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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
maju 2009 roku.
WPROWADZENIE
W majowej prasie najwięcej publikacji związanych z problematyką HIV/AIDS dotyczyło
kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIIDS „Daj szansę swojemu dziecku. Nie
daj szansy AIDS”. W dziennikach ogólnopolskich i lokalnych zachęcano kobiety ciężarne i te,
które w przyszłości planują zostać matkami do wykonania testu w kierunku HIV i jednocześnie
wyjaśniano, jak istotne jest to badanie dla przyszłości dziecka. Opisywano też w oparciu o
konkretne przykłady jak w Polsce wygląda życie dzieci seropozytywnych. W wielu udzielonych
prasie wywiadach Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS,
podkreślała, że jeśli kobieta wie o swoim zakażeniu i jest pod specjalistyczną opieką, ma ponad
99 proc. szansy, że urodzi zdrowe dziecko. W Anglii, Holandii czy Francji test na HIV robi 98
proc. przyszłych mam, tymczasem w Polsce testuje się jedynie co dziesiąta ciężarna.
Już wkrótce test na HIV znajdzie się w wykazie badań do wykonania w ciąży.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie, zgodnie z którym do bezpłatnych badań na
obecność HIV będą miały dostęp wszystkie kobiety ciężarne. Koszty ma pokryć Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Wiele artykułów poświęcono wizycie i wykładom na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie psychologa Paula Camerona, znanego z antygejowskich poglądów .
W prasie pojawiły się opinie jego zwolenników i przeciwników.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku w maju nie znaleziono doniesień z
obchodów i informacji na temat Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. Święto
to na całym świecie obchodzone jest w trzecią niedzielę maja.
Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS był obchodzony w
San Francisco i Nowym Jorku w 1983 r. Organizatorzy chcieli uczcić pamięć tych wszystkich,
którzy odeszli z powodu epidemii oraz zwrócić uwagę na potrzebę pomocy osobom żyjącym z
HIV i chorym na AIDS. W organizację różnych działań angażują się społeczności lokalne,
organizacje pozarządowe oraz wiele osób pracujących na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania
się epidemii. W tym dniu społeczeństwa składają hołd pamięci zmarłym z powodu AIDS. Dzień
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ten jest także okazją, aby zwrócić uwagę na problemy seropozytywnych, a także zmobilizować
społeczeństwa do walki z tą chorobą.
Ogółem w majowej prasie w 38 tytułach ukazały się 63 publikacje bezpośrednio lub pośrednio
związane z tematyką HIV/AIDS.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informacje na temat HIV/AIDS w maju
2009 roku.
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuł
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Gość Niedzielny
Świat Nauki
Newsweek
Express Bydgoski
Angora
Polityka
Nowa Trybuna Opolska
Wprost

Ilość publikacji
9
4
3
3
3
3
2
2
2
2

* zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej
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Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w maju
2009 roku.
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EPIDEMIOLOGIA
Zakażenia HIV - Opolszczyzna
Od 1986 r. do końca grudnia 2008 r. na Opolszczyźnie stwierdzono 219 przypadków
zakażenia HIV: mężczyźni - 165, kobiety – 54. W tym samym czasie na AIDS zachorowały 53
osoby - 45 mężczyzn i 8 kobiet, 29 z nich zmarło (25 mężczyzn i 4 kobiety)1.
ASPEKTY MEDYCZNE
Domowe testy na HIV?
Brytyjscy uczeni opracowali przyrząd, który pozwoli osobom zakażonym HIV
kontrolować stężenie wirusa. Jest to małe urządzenie, które z jednej kropli krwi potrafi wyczytać
sygnał o konieczności szybkiego zgłoszenia się do lekarza. Przyrząd określa liczbę kopii wirusa
we krwi. Wystarczy nakłuć palec, by stwierdzić, czy konieczna jest zmiana dawki leku.
Urządzenie w założeniach podobne jest do glukometru. Kierująca badaniami dr Rachel
McKendry z University College London mówi, że jeśli pomyślnie przejdzie ono testy, za trzy lata
będzie mogło służyć chorym w ich domach.
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Małgorzata Fedorowicz. Uważaj, możesz łatwo złamać sobie życie. Nowa Trybuna opolska z dnia 21.05.2009 r.
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Nie ma domowego testu na wykrycie HIV. Testy diagnozujące w ciągu 15 minut wirusa,
które cztery lata temu zniknęły z aptek, były niewiarygodne, a na dodatek okazało się, że ludzie
nie są gotowi na samotne zmierzenie się ze stresem związanym z wykonaniem badania. Jeśli test
wychodził niejasny lub pozytywny, pacjent przeżywał głęboką traumę, która nierzadko
prowadziła nawet do prób samobójczych. Dlatego też testy zostały wycofane z aptek, a obecne
wymogi wskazują na konieczność przeprowadzenia rozmowy z osobą pragnącą zbadać się w
kierunku HIV, zarówno przed przeprowadzeniem testu, jak i po jego wykonaniu2.
Zielona herbata
W najnowszym wydaniu magazynu PNAS ukazała się informacja, że naukowcy z
Uniwersytetu w Heidelbergu odkryli, iż substancja chemiczna obecna w zielonej herbacie
uniemożliwia zakażenie HIV podczas stosunku seksualnego. Cząsteczka EGCG neutralizuje
białko obecne w nasieniu, które HIV wykorzystuje do przeniesienia się na kobietę. Zdaniem
uczonych środek zawierający EGCG może się okazać bronią w walce z epidemią AIDS w
krajach najuboższych, w których mężczyźni nie stosują prezerwatyw. Środek ochronny z zielonej
herbaty mógłby mieć postać kremu i być stosowany przez kobiety. Badacze podkreślają, że
większość zakażeń HIV to efekt heteroseksualnych stosunków, a 95 proc. nowych przypadków
dotyczy krajów najuboższych3.
Wyleczą nas mikroskopijne urządzenia
Nanometr to jedna miliardowa część metra. Już niedługo w leczeniu pomogą urządzenia
wielkości kilku nanometrów – prognozują eksperci. W wielu chorobach, w tym także
nowotworowych i AIDS, lek musi być podawany w określonej dawce, w określonym momencie i
w ściśle określonym miejscu. Gdy lekarstwo ma zabić komórkę (np. rakową) dobrze jest podać je
w jej najbliższym sąsiedztwie. W innym wypadku uszkodzi się komórki zdrowe, a w efekcie
organizm może zostać poważnie wyniszczony.
W Massachusetts Institute of Technology w USA zespół naukowców stworzył precyzyjne
nanourządzenie, które potrafi podawać kilka leków równocześnie. Każdy niezależnie od
pozostałych, każdy w odpowiednim momencie. Naukowcy wykorzystali tutaj fakt, że różne
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W oparciu o: Aleksandra Stanisławska. Domowe testy na prawie wszystko. Rzeczpospolita z dnia 12.05.2009 r.,
Zdrowie. Rzeczpospolita z dnia 08.05.2009 r.
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Zielona herbata najlepsza na HIV. Rzeczpospolita z dnia 21.05.2009 r.
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cząsteczki rozpuszczają się pod wpływem promieniowania podczerwonego. Lekarstwo jest
uwalniane w momencie, gdy do nanourządzenia dotrze odpowiednia dawka promieniowania.
Jedyne, co jest potrzebne, to kontrola długości fali promieniowania – mówi Andy Wijata, autor
wynalazku. Dzięki temu bowiem można dokładnie określić moment uwolnienia leku.
Nowa technologia jest wyjątkowa, bo pozwala na aplikowanie naraz kilku różnych leków.
a to jest szczególnie istotne w takich chorobach, jak nowotwór czy AIDS. W obu przypadkach
pacjent otrzymuje mieszankę kilku leków. Teraz będzie można precyzyjnie kontrolować ich
dozowanie4.
ASPEKTY SPOŁECZNE
Kontrowersje wokół Paula Camerona
Organizacje pozarządowe przeciwdziałające AIDS zaprotestowały przeciwko wykładom
prof. Paula Camerona, które skierował do studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cameron wygłosił wykład „Homoseksualiści - jednostki bezproduktywne
przyczyniające się do kryzysu demograficznego”.
Cameron mówił m.in. o tym, że „homoseksualiści rozprzestrzeniają HIV, na ich leczenia
wydaje się ogromne sumy, a oni sami są obciążeniem społeczeństwa”. Organizacje pozarządowe
działające na rzecz walki z HIV/AIDS (wśród nich: Bądź z nami, Sieć Plus, Res Humanae)
zaprotestowały przeciwko głoszeniu nieprawdziwych opinii na temat AIDS. W liście
skierowanym do rektora UKSW napisali, że „Uniwersytet nie może być miejscem powielania
ohydnych stereotypów”. Zaproponowali zorganizowanie dla studentów spotkania na temat
HIV/AIDS. Po tym liście na stronach uczelni pojawiło się oświadczenie Kolegium Rektorskiego,
w którym można było przeczytać, że „UKSW - jak każdy uniwersytet - jest miejscem
poszukiwania prawdy i jego społeczność nie boi się podejmowania trudnych tematów5.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”
26 maja Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię informacyjną, która ma
przekonać przyszłe matki do wykonywania testów w kierunku HIV. Przedstawiciel Centrum
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W oparciu o: Tomasz Rożek. Uratuje cię nano. Gość Niedzielny z dnia 03.05.2009 r.
Na podstawie: Przeciwko wykładom Camerona. Gazeta Wyborcza – Warszawa dnia 11.05.2009 r.
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mówi, że impulsem do wznowienia kampanii „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS” był fakt, że nadal rodzą się dzieci zakażone HIV, których matki nigdy nie zrobiły testu i
dlatego nie wiedziały, że żyją z wirusem. Tymczasem przyjmowanie odpowiednich leków i
specjalna opieka nad zakażoną matką w czasie ciąży, porodu i połogu pozwala zredukować do
poniżej 1 proc. ryzyko zakażenia dziecka. Kiedy natomiast kobieta nie wie, że jest chora ryzyko
zakażenia wynosi nawet 30 proc. Wirus szybciej czyni spustoszenia w małym organizmie, jego
stężenie jest nawet pięciokrotnie wyższe niż u dorosłego.
Ambasadorką kampanii została znana siatkarka, przyszła mama, Małgorzata Glinka.
Sportsmenkę wspierają znane ciężarne aktorki: Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska i Iza
Kuna.
Według danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od początku epidemii HIV w
Polsce urodziło się 147 zakażonych wirusem dzieci. W rzeczywistości – jak twierdzą eksperci może ich być nawet dziesięć razy więcej. W Polsce co roku odbywa się 70-100 porodów u kobiet
z potwierdzony zakażeniem HIV. Mimo że testy można wykonać bezpłatnie, decyduje się na nie
tylko 10 proc. przyszłych mam. Jedynie 3 proc. lekarzy zleca je swoim pacjentkom. Jak mówi
wiceprezes PTG prof. Tomasz Niemiec, kluczowym dla prewencji transmisji HIV od matki do
dziecka jest szybka identyfikacja kobiet ciężarnych. Niestety ciągle zdarzają się przypadki
rozpoznania HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu HIV u jej dziecka.
Nie zmienimy tego, dopóki nie złamiemy pewnej bariery psychologicznej – mówią
specjaliści. Zarówno wśród pacjentek, jak i lekarzy panuje błędne przekonanie, że problem ten
dotyczy tylko kobiet sprzedających usługi seksualne za pieniądze czy stosujących narkotyki.
Resort zdrowia pracuje nad rozporządzeniem, dzięki któremu ginekolodzy będą mieli
obowiązek zaproponować każdej kobiecie w ciąży wykonanie testu na HIV. Minister Zdrowia
Ewa Kopacz zapowiada, że najpóźniej na początku przyszłego roku wejdzie w życie
rozporządzenie dotyczące standardów opieki nad ciężarnymi. Powinno ono zwiększyć liczbę
przebadanych w kierunku HIV matek, a tym samym ograniczyć liczbę dzieci urodzonych z HIV6.
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Na podstawie: Nie daj szansy AIDS. Dziennik Polski z dnia 07.05.2009 r., Katarzyna Bogucka. Resort bliżej
brzucha. Express Bydgoski z dnia 27.05.2009 r., Katarzyna Bogucka. Niewiedza ze skutkiem tragicznym. Express
bydgoski z dnia 27.05.2009 r., Izabela Filc-Redlińska. Zdrowe dzieci matek z HIV. Rzeczpospolita z dnia 26.05.2009
r., Wspiera akcję przeciwko AIDS. Przegląd Sportowy z dnia 27.05.2009 r.
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Konferencja w Szczecinie
W

Pomorskiej

Akademii

Medycznej

zorganizowano

konferencję

pod

hasłem

„Pozytywny?”. Głównym jej celem było przekazanie studentom i licealistom informacji
dotyczących medycznych, społecznych oraz prawnych aspektów HIV/AIDS. Konferencję
przygotowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Do
organizacji konferencji włączył się także Urząd Zdrowia w Anklam (Niemcy). Organizatorzy
wyrazili nadzieję, że przedsięwzięcie to przyczyni się do zwiększenia świadomości, że tak
naprawdę każdy jest narażony na zakażenie HIV.
Obecna na konferencji Katarzyna Malinowska Sempruch, dyrektor zainicjowanego pół
roku temu Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Institute,
stwierdziła, że „Polska nie może czuć się krajem, w którym problem HIV i AIDS jest
marginalny”. Zwróciła też uwagę na fakt, że w kraju jest niski wskaźnik testowania w kierunku
HIV. Przestrzegała, że nie może być tak, że ktoś dowiaduje się, że jest zakażony dopiero wtedy,
gdy już ma AIDS, bo to oznacza, że kilka lat przeżył z wirusem, nie wiedząc, że jest zakażony.
Na konferencji przygotowano stoisko z materiałami informacyjnymi (ulotki o drogach
zakażenia i sposobach zapobiegania HIV oraz o ryzykownych zachowaniach) 7.
RyzyKOchania w Krakowie
Prowadzona

przez

Stowarzyszenie

MANKO

i Społeczną

Agencję

PR

akcja

RyzyKOchania dotarła do Krakowa. Głównymi jej odbiorcami są młodzi ludzie, często
podejmujący ryzykowne zachowania seksualne, bez wzięcia pod uwagę ich konsekwencji.
Podczas tegorocznych juwenaliów na Uniwersytecie Pedagogicznym, w kampusie Politechniki
Krakowskiej, a także na krakowskich Błoniach do dyspozycji studentów ustawiono namiot
kampanii, w którym można było skorzystać z różnorakich porad. Młodzi ludzie mogli spotkać się
i porozmawiać ze specjalistami. Informacji udzielali także edukatorzy. Była też okazja
wykonania testu na obecność HIV. Akcji patronują Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Centrum ds.
AIDS 8.
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W oparciu o: Anna Miszczyk. Za mało badamy. Głos Szczeciński z dnia 06.05.2009 r.
Barbara Pacyga. Akcja RyzyKOchania. Gazeta Wyborcza-Kraków z dnia 06.05.2009 r.
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Firma znana nie tylko z produkcji prezerwatyw
Abpol Company Polska Sp. z o.o. znana z produkcji wysokiej jakości prezerwatyw
Rosetex (22 % udziału w polskim rynku prezerwatyw) kładzie szczególny nacisk na zdrowy tryb
życia i wysoką jakość swoich produktów. Firma prowadzi również działania informacyjnoedukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie AIDS oraz promowanie świadomego życia
intymnego. Spółka współpracuje z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz wieloma organizacjami
pozarządowymi, m.in. z Grupą Edukatorów Seksualnych PONTON i Stowarzyszeniem
MANKO. Marka promuje i wspiera aktywność sportową. Jest mecenasem i współorganizatorem
cyklu imprez sportowych pod nazwą Rosetex Cup oraz wspiera rajdową załogę Rosetex Rally
Team9.
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Przeciwko AIDS
Znane osoby ze świata mody i muzyki, m.in. Cyndi Lauper i Yoko Ono, w ramach akcji
Fashion Against zaprojektowały dla H&M T-shirty, sukienki, podkoszulki i body.
Pod koniec maja do polskich sklepów H&M trafiły koszulki z nowej edycji kampanii
„Gwiazdy przeciwko AIDS”. Kupując koszulkę z podobizną Dity von Teese, Roisin Murphy,
Estelle czy innych znanych kobiet można wesprzeć działania na rzecz walki z AIDS. Część
wpływów ze sprzedaży zostanie przekazana na edukację młodzieży w kwestii bezpiecznych
zachowań seksualnych oraz na rozwój badań prowadzonych nad HIV.
Warto dodać, że równocześnie prowadzona jest kampania Water Aid, z której dochód jest
przeznaczany na dostawę wody i materiałów higienicznych w regiony świata, które są ich
pozbawione10.
Fundacja Gatesów dla nauki
Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała milion funtów na innowacyjne badania
prowadzone na całym świecie. Wśród odbiorców dotacji są trzy brytyjskie zespoły naukowców
zajmujących się poszukiwaniem sposobów na walkę z HIV oraz zapobieganie i leczenie infekcji
takich, jak gruźlica, malaria i zapalenie płuc.
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Ewa Szweda. Nieograniczona fantazja. Gazeta Prawna z dnia 29.05.2009 r.
Butik. Wprost Light z dnia 28.05.2009 r.
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Zespół naukowców z Royal Holloway University w Londynie (jeden z odbiorców dotacji)
opracowuje „bibliotekę” możliwych mutacji wirusa, dzięki których tak skutecznie unika on
odpowiedzi ze strony układu odpornościowego gospodarza. Ostatecznie ma to doprowadzić do
stworzenia szczepionki chroniącej przed wieloma wariantami wirusa.
W ramach programu Grand Challenges Fundacji Gatesów wybrane zespoły naukowców
otrzymają początkowo na swoje prace 100 tys. dolarów z szansą na kolejny milion, jeśli ich
projekt okaże się sukcesem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów finansowania
badań, fundacja wymaga jedynie złożenie dwóch stron prostego wniosku. Jest więc nadzieja, że
takie podejście zachęci naukowców do tworzenia śmiałych i innowacyjnych wniosków.
Wśród 81 odbiorców dotacji Grand Challenges są uniwersytety, instytuty naukowe i
prywatne przedsiębiorstwa z 17 różnych krajów. Pracują między innymi nad stworzeniem
leczniczych pomidorów zmodyfikowanych tak, by zawierały leki antywirusowe, ale też i nad
szczepionką, której działanie miałoby być potęgowane przez promień lasera skierowany na skórę
przed iniekcją11.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w maju 2009 roku:
1. Agahinst, Against , Against. Gazeta Wyborcza (dodatek: Wysokie Obcasy) z dnia 23.05.2009 r.
2. Bodera Paweł. Wspomaganie pamięci. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.05.2009 r.
3. Bogucka Katarzyna. Niewiedza ze skutkiem tragicznym. Express Bydgoski z dnia 27.05.2009 r.
4. Bogucka Katarzyna. Resort bliżej brzucha. Express Bydgoski z dnia 27.05.2009 r.
5. Bożek Ewa. Ryzykowna gra. Echo Dnia -Podkarpacie z dnia 18.05.2009 r.
6. Butik. Wprost Light z dnia 28.05.2009 r.
7. Cox-Foster Diana. Na ratunek pszczole miodnej. Świat Nauki z dnia 01.05.2009 r.
8. Czy seks grozi nowotworem? Wprost z dnia 10.05.2009 r.
9. Ewa Kopacz proponuje kobietom w ciąży darmowe testy na HIV. Dziennik z dnia 27.05.2009 r.
10. Fedorowicz Małgorzata. Bądź mamą na medal, zrób test na HIV. Nowa Trybuna Opolska z dnia
27.05.2009 r.
11

Na podstawie: Sam Lister. Wielkie wyzwania. Angora z dnia 31.05.2009 r.
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11. Fedorowicz Małgorzata. Uważaj, możesz łatwo złamać sobie życie. Nowa Trybuna Opolska z dnia
21.05.2009 r.
12. Filc- Redlińska Izabela. Zdrowie dzieci i matek z HIV. Rzeczpospolita z dnia 27.05.2009 r.
13. Genetyka może uratować życie. Wprost z dnia 10.05.2009 r.
14. Henderson Marek. Świecące małpki są przełomem w medycynie. Polska z dnia 29.05.2009 r.
15. HIV może dopaść też ciebie. Gazeta Lubuska z dnia 19.05.2009 r.
16. Konarska Ilona. Domowa diagnoza. Żyjmy dłużej z dnia 01.05.2009 r.
17. Kos Dariusz. Homoseksualizm tylko żeruje. Najwyższy Czas z dnia 16.05.2009 r.
18. Kościelniak Piotr. Zagadka toksycznego leku. Rzeczpospolita z dnia 13.05.2009 r.
19. Koton-Czarnecka Marta. Wirus zaatakuje jesienią. Puls Medycyny z dnia 13.05.2009 r.
20. Kowalski Krzysztof. Plagi gorsze od egipskich. Rzeczpospolita z dnia 02.05.2009 r.
21. Kraj w skrócie. Gazeta Wyborcza z dnia 27.05.2009 r.
22. Kucharczak Przemysław. Dezorientacja prawa. Gość Niedzielny z dnia 24.05.2009 r.
23. Kucharczak Przemysław. Naukowcy niesłuszni. Gość Niedzielny z dnia 17.05.2009 r.
24. Lekarz zaleci test na HIV. Express Bydgoski z dnia 26.05.2009 r.
25. Lekarz zaleci test na HIV. Nowości z dnia 26.05.2009 r.
26. Lister Sam. Wielkie wyzwania. Angora z dnia 31.05.2009 r.
27. Migawki- kalendarium. Fokus z dnia 01.05.2009 r.
28. Miszczyk Anna. Za mało badamy. Głos Szczeciński z dnia 06.05.2009 r.
29. Moraszczyk Magdalena. Życie w cieniu wirusa. Zdrowie z dnia 01.05.2009 r.
30. Nie daj szansy AIDS. Dziennik Polski z dnia 07.05.2009 r.
31. Nowe twarze. Biznes Polska z dnia 01.05.2009 r.
32. Pacyga Barbara. Akcja RyzyKOchania. Gazeta Wyborcza-Kraków z dnia 06.05.2009 r.
33. Piąta kolumna. Fakty i Mity z dnia 28.05.2009 r.
34. Pietkiewicz Barbara. Życie plus. Polityka z dnia 16.05.2009 r.
35. Poszła w odstawkę. Forum z dnia 25.05.2009 r.
36. Prezydent Zulus Zuma. Polityka z dnia 16.05.2009 r.
37. Przeciwko wykładom Camerona. Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 11.05.2009 r.
38. Przyjadą po krew na Plac Wolności. Nowiny Zabrzańskie z dnia 14.05.2009 r.
39. Rajczyk Piotr. Największe pandemie. Angora z dnia 10.05.2009 r.
40. Rębała Monika. Wojownik u steru. Newsweek z dnia 03.05.2009 r.
41. Romanowska Dorota. Powrót Hiszpanki? Newsweek z dnia 10.05.2009 r.
42. Rożek Tomasz. Uratuje cię Nano. Gość Niedzielny z dnia 03.05.2009 r.
43. Schattner Elaine. Chip przeciw rakowi. Świat Nauki z dnia 01.05.2009 r.
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44. Stanisławska Aleksandra. Domowe testy na prawie wszystko. Rzeczpospolita z dnia 12.05.2009 r.
45. Stawiszyński Tomasz. Kto rządzi światem? Newsweek z dnia 24.05.2009 r.
46. Strzelecki Jacek. 63 mld na badania. Gazeta Bankowa z dnia 25.05.2009 r.
47. Szafrańska Marta. HIV. Obalamy mity. Bravo z dnia 12.05.2009 r.
48. Szparkowska Sylwia. Gruźlicy zależni od koncernów. Rzeczpospolita z dnia 22.05.2009 r.
49. Szweda Ewa. Nieograniczona fantazja. Gazeta Prawna z dnia 29.05.2009 r.
50. Świńska grypa to żart. Angora z dnia 24.05.2009 r.
51. Test na HIV będzie obowiązkowy. M jak Mama z dnia 01.05.2009 r.
52. Test na HIV dla każdej przyszłej mamy. Metro z dnia 25.05.2009 r.
53. Tomczak Jolanta. Obłędne nauki o gejach. Nasz Dziennik z dnia 13.05.2009 r.
54. Uderz celnie w ból stawów. Sekrety i Namiętności z dnia 01.05.2009 r.
55. Warto wiedzieć. AVANTI z dnia 01.05.2009 r.
56. Wolfe Nathan. Zdążyć przed pandemią. Świat Nauki z dnia 01.05.2009 r.
57. Wspiera akcję przeciw AIDS. Przegląd Sportowy z dnia 27.05.2009 r.
58. Z tygodnia na tydzień. Gazeta Polska z dnia 27.05.2009 r.
59. Zaangażowana pierwsza dama. Rzeczpospolita z dnia 20.056.2009 r.
60. Zdrowie. Rzeczpospolita z dnia 08.05.2009 r.
61. Zielona herbata najlepsza na HIV. Rzeczpospolita z dnia 21.05.2009 r.
62. Zwierzchowska Ewa. Kobiety z HIV mają szansę urodzić zdrowe dzieci. Rzeczpospolita Warszawa z dnia 27.05.2009 r.
63. Zwierzchowska Ewa. Kobiety z HIV mają szansę urodzić zdrowe dzieci. Życie Warszawy z dnia
27.05.2009 r.
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