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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
kwietniu 2009 roku.

WPROWADZENIE
W kwietniu temat HIV/AIDS i jego różne aspekty poruszany był na łamach 25
tytułów prasy lokalnej i ogólnopolskiej. W dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach
ukazały się 43 publikacje. W niektórych z nich omawiana problematyka była tylko
zasygnalizowana i pojawiała się w kontekście innego tematu. Dotyczyło to między innymi
tematyki medycznej, a w szczególności informacji o chorobach, wśród których znalazły się
choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, kłykciny kończyste, opryszczka
narządów płciowych), czerniak, gruźlica i listerioza.
Drugą grupę artykułów niezwiązanych bezpośrednio z HIV/AIDS stanowiły
publikacje poświęcone wyborom w Republice Południowej Afryki (co dziewiąty obywatel
RPA jest zakażony HIV, a tysiąc osób codziennie umiera na AIDS). Opisywano sytuację tego
kraju i zastanawiano się, jak odnajdzie się w niej nowo wybrany przywódca - Jacob Zuma.
Kwietniowe publikacje przyniosły też dalszy ciąg dyskusji na temat marcowej
pielgrzymki papieża Benedykta XVI i jego wypowiedzi na temat szkodliwości stosowania
prezerwatyw. O najnowszych badaniach naukowych dotyczących stosowania prezerwatyw w
Afryce pisze Edward Green. Na uwagę zasługuje także odkrycie brytyjskich uczonych nowatorski test pozwalający określić, która z potencjalnych szczepionek przeciwko AIDS
będzie najskuteczniejsza.
W omawianej prasie znalazły się ciekawe relacje z miejsc, gdzie społeczność na co
dzień zmaga się z epidemią. Warto w tym kontekście przyjrzeć się jak po 25 latach walki z
AIDS przedstawia się sytuacja epidemiologiczna na świecie i w Polsce.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
kwietniu 2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.

Tytuł
Polska*
Gazeta Wyborcza*
Gazeta Farmaceutyczna
Rzeczpospolita
Gość Niedzielny

Ilość publikacji
10
4
3
2
2

1

6.
Wprost
2
7.
NIE
2
* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
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EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS na świecie i w Polsce - 25 lat po odkryciu wirusa
ŚWIAT
Wykres 2.
Liczba osób żyjących z HIV pod koniec 2007 r. (źródło: WHO)
Liczba osób zakażonych HIV pod koniec 2007 r. (w mln) - razem 33,2 mln
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Dane UNAIDS mówią, że w 2008 r. na świecie z HIV żyło 33,2 mln osób. Na AIDS
dotychczas zmarło 25 mln osób. Ofiar epidemii nadal przybywa – w 2007 roku była
przyczyną 2,1 mln zgonów, w tym samym czasie wykryto 2,5 mln nowych przypadków
zachorowań. Więcej zgonów – 2,9 mln – odnotowano w 2006 r. a jeszcze więcej, bo 3,1 mln,
w 2005 roku.
W Afryce Subsaharyjskiej żyje ponad 22 mln osób zakażonych HIV. Od 2000 r. 14
mln Afrykańczyków zmarło na AIDS, a kolejne 17 mln zostało zakażonych HIV. Do 2020 r.
w dziewięciu państwach subsaharyjskich z powodu AIDS straci życie 13-26 mln osób. Afryka
jest kontynentem dwóch grup wiekowych: dzieci i starców. AIDS zabija całe pokolenia,
najczęściej osoby miedzy 15. a 49. rokiem życia. W niektórych regionach oczekiwana
długość życia to 35 lat. W ciągu dziesięciu lat co czwarte afrykańskie dziecko straci jednego
rodzica. Tylko w Ugandzie z powodu AIDS osierocone zostały 2 miliony dzieci, w Nigerii
około 1,5 miliona, w Zambii 700 tysięcy, zaś w całej Afryce około 10 milionów. Badania
pokazują też, że AIDS nie jest chorobą najuboższych. W Kenii wśród najbiedniejszych kobiet
odsetek chorych na AIDS (3,9 proc.) jest niższy niż wśród najlepiej uposażonych (12 proc.).
Wirus atakuje zamożniejsze i spokojniejsze państwa, jak Botswana, Suazi, a w nękanych
wojną Ruandzie, Kongo i Angoli rozwija się wolniej.
Od 2004 do 2008 roku średnio o połowę spadły ceny podstawowych specyfików
stosowanych w leczeniu osób żyjących z HIV/AIDS. Na najniższe ceny mogą liczyć kraje
afrykańskie o niskim dochodzie narodowym. Niestety w wielu krajach wiele do życzenia
pozostawia sama diagnostyka, brakuje też systemu dystrybucji i ordynowania leków. Często
oferty dla najuboższych nie są uzupełniane o leki nowej generacji, które powodują
stosunkowo niewielkie skutki uboczne.
POLSKA
HIV w Polsce (dane od początku epidemii w 1985 r. do końca grudnia 2008 r.)
·

Liczba osób zakażonych – 12 068

·

W tym liczba zakażonych w związku z używaniem narkotyków – 5 476

·

Szacunkowa liczba zakażonych 30 000 – 35 000

·

Liczba zachorowań na AIDS – 2 189

·

Liczba pacjentów w terapii antyretrowirusowej (ARV) (dane na koniec lutego 2008 r.) –
3 777

·

Liczba chorych, którzy zmarli z powodu AIDS – 962
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W Polsce nie rośnie znacząco liczba zarejestrowanych przypadków HIV i AIDS. W 2008
r. liczba nowo wykrytych zakażeń wynosiła 809.
Zmienia się mapa zakażeń. Mniej jest zakażeń w związku z przyjmowaniem
narkotyków drogą dożylną. Większość osób (aż 80 proc.) zakaziło się drogą kontaktów
seksualnych, z czego połowa dotyczy osób heteroseksualnych, które nigdy nie przyjmowały
narkotyków. Wszyscy zakażeni HIV, którzy wymagają leczenia farmakologicznego, mają w
Polsce dostęp do bezpłatnych leków ARV. Roczny koszt terapii antyretrowirusowej jednego
pacjenta przekracza 40 tys. zł. Dla porównania w Rosji spośród 2 mln zakażonych leczonych
było w 2008 r. zaledwie 15 tys. osób, a na Ukrainie 12 tys. (0,5 mln zakażonych).
GŁÓWNY CEL - POKONAĆ WIRUSA
Coraz bardziej skuteczne środki medyczne pozwalają osobom seropozytywnym na
przeżycie w dobrej kondycji nawet kilkudziesięciu lat. Wciąż nie ma skutecznej szczepionki
przeciw HIV, ale uczeni cały czas prowadzą badania w celu unieszkodliwienia wirusa.
Obecnie największe nadzieje wiązane z pokonaniem wirusa to:
Ø niezwykle tani antybakteryjny specyfik glycerol monolaurate dodawany do
pokarmów i kosmetyków. Testy przeprowadzone na małpach pokazały, że preparat
zapobiega rozwojowi HIV,
Ø radioaktywny bizmut. Izotop 213 precyzyjnie atakuje zainfekowane komórki, które
zawierają glikoprotoinę gp41, jedną z cząsteczek deformowanych przez HIV. Testy
opracowane przez naukowców Collegu Medycznego im. Alberta Einsteina
(Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku) powiodły się na myszach,
Ø terapia genowa. Ronald Mitsuyasu z Uniwersytetu Kalifornijskiego twierdzi, że
możliwe jest wprowadzenie do organizmu zmodyfikowanych genetycznie komórek,
które walczyłyby z wirusem. Ta metoda jest jeszcze daleka od doskonałości, badania
pokazują jednak, że pojedynczy gen zwalczający HIV we własnych komórkach
macierzystych pacjenta może w jakiś sposób ograniczyć powielanie wirusa,
Ø usunięcie białka (CCR5) odpowiedzialnego za wniknięcie HIV do komórki.
Amerykańscy badacze z laboratorium Sangamo Bio-Sciences są przekonani, że
dzięki jednej modyfikacji genetycznej można się trwale uodpornić na wirusa. W tym
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celu należałoby usunąć jedno białko (CCR5), które pomaga HIV wniknąć do
komórek1.
Należy podkreślić, iż badania nad tymi nowymi sposobami leczenia są jeszcze w
początkowej fazie, a do potwierdzenia ich skuteczności potrzebne są wyniki pochodzące
z badań u ludzi, co będzie wymagało czasu i nie musi okazać się sukcesem.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowatorski test ustali efektywność surowicy na AIDS.
Brytyjscy naukowcy z Imperial College London i Międzynarodowej Inicjatywy na
rzecz Szczepionki przeciwko AIDS (IAVI) opracowali nowatorski test pozwalający
sprawdzić, która z potencjalnych szczepionek przeciwko AIDS będzie najskuteczniejsza.
Pierwsze badania wykazały, że test pozwala określić nie tylko, czy szczepionka
wywoła reakcje obronną systemu immunologicznego, lecz także, czy skutecznie zwalczy
wirusa HIV. Skuteczność testu określanego jako „próba blokady wirusowej” jest właśnie
weryfikowana podczas pierwszej fazy badań klinicznych. Pierwsze dane potwierdziły, że
nowy test laboratoryjny pozwala odróżnić reakcję systemu odpornościowego, która kontroluje
HIV, od tej, która nie przyniesie oczekiwanego skutku.
W ramach testu pobiera się krew od niezakażonych pacjentów, którym podano
szczepionkę, a następnie w warunkach laboratoryjnych miesza się ją z żywym wirusem, by
sprawdzić, czy reakcja komórek systemu immunologicznego zablokuje namnażanie wirusa.
Brytyjski departament rozwoju międzynarodowego przeznaczył grant w wysokości 40
mln funtów dla IAVI, organizacji działającej w 24 krajach i zajmującej się badaniami nad
HIV. Dyrektor badań klinicznych IAVI i szefowa zespołu naukowców z Imperial uważa, że
metoda badawcza, która tak dokładnie naśladuje przebieg infekcji i reakcję immunologiczną,
jest dość wiarygodna i wydaje się przynosić efekty. Potencjał nowego testu zostanie
potwierdzony jednak dopiero wówczas, gdy testy kliniczne wykażą skuteczność badanej
szczepionki.
Warto dodać, że przeprowadzenie pełnego testu nowej szczepionki kosztuje ponad 100
mln funtów, trwa trzy do pięciu lat i wymaga tysięcy ochotników2.
POLITYKA PAŃSTWA
Edukacja seksualna pod znakiem zapytania
1

W oparciu o: Mirosław Stańczyk. Czy epidemia AIDS się kończy? Wprost z dnia 19.04.2009 r., Katarzyna
Nowicka. Smutek tropików. Dziennik Polski z dnia 17.04.2009 r.
2
W oparciu o: Sam Lister. 40 mln funtów za test na skuteczna szczepionkę. Polska z dnia 29.04.2009 r.
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Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz kilka innych organizacji, w tym Federacja na
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Promocji Zdrowia
Seksualnego, Gender Studies UW, Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”, a także
przedstawiciele świata nauki: prof. Stanisław Obirek, prof. Zbigniew Lew-Starowicz i prof.
Magdalena Środa, zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o
upowszechnienie edukacji seksualnej w polskich szkołach. 20 stycznia w siedzibie ZNP
zostało podpisane „Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i
młodzieży w polskich szkołach”, w którym autorzy wniosku domagali się m.in. konieczności
wypracowania i wprowadzenia rozwiązań systemowych gwarantujących powszechny i
obowiązkowy, dostosowany do wieku dostęp do wiedzy z zakresu seksualności człowieka.
Rozwiązania te miałyby opierać się na międzynarodowych standardach wypracowanych przez
ONZ, WHO, w tym na Konwencji Praw Dziecka.
Po kilku miesiącach resort odpowiedział, że obowiązkowe zajęcia o życiu seksualnym
człowieka są sprzeczne z konstytucją. Wiceminister edukacji napisała, że są one niezgodne z
art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej, który przyznaje rodzicom prawo do zapewniania
dzieciom wychowania zgodnie ze swoimi przekonaniami. Na razie więc w projekcie
rozporządzenia dotyczącym nauczania szkolnego, nad którymi pracuje resort, nie ma
obowiązkowych zajęć z edukacji seksualnej, które (w założeniu) miały obejmować także
informacje na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym wiedzę o HIV/AIDS.
Proponowane zmiany zakładają, że „Wychowanie do życia w rodzinie” będzie osobnym
przedmiotem, a rodzice będą mieli prawo nie zgodzić się na uczestnictwo dziecka w takiej
lekcji3.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Czy prezerwatywy szkodzą Afryce?
Coraz częściej spotykamy się z opinią, że najnowsze badania naukowe dowodzą, iż
kondomy nie potrafią zatrzymać epidemii AIDS na Czarnym Lądzie. Swój pogląd w tej
kwestii przedstawia Edward Green, antropolog medyczny z Uniwersytetu Harvarda, na co
dzień pełniący funkcję dyrektora projektu badań nad zapobieganiem HIV w tymże
uniwersytecie.
Już w 2003 roku Norman Hearst i Sanny Chen z Uniwersytetu Kalifornijskiego
przeprowadzili badania skuteczności kondomów i nie znaleźli dowodów na to, „że
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Na podstawie: Edukacji seksualnej nie będzie. Głos Nauczycielski z dnia 08.04.2009 r.
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prezerwatywy zdają egzamin jako podstawowe narzędzie profilaktyczne w Afryce.” Od tego
czasu czasopisma takie jak „Lancet”, „Science”, „BMI” drukowały artykuły potwierdzające,
„że na poziomie populacyjnym kondomy nie przynoszą rezultatu w walce z epidemią AIDS”.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w takich krajach, jak Tajlandia czy Kambodża
promowanie kondomów zdało egzamin. Green wyjaśnia, że są to kraje, gdzie HIV w
większości przekazywany jest przez płatny seks i gdzie przeforsowano politykę
rygorystycznego stosowania prezerwatyw w domach publicznych. W teorii promowanie
kondomów powinno się sprawdzać wszędzie – rozważa dalej autor. Okazuje się jednak, że
badania pokazują, iż w Afryce tak nie jest.
Na Czarnym Lądzie ludzie rzadko stosują prezerwatywy w stałych związkach. A to
właśnie pożycie w takich związkach jest przyczyną najszybszego rozprzestrzeniania się
epidemii na tym kontynencie. Najwięcej zakażeń notuje się tutaj w populacji ogólnej. Ponadto
znaczny odsetek ludności Afryki ma więcej niż jednego stałego partnera seksualnego. Na
przykład w Botswanie, gdzie odsetek zakażeń HIV należy do najwyższych na świecie, aż 43
proc. badanych mężczyzn i 17 proc. kobiet miało w ubiegłym roku więcej niż jednego
partnera. W Malawi, chociaż średnia liczba partnerów seksualnych wynosi tam nieco powyżej
dwóch, aż dwie trzecie ludności to osoby seropozytywne. Mamy tu do czynienia ze
zjawiskiem jednoczesnego życia w kilku związkach seksualnych, co stanowi główną
przyczynę rozprzestrzeniania się HIV. Co więc należy zrobić, aby ograniczyć tam liczbę
zakażeń? Według autora rozwiązaniem jest monogamiczna wierność lub przynajmniej
zmniejszenie liczby partnerów. Skutecznym rozwiązaniem może być także zamknięta lub
wierna poligamia. W Ugandzie program walki z AIDS pod hasłami: „Jeden partner”, „Zero
kłusownictwa” i „Wierna miłość” osiągnął zamierzone rezultaty w postaci znacznego
zmniejszenia liczby zachorowań. Cytowane poglądy Edwarda Greena budzą wiele
kontrowersji w świecie medycznym. To ten uczony miał udział w opracowywaniu strategii
profilaktyki HIV/AIDS w 15 krajach objętych pomocą amerykańskiego rządu (program
PEPFAR), w którym podkreślano znaczenie zachowania abstynencji do czasu zawarcia
związku małżeńskiego, później wierność, a o prezerwatywach mówiono tylko w sposób
podważający ich skuteczność. Na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS znajduje się artykuł
mówiący o tym, że PEPFAR nie doprowadził do zmniejszenia liczby zakażeń w Ugandzie, a
wręcz przeciwnie - podważenie roli prezerwatyw spowodowało ich zwiększenie w ostatnich
latach. Prowadzona w USA edukacja seksualna w szkołach publicznych, pod hasłem „tylko
abstynencja” też nie zdała egzaminu. Edward Green zastrzega, że nie jest przeciwnikiem
prezerwatyw, ale uważa, że „nie uleczą one problemów takich, jak seks międzypokoleniowy,
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dyskryminacja płciowa oraz przemoc w rodzinie, gwałt i zmuszanie do seksu”. Dlatego –
konkluduje autor – programy przeciwdziałania AIDS w Afryce trzeba zmodyfikować i w
większym stopniu oprzeć na danych naukowych4. Dane naukowe dotyczące prezerwatyw
mówią, iż są one jak dotąd jedynym środkiem o udowodnionej skuteczności w zapobieganiu
HIV.
Lekcja o HIV z Newsweekiem
W warszawskim liceum im. Lajosa Kossutha odbyły się zajęcia na temat HIV/AIDS,
które zostały poprowadzone na podstawie scenariuszy opracowanych przez specjalistów,
które zamieszczone są na stronie internetowej Newsweeka. Dla wielu uczniów był to
pierwszy kontakt z tematyką HIV/AIDS w szkole.
Newsweek wraz z Krajowym Centrum ds. AIDS prowadzą wspólną akcję edukacyjną
na temat profilaktyki HIV/AIDS. W ramach internetowego Programu Edukacyjnego tygodnik
bezpłatnie udostępnia się konspekty lekcyjne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS,
podkreśla, że celem zajęć jest przełamywanie stereotypów i rozpowszechnianie informacji na
temat choroby5.
Kampania RyzyKOchania dotarła na Pomorze
Akcja przestrzegająca studentów przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą AIDS,
dotarła na pomorskie uczelnie. Przyświecają jej słowa Alberta Einsteina „Wyobraźnia jest
ważniejsza od wiedzy”. Kampania RyzyKOchania ma m.in. na celu uświadomić studentom,
że zagrożenie HIV dotyczyć może każdego z nich. Ma także zachęcać młodych ludzi do
wykonywania testów w kierunku HIV.
Na początku czerwca na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Medycznej, Wyższej
Szkole Psychologii Społecznej i Wyższej Szkole Bankowej zostanie zorganizowana akcja
„Niechciany podarunek”. Odbędzie się szereg happeningów edukacyjnych poświęconych
tematyce profilaktyki HIV/AIDS. Uczestniczący w nich studenci otrzymają gazety i broszury
informacyjne, wezmą udział w grach zespołowych oraz będą mogli sprawdzić wiedzę na
temat zagrożenia wirusem podczas rozwiązywania testów lub rozmowy z edukatorami.
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Na podstawie: Edward C. Green. Prezerwatywy szkodzą Afryce. Polska z dnia 04.04.2009 r., Świat. Tygodnik
Powszechny z dnia 05.04.2009 r.
5
Newsroom. Newsweek z dnia 26.04.2009 r.
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Kampanii towarzyszy konkurs „Sztuka przeciw AIDS”. Nadesłane prace plastyczne i
fotograficzne mają zniechęcać do ryzykownych zachowań seksualnych. W kampanię włączył
się także świat mody: Paprocki & Brzozowski, Dawid Woliński, Ewa Minge zaprojektowali
koszulki dla specjalnej kolekcji „RyzyKOchania”, w których wystąpić mają gwiazdy
kampanii i studenci z całej Polski.
Organizatorami akcji są Społeczna Agencja PR i stowarzyszenie Manko. Patronat
objął „Dziennik Akademicki”6.
INNE
Ciekawostki
Badania dowodzą, że glutation - jeden ze składników owoców i warzyw – pomaga w
profilaktyce wielu chorób. Jest uważany za ważny czynnik przeciwnowotworowy. Może
zapobiegać chorobie wieńcowej, zaćmie i astmie. Nie dopuszcza do powstania szkód
czynionych przez różne toksyny z zatrutego środowiska naturalnego. W badaniach
laboratoryjnych glutation hamował namnażanie się wirusa HIV. Główne źródła glutationu to:
avocado, szparagi i arbuzy, także grejpfruty, pomarańcze, truskawki, brzoskwinie, kabaczki,
kalafiory, surowe pomidory7.
Nowa firma produkująca leki przeciw HIV
Amerykańska Pfizer i brytyjska GSK utworzą ze swych działów nowa firmę, która
będzie produkowała leki stosowane w terapii HIV/AIDS. Wśród nich będzie 11 preparatów
dostępnych już na rynku i 6, które są w trakcie opracowania8.

6

Joanna Ginter. Niechciany podarunek. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia 14.04.2009 r.
Przeciwutleniacze niezbędne na co dzień. Express Ilustrowany z dnia 08.04.2009 r.
8
Chemia. Rzeczpospolita z dnia 17.04.2009 r.
7
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w kwietniu 2009 roku
1. Anderman Janusz. Pomnik z gumy. Gazeta Wyborcza z dnia 01.04.2009 r.
2. Bączek Iwona. A do tego jeszcze kryzys. Rynek Zdrowia z dnia 01.04.2009 r.
3. Bionorica - nowe otwarcie. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.04.2009 r.
4. Borkowska Małgorzata. Korupcja na szczytach władzy. Trybuna z dnia 07.04.2009 r.
5. Chemia. Rzeczpospolita z dnia 17.04.2009 r.
6. Clinton Barry. Nowa taktyka walki z gruźlicą. Świat Nauki z dnia 01.04.2009 r.
7. Dudała Jarosław. Prezerwatywa i HIV. Gość Niedzielny z dnia 19.04.2009 r.
8. Edukacji seksualnej nie będzie. Głos Nauczycielski z dnia 08.04.2009 r.
9. Filc-Redlińska Izabela. Ryzykowny seks Polaków. Rzeczpospolita z dnia 22.04.2009 r.
10. Fundusz, który integruje. Gazeta Wyborcza-Zielona Góra z dnia 28.04.2009 r.
11. Ginter Joanna. Niechciany podarunek. Polska-Dziennik Bałtycki z dnia 14.04.2009 r.
12. Green Edward. Prezerwatywy szkodzą Afryce. Polska z dnia 04.04.2009 r.
13. Jacobson Lara. Listerioza. Pediatria po Dyplomie z dnia 01.04.2009 r.
14. Jarkowiec Maciej. Niepewna kotwica Afryki. Przekrój z dnia 23.04.2009 r.
15. Jednak wielka papastrofa. Fakty i Mity z dnia 02.04.2009 r.
16. Kazimierska Ryszarda. Wiadomości z Wiejskiej. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.04.2009 r.
17. Kosiek Angelina. Nie boją się już badania. Gazeta Wyborcza-Kielce z dnia 10.04.2009 r.
18. Kowalczyk Agata. Ratusz rozpoczyna wypłacać megapremie. Polska – Metropolia
Warszawska z dnia 02.04.2009 r.
19. Lister Sam. 40 mln funtów za test na skuteczną szczepionkę. Polska z dnia 29.04.2009 r.
20. Lister Sam. 40 mln funtów za test na skuteczną szczepionkę. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
29.04.2009 r.
21. Lister Sam. Walka z wirusami o ludzkie życie nie powinna być hazardem. Polska – Gazeta
Krakowska z dnia 29.04.2009 r.
22. Łosińska Ewa. SMS na misje. Dziennik Polski z dnia 24.04.2009 r.
23. Macura Andrzej. Sztandar seksualnej rewolucji. Gość Niedzielny z dnia 05.04.2009 r.
24. Newsroom. Newsweek z dnia 26.04.2009 r.
25. Nie daj się wirusowi. Echo Miasta – Kraków z dnia 16.04.2009 r.
26. Nowa gwiazda. Echo Miasta – Warszawa z dnia 16.04.2009 r.
27. Petruczenko Maciej. Piękny uśmiech Etiopii. Przegląd sportowy z dnia 17.04.2009 r.
28. Podlewski Marcin. Cień nad innowacjami. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.04.2009 r.
29. Przeciwutleniacze niezbędne na co dzień. Express Ilustrowany z dnia 08.04.2009 r.
30. Przybyll Anna. Jacob Zuma chce rządzić RPA jak zuluski król. Polska –Gazeta Wrocławska z
dnia 23.04.2009 r.
31. Rafa Lidia. Nieodparta przyjemność drapania. Polska z dnia 08.04.2009 r.
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32. Rowińska-Zakrzewska Ewa. Pneumologia - postępy 2008. Medycyna Praktyczna z dnia
01.04.2009 r.
33. Sałwacka Maja. Policjant liczy rękawice. Gazeta Wyborcza - Zielona Góra z dnia 14.04.2009
r.
34. Stańczyk Mirosław. Czy epidemia AIDS się już kończy? Wprost z dnia 19.04.2009 r.
35. Synowiec Adam. Kolejne pandemie uderza na nasz świat z tropików. Polska z dnia
30.04.2009 r.
36. Świat. Tygodnik Powszechny z dnia 05.04.2009 r.
37. THC na parkiecie. Głos Koszaliński z dnia 02.04.2009 r.
38. Urban Jerzy. Afrika Korps. NIE z dnia 02.04.2009 r.
39. Wojtasiński Zbigniew. Placebo wiary. Wprost z dnia 12.04.2009 r.
40. Wołk- Łaniewska Agnieszka. Guma do życia. NIE z dnia 02.04.2009 r.
41. Wysokie standardy dla matki i dziecka. Med. Info z dnia 01.04.2009 r.
42. Z prasy zagranicznej. Niedziela z dnia 26.04.2009 r.
43. Zawadzka Katarzyna. Niebezpieczne ciemne znamię. Polska - Dziennik Łódzki z dnia
25.04.2009 r.
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