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

WPROWADZENIE
W sierpniu w polskiej prasie w 46 tytułach ukazały się 64 publikacje związane z problematyką
HIV/AIDS. Większość z nich to krótkie notatki prasowe informujące o wydarzeniach, jakie miały
miejsce w tym czasie i dotyczyły omawianej tematyki. Znalazły się także dłuższe publikacje
omawiające różne aspekty HIV/AIDS.
Dominującymi tematami, którym dziennikarze poświęcili wiele miejsca stały się:
ogólnopolska kampania multimedialna „Wróć bez HIV” (20 publikacji) i XVII Kongres AIDS
odbywający się w sierpniu w stolicy Meksyku (11 publikacji).
Należy zaznaczyć, że większość wycinków dotyczących kampanii ukazała się w prasie
regionalnej i przedstawiała ogólne założenia akcji, tj. do kogo jest skierowana, jakie są jej główne
cele, dlaczego warto zrobić test w kierunku HIV. To ważne, bowiem dzięki lokalnej prasie informacja
o kampanii, a co za tym idzie wiedza na temat HIV/AIDS dociera nawet do najmniejszych
społeczności.
Wiadomości na temat Kongresu przekazywane były najczęściej w formie krótkich informacji,
w których podawano dane o liczbie uczestników i tematach poruszanych na forach dyskusyjnych. Na
ich podstawie opracowano materiał dotyczący meksykańskiej konferencji.
Wśród publikacji znalazły się też takie, które mówiły o sprawach istotnych dla życia i zdrowia
osób żyjących z HIV/AIDS. Najważniejsze przedstawiono w niniejszym raporcie.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
sierpniu 2008 r.
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tytuł
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Dziennik Wschodni
Łęczyński Tygodnik Powiatowy
Miasto
Żyjmy dłużej

Ilość publikacji
5
5
3
3
3
2
2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
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Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS
w sierpniu 2008
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EPIDEMIOLOGIA
Nowe szczepy wirusa HIV
Na całym świecie pojawiły się nowe groźne szczepy wirusa HIV, a dotychczasowe
coraz bardziej uodporniają się na leki. Ponadto jeszcze szybciej wyniszczają organizm. Do
Polski dotarł nowy zmutowany szczep wirusa HIV, który wyjątkowo szybko powoduje
wystąpienie pełnoobjawowego AIDS.
W zeszłym roku ponad 180 osób trafiło do szpitali w stanie wycieńczenia. Jeszcze
nigdy do tej pory nie zachorowało tak wielu Polaków w tak krótkim czasie – stanowi to
wzrost o 50%. Profesor Anna Boroń–Kaczmarska z Akademii Medycznej w Szczecinie
tłumaczy, że HIV cały czas mutuje, a jak wynika z badań, w Polsce pojawiło się kilka
szczepów afrykańskich. U zakażonego szybciej występuje pełnoobiawowe AIDS, często
następuje pełna destrukcja układu odpornościowego.
Natomiast ordynator szpitala zakaźnego przy Wolskiej, dr Grażyna Cholewińska
wyjaśnia, że nowe groźne wirusy dotarły do Polski wskutek zwiększonej migracji ludności.
Coraz więcej osób zakażonych jest HIV, a najczęściej dotyczy to osób powracających, które
podejmowały ryzykowne zachowania seksualne podczas emigracji zarobkowej w Irlandii,
Anglii czy Włoszech. W tych krajach ze względu na duże zróżnicowanie rasowe oraz mobilną
populację istnieje ryzyko zakażania się odmiennymi szczepami HIV. Te wirusy są coraz
częściej odporne na leki przeciwwirusowe. Nowe szczepy HIV także szybciej się powielają.
Ostatnio na przykład wyjątkowo groźny wirus został wykryty na Pomorzu. 1
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KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
XVII Światowa Konferencja AIDS
W stolicy Meksyku odbyło się międzynarodowe forum poświęcone walce z epidemią
AIDS. Eksperci dyskutowali o dostępności leczenia w krajach rozwijających się, a także
o niepokojących danych płynących z bogatych państw. W spotkaniu wzięło udział 23 tysiące
naukowców, przedstawicieli rządów i członków organizacji pozarządowych, w tym 2,5
tysiąca zakażonych i chorych.
Na konferencji zajmowano się najważniejszymi problemami dotyczącymi AIDS.
Dyskutowano na temat ograniczenia wciąż rosnącej liczby chorych na całym świecie,
skutecznej pomocy lekarskiej w uśmierzaniu skutków choroby, poszukiwań szczepionki,
edukacji seksualnej i dostępu do wiedzy o sposobach uniknięcia zakażenia HIV. Równie
ważnym tematem obrad były godność osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich prawa i
walka przeciw dyskryminacji i homofobii.
Zwrócono uwagę, że na temat osób żyjących z HIV/AIDS funkcjonuje wiele
szkodliwych stereotypów i paniczny lęk przed obcowaniem z nimi. Podobna sytuacja istnieje
w środowiskach osób homoseksualnych, które ciągle postrzegane są jako źródło
rozprzestrzeniania się choroby. I choć prowadzone od lat badania podważają takie obiegowe
tezy, to jednak są one słabo zakorzenione w świadomości społecznej i właśnie sposobom
zmiany tej sytuacji poświęcono wiele dyskusji podczas meksykańskiego forum.
Na tym, odbywającym się co dwa lata, największym zgromadzeniu naukowców i
organizacji społecznych zaangażowanych w walkę z AIDS wybuchały także spory, zwłaszcza
wtedy, gdy niektórzy badacze okazywali zbyt dużo optymizmu. Dyskusję wywołali
Szwajcarzy, którzy przypomnieli w Meksyku opublikowane wyniki swoich badań, w których
wskazywali na minimalne wręcz ryzyko przeniesienia zakażenia na partnera seksualnego,
jeżeli osoba zakażona w tym związku regularnie przyjmuje leki antyretrowirusowe i gdy
obydwoje nie cierpią na żadną chorobę weneryczną. Szwajcarzy wzburzyli większość
uczestników konferencji, zarzucono im promowanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa. To
poczucie bezpieczeństwa bowiem praktycznie wiązałoby się z tym, że pary, o których mowa,
zwolnione byłyby z konieczności stosowania prezerwatyw. Poza tym sceptycy obawiają się,
że właśnie takie wnioski, jakie przedstawili naukowcy ze Szwajcarii oraz coraz lepsze wyniki
leczenia HIV/AIDS powodują na całym świecie odwrót od rygorów profilaktyki, a więc
głównie od stosowania prezerwatyw. Do tej pory w Afryce na przykład promowanie seksu z
użyciem prezerwatywy nadal napotyka na duże opory ze względów kulturowych, więc
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otwarcie furtki dla nielicznych, którzy mogliby sobie pozwolić na odejście od tego rodzaju
ochrony spowoduje, że wszyscy poczują się zbyt pewnie.
Na konferencji ogłoszony został doroczny raport ONZ na temat epidemii AIDS.
Podano, że epidemia osiągnęła szczyt i zaczęła się stabilizować. W 2006 roku zakażonych
było 32,7 mln osób, w 2007 roku 33 mln. Nowych przypadków zakażeń HIV w 2007 roku
było 2,7 mln, a liczba zmarłych zmniejszyła się z 2,2 mln do 2 mln. 67% przypadków
zachorowań dotyczy Afryki Środkowej. Od 1981 roku do dzisiaj na AIDS zmarło ponad 25
mln osób.
Wśród gości zaproszonych na konferencję był także były prezydent USA Bill Clinton,
od wielu lat zaangażowany w walkę z AIDS, który wezwał do zwiększenia wydatków na
produkcje tanich leków niezbędnych ludziom zakażonym HIV. Powiedział, że w ciągu
następnych dwóch lat nakłady na pomoc zakażonym powinny wzrosnąć o 50%. 2
POLITYKA PAŃSTWA
Konferencja na temat polityki narkotykowej
W Warszawie odbyła się konferencja „Czy polityka może być racjonalna? Tak,
polityka narkotykowa”, która poświęcona była potrzebom zmian w polskim prawie. Dyskusję
rozpoczęła Katarzyna Malinowska-Sempruch, dyrektor Programu Światowej Polityki
Narkotykowej w Open Society Institute. Przytoczyła ona zapisy polskiego prawa dotyczące
postępowania z uzależnionymi od narkotyków. W myśl tego prawa zastosowanie leczenia jest
alternatywą dla kary pozbawienia wolności. Pani dyrektor podkreśliła jednak, że nawet gdyby
sędziowie korzystali z tego prawa, w naszym kraju nie ma gdzie leczyć uzależnionych.
W Polsce terapia substytucyjna metadonem lub buprenorfiną obejmuje około 1300
narkomanów, gdy tymczasem na przykład w sąsiednich Niemczech leczonych jest w ten
sposób 70 tysięcy osób. Dostępność substytucji dla narkomanów opiatowych wynosi w
Polsce ok. 4%, natomiast norma w Unii Europejskiej to 30%. Warunki włączenia do terapii
metadonem zakładają m.in. kilka nieudanych prób leczenia nałogu w przeszłości. Z kolei
ośrodki rehabilitacyjne Monaru kwalifikują tylko „zaawansowanych” narkomanów. Nasuwa
się więc pytanie - kontynuuje Katarzyna Malinowska Sempruch - co z tymi, którzy dopiero
zaczynają „brać”? Uczestniczący w spotkaniu były minister zdrowia Marek Balicki starał się
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W oparciu o: Konferencja w sprawie AIDS rozpoczęła się od zabawy. Express Bydgoski z dnia 05.08.2008 r.,
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wyjaśnić, dlaczego oferta lecznicza dla narkomanów w Polsce jest tak uboga. Za ten stan
rzeczy – według byłego ministra – odpowiadają parlamentarzyści, których „wiara w świat bez
narkotyków” skutkuje represyjnym ustawodawstwem.
Na razie jednak polskie prawo jest bardzo restrykcyjne. Karalne jest posiadanie
jakiejkolwiek ilości narkotyków. Taki wniosek wypływa z raportu „Sprawy o posiadanie
narkotyków w praktyce sądów krakowskich”. Profesor Krzysztof Krajewski z Katedry
Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiający raport, podkreślił, iż większość
przypadków w nim omówionych, dotyczyła takich ilości narkotyków, które w wielu krajach
Europy Zachodniej nie są w ogóle przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Ponadto
zauważył, że sędziowie w ogóle nie wnikają w ewentualną potrzebę leczenia uzależnionych i
dla nich te sprawy są bardzo proste – „jest dowód, musi być kara”. Wniosek z tego wypływa
następujący - karane są osoby uzależnione, czyli chore, a narkotykowe źródła pozostają
nietknięte, czyli kwestia dilerów nadal jest nierozwiązana.
Głos w debacie zabrały także same osoby uzależnione, które podkreśliły, że leczenie
w ośrodkach rehabilitacyjnych jest dobrą metodą, ale nie dla wszystkich uzależnionych.
Domagały się zwiększenia liczby miejsc dla osób uczestniczących w programach
substytucyjnych.
Na konferencji dużo miejsca poświęcono poszanowaniu praw narkomanów. Mówiła o
tym m.in. Justyna Lewandowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przypominając, jak
traktowane są osoby korzystające z terapii metadonowej. Podkreśliła, że utrudnia się im
podanie substytutu, zamyka się ich w zakładach karnych bez propozycji leczenia, a procedura
podjęcia substytucji w więzieniach trwa wiele miesięcy.
Prawo do optymalnego leczenia (zagwarantowane w konstytucji RP) nijak ma się do
kwestii osób uzależnionych. W Polsce bowiem istnieje zaledwie 12 placówek terapii
substytucyjnej, a programy redukcji szkód również nie chronią zdrowia publicznego.
Temat narkomanii nie jest przewodnim tematem niniejszego raportu, ale w sposób
szczególny wiąże się on z zakażeniami HIV i dlatego ważne jest, aby w tym kontekście
istotne sprawy z nim związane nie zostały przemilczane. Mija bowiem dziesięć lat od
uchwalenia przez ONZ deklaracji „Drug Free World – We Can Do It!”. Zgodnie z jej
zamierzeniami miało dojść do zahamowania rozwoju uzależnień oraz powstrzymania
epidemii związanych z nimi chorób. Niestety, nie żyjemy w świecie wolnym od narkotyków,
a liczba zachorowań na AIDS wciąż rośnie.3
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ASPEKTY MEDYCZNE

Czyżby wreszcie rozwiązano zagadkę?
Już od dawna naukowcy podejrzewali, że u części osób mających kontakt z wirusem
HIV albo nie dochodzi do infekcji, albo nie rozwija się AIDS. Do tej pory nikt nie znał
przyczyn tego zjawiska. Teraz tę tajemnicę chcą rozwikłać amerykańscy naukowcy.
Zidentyfikowali oni małżeństwo, w którym mąż choruje na AIDS, a jego żona – również
zakażona wirusem HIV – cieszy się doskonałym zdrowiem.
Małżonkowie żyją ze sobą od 17 lat. Mężczyzna zakaził się wstrzykując narkotyki, a
potem przekazał wirusa żonie. Obecność HIV wykryto u nich 10 lat temu. Od tego czasu mąż
musi przyjmować leki przeciwwirusowe, natomiast jego żona nie musi robić nic, bowiem jej
organizm sam radzi sobie z infekcją. Wszystkie przeprowadzone badania potwierdziły, że
oboje mają ten sam rodzaj wirusa HIV. Według naukowca z Uniwersytetu w Baltimore, który
badał tę parę, jest to dowód, że są ludzie odporni na HIV.
W jednym z pism („Journal of Virology”) zespół uczonych opublikował szczegóły
wyników kobiety. Okazało się, że jej komórki układu odpornościowego – limfocyty T CD8 –
hamują powielanie się wirusa HIV aż w 90%. U jej męża – tylko w 30%.
Naukowcy chcą zbadać dokładnie, w jaki sposób limfocyty tej kobiety hamują
replikację wirusów. Do tej pory ustalili, że różnica tkwi m.in. w produkowanych przez
komórki cytokinach – substancjach pobudzających działanie układu immunologicznego. Mąż
produkuje tylko interferon, natomiast żona dodatkowo tzw. czynnik martwicy nowotworu
(TNF), dzięki czemu skuteczniej uderza w HIV.
Uczeni przypuszczają, że rozwiązaniem zagadki są wyjątkowe geny. Według nich to
przypuszczenie potwierdzają badania kobiet sprzedających usługi seksualne z Nairobi.
Niektóre z nich, mimo że przyjmują kilkunastu klientów dziennie i nie stosują prezerwatyw,
były zdrowe. Wśród odpornych były dwie siostry, z których obie mają córki (zajmujące się tą
samą działalnością co matki) i żadna z nich nie choruje. Okazuje się więc, że występowanie
tej cechy jest jak dotąd najsilniejszym argumentem o genetycznym podłożu odporności na
HIV. 4
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W Warszawie nowe miejsca, w których można zrobić testy na HIV
Do tej pory na Mazowszu działał tylko jeden punkt konsultacyjno – diagnostyczny
i mieścił się przy ul. Romera w Warszawie, później przeniesiono go na ul. Nowogrodzką. Ze
względu na coraz większą liczbę testujących się osób, powstały dwa kolejne punkty. Działają
one przy ulicy Chmielnej i Żelaznej w Warszawie. W każdej z poradni można bezpłatnie
wykonać test w kierunku HIV. Przed i po teście każda zgłaszająca się osoba może liczyć na
rozmowę z doradcą, który wypełnia ankietę mającą na celu m.in. oszacowanie ryzyka
zagrożenia. Dzięki analizie wyników wiadomo np. do jakich grup adresować działania
profilaktyczne. 5

Najnowocześniejsza klinika w Polsce powstaje w Lublinie
Pacjenci żyjący z HIV/AIDS mieszkający na Lubelszczyźnie do tej pory na leczenie
musieli jeździć do szpitali w Warszawie lub Białymstoku. Wszystko wskazuje na to, że od
jesieni przyszłego roku będą się mogli leczyć w Lublinie. Dobiega tam bowiem końca
budowa kliniki chorób zakaźnych. Miejsce w nowej placówce znajdzie 40 pacjentów, będą
mieli do dyspozycji dwuosobowe sale. W klinice znajdzie się wydzielone miejsce do leczenia
chorych na AIDS. Dyrekcja szpitala chce już w przyszłym roku uruchomić pierwszy
w regionie pododdział leczenia dla pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
Dyrektor szpitala twierdzi, że na oddziale będą najnowocześniejsze rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i obsłudze. Do tego placówka ma także spełniać
funkcje dydaktyczne – nie tylko dla studentów, ale i dla lekarzy, którzy robią specjalizację
i studia podyplomowe w tej dziedzinie. 6

Konkurs
Rusza ogólnopolski konkurs krótkich form filmowych „Sztuka przeciw HIV”. W
ramach konkursu należy nagrać obraz, który nawiązuje do tematyki HIV/AIDS. Może to być
reklama społeczna, film animowany, fabularny lub niefabularny. 7
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV

Ameryka pomaga Afryce
W 2003 r. w Waszyngtonie administracja prezydenta Busha zatwierdziła program
walki z AIDS w Afryce - PEPFAR ("Prezydencki ratunkowy plan pomocy w walce z AIDS").
Przez ostatnie 5 lat na program ten wydano 19 miliardów dolarów. Za te pieniądze
zapewniono leczenie 1,4 mln ludzi, lekarstwa dla miliona zakażonych kobiet w ciąży,
wykonano 33 miliony testów w kierunku HIV. Pieniądze zostały wydane w 15 krajach: 12
afrykańskich, a także na Haiti, w Gujanie i Wietnamie. Zatwierdzone w 2003 r. fundusze
kończą się w tym roku. Odchodząca administracja Busha wywalczyła jednak pieniądze na
dalszą walkę z chorobami w najbiedniejszych krajach świata. Amerykański Kongres
zatwierdził 39 miliardów dolarów na walkę z AIDS oraz 9 miliardów dolarów na inne
tropikalne choroby (przede wszystkim na malarię). Za nowe fundusze Stany Zjednoczone
zobowiązały się m.in. zwiększyć liczbę ludzi objętych kuracją do ponad 2 milionów, leczyć
tych, których już objęła kuracja w ramach PEPFAR co najmniej do 2010 r.
Rezultaty programu już dziś są widoczne. W 2003 r. w Ruandzie leki dostawało tylko
4% osób, które ich potrzebowały. Dziś dostają je prawie wszyscy potrzebujący (92%).
Wszystko na to wskazuje, że szczytowy moment epidemii mamy już za sobą. 30 lipca
UNAIDS - agenda ONZ ds. HIV/AIDS – ogłosiła raport o postępach choroby. Według
UNAIDS, w 2007 r. HIV zakaziło się 2,7 mln osób na całym świecie. To nadal dużo, ale
mniej niż w latach 90-tych (najwięcej zakażonych było w 1998 r. - 3,4 mln). Mniej ludzi
także zmarło, choć nadal jest to liczba przekraczająca 2 miliony, w ogromnej większości w
Afryce Subsaharyjskiej. Epidemia w Chinach i w Indiach nie osiągnęła afrykańskich
rozmiarów, czego obawiali się specjaliści. Nie sprawdziły się także katastroficzne prognozy,
że AIDS zabijający przede wszystkim trzydziesto- i czterdziestolatków, a więc najbardziej
wydajnych pracowników - wpłynie w sposób szczególny w Afryce na wzrost gospodarczy.
Od kilku lat bowiem Afryka notuje 5-6% wzrost PKB rocznie (to najlepsze wyniki od lat 60tych).
Nie wszystkie sygnały są jednak optymistyczne. Jak szacuje dr Jeffrey Stringer,
epidemiolog prowadzący program PEPFAR w Zambii, zambijski piętnastolatek jest w aż 70%
narażony na zakażenie HIV w ciągu swojego życia.
Program ma także ideologiczne ograniczenia - fundusze nie mogą być przeznaczone
na niektóre sposoby zapobiegania zakażeniu, np. na promocję prezerwatyw. Program
dopuszcza jedynie promocję abstynencji seksualnej. Amerykański program nie jest więc
8

idealny, ale jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem administracji Busha oraz osobiście
samego prezydenta, który zaangażował się we wspieranie tego programu. 8
Katowice dla Zambii
Archidiecezja katowicka na prośbę arcybiskupa Lusaki wysłała do Zambii dary, wśród
których znalazły się m.in. jednorazowe strzykawki i tysiące opasek gipsowych. Trafią one do
dziesięciu szpitali misyjnych archidiecezji Lusaka, gdzie pracują polskie siostry zakonne.
Większość miejsca zajmują środki opatrunkowe, ale są też antybiotyki, leki stosowane przy
AIDS i przy anemii oraz witaminy, które w Zambii są bardzo potrzebne dzieciom. 9

INNE
Rock opera o AIDS w Szczecinie
W szczecińskiej operze na zamku trwają przygotowania do premiery musicalu „Rent”.
Opera ta to współczesna wersja opery Giacomo Pucciniego „Cyganeria”. Musical miał
prapremierę w 1994 r., a dwa lata później świecił sukcesy na Broadwayu. W Polsce będzie to
druga, po spektaklu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, realizacja tego światowego hitu.
W latach dziewięćdziesiątych mówienie o AIDS, szczególnie w tak rozrywkowym
gatunku jak musical było nowością. Dziś temat ten często wydaje się wyeksploatowany ze
względu na wielokrotne wykorzystywanie go za równo w filmie, literaturze jak i teatrze.
Reżyserem polskiej wersji musicalu jest Andrzej Ozga, który uważa, że częste
poruszanie tego tematu nie jest przeszkodą, bo przecież „ludzie wciąż umierają na AIDS, a w
Polsce temat AIDS jest ciągle tematem tabu”.10
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się na łamach prasy w sierpniu 2008 roku.
1. Adamska Anna. Uzależnieni czekają na dialog. Służba Zdrowia z dnia 18.08.2008 r.
2. AIDS na świecie. Dziennik Wschodni z dnia 06.08.2008 r.
3. Bezpieczne wakacje bez wirusa. Życie Płocka z dnia 01.08.2008 r.
4. Cieślik Ewa. Jedna ziemia, dwa światy. Nowe Życie Gospodarcze z dnia 27.08.2008 r.
5. Clinton: więcej środków na walkę z AIDS. Dziennik z dnia 06.08.2008 r.
6. Dary płyną do Zambii. Gość Niedzielny z dnia 03.08.2008 r.
7. Denysiuk maja. Niebezpieczne zioła. Żyjmy dłużej z dnia 01.08.2008 r.
8. Depesze. Gazeta Olsztyńska z dnia 05.08.2008 r.
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Na podstawie: Adam Leszczyński. Ameryka leczy Afrykę. Gazeta Wyborcza z dnia 04.08.2008 r.
Zob.: Dary płyną do Zambii. Gość Niedzielny z dnia 03.08.2008 r.
10
Na podstawie: Tomasz Gromadka. Rock - opera o AIDS i sztuce niezależnej. Rzeczpospolita z dnia
02.08.2008r.
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9. Depesze. Dziennik Elbląski z dnia 05.08.2008 r.
10. Dereń Ewa. Światło , które leczy. Wiedza i Życie z dnia 01.08.2008 r.
11. Drążek Katarzyna. Wyjeżdżasz na wakacje, wróć bez HIV. Super Nowości z dnia 21.08.2008 r.
12. Domański Adrian. Nie można bać się negocjować technik bezpiecznego seksu. Tygodnik
Śremski z dnia 22.08.2008 r.
13. Dowiedz się więcej. Gazeta Słupecka z dnia 05.08.2008 r.
14. Expressem przez świat. Express Ilustrowany z dnia 05.08.2008 r.
15. Film przeciw AIDS. Życie Warszawy z dnia 14.08.2008 r.
16. Gabriel, niemal anioł. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 26.08.2008 r.
17. Grabska Jolanta. Dbaj siebie- wróć bez HIV. Informacje regionalne z dnia 19.08.2008 r.
18. Gromadka Tomasz. Rock – opera o AIDS i sztuce niezależnej. Rzeczpospolita z dnia
02.08.2008 r.
19. Karwowska Anita. Szczepionka przeciw HIV może za 10 lat. Metro z dnia 28.08.2008r.
20. Kokoszka Iwona. Rambo w cenie M4. Forbes z dnia 01.08.2008 r.
21. Konferencja w sprawie AIDS rozpoczęła się od zabawy. Express Bydgoski z dnia 05.08.2008
r.
22. Konferencja w sprawie AIDS rozpoczęła się od zabawy. Nowości z dnia 05.08.2008 r.
23. Kościelniak Piotr. Kobiecy sposób na AIDS. Rzeczpospolita z dnia 14.08.2008 r.
24. Kraj Izabela. Gwiazda dla powstania. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 08.08.2008r.
25. Krajewski Łukasz. AIDS zbiera w Polsce coraz większe żniwo. Polska z dnia 13.08.2008 r.
26. Krajewski Łukasz. AIDS zbiera w Polsce coraz większe żniwo. Polska – Dziennik Łódzki z
dnia 13.08.2008 r.
27. Krótko. Głos Koszaliński z dnia 14.08.2008 r.
28. Kruczkowska Maria. Nieprzystosowana. Gazeta Wyborcza (dodatek: Wysokie obcasy) z dnia
16.08.2008 r.
29. Kwieciński Jacek. Contra. Gazeta Polska z dnia 27.08.2008 r.
30. Latosek Ewelina. Przeciw dyskryminacji chorych. Trybuna z dnia 05.08.2008 r.
31. Leszczyński Adam. Ameryka leczy Afrykę. Rzeczpospolita z dnia 01.08.2008 r.
32. Leszek Andrzej. Koniec mitu długiego seksu. Przegląd z dnia 03.08.2008 r.
33. Leśniowski Dariusz. Dziesięć chwil, które wstrząsnęły korespondentem. SPORT z dnia
26.08.2008 r.
34. Mikołowska Hanna. Leki a dieta. SHAPE z dnia 01.08.2008 r.
35. Motriuk Rafał. Nauka i news. Tygodnik Powszechny z dnia 17.08.2008 r.
36. Ofiary AIDS. Dziennik Polski z dnia 07.08.2008 r.
37. Pasieczna Urszula. Mam ochotę na… HIV. Angora z dnia 10.08.2008 r.
38. Pawlicka Danuta. Wakacje bez HIV. Polska – Glos Wielkopolski z dnia 04.08.2008 r.
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39. Pochrzęst Agnieszka. Testy na HIV w trzech miejscach. Gazeta Wyborcza- Warszawa z dnia
04.08.2008 r.
40. Poreda Luiza. Z wakacji wróć bez HIV. Wiadomości Turystyczne z dnia 16.08.2008 r.
41. Potoczak – Pełczyńska Małgorzata. Myślałam, że nie będę ćpunem. Nowiny Jeleniogórskie z
dnia 11.08.2008 r.
42. Rozmawiają o AIDS. Dziennik Wschodni z dnia 08.08.2008 r.
43. Sanepid rozdaje prezerwatywy. Echo z dnia 13.08.2008 r.
44. Sianożęcki Łukasz. Wydali miliony i… pogłębili kryzys. Nasz Dziennik z dnia 04.08.2008 r.
45. Skomra Sławomir. Najnowocześniejsza klinika w Polsce. Gazeta Wyborcza- Lublin z dnia
04.08.2008 r.
46. Sowa Łukasz. Notes – bezpieczeństwo czy kosmetyka? Ogólnopolski Przegląd Medyczny z
dnia 01.08.2008 r.
47. Stec Iwona. Wróć z wakacji bez HIV. Głos Koszaliński z dnia 02.08.2008 r.
48. Strzeczyk J. Kardynałowi było wstyd. Polska –Dziennik zachodni z dnia 16.08.2008 r.
49. To ma przeciekać. Forum z dnia 04.08.2008 r.
50. Tokarz Beata. Bycie pożytecznym procentuje. Gazeta Wyborcza- Zielona Góra z dnia
07.08.2008 r.
51. Vita Biosa niezwykły eliksir życia. Żyjmy dłużej z dnia 01.08.2008 r.
52. Walewski Paweł. Strach się bać. Polityka z dnia 23.08.2008 r.
53. Wielka debata na temat AIDS. Miasto z dnia 07.08.2008 r.
54. Wikariak Aneta. Jej wysokość Kate. PARTY z dnia 25.08.2008 r.
55. Włochal Robert. Wróć z wakacji bez dodatkowego bagażu. Nowe Wiadomości Wałbrzyskie z
dnia 04.08.2008 r.
56. Wokół aren olimpijskich. Miasto z dnia 20.08.2008 r.
57. Wracaj zdrów. Goniec Górnośląski z dnia 14.08.2008 r.
58. Wróć bez HIV. Agro Serwis z dnia 01.08.2008 r.
59. Wróć bez HIV. Gazeta Ostrowiecka z dnia 11.08.2008 r.
60. Wróć bez HIV. Tygodnik Płocki z dnia 05.08.2008 r.
61. Wróć z wakacji bez HIV. Dzień Szamotulski z dnia 22.08.2008 r.
62. Z HIV i AIDS leczeni u nas. Dziennik Wschodni z dnia 13.08.2008 r.
63. Z wakacji wróć bez HIV. Kresy Tygodnik Chełmski z dnia 11.08.2008 r..
64. Z wakacji wróć bez HIV. Łęczyński Tygodnik Powiatowy z dnia 04.08.2008 r.
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