej prasie, mimo oficjalnego sprostowania Krajowego Centrum ds. AIDS,
znalazły się nieprawdziwe informacje na temat wysokiego wskaźnika zakażeń wirusem HIV
w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych i gabinetach tatuażu. Niestety, jak się
okazało, zdementowanie przez Centrum podanych w grudniu przez „Dziennik” niezgodnych
ze stanem faktycznym danych, nie dotarło do wszystkich, co zaowocowało w niektórych
dziennikach lokalnych ( „Tygodnik Ostrołęcki”, „Tygodnik Ciechanowski”), miesięczniku
„Zdrowie” powieleniem nieprawdziwych doniesień na temat zakażeń HIV w Polsce.
W 36. tytułach gazet i czasopism znalazły się 54 publikacje, których treść bardziej lub mniej
dotyczyła problematyki HIV/AIDS. Warto dodać, że

większość

tytułów zawierała

pojedyncze doniesienia z tego zakresu. Po raz pierwszy od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy
więcej niż jedną informację związaną z tematem HIV/AIDS drukowały
specjalistyczne , tj. „Służba Zdrowia”, „Gazeta Farmaceutyczna”, „Żyjmy dłużej”.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż dwie informacje na temat HIV/AIDS w
styczniu 2008 r.

Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Gazeta Wyborcza*

6

2.

Polska*

4

3.

Rzeczpospolita

3

4.

Dziennik

3

5.

Nasz Dziennik

3

6.

Gazeta Farmaceutyczna 2

7.

Żyjmy dłużej

2

8.

Służba Zdrowia

2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety wyborczej i dziennika Polska

Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż dwie publikacje z zakresu HIV/AIDS w
styczniu 2008 r.
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EPIDEMIOLOGIA

Coraz więcej zakażeń w lubuskiem
W ostatnim roku w lubuskiem wzrosła liczba zakażonych HIV i chorych na AIDS. W
2006 roku zarejestrowano 21 zakażeń HIV, w ostatnim roku już 28 (12 kobiet, 16 mężczyzn).
To osoby w wieku 18 - 48 lat. Rośnie też liczba osób chorych na AIDS - w 2007 roku na
AIDS zachorowało osiem osób; dla porównania w roku 2004 było ich cztery, w 2005 – dwie,
a w 2006 – jedna. Od początku badań w kierunku HIV, czyli od 1985 roku w tym
województwie zarejestrowano 413 zakażonych HIV, 71 zachorowań na AIDS i 41 zgonów.
W działającym w Gorzowie punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w ubiegłym roku
wykonano 280 testów w kierunku HIV. Najwięcej testów przeprowadzono u osób w wieku 20
- 29 lat (50%.) i 30 - 39 lat (28%.).1

POLITYKA ZDROWOTNA UE

Program działań UE w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego
Dokumenty programowe oraz strategie organów Unii Europejskiej odgrywają zasadniczą rolę
w ukierunkowaniu inicjatyw unijnych, w tym prawodawstwa wspólnotowego. I choć polityka
UE nie jest tematem najistotniejszym do analizowania na łamach publikacji dotyczących
HIV/AIDS, to – wziąwszy pod uwagę fakt, że zdrowie to dobro nadrzędne, a zapobieganie
zakażeniom HIV ma istotny wpływ na kondycje zdrowotną społeczeństwa – warto w kilku
zdaniach przedstawić Drugi Program Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Ochrony
Zdrowia Publicznego na lata 2008-2013, który niedawno przyjęła Rada Europejska.
Rada potwierdziła, „iż nadrzędnym celem UE w dziedzinie zdrowia publicznego jest
przyczynianie się do utrzymania wysokiego poziomu zdrowia i jego ochrony, a także
minimalizowanie różnic w tym obszarze”. Wspólnota angażuje się zatem w promocję
zdrowia, zapobieganie chorobom, przeciwdziałanie zagrożeniem dla zdrowia, kampanie
edukacyjne. W dziedzinie zdrowia publicznego przyjęto dotychczas 8. programów działania;
dotyczyły one promocji zdrowia i edukacji, zwalczania raka i zapobiegania AIDS,
zapobiegania uzależnieniu od narkotyków, a także rzadkich chorób.
Nowy program ”jest następcą” poprzedniego z lat 2003 - 2007, dzięki któremu
sfinansowano 300 projektów związanych z ochroną zdrowia. Jego głównymi celami są:
1

W oparciu o: Piotr Żytnicki. Więcej zakażeń wirusem HIV. Gazeta Wyborcza- Gorzów z dnia 29.01.2008 r.
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bezpieczeństwo obywateli UE, promocja zdrowia, a także rozpowszechnienie informacji
związanych z tą dziedziną. Nowy program wszedł w życie 1 stycznia 2008 roku.2
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

Relacje z obchodów
Częstocho wa
W Liceum Ogólnokształcącym

im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

uczniowie z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS przygotowali ankietę dotyczącą wiedzy
o HIV/AIDS, a także tolerancji i szacunku dla osób dotkniętych chorobą. Ankieta została
przeprowadzona wśród 50 młodych kobiet i 50 młodych mężczyzn, a ich wyniki zostały
przedstawione przez uczniów liceum, którzy w przygotowanej przez siebie prezentacji
multimedialnej dostarczyli także informacji na temat wirusa HIV i sposobów jego
przenoszenia.
Uczniowie w świetlicy

mogli

obejrzeć prezentacje, a także wystawę plakatów

specjalnie przygotowanych na tę okazję. Młodzież i nauczyciele na znak solidarności z
chorymi na AIDS składali swoje podpisy i wypełniali „roczne zobowiązania” związane z
edukacją na temat HIV/AIDS”. Zobowiązania zostaną przesłane do Amsterdamu, a następnie
przedstawione na spotkaniu ministrów edukacji różnych państw w 2008 roku. 3
Kowalewo
Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie w związku z
obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS przeprowadził akcję edukacyjną dotyczącą
profilaktyki HIV/AIDS. Uczniowie i nauczyciele na znak solidarności z chorymi przypięli
czerwoną kokardkę. W szkole zostały wywieszone plakaty informacyjne – czym jest HIV i
AIDS, jak dochodzi do zakażenia wirusem HIV, jakie spustoszenie czyni on w organizmie
człowieka. W tym dniu odbyło się także spotkanie z lekarzem, który przekazał cenne
informacje na temat higieny życia. Na koniec uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt.
„Historia człowieka chorego na AIDS”. 4
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Podaję za: Aleksandra Kunkiel- Kryńska. Razem dla zdrowia. Służba Zdrowia z dnia 01.01.2008 r., autorka w

swoim artykule szerzej omawia poszczególne cele programu.
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Zob. W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie. Gazeta Częstochowska z dnia 10.01.2008 r.
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Zob. :Światowy Dzień Walki z AIDS. Gazeta Słupecka z dnia 08.01.2008 r.
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ASPEKTY SPOŁECZNE

Zakażony policjant walczy o pracę
30 letni policjant z 10 letnim stażem pracy został zwolniony ze służby po tym, jak w trakcie
rutynowych badań okazało się że jest zakażony wirusem HIV. Policjant nie godzi się z tą
decyzją i zamierza odwołać się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
Komisja lekarska w lutym ubiegłego roku uznała, że nie może on pracować w służbie i należy
mu się odszkodowanie i renta. Z tą decyzją funkcjonariusz się nie zgodził, odwołując się od
niej. Niestety, bez skutku. Kiedy w październiku po chorobowym wrócił do pracy, otrzymał
zwolnienie.
Według pracownika Krajowego Centrum ds. AIDS, policjant z powodzeniem może
wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki. Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego
zwrócił się funkcjonariusz z prośbą o pomoc, twierdzi, że zapisy, które mówią, że osoby
zakażone HIV nie mogą pracować w służbach mundurowych „są niekonstytucyjne”.
Naruszają zasadę równości wobec prawa. Biuro rzecznika występowało nawet już w tej
sprawie, jednak bezskutecznie. Funkcjonariuszowi pomaga Helsińska Fundacja Praw
Człowieka i współpracująca z nią kancelaria, której prawnicy po niekorzystnych dla
funkcjonariusza

orzeczeniach

w

policji,

zamierzają

sprawę

skierować

do

sądu

administracyjnego, a jeśli to nie pomoże – do Trybunału Konstytucyjnego. 5

Więzień chory na AIDS pozbawiony leczenia
Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorowski, czekający w areszcie na kolejną rozprawę,
zaprotestował wobec metod podejmowanych przez śledczych, ogłaszając strajk głodowy. Ma
to związek z byłym pracownikiem firmy chorym na AIDS. Według Chodorowskiego, jego
kolega i były wiceprezes koncernu Wasilij Aleksanian jest szantażowany i źle traktowany,
mimo że choruje na AIDS i cierpi na wiele innych dolegliwości wynikających ze słabej
odporności organizmu nabytych podczas pobytu w areszcie.
W styczniu więzień apelował do Sądu Najwyższego w Rosji o pomoc i przeniesienie
go do szpitala dla chorych na AIDS. Oświadczył także, iż jest szantażowany, obiecuje mu się
wolność za obciążające innych fałszywe zeznania. Skarżył się, że nie dostaje nawet leków
przeciwbólowych, a twierdzenia kierownictwa aresztu, że to on odmawia leczenia są
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08.01.2008 r.
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kłamstwem. Niestety, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, władze odrzucają nie tylko
prośby jego obrońców, ale i apele organizacji broniących praw człowieka. 6

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Konferencja dla nauczycieli
Wydział Spraw Społecznych i mieszkaniowych Urzędu Miasta w Kaliszu wraz z
Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża byli organizatorami konferencji
dotyczącej problematyki HIV/AIDS. W konferencji mającej na celu „przybliżenie
nauczycielom i opiekunom szkolnych kół PCK tematyki HIV i AIDS, a także promocję
honorowego krwiodawstwa”

wzięło udział 45 nauczycieli. Każdy z nauczycieli

uczestniczących w konferencji otrzymał dziennik pracy na 2008 rok oraz broszurę
wspomagającą w pracy szkolne koła PCK z przykładowymi zadaniami na każdy miesiąc
nowego roku. 7
Także Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Grodzisku, pod patronatem
starostwa grodziskiego, zorganizowała

szkolenie dla pedagogów szkół gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych powiatu dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Wykład na ten temat
wygłosiła dyrektor Ośrodka Edukacyjnego Taurus z Grodziska. Podczas konferencji zostały
wręczone nagrody laureatom konkursu literackiego „AIDS – wczoraj, dziś i jutro”.8

Podsumowanie działań profilaktycznych w walce z wirusem HIV
W Wągrowcu podsumowano całoroczne działania profilaktyczne w walce z wirusem
HIV. Zwrócono uwagę na program edukacyjny, którym objęci zostali uczniowie gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu wągrowieckiego. Podstawowym jego celem było
uświadomienie młodzieży, że wirusem HIV zakazić się może każdy – twierdzi jeden z
pomysłodawców programu.
Uczniowie I i II klas gimnazjalnych wzięli udział w konkursie na opowiadanie pt.” Ja już
wiem - zapytaj mnie, dlaczego warto mieć wiedzę o HIV i AIDS”. W szkołach gimnazjalnych
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Na podstawie: Andrzej Pisarnik. Chodorowski głoduje, by ratować kolegę. Rzeczpospolita z dnia 31.01.2008 r.
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Zob. PCK dla nauczycieli. Życie Kalisza z dnia 02.01.2008 r.
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Zob. Zapobiec AIDS. Gazeta Bogoria z dnia 01.01.2008 r.
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w czasie ubiegłego roku wyszkolono młodzieżowych liderów zdrowia, którzy mogą
przekazywać wiedzę na temat choroby swoim rówieśnikom. 9

Wielka kampania w Brazylii
Przed okresem słynnego brazylijskiego karnawału ruszyła wielka akcja rządu Brazylii
i władz lokalnych, aby w czasie słynnych brazylijskich zabaw karnawałowych, nie dochodziło
do zakażeń HIV na skutek ryzykownych zachowań.
W czasie kampanii ma być rozdanych prawie 20 milionów prezerwatyw, tj. o jedną
trzecią więcej niż w roku ubiegłym. Adresatem akcji są głównie kobiety, bo – jak wynika z
badań – 80% młodych Brazylijczyków stosuje prezerwatywy, natomiast tylko 40%. kobiet
domaga się stosowania ich przez swoich partnerów. Akcja rządu napotkała sprzeciw
Kościoła. Diecezja Recife i Olindy nie tylko zagroziła władzom miejskim ekskomuniką, ale
też zaskarżyła je do sądu.
Warto w tym miejscu dodać, że Brazylia ma jeden z najbardziej skutecznych
systemów zapobiegania AIDS, a leczenia jest darmowe. W ponad 184 milionowym kraju 600
tysięcy osób żyje z wirusem HIV, a 200 tysięcy leczy się na AIDS.10
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV

Kolejne firmy włączają się w kampanię Product Red
Do akcji, której inicjatorem jest słynny muzyk z zespołu U2 Bono dołączyły kolejne
firmy. Tym razem to znane firmy komputerowe Microsoft i Dell. By wesprzeć akcję, w której
część dochodów ze sprzedaży produktów opatrzonych znakiem Red przeznaczona jest na
rzecz mieszkańców chorych na AIDS w Afryce, firmy postanowiły wypuścić na rynek
specjalne wersję swoich produktów: systemu operacyjnego Vista, komputerów i drukarek.
Część dochodów z ich sprzedaży zasili konto fundacji Product Red. Zgodnie z tradycją,
gadżety Dell’a są czerwone, a kupując je, przeznaczamy od 5 do 80 dolarów na rzecz
potrzebujących. 11
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Zob. Kupując komputer, pomagasz chorym. Dziennik z dnia 28.01.2008 r.

7

Piosenkarki na rzecz walki z AIDS
W pomoc dla Afryki włącza się ostatnio także znana piosenkarka Alicia Keys. Wraz z Jessicą
Alba i Shakirą zaangażowała się w akcję „ Keep The Children Alive” ( Uratujmy dzieci),
która ma na celu zebranie pieniędzy na leki dla dzieci chorych na AIDS w Afryce i Indiach. 12

INNE

Geje i lesbijki w walce o swoje prawa
W Krakowie doszło do spotkania członków 18. organizacji zajmujących się problemami
gejów, lesbijek i przeciwdziałaniu homofobii. Ich przedstawiciele zapowiedzieli, że będą
domagać się m.in. dopuszczenia cywilnej rejestracji związków homoseksualnych,
wprowadzenia karalności za wzywanie do przemocy wobec osób o innej orientacji seksualnej
oraz zwiększenia nakładów na profilaktykę HIV/AIDS.13

A to ciekawe…
Amerykanin, u którego wykryto wirusa HIV postanowił przejechać całe Stany Zjednoczone
na rowerze tyłem w ramach własnej akcji przestrzegania innych przed chorobą. 36 letni
mężczyzna chce swoją wyprawą zwrócić uwagę na problem bezdomności oraz HIV i AIDS.
Dodatkową ciekawostką jest to, że Amerykanin jeździ na rowerze tyłem od dzieciństwa, a w
czasie jazdy nie używa lusterek ani przerzutek.14

Kampania przeciw Homofobii uruchamia Queer Studies
Kampania przeciw Homofobii po raz pierwszy w Polsce organizuje 258 godzinny kurs
semestralny Queer Studies. To do tej pory największa w Polsce próba edukacji w tym
kierunku. Queer (ang.) to dosłownie dziwak, odmieniec. W teorii społecznej oznacza
usytuowanie się ponad etykietami płci i orientacji seksualnej. Dla queer nie ma
jednoznacznych podziałów na kobietę czy mężczyznę, homo czy hetero. Queer Studies to
studia nad tożsamością seksualną. W programie kursu znajdą się takie zagadnienia, jak
społeczna historia homoseksualności, homofonia gejów i lesbijek czy przedstawianie AIDS w

12

Por. MTV ma XXX Hits!. Bravo z dnia 24.01.2008 r.
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kulturze amerykańskiej i polskiej. Kurs poprowadzi

kadra akademicka składająca się z

różnych autorytetów naukowych związanych z tą dziedziną.. 15

Spis publikacji dotyczących HIV/AIDS, które ukazały się w styczniu 2008 r.
1. A to ciekawe. Kurier Szczeciński z dnia 30.01.2008 r.
2. Aktualności. Tygodnik Ciechanowski z dnia 08.01.2008 r.
3. Aktualności. Tygodnik Ostrołęcki z dnia 01.01.2008 r.
4. Bajda Jerzy. Świat według miary dziecka. Nasz Dziennik z dnia 03.01.2008 r.
5. Bieńkowska Dominika. Wyznanie w Białym Domu. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 09.01.2008 r.
6. Cytat tygodnia. Wprost z dnia 13.01.2008 r.
7. Dobre ciecie, czyli stracić, by zyskać .Przekrój z dnia 31.01.2008 r.
8.

Dubrowska Magdalena. Czy gej może być homofobem? Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia 18.01.2008 r.

9. Dziewicą być, czy nie być. Perspektywy z dnia 01.01.2008 r.
10. Epidemia AIDS opanowana. Zdrowie z dnia 01.01.2008 r.
11. Gdula Tomasz. Informacja to nie rasizm. Nowa Trybuna Opolska z dnia 05.01.2008 r.
12. Geje i lesbijki łączą siły. Rzeczpospolita z dnia 28.01.2008 r.
13. Geje i lesbijki łączą siły. Rzeczpospolita –Warszawa z dnia 28.01.2008 r.
14. Gromadzka – Anzelewicz Jolanta. Wracają z saksów z gruźlicą. Polska z dnia 09.01.2008 r.
15. Jopkiewicz Izabela. Fakty i mity o toksoplazmozie. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto z dnia 26.01.2008 r.
16. Kościół brazylijski tępi bezpieczny seks. Gazeta Wyborcza z dnia 29.01.2008 r.
17. Kunkiel – Kryńska Aleksandra. Razem dla zdrowia. Służba Zdrowia z dnia 01.01.2008 r.
18. Kupując komputer, pomagasz chorym. Dziennik z dnia 28.01.2008 r.
19. Luboiński Piotr. Mam suche gardło. Chwila dla Ciebie z dnia 17.01.2008 r.
20. Magowska Anita. Lekarzu, jedź do Afryki. Tygodnik Powszechny z dnia 13.01.2008 r.
21. Majer Marcin. Scena. Glamour z dnia 01.01.2008 r.
22. Mathews Joe. Palec Boży. Forum z dnia 07.01.2008 r.
23. Mleko klaczy. Farmer z dnia 15.01.2008 r.
24. Młodkowski Roman. Davos: okazuje się, że jesteśmy sławni. Dziennik – Warszawa z dnia 26.12.2008 r.
25. MTV ma XXX hits! Bravo z dnia 24.01.2008 r.
26. Musimy inwestować zapobieganie AIDS. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.01.2008 r.
27. Na skrzydłach Norwegian. Skrzydlata Polska z dnia 01.01.2008 r.
28. Nawara Paweł. Modelowe zamykanie. Służba Zdrowia z dnia 01.01.2008 r.
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W oparciu o: Magdalena Dąbrowska. Czy gej może być homofonem ? Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia

18.01.2008 r.
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29. Nowak Marta. In vitro- mnie to nie dotyczy. Gazeta Wyborcza z dnia 09.01.2008 r.
30. Ostrowska Antonina. O poprawę jakości życia w chorobie. Żyjmy dłużej z dnia 01.01.2008 r.
31. Ostrowska Justyna. Herbaty – naturalne źródło antyoksydantów. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.01.2008 r.

32. PCK dla nauczycieli. Życie Kalisza z dnia 02.01.2008 r.
33. Pisarnik Andrzej. Chodorowski głoduje, by ratować kolegę. Rzeczpospolita z dnia 31.01.2008 r.
34. Podróż po orgazm. Fakty i Mity z dnia 31.01.2008 r.
35. Popielewicz Maria. Pomóżmy przedszkolakom w Zambii. Nasz Dziennik z dnia 08.01.2008 r.
36. Praczyk Grzegorz. Policjant zakażony HIV walczy o pracę. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 08.01.2008 r.

37. Praczyk Grzegorz. Zakażony HIV walczy o pracę. Polska z dnia 08.01.2008 r.
38. Sachs Jeffrey. Zdrowie dla wszystkich. Świat Nauki z dnia 01.01.2008 r.
39. Sankowski Robert. Czarnoskórzy raperzy w sztabie Baracka Obamy. Gazeta Wyborcza z dnia 17.01.2008 r.

40. Składowska Justyna. Armani. VILLA z dnia 01.01.2008 r.
41. Skupińska Bożena. Wołanie o prawa pacjenta. Żyjmy dłużej z dnia 01.01.2008 r.
42. Spotkanie Sarko z Bono sposobem na lepszą prasę. Dziennik z dnia 10.01.2008 r.
43. Światowy Dzień Rodziny: problem przemocy dotyczy wszystkich. Agroserwis z dnia 16.01.2008 r.
44. Światowy Dzień Walki z AIDS. Gazeta Słupecka z dnia 08.01.2008 r.
45. Ułatwienia dla pacjentów. Dziennik Elbląski z dnia 16.01.2007 r.
46. Ułatwienia dla pacjentów. Gazeta Olsztyńska z dnia 16.01.2008 r.
47. W życiu jak w tańc, każdy krok ma znaczenie.. Gazeta Częstochowska z dnia 10.01.2008 r.
48. Wicher Barbara. Między świadomością a pomocą. Głos Wągrowiecki z dnia 04.01.2008 r.
49. Wiejak Anna. Brytyjski absurd w pigułce. Nasz Dziennik z dnia 03.01.2008 r.
50. Wielka moda kontra problem AIDS. Hot Moda & Shopping z dnia 01.01.2008 r.
51. Wybierz świadomie organizacje, której przekażesz jeden procent. Życie Warszawy z dnia 30.01.2008 r.
52. Zapobiec AIDS. Gazeta Bogoria z dnia 01.01.2008 r.
53. Zmiany w C&W. biznes Warszawa z dnia 14.01.2008 r.
54. Żytnicki Piotr. Więcej zakażeń wirusem. Gazeta Wyborcza- Gorzów z dnia 29.01.2008r.
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