Raport nr 5/2008
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
maju 2008 roku.

WPROWADZENIE
W maju br. mija ćwierć wieku odkąd świat usłyszał o wirusie HIV. Temat ten stał się
przedmiotem zainteresowania dziennikarzy, którzy w wielu publikacjach odnieśli się do
tamtego czasu, przedstawiając historię walki z wirusem i jego specyfikę. Majowa prasa
donosiła też o ciekawych odkryciach, które choć bezpośrednio nie dotyczyły HIV/AIDS, to w
przyszłości mogą mieć duże znaczenie w walce z wirusem.
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„RyzKOchania” skierowanej specjalnie do studentów. Głównym jej celem jest promowanie
odpowiedzialnego stylu życia, a przy tym uświadomienie odbiorcom skutków ryzykownych
zachowań seksualnych. Publikacje poruszały także inne tematy, nie zawsze bezpośrednio
związane z HIV, ale na pewno godne uwagi, jak choćby informacje o coraz bardziej
rozpowszechnionych wirusowych zapaleniach wątroby (HBV i HCV), czy groźnym w
skutkach zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, który w Polsce spotykany jest
wcale nie tak rzadko, a w innych krajach (np. skandynawskich) wirus ten dotyczy tylko kobiet
sprzedających usługi seksualne, które zakażone są HIV.
Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy od kilku lat w żadnej z publikacji nie było
informacji na temat „Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS”, który obchodzony jest w maju. W
latach poprzednich prasa lokalna zamieszczała wzmianki na ten temat.
Ogółem w maju ukazało się 75 publikacji, w których w sposób bezpośredni lub
pośredni poruszano problematykę HIV/AIDS. Znalazły się one w 46 tytułach dzienników i
czasopism, z których większość zawierała pojedyncze informacje związane z HIV/AIDS.

Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w maju
2008 r.
Miejsce
1.
2.
3.

Tytuł
Polska*
Gazeta Wyborcza*
Rzeczpospolita

Ilość publikacji
13
8
8

1

Życie Warszawy
Nowości
Express Ilustrowany
Fakt
Przegląd
Party

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
2
2
2
2
2

* Uwzględniono lokalne wydania dziennika Polska i Gazety Wyborczej
Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w
maju 2008 r.
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Polska

EPIDEMIOLOGIA
25 LAT WIRUSA HIV
Krótka historia
20 maja minęło 25 lat od momentu ukazania się pierwszej publikacji opisującej
zarazek wywołujący AIDS i jego wyjątkową skłonność do atakowania specyficznego rodzaju
limfocytów. Artykuł wydrukowany został w 1983 r. w „Science”. Jego autorami byli Francuzi
z Instytutu Pasteura, wśród których znalazł się prof. Luc Montagnier. W swojej publikacji
stwierdzili, że badany przez nich zarazek to nieznany wcześniej wirus. Nie byli jeszcze
pewni, więc obawiali się napisać, że to właśnie ten wirus na 100% wywołuje AIDS. Tezę tę
udowodniono już w następnych pracach na ten temat, gdzie pojawiła się już nazwa HIV, a ich
współautorem był prof. Robert Gallo z USA.
Wszystko zaczęło się w 1980 roku, kiedy lekarze po raz pierwszy zetknęli się z
„dziwną chorobą”, której ofiarami byli amerykańscy homoseksualiści. Choroba objawiała się
różnymi dolegliwościami, wśród których znalazło się m.in. zapalenie płuc oraz nowotwór
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zwany mięsakiem Kaposiego. Dodatkowo zaobserwowano u nich obniżenie się liczby białych
ciałek krwi, zwanych limfocytami T CD4, gorączkę oraz spadek masy ciała. Od tej pory
naukowcy zaczęli intensywne badania, aby znaleźć przyczyny nieznanej choroby. Efektem
prac stało się najpierw odkrycie wirusa, a potem prace naukowe, z których niezbicie
wynikało, że bezpośrednią przyczyną AIDS jest wirus HIV.
Cieniem na tym wielkim odkryciu położyła się zacięta rywalizacja dwóch
naukowców: Luca Montagniera i Roberta Gallo o palmę pierwszeństwa w odkryciu wirusa.
Początkowo uczeni współpracowali ze sobą, później zaczęli walczyć o to, kto pierwszy
odkrył HIV. Profesor Montagnier oskarżył amerykańskiego uczonego o wykradzenie próbek
wirusa z jego laboratorium. Pierwszą pracę opublikował wprawdzie Montagnier, ale
społeczność międzynarodowa uważa, że wirus HIV został odkryty równolegle przez obu
uczonych.
Odkrycie wirusa stało się wyzwaniem dla naukowców, którzy zabrali się do prac nad
szczepionką. W 1984 roku ówczesna amerykańska sekretarz zdrowia, Margaret Heckler
stwierdziła, że szczepionka będzie gotowa do testów na ludziach za dwa lata. Tymczasem od
tej wypowiedzi minęło prawie ćwierć wieku, a szczepionki, która zapobiegałaby infekcji HIV
lub pozwalała usunąć go z organizmu, wciąż nie ma. Duże nadzieje wiązano z ostatnio
testowanym preparatem, ale w 2007 roku przerwano badania nad nim. Okazało się bowiem,
że szczepionka nie tylko nie chroniła, ale wręcz zwiększała ryzyko zakażenia HIV. Dziś
naukowcy twierdzą nawet, że w najbliższej dekadzie szczepionka nie zostanie opracowana, a
kilku znanych badaczy jest zdania, że specyfik zapobiegający HIV nigdy nie powstanie.

Specyfika wirusa
Wirus HIV przedostał się do ludzkiej populacji od zwierząt, przypuszczalnie od małp
afrykańskich w połowie XX wieku. Stosunkowo szybko dostał się do afrykańskich
metropolii, a z nich do miast w USA i Europie. Wirus ten jest bardzo samodzielny, w zasadzie
– jak twierdzą naukowcy - samowystarczalny i dlatego tak trudno z nim walczyć. Najpierw
przyłącza się do błony zaatakowanej komórki, a następnie wnika do niej. Informacje
zakodowane w RNA wirusa zostają przepisane do DNA i „podpięte” do DNA zaatakowanej
komórki. W ostatnim etapie następuje replikacja wirusa.
Wirus HIV to - według badaczy - także najbardziej zmienny z wirusów, jakie znamy.
Zmienia się niezwykle szybko, a na dodatek atakuje komórki odpornościowe swojej ofiary,
przez co bardzo trudno go pokonać – tak na łamach ostatniego numeru „Science” twierdzą
Bruce D. Walker i Denis R. Burton. W swojej publikacji wymieniają trzy grupy wirusa HIV –
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M, N i O, przy czym grupa M dzieli się na dziewięć różnych podtypów. Co ciekawe, wirusy
wewnątrz tylko jednej grupy mogą się od siebie różnić w 20% materiału genetycznego.
Efektem tego jest to, że różnorodność HIV w ciele jednej zakażonej osoby jest większa niż
różnorodność wirusa grypy podczas światowej epidemii.
Inny problem dla naukowców stanowi strategia przetrwania wirusa. HIV atakuje
bowiem komórki odpornościowe odpowiedzialne za obronę przed infekcjami, przez co ludzki
organizm nie ma siły walczyć z mikrobami, a zakażeni zaczynają zapadać na choroby
zupełnie nieszkodliwe dla dobrze funkcjonującego ustroju.
Dziś, kiedy naukowcom ciągle nie udaje się stworzyć idealnej szczepionki przeciwko
szerokiemu spektrum odmian wirusa, ale także przenikaniu do komórek, najważniejszym
środkiem walki z HIV jest profilaktyka mająca na celu zapobieganie powiększaniu się grona
zakażonych. Wielkość działań profilaktycznych i ich skuteczność zależy m.in. od woli
politycznej rządzących i od tego, czy będą chcieli wspierać finansowo wszelkie programy
zapobiegania i zwalczania choroby. Przykłady chociażby Ugandy, Senegalu i Tajlandii, w
których w miarę wzrostu świadomości ludzi zmniejsza się liczba zachorowań, dowodzą, że
akcje uświadamiające zagrożenie zakażenia się wirusem i sposoby zapobiegania zakażeniu
przynoszą wymierne efekty. Autorzy raportu opublikowanego na łamach pisma „Lancet”
twierdzą, że gdyby inne kraje dotknięte epidemią wzorowały się na wyżej wymienionych
krajach, co roku można by zapobiec 30 milionom zakażeń.
AIDS występuje na całym świecie. Najwięcej ludzi choruje i umiera w Afryce
Południowej, ale najszybszy wzrost zachorowalności notuje się w krajach Europy Wschodniej
i Azji Centralnej. W roku 2006 było w nich o 70% więcej przypadków zakażeń niż w roku
2004. W tym samym czasie na AIDS zmarło o 75% więcej osób. Dramatyczny wzrost
występuje na Ukrainie, w Rosji i Chinach.
W Polsce sytuacja jest ustabilizowana, co wcale nie oznacza, ze problemu nie ma.
Ostatnio odnotowuje się wzrost zakażeń. Od 1985 roku do dziś na AIDS zmarło 912 osób. W
tym czasie zarejestrowano 11 392 przypadków zakażeń, wśród których połowa to efekt
zażywania narkotyków. Pozostałe to ryzykowne zachowania seksualne.1

ASPEKTY MEDYCZNE
Ważne odkrycie brytyjskich uczonych
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Materiał opracowano na podstawie: Sławomir Zagórski. Musimy żyć z HIV. Gazeta Wyborcza z dnia
12.05.2008 r., Tomasz Rożek. AIDS- choroba (jeszcze długo) niezwyciężona. Gość Niedzielny z dnia 25.05.2008
r. , Łukasz Słapek. Nigdy nie zniszczymy AIDS. Polska z dnia 20.05.2008 r.

4

Na łamach „Journal of Clinical Investigation” opublikowano wyniki prac brytyjskich
specjalistów, którzy odkryli mechanizm pozwalający tworzyć szczepionki przeciw różnym
rodzajom raka. Ich zdaniem pozwoli to na walkę nie tylko z nowotworami, ale również z
HIV/AIDS i malarią.
Zespół badaczy wykorzystał do tego celu naturalny układ obronny ludzkiego
organizmu. Użył tzw. komórek dendrytycznych odgrywających kluczową rolę w
uruchamianiu układu odpornościowego. Dr Caetano Reis e Sousa kierujący zespołem
tłumaczy, że szczepionki działają przez aktywizację komórek układu odpornościowego, tzw.
limfocytów T, które atakują potencjalne niebezpieczne, obce cząsteczki. Komórki
dendrytyczne są posłańcami informującymi, co dokładnie należy zaatakować. W tych
komórkach uczeni znaleźli białko, tzw. DNGR-1, które można wykorzystać do tworzenia
szczepionki. Wystarczy, że szczepionka zaniesie próbki niebezpiecznej cząsteczki do takiej
komórki i przyłączy się do DNGR-1, a komórka przekaże dalej limfocytom, co należy
zaatakować- wyjaśnia dr Reis e Sousa.
Wykorzystanie komórek dendrytycznych do walki z rakiem niesie następujące
korzyści : 1) z chorobami walczy sam organizm pacjenta, szkodliwe efekty uboczne działania
leków przeciwnowotworowych zredukowane są więc do minimum, 2) ta metoda umożliwia
precyzyjne zwalczanie guzów oraz najmniejszych nawet przerzutów.
To odkrycie pokazuje, jak rozwój immunologii wpływa na prace nad szczepionkami
przeciw różnym rodzajom nowotworów, a sukces brytyjskich badaczy, według wielu
ekspertów, nie tylko może pomóc w walce z chorobą nowotworową, ale także z AIDS i
malarią. 2

Jak się rodzi HIV?
Naukowcom z Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku udało się po raz pierwszy
w historii zaobserwować formującego się w komórce wirusa HIV. Na obserwację pozwoliła
specjalna technika, dzięki której w mikroskopie oświetlona była jedynie powierzchnia
komórki. Wirus powstawał tuż pod nią. Cały proces trwał około 5 minut. 3

Czy badania nad wirusem Ebola będą miało znaczenia dla zahamowania AIDS?

2
3

Podaję za: Piotr Kościelniak. Organizm chorego sam zabije nowotwór. Rzeczpospolita z dnia 27.05.2008 r.
Zob.: Zobaczyli jak się rodzi HIV. Polska z dnia 27.05.2008 r.
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Wirus Ebola jest jednym z najgroźniejszych wirusów atakujących ludzi. Wywołuje on
gorączkę krwotoczną, w wyniku której w ciągu kilku dni umiera nawet 90% zakażonych
osób.
Ebola, podobnie jak wirus HIV, namnaża się w zaatakowanej komórce, a następnie
wydostaje się z niej i atakuje kolejne komórki. Mechanizm opuszczania komórki stał się
celem badań naukowców z University of Pensylvania School of Veterinary Medicine, które
pokazały, że białko o nazwie JSG15 spowalnia, a nawet powstrzymuje wydostanie się wirusa
z komórki, utrudniając mu ekspansję na kolejne komórki.
Odkrycie daje nadzieję na stworzenie pierwszego leku skutecznie powstrzymującego
gorączkę krwotoczną Ebola. Samo odkrycie mechanizmu rozprzestrzeniania się wirusa w
organizmie

byłoby

także

wielkim

osiągnięciem

–

dawałoby

bowiem

układowi

immunologicznemu chorego szansę na przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej reakcji
powstrzymującej chorobę. Ponadto naukowcy mają nadzieję, że ich badania pomogą w
zahamowaniu rozprzestrzeniania się AIDS, bowiem podobny mechanizm zakażenia działa
także w przypadku wirusa HIV. 4

ASPEKTY PRAWNE
AIDS nie daje prawa do azylu
Trybunał Praw Człowieka uznał, że wydalenie z Europy do Afryki osoby chorej na
AIDS nie można uznać za nieludzkie. Był to ostatni głos w sprawie 34-letniej Ugandyjki
ubiegającej się o azyl w Wielkiej Brytanii, której przypadek rozpatrywali sędziowie w
Strasburgu.
Przez dziesięć lat kobieta dochodziła swoich praw. Do Wielkiej Brytanii trafiła w
1998 roku jako osoba ciężko chora. Opowiedziała, że w kraju została zgwałcona przez
żołnierzy wojsk rządowych z powodu powiązań z jednym z ugrupowań wojsk rebelianckich.
Twierdziła, że nie może wrócić do Ugandy, gdyż tam czeka ją śmierć. Poprosiła o azyl, ale go
nie otrzymała. W uzasadnieniu władze orzekły, że standardy leczenia AIDS w Ugandzie nie
są gorsze niż w innych krajach Afryki. Po dziesięcioletniej batalii prawnej na Wyspach,
kobieta ostatecznie przegrała w Strasburgu. Sędziowie orzekli, że europejska konwencja praw
człowieka nie obliguje sygnatariuszy do bezpłatnego leczenia wszystkich cudzoziemców,
którzy nie mają szans na równie wysoki poziom usług medycznych we własnym kraju. Tym
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Na podstawie: Wyhamować wirus. Zwierciadło z dnia 01.05.2008 r.
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bardziej, że stan wnioskodawczyni jest stabilny, a w Ugandzie można kupić wszystkie leki,
których potrzebuje. 5

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania „RyzyKOchania”
Na warszawskich uczelniach wyższych ruszyła kampania społeczna „RyzyKOchania”.
Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej, że zagrożenie
HIV dotyczy każdego z nas. Promując odpowiedzialny styl życia, organizatorzy chcą
uświadomić odbiorcom kampanii możliwe skutki ryzykownych zachowań seksualnych. Akcja
ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat dróg zakażeń HIV, propagowanie idei robienia
testów w kierunku HIV. Odbiorcami kampanii są głównie studenci, ludzie młodzi, często
żyjący z dnia na dzień, szybko zawierający znajomości, również przypadkowe. Osoby takie
mają tendencję do ryzykownych zachowań seksualnych, bardzo często nie myślą o
konsekwencjach swoich czynów (wpływ na zdrowie własne i innych). „Wybierz jazdę bez
ryzyka, bez HIV” – przekonują twórcy kampanii. Okazją do bliższego przyjrzenia się
kampanii były tegoroczne Juwenalia, które organizatorzy wykorzystali, aby uświadamiać
studentom, że ryzykowne zachowania seksualne mogą nieść za sobą poważne skutki.6

STATYSTYKI
Epidemia AIDS na Ukrainie
Po raz kolejny eksperci biją na alarm. Minister ochrony zdrowia Ukrainy
poinformował podczas konferencji poświęconej tej kwestii, że epidemia AIDS na Ukrainie
jest faktem. Eksperci biorący udział w spotkaniu próbowali przewidzieć, jakie mogą być
skutki tej choroby dla Ukrainy i świata. Według danych ministerstwa zdrowia z końca 2007
roku 440 tysięcy osób w tym kraju jest zakażonych HIV, co wynosi 1,63% dorosłej populacji
Ukraińców. O swojej chorobie wie tylko co czwarty zakażony, a wiek osób żyjących z HIV
waha się od 15 do 49 lat. 7
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Wielkie pieniądze z akcji charytatywnych
5

Zob.: AIDS nie daje prawa do azylu. Rzeczpospolita z dnia 28.05.2008 r.
O kampanii i warszawskich Juwenaliach zob. w: www.ryzykochania.pl, Paulina Głaczkowska. Studencie ,
szalej bez ryzyka. Rzeczpospolita- Warszawa z dnia 16.05.2008 r., Magdalena Dubrowska. Ryzykowne grożenie
paluszkiem. Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia 16.05.2008 r., Anna Rokicińska. Wielkie święto żaków. Polska
– Metropolia Warszawska z dnia 17.05.2008 r.
7
Zob.: Epidemia AIDS na Ukrainie. Nasz Dziennik z dnia 13.05.2008 r.
6

7

Mistrz świata fiński kierowca, Kimi Reikonen, zapłacił 200 tys. euro za sportowy
samochód chevrolet corvette należący do Sharon Stone. Samochód ten był jedną z
największych atrakcji aukcji charytatywnej przez „Elton John AIDS Foundation”. Impreza
przyniosła około 1 mln euro dochodu. Został na niej także zlicytowany (za 226 tys. euro)
fortepian, na którym Elton John tworzył piosenki z albumu ”Songs from the West Coast”.
Prezentacja najnowszego modelu samochodu Lexus przez Sharon Stone na targach
Expo XXI w Warszawie była natomiast okazją do spotkania wielu gwiazd, fotoreporterów i
ekip telewizyjnych. Przy okazji relacji z tej imprezy dziennikarze zwrócili uwagę nie tylko na
wspaniałą karierę filmową aktorki, ale także na jej czynne działanie w różnych organizacjach
dobroczynnych. W 2006 roku aktorka za działalność filantropijną została nagrodzona ”World
Charity Award”. W 2007 roku otrzymała wyróżnienie „Muhhamad Ali Humanitarian
Award”, dedykowane tym, którzy w walce o jak najszybsze znalezienie lekarstwa na chorobę
Parkinsona są równie nieugięci jak Muhhamad Ali na ringu, natomiast oddanie walce z AIDS
oraz zaangażowanie w badania prowadzone przez amfAR przyniosły jej „Einstein Spirit
Award” oraz „Smart Cookie Award”. 8

Life Ball po raz kolejny
„Life Ball” to największa w Europie i najbardziej spektakularna impreza charytatywna
wspierająca walkę z AIDS. Bal odbywa się od 1993 roku, a jego organizatorem jest Gery
Keszler. „Life Ball 2008” w Wiedniu otworzył pokaz mody Agent Provocateur, marki
stworzonej przez Joe Corre, syna Vievienne Westwood.9

RAPORTY Z BADAŃ
Amerykanie obawiają się AIDS
Wśród Amerykanów przeprowadzono badania, które miały odpowiedź, czego obecnie
najbardziej obawiają się mieszkańcy tego kraju. Badania pokazały, że oprócz zjawisk takich,
jak recesja gospodarki, terroryzm czy przestępczość, Amerykanie jako źródło swoich lęków i
obaw wymieniają też AIDS. Ponad 40% mieszkańców USA obawia się zakażenia wirusem
HIV, a 55% stosuje środki zapobiegawcze w postaci prezerwatyw, ostrożnego wyboru
partnera, unikania transfuzji oraz magazynowania swojej krwi w banku krwi. Przytłaczająca
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Zob.: Kupił samochód Sharon. Express Ilustrowany z dnia 26.05.2008 r., Zbigniew Juchniewicz. Wielka gala
mody, nie tylko na wybiegu. Nowości z dnia 28.05.2008 r.
9
Zob.: Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 19.05.2008 r., Niech żyje bal. Dziennik Wschodni z dnia
21.05.2008 r.
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większość Amerykanów (68%) uważa, że AIDS jest dziś najpoważniejszą chorobą w USA,
14% twierdzi, że jest nią rak, a 7%, że choroby serca. 10

KOŚCIÓŁ A AIDS
Afrykański biskup za stosowaniem prezerwatyw jako środka chroniącego przed AIDS
Już od dawna toczy się w Kościele dyskusja na temat stosowania prezerwatyw jako
środka chroniącego przed ryzykiem zakażenia HIV w szczególnych przypadkach. Ostatnio w
tej sprawie zabrał głos pracujący z chorymi na AIDS bp Kevin Dowling z RPA. Wezwał on
Kościół do przemyślenia bezwzględności stosowania prezerwatyw. W jednym z wywiadów
zwrócił uwagę na fakt, że w patriarchalnych społeczeństwach Afryki, w których panuje
straszna bieda, wiele kobiet oddaje się mężczyznom za pieniądze. Dodał, że „nie jest to
prostytucja, ale sposób na przeżycie”. Podkreślił też, że tak, jak papież wierzy w „ideały
seksualnej wstrzemięźliwości przed ślubem i wierności partnerom w trwałym małżeństwie”,
jednak w tragicznych warunkach, w których przyszło mu pracować, nikogo propagowanie
tych ideałów nie obchodzi. Dlatego ważne jest bardziej realistyczne podejście do problemu.
W pracy z chorymi i młodzieżą biskup mówi, że choć prezerwatywa nie zabezpiecza przed
zakażeniem w 100%, to „jednak jest bardziej skuteczna, jeżeli stosuje się ją stale, ostrożnie i
właściwie”. 11

INNE
Czy internetowa gra może doprowadzić do opracowania skutecznej terapii przeciw HIV?
Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie chcą wykorzystać zabawę w Internecie do
badania struktury białek. Jeśli ich plany się powiodą, to podobno już wkrótce może powstać
skuteczna terapia przeciwko wirusowi HIV.
Gra nazywa się „Foldit”, a rywalizacja między grającymi ma służyć ściśle naukowemu
celowi. Elementy gry trzeba ułożyć w określonym porządku, aby uzyskać obraz końcowy. W
tej grze elementami są schematy łańcuchów białkowych, które obecne są w każdej komórce
naszego organizmu. Łańcuchy te mają postać nitek, które w procesie tzw. zwijania białek
przyjmują sztywną strukturę, co jest niezbędnym warunkiem, aby białko pełniło właściwą
rolę biochemiczną. W tej grze gracz widzi na ekranie plątaninę nitek, a jego zadaniem jest
dopasowanie do siebie kolejnych elementów.

10
11

Na podstawie: Longin Pastusiak. Czego boją się Amerykanie? Przegląd z dnia 11.05.2008 r.
W oparciu o: Świat. Tygodnik Powszechny z dnia 04.05.2008 r.
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Naukowcy znają wiele genetycznych sekwencji białek, nie wiedzą jednak do końca,
jak powstają większe struktury pełniące ważne funkcje biologiczne. Symulacje komputerowe,
które doprowadziłyby na właściwy kształt białka musiałyby trwać latami. Ostatecznym celem
naukowców jest zainteresowanie grą jak największej liczby ludzi. Mają oni nadzieję, że
dzięki masowemu udziałowi graczy, uda się zbudować modele białek, których naukowcy
jeszcze nie znają i i wykorzystać je w leczeniu HIV/AIDS i innych chorób.12

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które opublikowano na łamach prasy w maju 2008 roku

12

1.

AIDS nie daje prawa do azylu. Rzeczpospolita z dnia 28.05.2008 r.

2.

Berezowski Oskar. Najdroższe auta robi Ferrari, a jego kierowcy kupują.. Polska z dnia 26.05.2008 r.

3.

Biedroń Robert. Uprzedzenia we krwi. Przegląd z dnia 25.05.2008 r.

4.

Boczkowska Alina. Niebezpieczna bliskość. Życie Płocka z dnia 23.05.2008 r.

5.

Boyes Roger. Grenlandia siedzi na ropie. Polska z dnia 14.05.2008 r.

6.

Broń na HIV: obrzezanie i wierność. Gazeta Wyborcza z dnia 12.05.2008 r.

7.

Charzyński Michał. Tama na rzece forsy. Fakty i Mity z dnia 01.05.2008 r.

8.

Chiny proszą o pomoc społeczność międzynarodową. Gazeta Olsztyńska z dnia 17.05.2008 r.

9.

Czarownice z Eastwick. Fakt z dnia 02.05.2008 r.

10.

Dobies Krystyna. Test nr 14. Magazyn stomatologiczny z dnia 01.05.2008 r.

11.

Dubrowska Magdalena. Ryzykowne grożenie paluszkiem. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia 16.05.2008 r.

12.

25 lat wirusa. Express Bydgoski z dnia 20.05.2008 r.

13.

Epidemia HIV na Ukrainie. Nasz Dziennik z dnia 13.05.2008 r.

14.

Expressem przez świat. Express Ilustrowany z dnia 19.05.2008 r.

15.

Florek-Moskal Monika. Polisa od raka. Wprost z dnia 04.05.2008 r.

16.

Głaczkowska Paulina. Studencie, szalej bez ryzyka. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 16.05.2008 r.

17.

Głaczkowska Paulina. Studencie, szalej bez ryzyka. Życie Warszawy z dnia 16.05.2008 r.

18.

Gromadzka-Anzalewicz Jolanta. Mają zniknąć białe plamy. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia 06.05.2008 r.

19.

Grzegórska Longina. Peryskop. Newsweek z dnia 04.05.2008 r.

20.

Hajnosz Iwona. Będąc młodą lekarką. Gazeta Wyborcza- Kraków z dnia 08.05.2008 r.

21.

Hereta Jadwiga. Z Sahrynia do Umtaty. Tygodnik Zamojski z dnia 20.05.2008 r.

22.

Hollender Barbara. Targowisko marzeń i gwiazd. Rzeczpospolita z dnia 23.05.2008 r.

23.

Hollywoodzka piękność na warszawskiej Woli. Polska – Metropolia Warszawska z dnia 17.05.2008 r.

24.

Jakubowska Paulina. Tak się kończy AIDS. Super Express z dnia 21.05.2008 r.

25.

Jędrowicz Tomasz. Reklamą w pacjenta? Media i Marketing polska z dnia 28.05.2008 r.

26.

Juchniewicz Zbigniew. Wielka gala mody, nie tylko na wybiegu. Nowości z dnia 28.05.2008 r.

27.

Jurkowiak Marek. Losy komórkowych kamikadze. Wiedza i Życie z dnia 01.05.2008 r.

28.

Kościelniak Piotr. Organizm chorego sam zabije nowotwór. Rzeczpospolita z dnia 27.05.2008 r.

29.

Kowalski Krzysztof. Mikrokosmos w jelitach. Rzeczpospolita z dnia 21.05.2008 r.

30.

Kujawa Iwona. Nie dawaj gryza, łyka, a najlepiej się zaszczep. Echo Turku z dnia 27.05.2008 r.

31.

Kupił samochód Sharon. Express ilustrowany z dnia 26.05.2008 r.

32.

Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 19.05.2008 r.

W oparciu o: Krzysztof Urbański. Komputerowa gra o Nobla. Rzeczpospolita z dnia 10.05.2008 r.
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33.

Lenartowicz Jolanta. Wirusy bardziej złośliwe niż HIV. Polska – Głos Wielkopolski z dnia 20.05.2008 r.

34.

Lewińska Aleksandra. Mieć w Mampikony chrzestnego z Bydgoszczy. Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz z dnia 09.05.2008 r.

35.

Liberska Barbara. Ropa zamieni Brazylię w potęgę. Rzeczpospolita z dnia 16.05.2008 r.

36.

Lubartowska Marta. Piękno czerpię z dobra. Na żywo z dnia 21.05.2008 r.

37.

Madej Marta. Zespół Sjogrena. Służba Zdrowia z dnia 12.05.2008 r.

38.

Matuszewicz Eryk. Ostrożnie z bliskością. Tygodnik Rolniczy z dnia 09.05.2008 r.

39.

Micyk Zofia. Witajcie na targowisku próżności. PARTY z dnia 19.05.2008 r.

40.

Miłosz Maciej. Hyde Park umarł. Życie Warszawy z dnia 20.05.2008 r.

41.

Na dach świata. AGD – RTV infoserwis z dnia 15.05.2208 r.

42.

Niech żyje bal. Dziennik Wschodni z dnia 21.05.2008 r.

43.

Nowak Arkadiusz. AIDS grozi singlom. Polska z dnia 19.05.2008 r.

44.

Nowak Arkadiusz. AIDS grozi singlom. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 19.05.2008 r

45.

Orłowska Milena. HIV czyha przy drodze. Gazeta Wyborcza – Mazowsze z dnia 13.05.2008 r.

46.

Orłowska Milena. HIV czyha przy drodze. Gazeta Wyborcza – Radom z dnia 14.05.2008 r.

47.

Osajda Konrad. Prawo pracy różnych państw w sieci. Rzeczpospolita z dnia 17.05.2008 r.

48.

Pastusiak Longin. Czego boja się Amerykanie? Przegląd z dnia 11.05.2008 r.

49.

Pinkwart Sergiusz. Z fortuną im do twarzy. PANI z dnia 01.05.2008 r.

50.

Piotrowska Anna. Ćwierć wieku bezsilności. Dziennik z dnia 09.05.2008 r.

51.

Rączkowska Anna. Moja droga połowa. VIVA z dnia 15.05.2008 r.

52.

Rokicińska Anna. Wielkie święto żaków. Polska – Metropolia Warszawska z dnia 17.05.2008 r.

53.

Rożek Tomasz. AIDS – choroba (jeszcze długo) niezwyciężona. Gość Niedzielny z dnia 25.05.2008 r.

54.

Sajewicz Tomasz. Przedbiegi. Press z dnia 15.05.2008 r.

55.

Skidelski Robert. Ekonomiczne kaznodziejstwo. Dziennik z dnia 10.05.2008 r.

56.

Słapek Łukasz. Nigdy nie zniszczymy AIDS. Polska z dnia 20.05.2008 r.

57.

Słapek Łukasz. Nigdy nie zniszczymy AIDS. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 20.05.2008 r.

58.

Słapek Łukasz. Nigdy nie zniszczymy AIDS. Polska – Gazeta Krakowska z dnia 20.05.2008 r.

59.

Sobolewska Olga. Mandela superstar. Metro z dnia 13.05.2008 r.

60.

Studenci edukują. Tygodnik Płocki z dnia 20.05.2008 r.

61.

VI Świętokrzyskie dni Profilaktyki. Echo Dnia z dnia 08.05.2008 r.

62.

Śnieg-Czapiewska Liliana. Polka w koronie. Gala z dnia 12.05.2008 r.

63.

Świat. Tygodnik Powszechny z dnia 04.05.2008 r.

64.

Tabiś Marta. Twarda jak Stone. PARTY z dnia 05.05.2008 r.

65.

Urbański Krzysztof. Komputerowa gra o Nobla. Rzeczpospolita z dnia 10.05.2008 r.

66.

Urbański Krzysztof. Komputerowa gra o Nobla. Życie warszawy z dnia 13.05.2008 r.

67.

Wielki Budda na Life Ball. Nowości z dnia 17.05.2008 r.

68.

Wójcik Łukasz. Wracają do społeczeństwa dzięki kontaktom z naturą. Głos Pomorza- Słupsk z dnia 20.05.2008 r.

69.

Wyhamować wirus. Zwierciadło z dnia 01.05.2008 r.

70.

Wzloty. Fakt z dnia 26.05.2008 r.

71.

Z boiska na plan. Świat seriali z dnia 26.05.2008 r.

72.

Zagórski Kazimierz. Musimy żyć z HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 12.05.2008 r.

73.

Zielony rok. Magazyn BCC z dnia 01.05.2008 r.

74.

Zobaczyli, jak się rodzi HIV. Polska z dnia 27.05.2008 r.

75.

Zobaczyli, jak się rodzi HIV. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 27.05.2008 r.
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