Raport nr 2/2008
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
lutym 2008 roku.
WPROWADZENIE
W lutym na łamach 45 tytułów gazet i czasopism ukazało się 77 publikacji, które w
swojej treści związane było bezpośrednio lub pośrednio z tematyką HIV/AIDS. Należy
zaznaczyć, że większość z nich zawierała tylko jedną informację dotyczącą omawianej
problematyki.
Warto podkreślić, że wśród opublikowanego materiału prasowego nie było żadnego
dominującego tematu, który w sposób istotny zainteresował dziennikarzy. W znacznej mierze
publikacje dotyczyły m.in. tematów omawianych już wcześniej na łamach prasy, a także
takich, w których temat HIV/AIDS poruszany był tylko na marginesie omawianego problemu.
Warte zauważenia są w tym miesiącu aspekty medyczne HIV/AIDS, a wśród nich
kontrowersyjny raport szwajcarskich naukowców czy nowe informacje na temat działania
leków antyretrowirusowych, czy też zastosowania immunosupresji w leczeniu HIV/AIDS.
Należy także odnotować wzrost zachorowań w naszym kraju na choroby przenoszone drogą
płciową i coraz bardziej dramatyczną sytuację epidemiologiczną na Ukrainie.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS
w lutym 2008 r.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuł
Polska*
Rzeczpospolita
Życie Warszawy
Dziennik
Nasz Dziennik
Polityka
VIVA
Gazeta Wyborcza
Niedziela
Fakty i Mity

Ilość publikacji
9
7
4
4
3
3
3
2
2
2

* Zestawienie obejmuje lokalne wydanie dziennika Polska
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Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w
lutym 2008 r.
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EPIDEMIOLOGIA

W Polsce coraz więcej chorób przenoszonych drogą płciową
Według danych Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową w Warszawie w ubiegłym roku odnotowano w Polsce ponad tysiąc przypadków kiły,
a liczba zachorowań w skali kraju wzrosła o 15%. Stwierdzono też dużo więcej przypadków
innych chorób wenerycznych: rzeżączki, nieswoistego zapalenia cewki moczowej, kłykcin
kończystych i opryszczki narządów płciowych.
Szczególny wzrost chorób przenoszonych drogą płciową odnotowuje się w
województwie podlaskim, gdzie te schorzenia występują częściej niż u innych mieszkańców
Polski. Najczęstszą przyczyną tych zachorowań są ryzykowne kontakty seksualne
mieszkańców Podlasia z sąsiadami zza wschodniej granicy, gdzie przypadków chorób
przenoszonych drogą płciową, także HIV, jest dużo więcej. Najwięcej przypadków
zachorowań na choroby weneryczne lekarze stwierdzają u osób młodych 20-40 letnich, ale
bywa, że po pomoc przychodzą jeszcze młodsze osoby. 1
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Ukrainie grozi epidemia
Według statystyk sześcioro Ukraińców umiera każdego dnia na AIDS. Wicepremier
Ukrainy, Iwan Wasiunyk, na posiedzeniu Rady Narodowej ds. Przeciwdziałania
Zachorowaniom na Gruźlicę i AIDS ogłosił, że na Ukrainie w 2007 roku zarejestrowano
17.687 nowych przypadków zakażenia HIV. Wicepremier alarmował, że sytuacja na Ukrainie
jest krytyczna, a kraj znajduje się u progu epidemii. 2

ASPEKTY MEDYCZNE

Impas w badaniach nad szczepionką na HIV
W połowie lutego świat obiegła wiadomość o produkcji nowej szczepionki na gruźlicę
o nazwie Hyvaca4, która ma chronić człowieka przed tą chorobą na całe życie. Obecne
szczepionki są skuteczne przez 10-15 lat. Nowy lek, według specjalistów, ma być przełomem
w dziedzinie leczenia gruźlicy. Jeśli nowa szczepionka sprawdzi się w kolejnych fazach
badań klinicznych, tj. z udziałem kilkudziesięciu tysięcy ludzi i potwierdzi się jej działanie
eksperymentalnie, to uczeni wyrażają nadzieję, że nowy lek daje szansę całkowitej likwidacji
gruźlicy w skali światowej. Pierwsze szczepionki powinny być dostępne w 2015 roku. Biorąc
pod uwagę fakt, że na gruźlicę umiera rocznie 1,6 mln ludzi (gruźlica jest siódmą najczęstszą
przyczyną zgonów w skali światowej), nowa szczepionka może przyczynić się do zmiany
tych statystyk.
Niestety, takich obiecujących wiadomości nie mają immunolodzy w przypadku
epidemii AIDS, która rocznie pochłania aż 3 mln istnień ludzkich. Badania nad szczepionką
na wirus HIV od 20 lat stoją w miejscu. David Baltimore (szef Amerykańskiego Towarzystwa
Rozwoju Nauki) twierdzi, że wśród naukowców nie ma dużej nadziei na przełamanie impasu.
Na razie tradycyjne badania zawodzą, wirus HIV nauczył się „oszukiwać” nasz układ
odpornościowy, dlatego uczeni coraz częściej zwracają się ku terapiom genowym i
komórkom macierzystym. 3

Czyżby leki antywirusowe chroniły przed zakażeniem?
Amerykańscy badacze eksperymentujący na zwierzętach twierdzą, że przyjmowanie
leków przeciwwirusowych zabezpiecza przed infekcją HIV – podał „Public Library of
Science Medicine”. Według nich metoda ta - w przypadku, gdy nie ma jeszcze szczepionki
2
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Zob. Ukrainie grozi epidemia AIDS. Nasz Dziennik z dnia 27.02.2008 r.
Na podstawie: Rafał Motriuk. Dwie szczepionki, jedna nadzieja. Tygodnik Powszechny z dnia 24.02.2008 r.
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przeciw tej chorobie – może posłużyć do ograniczenia zakażeń HIV w populacjach
szczególnie narażonych na zakażenie. Przeprowadzając badania, uczeni podawali koktajl
dwóch leków antywirusowych makakom, który – jak się potem okazało - skutecznie
zabezpieczał je przed infekcją HIV podczas kontaktów seksualnych.
Zespół biologów z amerykańskiego Centers of Disease Control and Prevention odkrył
również, że używanie w ten sposób leków prowadzi do uodpornienia się na nie wirusów. W
niektórych testowanych przypadkach skuteczne dawki preparatów przekraczały dopuszczalne
dawki stosowane u ludzi. Zdaniem badaczy taka terapia zabezpieczająca przed zakażeniem
wymagałaby przyjmowania leków codziennie. W podobny sposób walczy się z innymi
chorobami, jednak dotychczas nie rozważano tej metody jako pomocnej w ograniczeniu
rozprzestrzeniania się HIV.4

Kontrowersyjny raport szwajcarskich naukowców
Szwajcarscy specjaliści w raporcie przygotowanym dla Federalnej Komisji ds. AIDS
stwierdzili, że pacjenci zakażeni HIV poddający się terapii antyretrowirusowej nie przenoszą
wirusa. Mogą nawet uprawiać seks bez zabezpieczeń.
Współautor dokumentu i specjalista ds. AIDS tłumaczy, że taki wniosek wynika z
czterech przeprowadzonych przez specjalistów badań. Według nich pary, w których jedna
osoba jest zakażona, mogą bezpiecznie uprawiać seks. Jedynym warunkiem jest regularne
przyjmowanie leków antyretrowirusowych, które prowadzi do zmniejszenia ilości wirusa we
krwi.
Cztery badania, na które powołują się specjaliści, dotyczyły par heteroseksualnych.
Pierwsze z nich przeprowadzone było w latach 1990 - 2005 w Hiszpanii na 393 parach, w
których jedna osoba była zakażone HIV. U żadnej pary nie doszło do infekcji.
Podobne badanie przeprowadzono w Brazylii. Wzięły w nim udział 93 pary, przy
czym w 43 z nich jeden z partnerów był zakażony HIV lub chory na AIDS. Do zakażenia
HIV doszło w sześciu przypadkach, jednak nastąpiło to tylko u par, w których chora osoba nie
przestrzegała dyscypliny terapeutycznej. Kolejne dwa badania – jedno w Ugandzie, drugie z
udziałem kobiet w ciąży - przyniosły takie same rezultaty.
Teza zawarta w raporcie wywołała protesty wśród specjalistów zajmujących się
epidemiologią i leczeniem HIV/AIDS. Najważniejszy zarzut dotyczy tego, że Szwajcarzy
zajęli się wyłącznie parami heteroseksualnymi, podczas gdy do znacznej części zakażeń
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dochodzi w wyniku kontaktów homoseksualnych, gdzie ryzyko przeniesienia zakażenia jest
wtedy wyższe. Zdaniem ekspertów w raporcie brakuje także oceny ryzyka w przypadku seksu
analnego oraz zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. Krytyczne stanowisko
wobec kontrowersyjnej tezy Szwajcarów zajęła francuska Narodowa Rada ds. AIDS.5

Czy immunosupresja może pomóc chorym na AIDS?
Po wtargnięciu do organizmu człowieka wirus HIV niszczy kompletnie jego układ
odpornościowy. Staje się dla chorego śmiertelnym zagrożeniem, czyniąc go bezbronnym
nawet w przypadku najbardziej błahego zakażenia. Zastanawia więc, że w tym przypadku
naukowcy wychodzą z propozycją, żeby chorym na AIDS włączyć terapię tłumiącą ich
reakcje immunologiczne. Proponują terapię immunosupresyjną, która, jak wiadomo, działa na
osłabienie systemu immunologicznego, a nie na jego wzmocnienie.
Wiele wskazuje jednak na to, że takie leczenie „na przekór” może przynieść wiele
korzyści. W ciągu kilku pierwszych tygodni od infekcji HIV przejmuje kontrolę nad układem
odpornościowym i silnie go pobudza, przede wszystkim aktywuje najważniejszą broń w
walce z zarazkami - limfocyty T CD4+. Komórki te, wytwarzając i wydzielając cytokiny,
koordynują współdziałanie wszystkich komponentów układu odpornościowego. Jednak gdy
dojdzie do zakażenia wirusem HIV, ogromna liczba aktywowanych limfocytów T CD4+
zmierza ku apoptozie, czyli programowanemu samobójstwu. Organizm staje się wtedy niemal
bezbronny. Pobudzenie limfocytów T CD4+ jest też procesem niezbędnym do replikacji
wirusa HIV.
Nie do końca wiadomo, w jaki sposób wirus HIV przyczynia się najpierw do
aktywacji limfocytów, a następnie do ich unicestwienia. Wydaje się, że zjawisko to jest dla
wirusa charakterystyczne; jego rozpoznanie ułatwia diagnostykę infekcji oraz pomaga w
rokowaniach. Okazuje się bowiem, że gdy z jakiegoś powodu nie dojdzie do aktywacji
limfocytów, prognozy dla chorego są bardziej optymistyczne.
Już jakiś czas temu dowiedziono, że stosowanie leków antyretrowirusowych, które
hamują replikację HIV, obniża stopień aktywacji układu odpornościowego i zwiększa liczbę
w pełni funkcjonalnych limfocytów T CD4+ we krwi zakażonego. Zdaniem części badaczy
krokiem naprzód byłoby wdrożenie leczenia immunosupresyjnego, które jeszcze bardziej
miałoby hamować replikację wirusów poprzez ograniczenie aktywacji limfocytów T CD4+.
Terapia taka chroniłaby też komórki przed apoptozą. Michael Lederman, dyrektor Center for
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AIDS Research w Case Western Reserve University nie kryje nadziei, mówiąc: “Być może,
gdyby podać leki przeciwwirusowe i immunosupresanty i w ten sposób zablokować ścieżki
wiodące do śmierci limfocytów, udałoby się odbudować ich populację”.
Pomysł połączenia tych dwóch terapii weryfikowano już doświadczalnie w wielu
ośrodkach na świecie. Wyniki były różne. W badaniach prowadzonych w 2001 i 2003 r. przez
wspomnianego

wyżej
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przeciwwirusowych podano prednizon – immunosupresyjny kortykosteroid. Terapia
kombinowana, choć rzeczywiście stłumiła nadmierną aktywację układu odpornościowego, w
żaden jednak sposób nie przyczyniła się do zwiększenia limfocytów T CD4+.
Badacze europejscy natomiast zastosowali u 9 chorych (później ta grupa rozszerzyła
się do 80 osób) immunosupresyjną cyklosporynę A w kombinacji z rutynową terapią
przeciwwirusową. W tym przypadku po ośmiu tygodniach kuracji liczba limfocytów wróciła
do normy. Wyniki te zaskoczyły wszystkich, także innych naukowców. Takiego szczęścia nie
mieli już kanadyjscy uczeni, którzy w 1989 r. próbowali leczyć chorych na AIDS również
cyklosporyną. Wyniki były tym razem fatalne. Pacjenci nie dość, że cierpieli z powodu
ciężkich objawów niepożądanych spowodowanych toksycznością leku, to jeszcze stracili
znaczną część, i tak już zdziesiątkowanych chorobą, limfocytów CD4.
Nowa strategia walki z HIV w środowisku lekarzy i naukowców przyjmowana jest z
dużą rezerwą. Nie wiadomo jednak, czy w sytuacji gwałtownie narastającej oporności HIV na
leki antyretrowirusowe, ta terapia nie okaże się pożądanym uzupełnieniem dotychczas
stosowanych metod.6

ASPEKTY SPOŁECZNE

Stomatolodzy nadal nie są gotowi na przyjmowanie pacjentów z HIV
Od początku 2008 roku nie ma już gabinetów stomatologicznych wytypowanych do
leczenia osób zakażonych HIV. Teoretycznie każdy dentysta powinien przyjąć takiego
pacjenta, w praktyce okazuje się, że jest inaczej. Reporterka jednego z dzienników
ogólnopolskich odwiedziła kilka gabinetów stomatologicznych, aby u źródła zaczerpnąć
wiedzy. I tak; młoda stomatolog stwierdziła, że nie wie jak zareagowałaby na takiego
pacjenta, bo nigdy nie miała do czynienia z takim przypadkiem. W innym gabinecie, lekarz
stomatolog nie widział przeszkód, aby przyjąć takiego pacjenta. W placówce na poznańskim
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Grunwaldzie trzeba w rejestracji wypełnić ankietę i zaznaczyć, że jest się zakażonym HIV lub
HCV. Według przedstawicieli tego gabinetu przed kontaktem z pacjentem lekarz powinien o
tym wiedzieć. Wśród odwiedzanych były też gabinety, w których kategorycznie odmówiono
by przyjęcia osoby zakażonej.
Według nowych przepisów każdy gabinet powinien posiadać takie standardy sanitarne, które
zapewniają bezpieczeństwo każdemu pacjentowi. Lekarz natomiast nie ma prawa odmówić
żadnemu pacjentowi leczenia, bez względu na to czy jest on zakażony HIV, czy WZW typu
C.7

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Kielce – coraz więcej osób bada się w kierunku HIV
W kieleckim Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym w ubiegłym roku 372 osoby
wykonały test na obecność wirusa HIV. Coraz częściej wykonać test przychodzą bardzo
młode osoby, także niepełnoletnie dziewczęta pod opieką rodziców. Największą grupę
badającą się stanowią heteroseksualni mężczyźni w wieku 20 - 29 lat. Coraz częściej badają
się osoby, które wyjechały do pracy do Anglii, USA, Francji i tam korzystały z usług
seksualnych lub uprawiały seks bez zabezpieczenia.8

Poznań - akcja „Daj szansę swojemu dziecku”
W Poznaniu ruszyła kampania społeczna pod hasłem: „Daj szansę swojemu dziecku,
nie daj szansy AIDS”, której prowadzeniem zajęła się Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna. Jest to akcja zorganizowana z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS,
którą w tym roku prowadzono obok głównej kampanii „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie”. W ramach akcji, kobiety w ciąży i te planujące ciążę są zachęcane do
wykonywania testów w kierunku HIV. Kampania ma uświadomić kobietom, jak ważna jest
profilaktyka, która w przypadku zakażonej HIV kobiety zwiększa szansę urodzenia zdrowego
dziecka aż do 99,5 %.
W ramach akcji w Poznaniu inspekcja sanitarna rozdaje ulotki oraz rozwiesza plakaty
informujące o tym, że profilaktyka zwiększa szansę urodzenia zdrowego dziecka.9
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Braniewo – wyniki V edycji konkursu powiatowego
Gimnazjum nr 1 było gospodarzem V edycji konkursu powiatowego „Żyję bez ryzyka
HIV/AIDS” Gimnazjaliści z całego powiatu mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy z
zachowań prozdrowotnych. W konkursie brało udział 23 uczniów, których poziom wiedzy
został oceniony przez komisję jako bardzo wysoki. Uczniowie, którzy otrzymali najwięcej
punktów zostali nagrodzeni encyklopediami i pamiątkowymi dyplomami. 10

POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS

Bono znów w akcji
W Walentynki Lider U2 wraz z artystą plastykiem Damianem Hirstem zorganizował
na Manhattanie aukcję. Hirst przeznaczył na sprzedaż siedem swoich dzieł, pod młotek poszły
także prace 17 innych artystów. Bono tłumaczył zebranym, jak niewiele potrzeba, aby
ratować ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS. Wyliczył, ze to tylko 40 centów dziennie.
Dzięki tej sumie można dać szansę na dłuższe życie wielu chorym.
Bono, znany już w świecie z prowadzonej akcji Produkt Red, z której dochód
przeznaczony jest na walkę z AIDS, zdołał przekonać zebranych na tyle, że licytacja
zakończyła się zyskiem 42 mln dolarów, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc
żyjącym z HIV/AIDS w Afryce.11

Bush na Czarnym Lądzie
Podczas ostatniego pobytu w 5 krajach Afryki, amerykański prezydent George Bush
potwierdził, że dalej będzie się starał o dodatkowe fundusze na pomoc dla Czarnego Lądu.
Niedawno wystąpił do kongresu o 30 mld dolarów w ciągu najbliższych 5 lat,
przeznaczonych na leczenie i zapobieganie AIDS. Z tej kwoty będą pokrywane zakupy
leków, środków zapobiegawczych i koszty leczenia chorych w krajach afrykańskich, w
których ludność dziesiątkuje AIDS. W Afryce dobrze znana jest też utworzona z inicjatywy
George’a W. Busha
finansowo

kraje

korporacja – Milenium Challenge Corporation – wspomagająca

afrykańskie,

przeprowadzające

reformy

rynkowe,

gospodarcze

demokratyczne. 12
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDs, które ukazały się na łamach prasy w lutym 2008 r.

1.

Adamczyk Mirosław. Pożegnanie z Afryką. Najwyższy czas z dnia 23.02.2008 r.

2.

AIDS: leki antyretrowirusowe chronią przed zakażeniem. Rzeczpospolita z dnia 07.02.2008 r.

3.

Balans. A4 z dnia 01.02.2008 r.

4.

Bielizna z króliczkiem. Playboy z dnia 01.02.2008 r.

5.

Błaszczak Anita. Stany Zjednoczone czeka recesja. Rzeczpospolita z dnia 19.02.2008r.

6.

Bono skutecznie zbiera pieniądze na swoją działalność. Dziennik z dnia 09.02.2008 r.

7.

Bono walczy z AIDS. Nowiny z dnia 19.02.2008 r.

8.

Bush sypnie dolarami. Trybuna z dnia 16.02.2008 r.

9.

Cessanis Michał. Prostytutki oddają ślinę do badań. Życie Warszawy z dnia 28.02.2008 r.

10. Co w trawie piszczy? Ciekawostki ze świata przyrody. Polska – Dziennik Zachodni z dnia 12.02.2008 r.
11. Co w trawie piszczy? Ciekawostki ze świata przyrody. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia 12.02.2008 r.
12. Co w trawie piszczy? Ciekawostki ze świata przyrody. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 12.02.2008 r.
13. Co w trawie piszczy? Ciekawostki ze świata przyrody. Polska – Gazeta Krakowska z dnia 12.02.2008 r.
14. Co w trawie piszczy? Ciekawostki ze świata przyrody. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 12.02.2008 r.
15. Converse zwiększa sprzedaż w Polsce. Rzeczpospolita z dnia 08.02.2008 r.
16. Charytatywna koszulka. Voyage z dnia 01.02.2008 r.
17. Co trzecia tirówka może mieć HIV. Życie warszawy z dnia 28.02.2008 r.
18. Czachorowski Marek. Poprawka kodeksu Napoleona? Nasz Dziennik z dnia 19.02.2008 r.
19. Danel Robert. Trucizna jako lekarstwo. Głos Ziemi Cieszyńskiej z dnia 01.02.2008 r.
20. Dar miłości i nadziei zobowiązuje. Niedziela z dnia 17.02.2008 r.
21. Działalność charytatywna. Nasz Dziennik z dnia 20.02.2008 r.
22. Fakty. Fakty i Mity z dnia 07.02.2008 r.
23. Fashion Against AIDS. VIVA z dnia 19.02.2008 r.
24. Fedorowicz Małgorzata. Diagnoza jak wyrok. Nowa Trybuna Opolska z dnia 20.02.2008 r.
25. Giełżyński Wojciech. Co z tą Europą? Angora z dnia 17.02.2008 r.
26. Gogun Aleksander. Rosyjski apartheid społeczny. Gazeta Wyborcza z dnia 21.02.2008r.
27. Goldacre Ben. Słodkie nic. Forum z dnia 04.02.2008 r.
28. Godlewski Konrad. Koniec chińskiej odwilży. Dziennik z dnia 05.02.2008 r.
29. Guliński Stanisław. Afrykańska Jugosławia? Gość Niedzielny z dnia 17.02.2008 r.
30. HIV kocha młodych. Vita z dnia 01.02.2008 r.
31. Idol na życzenie. Didier Drogba. Bravo Sport z dnia 14.02.2008 r.
32. Jablońska Agata. Uzdrawiacz z East River. Wprost z dnia 24.02.2008 r.
33. Jak uniknąć wirusa? Zielony Sztandar z dnia 10.02.2008 r.
34. Kasprzycka Barbara. Cejrowski: wolę dzikusów od parady gejów. Dziennik z dnia 14.02.2008 r.
35. Konarska Iwona. Nakaz milczenia. Żyjmy dłużej z dnia 01.02.2008 r.
36. Kościelniak Piotr. Atlas nowych epidemii. Rzeczpospolita z dnia 21.02.2008 r.
37. Kościelniak Piotr. Bezpieczny seks nosicieli HIV? Rzeczpospolita z dnia 01.02.2008 r.
38. Kubiak Jacek. Złocista zaraza. Polityka z dnia 09.02.2008 r.
39. Kwiatek Bartosz. Dentyści obawiają się chorych na AIDS. Życie Warszawy z dnia 01.02.2008 r.
40. Lubowski Andrzej. Bank policzy po chińsku. Polityka z dnia 23.02.2008 r.
41. Ludwiczak Urszula. Niebezpieczne skutki miłości. Gazeta Współczesna z dnia 21.02.2008 r.
42. Łuków Magda. Kochać nie znaczy to samo. VIVA z dnia 07.02.2008 r.
43. Ma miejsce w raju. Przegląd Readerst Digest z dnia 01.02.2008 r.
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44. Maldis Katarzyna. Marihuana z automatu. Polska z dnia 01.02.2008 r.
45. Motriuk Rafał. Dwie szczepionki, jedna nadzieja. Tygodnik Powszechny z dnia 24.02.2008 r.
46. Możesz dać szansę swojemu dziecku. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 16.02.2005 r.
47. Nogrady Bianca. Terapia „na przekór”. Świat Nauki z dnia 01.02.2008 r.
48. Ostrożny seks. Fakty i Mity z dnia 07.02.2008 r.
49. Pawlicka Danuta. Stomatolodzy nie są gotowi na przyjmowanie nosicieli HIV. Polska z dnia 18.02.2008 r.
50. Pawlicka Danuta. Tata z zamrażarki. Polska z dnia 08.02.2008 r.
51. Pisalnik Andrzej. Rosja: chory na raka i AIDS pozostanie w areszcie. Rzeczpospolita z dnia 02.02.2008 r.
52. Poćwiartował 244 osoby. Super Express z dnia 02.02.2008 r.
53. Połączyli siły. Boutique z dnia 01.02.2008 r.
54. Poptelegram. Popcorn z dnia 01.02.2008 r.
55. Przypadkowe niebezpieczne. Gazeta Lubuska z dnia 05.02.2008 r.
56. Pytania i odpowiedzi. Fokus z dnia 01.02.2008 r.
57. Radziwinowicz Wacław. Rosja – zeznania albo życie. Gazeta Wyborcza z dnia 01.02.2008 r.
58. Romanowska Krystyna. Będziesz mój. ELLE z dnia 01.02.2008 r.
59. Sabała Agata. Testy na HIV czy na czyste sumienie. Życie Warszawy z dnia 28.02.2008 r.
60. Seks kontrolowany. Echo Dnia z dnia 21.02.
61. Sosnowska Elżbieta. V edycja konkursu powiatowego. Gazeta Braniewska z dnia 15.02.2008 r.
62. Styl sezonu. VIVA z dnia 19.02.2008 r.
63. Szansa dla chorych na nowotwory. Echo Miasta – Katowice z dnia 14.02.2008 r.
64. Szansa dla chorych na nowotwory. Echo Miasta – Poznań z dnia 14.02.2008 r.
65. Szansa dla chorych na nowotwory. Echo Miasta – Trójmiasto z dnia 14.02.2008 r.
66. Sztuczne węzły chłonne. Na żywo z dnia 07.02.2008 r.
67. Ukrainie grozi epidemia AIDS. Nasz Dziennik z dnia 27.02.2008 r.
68. Ukrainie grozi epidemia AIDS. Nasz Dziennik – Warszawa z dnia 27.02.2008 r.
69. UNICEF w powietrzu. National Geographic z dnia 01.02.2008 r.
70. Walewski Paweł. Kościół i medycyna. Polityka z dnia 09.02.2008 r.
71. Ważne ubranie. JOY z dnia 01.02.2008 r.
72. Werner Małgorzata. Łapówka dla Billa, kłopot dla Hillary. Dziennik z dnia 01.02.2008 r.
73. Wirus HPV - mało znany, bardzo powszechny. Twój styl z dnia 01.02.2008 r.
74. Z prasy zagranicznej. Niedziela z dnia 17.02.2008 r.
75. Zostanie w areszcie. Express Bydgoski z dnia 02.02.2008 r.
76. Zysk aukcji Bono. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 18.02.2008 r.
77. Zyskały uznanie. Media i Marketing Polska z dnia 13.02.2008 r.
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