Raport nr 8/2009
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
sierpniu 2009 roku.
WPROWADZENIE
W sierpniu na łamach ogólnopolskiej i lokalnej prasy ukazały się 54 publikacje związane z
problematyką HIV/AIDS. Zostały zamieszczone w 33 tytułach – tylko 11 z nich drukowało więcej
niż jedną informację na ten temat, pozostałe zawierały pojedyncze wycinki.
Znaczna część materiału dotyczyła trwającej kampanii „Wróć bez HIV”, która stała się okazją
do bliższego przyjrzenia się problemowi i dostarczenia czytelnikowi podstawowej wiedzy na temat
HIV/AIDS.
Dużo miejsca w sierpniowej prasie poświęcono aspektom medycznym, wśród których
znalazły się: rozszyfrowanie struktury genomu HIV, odkrycie przez francuskich wirusologów
nowego podtypu wirusa, produkcja pierwszej szczepionki przeciw HIV w Afryce oraz stworzenie
przez naukowców z Utah nowego środka blokującego HIV. Warto też zwrócić uwagę na problemy, z
jakimi na co dzień spotykają się w naszym kraju osoby żyjące z HIV. Pretekstem do poruszenia tego
tematu stała się głośna sprawa, mężczyzny zwolnionego z pracy z powodu zakażenia HIV, co oparło
się o Trybunał Konstytucyjny.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w sierpniu
2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Rzeczpospolita
Express Bydgoski
Echo Dnia*
Super Nowości
Angora
Polska
Nowa Trybuna Opolska
Dziewczyna
Gazeta Farmaceutyczna
Pediatria po Dyplomie

Liczba publikacji
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Echo Dnia
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Wykres 1.
Ranking gazet i czasopism zawierających więcej niż jedną publikację na temat HIV/AIDS w sierpniu
2009 roku.
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Gazeta Wyborcza

EPIDEMIOLOGIA
Nowa koncepcja ograniczenie epidemii
Mimo ogromnych wysiłków skierowanych na profilaktykę HIV/AIDS, liczba nowych
zakażeń HIV przedstawia się dramatycznie. Wiadomo, że wszelkie działania w kierunku
zahamowania rozprzestrzeniania się HIV podejmowane na świecie mogą zredukować liczbę zakażeń,
ale nie wyeliminują choroby. Grupa naukowców WHO zastosowała matematyczny model do
zbadania i oceny, jak wpłynie zastosowanie powszechnych testów w kierunku HIV na zapobieganie
rozszerzaniu się tej infekcji i wprowadzenia natychmiastowego leczenia lekami antyretrowirusowymi
w przypadku pacjentów seropozytywnych.
Badania wykazały, że w ciągu kilku lat można znacznie zmniejszyć liczbę nowych zakażeń.
Wydaje się, że w ciągu 5 lat można by przejść z fazy epidemii, w której większość osób żyjących z
HIV jest pozbawiona możliwości leczenia, do fazy eliminacji powszechnego dostępu do terapii.
Stwierdzono, że ograniczenie zakażania tak, aby znaleźć się na poziomie mniej niż 1 przypadek na
1000 osób rocznie możnaby osiągnąć w ciągu dekady.
Zaletami koncepcji leczenia ARV natychmiast po stwierdzeniu zakażenia jest zmniejszenie
śmiertelności, skuteczna ochrona nowo narodzonego dziecka, obniżenie kosztów leczenia. Natomiast
słabą stroną tej koncepcji jest to, że w krajach biednych służba zdrowia jest słabo zorganizowana,
brak jest wykwalifikowanego personelu, problemem może być wybór właściwego schematu leczenia,
oporność na leki, działania niepożądane i problemy logistyczne z dystrybucją leków.
Naukowcy z Londynu krytykują tę koncepcję, zarzucając, że projekt ten jest całkowicie
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nierealny. Jeśliby traktować wczesne leczenia jako prewencję, należałoby też dysponować
ogromnymi funduszami.
Obecnie WHO nie dysponuje wystarczającymi danymi, aby móc ustalić nową strategię
postępowania w prewencji HIV. Konieczna jest znajomość realiów

wprowadzenia koncepcji

natychmiastowego leczenia lekami antyretrowirusowymi, bezpieczeństwa, kosztów związanych z
upowszechnieniem testów w kierunku HIV i kosztów leczenia, z uwzględnieniem praw człowieka i
zasad etycznych.1
ASPEKTY MEDYCZNE
Struktura genomu wirusa HIV rozszyfrowana
Mimo że wirus HIV należy do najlepiej poznanych, wciąż wiemy o nim stosunkowo niewiele.
Nie ma skutecznej szczepionki przeciw HIV/AIDS, nie ma też leków, które mogłyby bez
negatywnych skutków ubocznych przez długi czas hamować występowanie objawów AIDS. Wciąż
trwają badania w ustaleniu, jak to się dzieje, że HIV z taką łatwością wnika do ludzkiego organizmu i
naszych komórek.

Magazyn naukowy „Nature” informuje o nowym odkryciu specjalistów z

Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill. Rozszyfrowali oni przestrzenną strukturę całego
genomu wirusa wywołującego AIDS. Podobnie jak w przypadku innych wirusów groźnych dla
człowieka – m.in. grypy, zapalenia wątroby typu C czy wywołujących niektóre nowotwory, ludzki
wirus niedoboru odporności całą informację genetyczną przenosi w nici RNA (a nie w spirali DNA).
Informacja zapisana w RNA po wniknięciu wirusów do komórki człowieka jest następnie
przepisywana na DNA. Wirusy, w tym również HIV, posiadają odpowiednie enzymy umożliwiające
takie manipulacje genetyczne. Umożliwia to produkowanie w zaatakowanej komórce białek
potrzebnych do składania nowych wirusów.
To odkrycie pozwala zrozumieć, jakich sztuczek używa genom, aby wirusy uniknęły
wykrycia przez organizm. Aby mogło to być wykorzystane w praktyce, to - zdaniem mikrobiologa
prof. Rona Swanstroma, który również brał udział w pracach nad badaniem wirusowej struktury
RNA - istotne jest, aby ustalić, które jej fragmenty są ważne dla cyklu namnażania się HIV. Należy
dodać, że w swoich badaniach Amerykanie skoncentrowali się tylko na jednym typie wirusa – HIV1, najczęściej występującym szczepie (zainfekował ok. 33 mln ludzi na świecie), a zarazem
najbardziej niebezpiecznym. Wolniej przenosi się z człowieka na człowieka i później powoduje
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objawy AIDS niż HIV-2. Naukowcy znają również trzecią odmianę HIV, który jest spokrewniony z
wirusem atakującym goryle.
Odkrycie dokonane przez zespół prof. Kevina Weeksa o rozszyfrowaniu struktury RNA
umożliwi w przyszłości opracowanie nowych leków blokujących HIV lub zapobiegających
rozwojowi choroby.2
Nowa odmiana wirusa HIV zakaża ludzi
Nowe wyniki badań francuskich wirusologów publikuje magazyn naukowy „Nature
Medicine”. Ogłosili oni, że odkryli nowy podtyp wirusa wywołującego AIDS, który przenosi się z
goryli na ludzi. Według nich źródłem HIV mogą być nie tylko szympansy, jak dotychczas uważano,
ale także goryle, czyli inne małpy naczelne. Dr David Robertson z University of Manchester
twierdzi, że leki stosowane obecnie w ujarzmianiu HIV mogą okazać się również skuteczne w
przypadkach wywołanych tego rodzaju wirusem. 3
Kobiety mniej odporne
Pismo „Nature Medicine” przestrzega, że kobiety są w naturalny sposób słabsze wobec
wirusa HIV, ponieważ mocniej na niego reagują. Okazuje się, że przy jednakowym poziomie wirusa
we krwi zakażenie HIV szybciej rozwija się w organizmie kobiet niż mężczyzn. Zbadał to zespół
naukowców z Massachusetts General Hospital.4
Komórki nerwowe chronią przed HIV
Komórki nerwowe człowieka chronią się przed infekcją HIV. Właściwość tę zawdzięczają
białku FEZ-1 (ulegającemu ekspresji specyficznie w tych komórkach), które wydaje się blokować
wirusa.
Naukowcy z Irlandii wykazali, że przy braku FEZ-1, neurony stają się wrażliwe na HIV.
Wyniki te mogą stać się podstawą opracowania nowej terapii genowej zwalczającej HIV, szczególnie
jeśli udałoby się „zmusić” białe krwinki (najbardziej podatne na infekcje) do naśladoania neuronów i
produkcji FEZ-1.5
W Afryce ruszyły badania szczepionki przeciw HIV
Pierwsza w Afryce szczepionka przeciw HIV podtypu C wyprodukowana z amerykańską
pomocą to efekt pracy 250osobowego zespołu prof. Anny –Liser Williamson z Uniwersytetu w
Kapsztadzie. W Crossroads, slumsach koło Kapsztadu, w obliczu zaproszonych gości i dziennikarzy
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nową szczepionką zaszczepiono 36 ochotników. Wcześniej podobnemu zabiegowi poddało się 12
ochotników w Bostonie.
W RPA z wirusem HIV żyje 5,2 mln osób, wśród nich co trzecia kobieta w wieku 20-34 lata.
Sytuację znacznie pogorszyło oficjalne lekceważenie zagrożenia. Poprzedni prezydent Trabo Beki
nie widział związku miedzy HIV a AIDS, a za epidemię winił system apartheidu. Jego minister
zdrowia zaś zalecała na AIDS kurację z czosnku i buraków.6
Ochrona przed HIV
Naukowcy z Uniwersytetu Utah stworzyli nowy środek chroniący przed HIV. Nazywają go
kondomem dla kobiet. Ma postać żelu, który zmienia swój stan skupienia w półstały w obecności
nasienia. Dopochwowy żel, w którym molekuły polimerów tworzą siateczkę z oczkami o wielkości
od 30-50 nanometrów - miliardowych części metra. Przez oczka siateczki „molekularnego
kondomu” nie przecisnąłby się wirus, który ma 100 nanometrów średnicy. Żel blokowałby też inne
wirusy, np. HPV oraz plemniki. Naukowcy mają nadzieję, że pozwoli to ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa, zwłaszcza w biednych krajach Afryki i Azji, gdzie w niektórych
grupach wiekowych aż 60 proc. kobiet żyje z wirusem HIV. Prace nad żelem finansuje Fundacja
Billa i Melindy Gatesów.7
Czy homeopatia szkodzi?
Światowa Organizacja Zdrowia w odpowiedzi na apel naukowców z Wielkiej Brytanii i
Afryki, którzy walczą z propagowaniem homeopatii w krajach rozwijających się i przekonują, że
promowanie jej jako antidotum na groźne choroby szkodzi, wydała oświadczenie, że homeopatia nie
może być postrzegana jako skuteczny lek w takich chorobach jak: gruźlica, biegunka dziecięca,
grypa, malaria czy AIDS.8
ASPEKTY SPOŁECZNE
Żyjący z HIV walczą o swoje prawa
W Polsce osoby żyjące z HIV, mimo prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych
oraz coraz większej akceptacji społeczeństwa, nadal czują się dyskryminowane i boją się przyznać do
swojej choroby w obawie przed odrzuceniem.
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W społeczeństwie wciąż obecny jest stereotyp, że problem HIV oraz AIDS nie dotyczy
„normalnych osób”, lecz tylko homoseksualistów, narkomanów czy też kobiet sprzedających swoje
usługi seksualne za pieniądze. Tymczasem właśnie ci „normalni” zaliczani są do populacji
szczególnie narażonej na zakażenie. Jak wynika z najnowszych badań Światowej Organizacji
Zdrowia, do ponad 70 proc. zakażeń dochodzi wśród osób przed 40. rokiem życia żyjących w
związkach heteroseksualnych.
W Polsce HIV zaczyna zbierać „coraz większe żniwo” wśród tzw. „białych kołnierzyków”.
Dlatego Wojciech Tomczyński, szef Ogólnopolskiej Sieci Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”
uważa, że już czas zacząć robić szkolenia we wszystkich większych firmach. Podkreśla, że
przerażający jest fakt, jak niska jest wiedza na temat choroby, także wśród personelu medycznego.
Panujący w społeczeństwie strach przed AIDS sprawia, że chorzy są często wykluczani z
życia społecznego. Większość pracodawców, dowiadując się, że pracownik jest zakażony, zwalnia
go z pracy. Jeden ze zwolnionych pozwał za to swoją byłą firmę. Czeka teraz na orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego. To ważne nie tylko dla niego, lecz także dla innych osób żyjących z
HIV, gdyż zwalnianie z pracy z tego powodu jest bezprawiem i narusza prawa człowieka. Wierzą, że
wyrok Trybunału Konstytucyjnego przyczyni się do zmiany ich sytuacji w Polsce.9
Kampania Przeciw Homofobii pisze list otwarty do znanego podróżnika
Kampania Przeciw Homofobii (organizacja, która działa przeciw dyskryminacji lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transseksualnych) napisała otwarty list do Wojciecha Cejrowskiego, w
którym domaga się od podróżnika przeprosin oraz sprostowania jego wypowiedzi.
Cejrowski podpisywał na Starym Rynku w Poznaniu swoją najnowszą książkę. Podczas
spotkania podeszli przedstawiciele z Kampanii Przeciw Homofobii i chcieli mu wręczyć „maskotkę
Teletubisia i różowego lizaka z wiatraczkiem”. Mieli ze sobą transparenty z napisami: ”zakaz
cejrowania” (odnoszący się do znanego hasła środowisk antygejowskich „zakaz pedałowania”),
„odrobinę tolerancji”. Cejrowskiemu ten pomysł się nie spodobał i powiedział, m.in. że „od pedziów
nie weźmie, bo może być zahiwione”.
Te słowa rozłościły homoseksualistów, którzy w otwartym liście napisali, „że nie mogą się
zgodzić

na

propagowanie

przez

Cejrowskiego

nieprawdziwych

informacji

na

temat

rozpowszechniania różnych chorób, w tym sposobów przenoszenia HIV.
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Organizacja nie ma zamiaru składać przeciw podróżnikowi pozwu sądowego, natomiast jej
członkowie planują przeprowadzić kampanię informacyjną na temat „przesądów i kłamstw”.10
KAMPANIA „WRÓĆ BEZ HIV”
W drugim miesiącu wakacji na łamach prasy dziennikarze informowali o kampanii „Wróć
bez HIV”. Wiadomo, że w wykryciu każdej choroby bardzo ważne jest nagłośnienie problemu.
Dziennikarze podkreślali, że takie akcje mają wielkie znaczenie. Sprawiają, że bierzemy tę chorobę
pod uwagę, skłaniają do badania, jeśli nie jesteśmy czegoś pewni. Po wykryciu choroby umożliwiają
wczesne wdrożenie leczenia, które na długie lata potrafi opóźnić rozwój choroby. Bardzo ważne jest,
aby zrobić badania jeżeli osoba podejmowała jakiekolwiek ryzykowne zachowania - apelowali w
swoich publikacjach. Informacje o drogach zakażania i sposobach zapobiegania HIV stanowiły
najważniejsza część doniesień na temat kampanii.
Wielkopolska
Do ogólnopolskiej kampanii „Wróć bez HIV” organizowanej przez Krajowe Centrum ds.
AIDS włączył się Wielkopolski Urząd Wojewódzki, przeznaczając na ten cel 30 tys. złotych. W całej
Wielkopolsce można zobaczyć billboardy z hasłami kampanii. Trwająca od ubiegłego roku kampania
przeznaczona jest dla ludzi młodych, którzy często podróżują. Bardzo ważne jest więc – jak mówi
wicewojewoda wielkopolski – aby młodzi ludzie wiedzieli, jak zapobiegać zakażeniu, ale też, jak i
gdzie można się przebadać.
W Wielkopolsce w pierwszym półroczu 2009 roku HIV stwierdzono u 35 osób .11
Białystok
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku w ramach akcji „Wróć bez
HIV” wszystkim turystom, wyjeżdżającym z Dworca Głównego przypomniała najważniejsze
informacje o drogach zakażenia i sposobach zapobiegania HIV. Podróżni wyjeżdżający w kierunku
Trójmiasta i Suwalszczyzny siódmego sierpnia mogli wysłuchać krótkiej prelekcji na temat
HIV/AIDS. Organizatorzy, korzystając z takiego sposobu komunikacji, chcieli dotrzeć do jak
największej liczby ludzi, pobudzić ich do przemyśleń, ukazać, jak należy dbać o własne zdrowie.
Podróżni z zainteresowaniem słuchali wykładów, brali udział w konkursach, zadawali
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pytania. W trakcie akcji rozdawano także torby i koszulki z napisem „Wróć bez HIV”.12
Podkarpacie
W regonie do końca czerwca bieżącego roku odnotowano ogółem 206 zakażeń HIV. Wśród
zakażonych jest 146 mężczyzn, 49 kobiet, 4 dzieci do lat 15, 7 osób bez podanych danych.
Dominującą grupą są osoby od 21 do 30 lat, które stanowią 60 proc. zakażonych. 101 osób z HIV(+)
to osoby, które stosowały lub stosują odurzające środki podawane dożylnie, wśród nich jest 21
kobiet. Na AIDS w regionie zachorowało 51 osób, 21 zmarło.13
Województwo olsztyńskie
Specjaliści z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. prowadzą
wakacyjną akcję „Wróć bez HIV”, zachęcając do bezpłatnych i anonimowych badań, a także do
profilaktyki, bo to właśnie latem - jak twierdzą - liczba zakażeń gwałtownie wzrasta. Na Warmii i
Mazurach ponad 400 osób żyje z HIV. Eksperci szacują, że jest ich więcej, bo niewiele osób się
bada. W ubiegłym roku odnotowano 35 nowych zakażeń HIV, 11 przypadków zachorowań na AIDS.
Do końca czerwca tego roku potwierdzono 10 nowych zakażeń HIV, a 5 osób zachorowało na
AIDS.14
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Europejski Konkurs Walki z AIDS
Federalne Centrum Edukacji

Zdrowotnej jest organizatorem Europejskiego Konkursu

Filmowego poświęconego walce z AIDS „clip & klar europe 09”. Do udziału w konkursie zaproszeni
są filmowcy i studenci kierunków związanych z filmem i fotografią. Tegoroczne motto konkursu
brzmi „HIVidzialny”. Uczestnicy mają przedstawić swoje pomysły i wizje, jak skutecznie walczyć z
AIDS. Formy prac to krótki film video, clip muzyczny, scenariusz. Najlepsze filmy konkursowe będą
prezentowane na XII Europejskiej Konferencji na temat AIDS.
Laureaci zostaną wybrani przez europejskie jury. Nagrody zostaną przyznane w dwóch
kategoriach: najlepszy film oraz reklama kampanii społecznej poświęconej walce z AIDS oraz
najlepszy wideoclip poświęcony walce z AIDS. 15
Robimy coraz więcej testów w kierunku HIV
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Szczecinie odwiedza coraz więcej osób pragnących
wykonać test w kierunku HIV. W tym roku punkt odwiedziło już 735 osób. W porównaniu z rokiem
ubiegłym zainteresowanie badaniami jest dużo większe, bo wykonują je także kobiety ciężarne (ze
względu na obowiązujące przepisy). W tym samym okresie 2008 roku test wykonało 568 osób. W
całym ubiegłym roku w PKD w Szczecinie przebadały się 962 osoby. U 10 wykryto HIV - osiem
osób przypuszczało, że zakaziło się poprzez kontakty seksualne, jedna przyjmowała dożylnie
narkotyki.
Od początku roku stwierdzono 7 wyników dodatnich, tylko w samym lipcu wykryto 3
zakażenia, na 111 badań. Wśród zakażonych byli dwaj mężczyźni w wieku 30-39 lat i jeden 40-latek.
16

INNE
Internetowy atlas
Firma Mapping the Epidemic opublikowała w internecie pierwszy atlas zjawisk związanych z
występowaniem HIV i AIDS na obszarze Stanów Zjednoczonych. Dane pochodzą z lat 2005 –
2007.17
Pokaz mody w Rio
W Rio de Janeiro tamtejszy ratusz zorganizował Dzień Zdrowia Publicznego poświęcony
zapobieganiu AIDS. W ramach tego dnia odbył się pokaz mody Daspu, który przedstawił letnią
kolekcję na 2010 r. Na wielu strojach umieszczono hasła dotyczące bezpiecznego seksu i
antykoncepcji oraz motywy prezerwatyw.
Dom mody Daspu stworzyły brazylijskie prostytutki w proteście przeciw dyskryminacji
swojej grupy zawodowej. Założycielka domu kieruje także organizacją pozarządową Dawida.
Organizacja zrzesza 4,5 tys. kobiet z Rio de Janeiro sprzedających usługi seksualne za pieniądze. Jej
głównym celem jest walka z AIDS oraz propagowanie bezpiecznego seksu. 18
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Anna Miszczyk. Bezpłatne testy-HIV można kontrolować i leczyć. Ale musisz o nim wiedzieć. Głos Szczeciński z dnia
22.08.2009 r.
17
Krótko. Geodeta z dnia 01.08.2009 r.
18
Maciej Stasiński. Prostytutki w Rio dyktują modę. Gazeta Wyborcza z dnia 28.08.2009 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lipcu 2009 roku
1. Cendrowski Jarosław. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 23.08.2009 r.
2. Ciekawostki medyczne. Kresy Tygodnik Chełmski z dnia 10.08.2009 r.
3. Ciekawostki medyczne. Łęczycki Tygodnik Powiatowy z dnia 10.08.2009 r.
4. Czy seks wszystko zmienia? Dziewczyna z dnia 01.08.2009 r.
5. Czy wiesz, że… Nowiny Gliwickie z dnia 12.08.2009 r.
6. Fedorowicz Małgorzata. Przygoda może drogo kosztować. Nowa Trybuna Opolska z dnia 07.08.2009
7. Fine Richard. Przewlekła choroba nerek u dzieci. Pediatria po dyplomie z dnia 01.08.2009 r.
8. Gershon Anne. Zakażenia wirusem ospy wietrznej – półpaśca. Pediatria po dyplomie z dnia
01.08.2009 r.
9. Goldnik Anna. Ograniczanie epidemii HIV. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2009 r.
10. Grabek Artur. Kopacz nie chciała badań eksperta. Dziennik z dnia 07.08.2009 r.
11. Hatzfeld Jean. Ludobójstwo w Rwandzie, tak jak w Niemczech, było dziełem reżimu opartego na
podziale etnicznym. Fokus z dnia 01.08.2009 r.
12. Homeopatia szkodzi. Przekrój z dnia 27.08.2009 r.
13. Jęczmionka Paulina. Wsparcie dla akcji „Wróć bez HIV”. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
01.08.2009 r.
14. Kossobudzka Margit. Wirus HIV w końcu zdekodowany. Gazeta Wyborcza z dnia 07.08.2009 r.
15. Kościelniak Piotr. Architektura wirusa HIV. Rzeczpospolita z dnia 06.08.2009 r.
16. Kozela Karolina. Trzy litery. Bikeboard z dnia 01.08.2009 r.
17. Kreatywność w walce z AIDS. Echo Dnia z dnia 13.08.2009 r.
18. Krótko. Geodeta z dnia 01.08.2009 r.
19. Kuliś Marta. Proszę wstać! Nauka idzie. Angora z dnia 09.08.2009 r.
20. Leczenie kryzysem. Trybuna z dnia 05.08.2009 r.
21. Leki to dla nich tylko interes. Express Bydgoski z dnia 14.08.2009 r.
22. Miszczyk Anna. Bezpłatne testy- HIV można kontrolować i leczyć, ale musisz o nim wiedzieć. Głos
Szczeciński z dnia 22.08.2009 r.
23. Morawiec Anna. 21 osób zmarło na AIDS. Super Nowości z dnia 07.08.2009 r.
24. Nieckuła Ewa. Jaka dieta jest skuteczna? Wprost z dnia 09.08.2009 r.
25. Nowy szczep wirusa HIV. Echo Dnia - Podkarpacie z dnia 05.08.2009 r.
26. Nowy szczep wirusa HIV. Echo Dnia - Radom z dnia 05.08.2009 r.
27. Nowy szczep wirusa HIV. Echo Dnia z dnia 05.08.2009 r.
28. Ochrona przed AIDS. Rzeczpospolita z dnia 12.08.2009 r.
29. Oczekiwanie na wynik to dla wielu lekcja życia. Nowa Trybuna Opolska z dnia 07.08.2009 r.
30. Ostropolska Grażyna. Kiedyś Napoleon, dziś - ofiara. Express Bydgoski z dnia 21.08.2009 r.
31. Ostropolska Grażyna. Kiedyś Napoleon, dziś - ofiara. Nowości z dnia 21.08.2009 r.
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32. Ozimkowski Violetta. Wirus w białym kołnierzyku. Newsweek z dnia 30.08.2009 r.
33. Pawlicka Danuta. Leczenie na miarę. Polska - Głos Wielkopolski z dnia 21.08.20009 r.
34. Pochrzęst -Motyczyńska Agnieszka. Kryzysowe ciecia leczenia HIV. Gazeta Wyborcza-Warszawa z
dnia 04.08.2009 r.
35. Redlińska Izabela. Homeopaci i homeofobi. Rzeczpospolita z dnia 25.08.2009 r.
36. Roszkowska Agnieszka. Zrób test na HIV. M jak Mama z dnia 01.08.2009 r.
37. Sanepid radzi. Słowo Podlasia z dnia 18.08.2009 r.
38. Sierek Michał. HIV przenosi się przez dotyk? Express Bydgoski z dnia 21.08.2009 r.
39. Sipowicz Kamil. Wielki upadek konopi. Gazeta Wyborcza z dnia 19.08.2009r.
40. Stanisławska Aleksandra. Nowa odmiana wirusa HIV zakaża ludzi. Rzeczpospolita z dnia 04.08.2009
41. Stasiński Maciej. Prostytutki w Rio dyktują modę. Gazeta Wyborcza z dnia 28.08.2009 r.
42. Szczepionka spóźnionej nadziei. Polityka z dnia 15.08.2009 r.
43. Tarczewski Zbyszko. Kreatyna – paliwo dla mięśni mózgu. Body Life z dnia 01.08.2009 r.
44. Tęczowe lata 70. Dziewczyna z dnia 01.08.2009 r.
45. Tulimowski Jacek. Pod intymną kontrolą. Dobre Rady z dnia 01.08.2009 r.
46. Walka o godność. Newsweek z dnia 30.08.2009 r.
47. Wirus w białym kołnierzyku. Super Nowości z dnia 26.08.2009 r.
48. Wróć z pięknymi wspomnieniami. Kurier Poranny z dnia 08.08.2009 r.
49. Wróć z wakacji bez HIV. Gazeta Olsztyńska z dnia 08.08.2009 r.
50. Wróć z wakacji bez HIV. Gazeta Współczesna z dnia 10.08.2009 r.
51. Wypoczywaj bez HIV. Gazeta Wyborcza-Białystok z dnia 08.08.2009 r.
52. Zaprosili na. Medycyna dla Ciebie z dnia 01.07.2009 r.
53. Zaprosili nas w czerwcu i lipcu. Gazeta Farmaceutyczna z dnia 01.08.2009 r.
54. Ze świata medycyny. MED. INFO z dnia 01.08.2009 r.
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