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

WPROWADZENIE
W czerwcu w publikacjach związanych z problematyka HIV/AIDS nie odnotowane
żadnego wydarzenia w skali międzynarodowej, mającego związek z tym tematem.
Przedstawione zostały natomiast dwa raporty: raport Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym zwrócono uwagę na katastrofalną sytuację, w
jakiej znalazła się Afryka w kontekście epidemii HIV/AIDS oraz raport ONZ dotyczący
HIV/AIDS na świecie. Czerwcowa prasa, w szczególności pisma młodzieżowe, poruszała
temat antykoncepcji, zwracając uwagę nie tylko na sposoby zabezpieczenia się przed
niechcianą ciążą, ale też na zagrożenia płynące z nieprzemyślanych, ryzykownych zachowań.
W kontekście wakacji temat bardzo na czasie.
Przeglądając w tym miesiącu prasowe wycinki, warto zatrzymać się i bliżej przyjrzeć
projektowi „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa”, którego realizacja zakończyła się niedawno, a
jego efekty są już widoczne i mają także procentować w przyszłości. Po raz pierwszy od
dłuższego czasu o HIV/AIDS pisano w specjalistycznej prasie medycznej. Temat ten
wywołany został przy okazji rozważań o zastosowaniu w przyszłości fulerenów w medycynie
i farmacji (Gazeta Farmaceutyczna), o zapobieganiu zakażeniom rotawirusowym (Pediatria
po dyplomie) i przedstawienia postępów w leczeniu chorób zakaźnych w 2007 roku
(Medycyna Praktyczna).
Wśród 42 tytułów gazet i czasopism, które zawierały 68 publikacji związanych z
HIV/AIDS, najwięcej doniesień na ten temat drukowały codzienne dzienniki. Stan ten
obrazują poniższe dane.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż dwie informacje na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2008 r.
Miejsce Tytuł

Ilość publikacji

1.

Gazeta Wyborcza* 6

2.

Polska *

6

3.

Życie Warszawy

4

4.

Rzeczpospolita

3

5.

Dziennik

3

6.

Wprost

3

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż dwie publikację na temat HIV/AIDS w
czerwcu 2008 r.

Wprost

3

Dziennik

3

Rzeczpospolita

3
4

Życie Warszawy
Polska

6

Gazeta Wyborcza

6
0

2

4

6

8

EPIDEMIOLOGIA
Katastrofa w Afryce
Raport Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
analizujący katastrofy naturalne na całym świecie głosi, że epidemia HIV/AIDS jest
przyczyną największego kryzysu społecznego w Afryce. Stwierdza się w nim, że wirus HIV
jest odpowiedzialny „za ograniczenie funkcjonowania ludzi w całym społeczeństwie,
ponieważ infekcje są powszechne we wszystkich gałęziach przemysłu”.
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W raporcie czytamy, że w ubiegłym roku wystąpiło na całym świecie 405 zdarzeń
określanych mianem katastrof naturalnych. Zabiły one 17 tys. osób, a liczbę poszkodowanych
w ich wyniku szacuje się na ok. 200 mln. Jak te dane mają się do AIDS? Otóż według
Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób żyjących z HIV w 2007 roku wynosiła około 33
mln. Dwie trzecie wszystkich zakażonych żyje w Afryce Subsaharyjskiej i większość nie ma
dostępu do leków.1
Pomoc zakażonym wciąż zbyt mała
Te same dane zawiera opublikowany raport trzech agend ONZ, z którego wynika, że
tylko 31% spośród 10 mln osób zakażonych wirusem HIV w krajach rozwijających się ma
dostęp do terapii antywirusowej. Mimo że w ubiegłym roku leczonych było milion osób
więcej niż rok wcześniej i 7-krotnie więcej niż 4 lata temu, to „jeszcze pozostało wiele do
zrobienia”– czytamy w raporcie. Wzrost liczby leczonych osób wynika ze znacznych obniżek
cen leków. Według WHO, udostępnienie leczenia wszystkim potrzebującym wymagałoby 4krotnego podniesienia funduszy na ten cel – do 2010 roku do 35 mld dolarów, a do 2015 – do
41 mld dolarów. Tylko w ubiegłym roku liczba osób zakażonych HIV wzrosła o 2,5 mln. 2
ASPEKTY MEDYCZNE
Choroby zakaźne w 2007 – HIV/AIDS
W jednym z miesięczników ukazała się publikacja obrazująca, jak przedstawiała się
sytuacja w zakresie różnych chorób zakaźnych w 2007 roku.
Omawiając zakażenie HIV, autor podaje najnowsze dane globalne zawarte w raporcie
WHO. Wynika z niego, że na świecie w 2007 roku z HIV żyło 33,2 mln osób. Spośród tej
liczby zakażonych dorośli stanowili 30,8 mln, kobiety – 15,4 mln, dzieci do 15. roku życia –
2,5 mln. W 2007 roku zarejestrowano 2,5 mln nowych zakażeń i 2,1 mln zgonów. 6 800 osób
każdego dnia zostaje zakażonych HIV, a na AIDS codziennie umiera 5 700 osób. W ujęciu
globalnym częstotliwość zakażeń HIV jest ostatnio na tym samym poziomie, choć rośnie
bezwzględna liczba zakażonych. Wynika to z tego, że dochodzi do kumulacji nowych
zakażeń, a wydłuża się czas przeżycia. Nadal przeważający odsetek zakażonych (68%)
dotyczy subsaharyjskiej części Afryki, dominuje on także w zgonach (76%) i częstości
zakażeń u dzieci – 90% wszystkich przypadków na świecie. W Polsce od 1985 roku do 31
1
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Na podstawie: Katastrofa w Afryce. Życie Warszawy z dnia 30.06.2008 r.
Na podstawie: Flesz. Ofiary HIV. Trybuna z dnia 03.06.2008 r.
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stycznia 2008 roku zarejestrowano 11 325 zakażeń HIV, u 2 038 rozpoznano AIDS, a 910
osób zmarło w wyniku tej choroby.
Za naszą wschodnią granicą obserwuje się coraz większy wzrost zakażeń, w 2006 roku
wynosił on 90%, a dotyczył przede wszystkim Rosji (66%) i Ukrainy (21%). Stabilna
natomiast jest sytuacja na Białorusi, gdzie od 2003 roku rejestruje się 700-800 przypadków
nowych zakażeń.
Ze względu na zbliżającą się olimpiadę autor publikacji przytacza dane dotyczące
gospodarza sportowej imprezy, Chin. Biorąc pod uwagę specyficzną politykę tego państwa,
dobrym odzwierciedleniem - choć nieproporcjonalnym wobec potrzeb – jest wzrost
wydatków na cele związane z HIV/AIDS z 12,5 mln dolarów w 2002 roku do 185 mln
dolarów w 2006 roku. Do tego należy dodać 120 mln rocznych dotacji z organizacji
działający na rzecz walki z AIDS.
Ważne informacje, pojawiające się w 2007 roku, które mają ogromne znaczenie w
walce z tą chorobą dotyczyły szczepionki i nie były pomyślne. Zespoły od dawna pracujące
nad szczepionką przeciw HIV do tej pory nie wynalazły takiego specyfiku, a nawet, jak
twierdzi jeden z ekspertów, „być może nigdy takiej szczepionki nie uda się stworzyć”. W
skali naszego globu na ten cel, z różnych źródeł, przeznacza się przeszło 750 mln dolarów
rocznie na około 100 badań klinicznych z wykorzystaniem 55 różnych produktów kandydatów na szczepionkę, 22 adiuwantów3 (substancje wzmacniające, stosowane m.in. w
celu zwiększenia skuteczności szczepionek) i angażuje się 26 tys. ochotników poddających
się eksperymentom. Jak wiadomo, z jednej strony szczepionka powinna pełnić funkcję
ochronne przed zakażeniem, z drugiej zaś - u już zakażonych ma pobudzać układ
immunologiczny.
2007 rok można nazwać rokiem „zawiedzionych nadziei”. Zawiodły nadzieje
związane z preparatem V520. We wrześniu natomiast badanie STEP z udziałem 3 000
ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Afryki zostało przerwane, ponieważ szczepionka ta
ani nie chroni przed zakażeniem, ani nie zmniejsza poziomu wiremii u zakażonych. I choć to
nie napawa optymizmem, to liczba innych badań w toku musi budzić nadzieję na sukces –
twierdzi autor publikacji.
W lipcu 2007 roku odbyła się też konferencja poświęcona HIV/AIDS w Sydney, na
której szczególne zainteresowanie wzbudziły dwa referaty poświęcone badaniom nad
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Adiuwant (łac. adiuware – wzmacniać) – substancja powodująca wzmocnienie lub wręcz pojawienie się
odpowiedzi odpornościowej na podany antygen. Adiuwanty stosowane są zarówno w badaniach naukowych, jak
również w terapii, np. w celu zwiększenia skuteczności szczepionek.
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skutecznością obrzezania w zapobieganiu zakażeniom HIV. Przeprowadzone do tej pory
badania wykazały zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji z kobiet na mężczyznę o 60% u
obrzezanych mężczyzn. WHO i UNAIDS, rekomendują ten zabieg, co ma doprowadzić do
zapobieżenia około 2 mln nowych zakażeń i 300 tys. zgonom na terenie Afryki
Subsaharyjskiej w ciągu najbliższych 10 lat. 4

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W Polsce wykonuje się za mało testów na obecność wirusa HIV
Katarzyna

Malinowska-Sempruch

z
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Społeczeństwa

Otwartego,

międzynarodowej fundacji zajmującej się zapobieganiem HIV/AIDS ocenia, ze w Polsce
tylko połowa zakażonych wie, że nosi w sobie wirusa HIV. W porównaniu z innymi krajami
Europy testów na obecność wirusa wykonuje się na tyle mało, że właściwie nie wiadomo,
jaka jest w Polsce skala zakażenia – twierdzą eksperci. Z danych opublikowanych w
ubiegłym roku wynika, że test na HIV wykonują 3 osoby na 1000. Średnia dla krajów
europejskich wynosi 20 osób na 1000. Ocenia się, że w Polsce co druga osoba może nie
wiedzieć o zakażeniu, natomiast w krajach starej Unii o zakażeniu nie wie co trzeci żyjący z
HIV, w Szwecji natomiast – co piąty.
Anna Marzec – Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS przyznaje, że w
Polsce wykonuje się mniej testów niż w krajach Europy Zachodniej, jednak liczba badań z
roku na rok wzrasta, a w tej części Europy jesteśmy liderem. Poza tym w Polsce stosuje się
skuteczne metody leczenia, a każda osoba, która potrzebuje leków antyretrowirusowych,
otrzymuje je bezpłatnie – mówi pani dyrektor. Podkreśla jednocześnie, że problemem są
pieniądze, których wciąż jest za mało. Krajowe Centrum ds. AIDS liczy na pomoc innych
resortów, choćby przy kampaniach informacyjnych zachęcających do badań.
Wiadomo, jak ważna jest wykonywanie testów i świadomość zakażenia. Osoba
znająca swój status serologiczny może nie tylko wcześniej poddać się terapii, ale przede
wszystkim może zapobiec zakażeniu innych.5
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Podaję za: Jacek Juszczyk. Choroby zakaźne – postępy 2007. Medycyna Praktyczna z dnia 01.06.2008 r.
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Młodzież zadziwiła ekspertów
120 przedstawicieli Powiatowej Szkoły Liderów w Mikołowie po raz piąty
uczestniczyło w sesji wyjazdowej do Warszawy. Obok zwiedzania Sejmu i Senatu RP i
wysłuchania historii parlamentu, uczestnicy sesji wzięli udział w debacie na temat
profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Młodzież miała okazję wysłuchać m.in. dyrektor
Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej, dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przedstawicieli Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Krajowego Centrum ds. AIDS i stowarzyszenia Monar.
Mikołowska młodzież tłumaczyła zebranym, jak we własnym środowisku przeciwdziała
zagrożeniom płynącym z zażywania środków psychoaktywnych niebezpieczeństwu zakażenia
wirusem HIV. Młodzi ludzie mówili także o swoich oczekiwaniach wobec dorosłych i
zadawali wiele pytań dotyczących interesujących ich problemów. 6
Firma Levi Strauss angażuje się w działania profilaktyczne
”Kiedy ćpasz, tracisz twarz”, „Oddaj trawę ziemi”, „Fuck every drug”– to hasła, jakie
na koszulkach, portfelikach i naszywkach umieścili pracownicy Levi’sa, przygotowując je
przez cały Dzień dla Społeczności, który obchodzono w Płocku.
Taką akcję po raz pierwszy Levi’s zorganizował w 2000 roku w swojej
ogólnoświatowej centrali w San Francisco. Potem została przeniesiona do kilkudziesięciu
miast. W całej Europie odbyła się po raz trzeci. Ideą przedsięwzięcia jest włączenie się w
życie lokalnej społeczności i zapewnienie bezinteresownej pomocy. W tym dniu pracownicy
firmy stają się wolontariuszami.
Wolontariusze z płockiego oddziału firmy wraz z fundacją „Młodzi razem”
porządkowali zoo, schroniska dla bezdomnych zwierząt, malowali ogrodzenie domu opieki
społecznej. Firma Levi’s znana jest także z zaangażowania w kampanię profilaktyczną
przeciwko HIV/AIDS. Pracownicy z Płocka weszli w kontakt z Monarem i specjalnie dla jego
potrzeb uszyli dwa wielkie banery, koszulki, naszywki, portfeliki, torby, na których widniało
logo Monaru i hasła o tematyce antynarkotykowej. 7
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Zdarzyło się. Dziennik Zachodni – Mikołów z dnia 20.06.2008 r.
Adamowski Arkadiusz. Kiedy ćpasz, tracisz twarz. Gazeta Wyborcza – Mazowsze z dnia 04.06.2008 r.
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Projekt „Dajmy sobie pracę. Ekoszansa”
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psychoaktywnych oraz żyjącym z HIV/AIDS – możliwość wejścia lub powrotu na rynek
pracy w sferze ekologii. Więcej o projekcie można dowiedzieć się z publikacji Aleksandry
Dudy, szefowej programu HIV/AIDS i rozwoju społecznego Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), koordynatorki projektu.
W projekcie wzięły udział osoby żyjące z HIV/AIDS i uzależnione od środków
psychoaktywnych, których – według autorki – potrzeby zdrowotne są zaspakajane przez
budżet państwa, natomiast brak jest rozwiązania systemowego umożliwiającego integrację
tych osób ze społeczeństwem, szczególnie zaś brak jest rozwiązań mających na celu
włączenie osób po terapii uzależnień oraz zakażonych HIV w rynek pracy, co jest podstawą
do osiągnięcia pełnej samodzielności i utrwalenia rezultatów terapii. Cel, jaki przyświecał
realizacji projektu to „stworzenie w ośrodkach partnerskich centrów informacji ekologicznej
dla lokalnych rolników, co ma prowadzić do poszerzenia świadomości ekologicznej rolników,
zwiększenia zainteresowania realizacją tego typu działań, ale przede wszystkim do
podniesienia poziomu akceptacji osób żyjących z HIV i uzależnionych od środków
psychoaktywnych – mówi koordynatorka projektu „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa”.
W ramach projektu, w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, uczono
beneficjentów, jak zakładać i prowadzić własne gospodarstwo ekologiczne. Wielu z nich po
ukończeniu różnych kursów zakłada lub planuje założyć tego typu działalność gospodarczą,
oczywiście w poszanowaniu środowiska naturalnego i jego zasobów. Poszczególne
podprojekty lokalne obejmowały działania z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, zielarstwa,
przetwórstwa, hodowli zagrożonych wyginięciem ras zwierząt, hipoterapii, rewaloryzacji i
pielęgnacji starych parków, stworzenie ścieżek edukacyjnych. Sfinansowane zostały również
specjalistyczne kursy zawodowe takie jak: kurs spawacza, pilarza, szkutnika, kurs obsługi
wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, kursy komputerowe. Uczestnicy programu stali
się bardziej samodzielni, a w 2007 roku ponad stu z nich udało się znaleźć stałą lub sezonową
pracę.
Aleksandra Duda wierzy, że uczestnicy programu, „dzięki zdobytym kwalifikacjom
zawodowym i nabytym kompetencjom społecznym odbudowali poczucie własnej wartości i
sensu życia, zyskując jednocześnie wiedzę na temat ekologii i różnorodności biologicznej”.
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Jest także przekonana, że główny cel programu został osiągnięty – „stworzono nowe,
skuteczne metody przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”.
Partnerstwo „Dajmy sobie pracę. Ekoszansa” skończyło swoją pracę 31 maja 2008 r.
Nie kończą się natomiast lokalne podprojekty, które wyspecjalizowały się w działaniach
ekologicznych. W projekcie wzięło udział 12 ośrodków dla osób wychodzących z uzależnień
i 3 stowarzyszenia dla osób żyjących z HIV/AIDS (m.in. w Wandzinie, Lipiance, Wyszkowie,
Gandykach). Umiejętności organizacyjno-administracyjne oraz ekspertyza ekologiczna, które
w trakcie trwania programu owe ośrodki zdobyły, na pewno wzmocniły ich pozycję i
przyczyniły się do tego, że na stałe pozostaną trwałą wartością społeczności lokalnych. 8
Koncert z okazji urodzin Mandeli
W londyńskim Hyde Parku odbył się koncert z okazji 90. urodzin Nelsona Mandeli,
wielkiego bojownika przeciwko segregacji rasowej, pierwszego czarnoskórego prezydenta
RPA. Koncert prowadził znany hollywoodzki aktor Will Smith. Wzięło w nim udział wiele
gwiazd estrady i muzyki pop, a wśród nich zespół The Queen, Leona Lewis, Annie Lennox i
Amy Winehouse, którym na scenie towarzyszyli liczni artyści estrady z krajów afrykańskich.
Cały dochód z koncertu został przeznaczony na pomoc chorym na AIDS.9
Gwiazdy w MTV lansują balsam do ust
Firma kosmetyczna The Body Shop i stacja muzyczna MTV wylansowały balsam do
ust, który ma nie tylko działanie wygładzające i nawilżające, ale przy okazji zasila konto
fundacji Staying-Alive wspierającej chorych na AIDS. Znalazł się on już na ustach gwiazd
światowego rocka i popu , które promują go na antenie MTV z hasłem „Move your lips”.10
INNE
Gates więcej czasu poświęci działalności charytatywnej
Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, wycofał się z codziennych obowiązków w
koncernie. To, ze wycofuje się z obowiązków, nie oznacza, że porzuca stanowisko szefa
firmy, będzie nim nadal, podobnie jak głównym akcjonariuszem firmy. Zmiana polega na
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Podaję za: Aleksandra Duda. Ekologia pomaga wrócić na rynek pracy. Dziennik z dnia 02.06.2008 r.
Urodzinowy koncert. Kurier Szczeciński z dnia 30.06.2008 r.
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Usta ruszają do akcji. IN STYLE z dnia 01.06.2008 r.
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tym, że odtąd ma zamiar poświęcić się bardziej pracy w założonej wraz z żoną w 2000 roku
fundacji charytatywnej.
Fundacja wydaje miliardy na pomoc mieszkańcom Afryki, głównie na walkę z AIDS i
badania nad metodami walki z rakiem. Dwa lata temu Gatesowie przekazali 287 mln dolarów
na przyspieszenie badań nad szczepionką chroniącą przed zakażeniem HIV. W 2005 roku
Gates zobowiązał się zainwestować w Indiach 1,7 mld dolarów, z czego 200 mln przeznaczył
na walkę z AIDS w tamtejszym rejonie. 11
Ciekawe – krótka historia prezerwatywy
Jeden z dzienników przedstawił krótką historię prezerwatywy. Już 1000 lat p.n.e. były
pierwsze wzmianki o „lnianych płaszczach”wykorzystywanych podczas stosunków przez
Egipcjan. Około 100-200 r. n.e. prezerwatywę stosowano w Europie, dowodem na to są
malowidła skalne we Francji. W XVI w. włoski anatom Falloplus udowadnia, że płócienny
„kondom” daje ochronę przed syfilisem (u żadnego z 1100 testujących ochotników nie
wykryto tej choroby). W XVIII w. natomiast pasterze testują jelita jagniąt, a rybacy pęcherz
pławny ryby jako prezerwatywy. XIX wiek, to wiek przełomu – Goodyear i Hancock
zaczynają produkcję prezerwatyw z gumy, a w 1861 r. w „The New York Times” ukazała się
pierwsza reklama kondomów. W latach 30. XX wieku do produkcji prezerwatywy użyto
lateksu.12
Wersja mini na aukcji
Podczas charytatywnego balu poświęconego walce z AIDS zaprezentowano specjalnie
przygotowaną wersję Mini Clubman-Life Ball 2008. Auto swoim wyglądem przypomina
furgonetkę policyjną . Pojazd zostanie wystawiony na aukcję internetową, z której dochód
wspomoże walkę z AIDS. 13

11

Na podstawie: Przemysław Poznański. Mniej Gatesa w Microsoft. Gazeta Wyborcza z dnia 28.06.2008 r.
Krótka historia „gumki”. Dziennik Wschodni z dnia 14.06.2008 r.
13
Mini w walce z AIDS. Motor z dnia 09.06.2008 r.

12
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które opublikowano na łamach prasy w czerwcu
2008 roku.
1. Adamkowski Arkadiusz. Kiedy ćpasz, tracisz twarz. Gazeta Wyborcza – Mazowsze z
dnia 04.06.2008 r.
2. Alukiewicz Beata. Seks – co, gdzie, kiedy? Echo Dnia z dnia 09.06.2008 r.
3. Allysa Milano. To i Owo z dnia 17.06.2008 r.
4. Barczewski Andrzej. Rozmowy o seksie. Express Ilustrowany z dnia 11.06.2008 r.
5. Białkowa układanka dla wszystkich. Gazeta Polska z dnia 04.06.2008 r.
6. Bodziak Adam. Raport mniejszości. Marketing and Moore z dnia 01.06.2008 r.
7. Chodakiewicz Marek Jan. Z frontu sekspostępu. Najwyższy czas z dnia 07.06.2008 r.
8. Corvette na aukcji. Motor z dnia 02.06.2008 r.
9. Cowell Alan. Chory człowiek Afryki. Forum z dnia 30.06.2008 r.
10. Drzwi do kariery – musical Rent. Gazeta Wyborcza- Szczecin z dnia 23.06.2008 r.
11. Duda Aleksandra. Ekologia pozwala wrócić na rynek pracy. Dziennik z dnia
02.06.2008 r.
12. Duda Aleksandra. Uczymy korzystania z energii odnawialnej. Dziennik z dnia
09.07.2008 r/
13. Duda Aleksandra. Uczymy korzystania z energii odnawialnej. Dziennik z dnia
09.06.2008 r.
14. Dwa krańce wagi. Imperium TV z dnia 09.06.2008 r.
15. Edukacja jest szansą dla dzieci zmuszanych do pracy. Gazeta Olsztyńska z dnia
14.06.2008 r.
16. Femme fatale. Twój Film z dnia 23.06.2008 r.
17. Flesz. Trybuna z dnia 03.06.2008 r.
18. Frender Magdalena. Lekcja anatomii według żaby. Newsweeek z dnia 15.06.2008 r.
19. Galicka Monika. Byłam wierna swojemu mężowi, a on zaraził mnie HIV. TINA z dnia
18.06.2008 r.
20. Gawiński Tomasz. Właściwie wykorzystał ten czas. Angora z dnia 01.06.2008 r.
21. Glamour scena. Glamour z dnia 01.06.2008 r.
22. Grabowska Joanna. Fulereny – przyszłość zastosowań w medycynie i farmacji. Gazeta
Farmaceutyczna z dnia 01.06.2008 r.
23. Gromadzka - Anzalewicz Jolanta. Bez krwi szpital będzie musiał wstrzymać operacje.
Polska – Dziennik Bałtycki z dnia 04.06.2008 r.
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24. Grzelak Agnieszka. Listeria mieszka w lodówce. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
14.06.2008 r.
25. Jak ekologia może pomóc ludziom uzależnionym? Dziennik z dnia 02.06.2008 r.
26. Jak finansować drogie trapie? Puls Medycyny z dnia 11.06.2008 r.
27. Jasińska Agnieszka. Gorący finał konkursu. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
16.06.2008 r.
28. Katastrofa w Afryce. Życie Warszawy z dnia 30.06.2008 r.
29. Kościelniak Piotr. Microsoft bez Billa Gatesa. Rzeczpospolita z dnia 28.06.2008 r.
30. Kościelniak Piotr. Microsoft bez Billa Gatesa. Życie Warszawy z dnia 30.06.2008 r.
31. Koźmiński Piotr. Ulubieniec gejów załatwił Turków. Super Express z dnia
27.06.2008r.
32. Krótka historia ”gumki”. Dziennik Wschodni z dnia 14.06.2008 r.
33. Luboński Piotr. Półpasiec- szkoła cierpliwości. Chwila dla Ciebie z dnia 26.06.2008r.
34. Majewski Marcin. Pasożyty bydła groźne dla człowieka. Eurogospodarz z dnia
01.06.2008 r.
35. Malik Agnieszka. Zwykły komar, niezwykła choroba. Angora z dnia 08.06.2008 r.
36. Mini w walce z AIDS. Motor z dnia 09.06.2008 r.
37. Nienałtowski Marek. Afrykańska królowa. Przegląd finansowy Bankier.pl z dnia
22.07.2008 r.
38. Nowacka-Isaksson Anna. Gadżety z seks- shopu do apteki. Rzeczpospolita z dnia
12.06.2008 r.
39. Nowacka-Isaksson Anna. Gadżety z seks- shopu do apteki. Życie Warszawy z dnia
12.06.2008 r.
40. Nowicki Marek Antoni. Deportacja osoby chorej jest dopuszczalna. Gazeta Prawna z
dnia 10.06.2008 r.
41. Pilkington Ed. Tak! Możemy! forum z dnia 02.06.2008 r.
42. Pogorzelska Agnieszka. W czym na aukcje? GALA z dnia 09.06.2008 r.
43. Poznański Przemysław. Mniej Gatesa w Microsofcie. Gazeta Wyborcza z dnia
28.06.2008 r.
44. Pomoc zarażonym HIV wciąż zbyt mała. Nasz Dziennik z dnia 03.06.2008 r.
45. Rybarczyk Marek. Świat w pudle. Newsweek z dnia 01.06.2008 r.
46. Rzeczkowska Bogumiła. Dwa ciosy nożem za życie pełne bólu. Głos Pomorza- Słupsk
z dnia 11.06.2008 r.
47. Sas Tomasz. Kwiatuszek z Szanghaju. Express Ilustrowany z dnia 06.06.2008 r.
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48. Sikorski Kazimierz. Clinton uratuje już tylko cud. Polska- Dziennik Łódzki z dnia
03.06.2008 r.
49. Skrzypulec Violetta. Antykoncepcja w 12 odsłonach. VITA z dnia 01.06.2008 r.
50. Sułek Ewa. Cannes ’08. Gentelman z dnia 15.06.2008 r.
51. Synowiec Adam. Innowacja na popych. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
06.06.2008r.
52. Synowiec Adam. Innowacja na popych. Polska – Dziennik Łódzki z dnia 06.06.2008r.
53. Szkoły służą za centra tortur, a fanatycy zabijają najmłodszych. Gazeta Olsztyńska z
dnia 28.06.2008 r.
54. Szparkowska Sylwia. Polacy wolą nie wiedzieć o HIV. Rzeczpospolita z dnia
21.06.2008 r.
55. Szpakowska Sylwia. Strach przed HIV. Życie Warszawy z dnia 21.06.20008 r.
56. Teluk Tomasz. Utopia z Genewy. Wprost z dnia 08.06.2008 r.
57. Tuzow – Lubański Eugeniusz. Ukrainie daleko do Europy. Nasz Dziennik z dnia
26.06.2008 r.
58. Urodzinowy koncert. Kurier Szczeciński z dnia 30.06.2008 r.
59. Usta ruszają do akcji. In Style z dnia 01.06.2008 r.
60. Wiśniewska Katarzyna. Misjonarz na Pragę. Gazeta Wyborcza z dnia 07.06.2008 r.
61. Wiśniewski Jakub. Kuracja droższa niż złoto. Tygodnik Powszechny z dnia
15.06.2008 r.
62. Wojtasiński Zbigniew. Pułapka zdrowia. Wprost z dnia 08.06.2008 r.
63. Wysocka Danuta. Śmierć w restauracji. Kurier Szczeciński z dnia 06.06.2008 r.
64. Zapobieganie zakażeniom rotawirusowym. Pediatra po dyplomie z dnia 01.06.2008 r.
65. Zadroga Aneta. Bakterie w szpitalach. Gazeta Wyborcza- Kraków z dnia 27.06.2008 r.
66. Znajewska- Pawluk Anna. Antykoncepcja kontra romantyzm. ELLE z dnia
01.06.2008r.
67. Zdarzyło się. Dziennik Zachodni- Mikołów x dnia 20.06.2008 r.
68. Żylicz Marta. Antykoncepcja na wakacjach, czyli co robić, aby nie wpaść. Gazeta
Wyborcza z dnia 18.06.2008 r.
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