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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w
listopadzie 2009 roku.
WPROWADZENIE
Wśród 46 publikacji z zakresu HIV/AIDS, które znalazły się w listopadowej prasie, aż
15 dotyczyło wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że zakażony HIV policjant
może dalej pracować. Tym samym uznał za niezgodne z prawem zwalnianie z pracy osób
żyjących z HIV.
Kilka listopadowych publikacji poświęcono pionierskiej terapii genowej, dzięki której
udało się powstrzymać rozwój dotąd nieuleczalnej, wrodzonej choroby, niszczącej układ
nerwowy – adrenoleukodystrofii (ALD).
Jak co roku, w miesiącu poprzedzającym Światowy Dzień Walki z AIDS, ukazał się
raport UNAIDS na temat sytuacji epidemiologicznej na świecie w 2008 roku, Lokalna prasa
informowała, gdzie dodatkowo będzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić testy w kierunku
HIV. Warto też zapoznać się ze specjalistyczną prasą, w której opisano częste zakażenia
oportunistyczne związane z AIDS.
Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację na temat HIV/AIDS w
listopadzie 2009 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł
Gazeta Wyborcza*
Polska*
Polityka
Dziennik Polski
Rzeczpospolita
Trybuna
Miasto
Wiedza i Życie
Medycyna po Dyplomie

Ilość publikacji
5
5
2
2
2
2
2
2
2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
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EPIDEMIOLOGIA
AIDS na świecie w 2008 roku
Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i agendy ONZ do walki z
HIV/AIDS (UNAIDS) mówi, że na świecie coraz mniej ludzi zakaża się HIV i umiera z jego
powodu.
Główną przyczyną tego zjawiska jest szerszy dostęp do leków antyretrowirusowych,
które znacznie przedłuża życie z HIV. Od 1996 r. naliczono 2,9 mln osób żyje dzięki tej
terapii. Wzrosła natomiast liczba zakażonych – z 33 mln odnotowanych w 2007 r. do 33,4
mln obecnie.
W ciągu ostatnich ośmiu lat na całym świecie udało się ograniczyć liczbę nowych
zachorowań o 17%. Największy postęp dokonał się w Azji Wschodniej, w której odnotowano
o 25% mniej nowych zakażeń. W Azji Południowej i Południowo-Wschodniej był to spadek
10-procentowy. W Afryce Subsaharyjskiej, gdzie żyje 67 proc. (22,4 mln) zakażonych HIV,
liczba nowych przypadków spadła o 15%. Nawet w Europie Wschodniej, gdzie w ostatnich
latach notowano dramatyczny wzrost liczby infekcji, epidemia zbiera coraz mniejsze żniwo.
Organizacje międzynarodowe zajmujące się przeciwdziałaniem HIV/AIDS w
regionach najbardziej dotkniętych epidemią, skupiły się na kobietach w ciąży, dzięki czemu
przed infekcją udało się ochronić ok. 200 tys. dzieci. Należy jednak zaznaczyć, że wielu
krajach subsaharyjskich w statystykach znalazły się wyłącznie kobiety ciężarne objęte opieką.
Z tego powodu np. Botswana może pochwalić się 50-procentowym spadkiem liczby zgonów
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z powodu HIV/AIDS w ciągu pięciu lat, podczas gdy pozostałych przypadków nikt nie
monitoruje.
Raport podaje, że od początku epidemii na całym świecie 60 mln ludzi zakaziło się
HIV, a 25 mln umarło wskutek chorób towarzyszących rozwojowi AIDS. Zgromadzone dane
ujawniły również, że bardzo wiele zakażonych kobiet umiera podczas porodu1.
Ukraina w „czołówce”
Koordynator programu UNAIDS na Ukrainie, Anna Sakaryszwili, oświadczyła, że
Ukraina przoduje w niechlubnym rankingu zachorowań na AIDS wśród krajów Europy i
byłego ZSRR. Jej zdaniem w kraju wciąż wzrasta liczba zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Według ostatnich statystyk, aż pół miliona Ukraińców żyje z HIV i liczba ta wzrasta co roku
o 10%. Według agendy ONZ, przyczyną tego zjawiska jest brak państwowych programów
zwalczania choroby, a także bezczynność władz i lekceważenie zagrożeń, które powodują
rozprzestrzenianie się HIV. Ponadto jeśli przybywa chorych nad Dnieprem, to rośnie
zagrożenie także w sąsiednich krajach, w tym w Polsce2.
ASPEKTY MEDYCZNE
Czy HIV może też leczyć?
Tygodnik medyczny „Science” informuje, że dzięki pionierskiej terapii genowej udało
się powstrzymać rozwój dotąd nieuleczalnej, wrodzonej choroby, niszczącej układ nerwowy –
adrenoleukodystrofii (ALD). Dokonali tego badacze z międzynarodowego zespołu z Francji,
Niemiec i USA.
ALD to bardzo rzadka choroba centralnego systemu nerwowego. Jej istotą jest
mutacja genu ABCDI, który – jeśli prawidłowo działa – odpowiada za produkcję białka ALD.
Odgrywa ono kluczową rolę w usuwaniu z organizmu tzw. długołańcuchowych, nasyconych
kwasów tłuszczowych. Gdy białka nie ma, kwasy te gromadzą się w nadmiarze, uszkadzając
osłonkę mielinową, która otacza włókna nerwowe. Następuje wówczas blokada w przepływie
sygnałów między neuronami. Chory zaczyna gorzej funkcjonować, zarówno psychicznie, jak
i fizycznie. Przeważnie umiera przed końcem okresu dojrzewania. Choroba dotyka wyłącznie
chłopców, ale zmutowany gen przenoszony jest tylko przez kobiety. ALD nazywana jest
czasami chorobą Lorenza, bo historia życia chłopca o tym imieniu stała się kanwą filmu pt.
„Olej Lorenza”.
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Francuscy lekarze z paryskiego szpitala Saint Vincent de Paul zmodyfikowali szpik
dwóch chłopców, „naprawiając” wadliwy gen za pomocą nieszkodliwej wersji wirusa HIV,
użytego jako nośnik prawidłowego genu. HIV jest jedynym znanym wirusem zdolnym do
wprowadzenia genu do jądra komórki, która nie ulega podziałom. Dzięki temu terapia ma
trwały efekt – utrzymał się dwa lata po zabiegu.
Lekarze twierdzą, że prawdopodobnie w taki sposób dadzą się leczyć także inne
choroby genetyczne – np. anemię sierpowatą lub hemofilię 3.
ASPEKTY SPOŁECZNE
W Moskwie nie wierzą w metadon
Rosja wkłada coraz więcej wysiłku w walkę z narkomanią i epidemią HIV/AIDS.
Jednocześnie broni się przed wprowadzeniem metod, które sprawdziły się w innych krajach.
Według oficjalnych rosyjskich danych liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń HIV na
terenie Federacji Rosyjskiej w czerwcu tego roku wynosiła ponad 490 tys. Tymczasem ONZ
szacuje, że liczba ta może wynosić od 940 tys. do nawet 1,3 mln. Ogromna większość, bo aż
83% zakażonych HIV, to osoby przyjmujące środki psychoaktywne.
Trzeba zaznaczyć, że w 2008 r. Rosja ułatwiła zakażonym HIV terapię lekami
antyretrowirusowymi. W tej chwili dostęp do leczenia ma 23 proc. chorych.
Przedstawiciele rosyjskich władz wskazują ten fakt jako swój sukces. Niestety te same
władze stają się nieufne, gdy mówi się o systemie tzw. redukcji szkód. Do tej pory 200
rosyjskich organizacji pozarządowych ze wszystkich części kraju skupionych było na walce z
AIDS i redukcji szkód. Obecnie przestają one działać bądź zamierzają to wkrótce uczynić.
Przyczyną jest paradoksalnie coraz lepsza sytuacja ekonomiczna Rosji, która przestała
spełniać kryteria wyznaczone przez Globalny Fundusz – instytucję finansową zajmującą się
gromadzeniem i podziałem pieniędzy na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią. Z beneficjenta
Rosja przemieniła się w donatora, wpłacając w ciągu dwóch lat na walkę z AIDS w
najbiedniejszych krajach 215 mln dolarów. Dla porównania: od 2004 r. GF przekazał Rosji
200 mln dolarów, wspierając m.in. programy wymiany igieł i strzykawek, terapię
antyretrowirusową, kampanię w mediach, dystrybucję prezerwatyw. Te zadania mają być
teraz przejęte przez rząd rosyjski. Pieniędzy jednak nie widać i dlatego organizacje
pozarządowe nie rozdają już igieł i strzykawek. Jeszcze przed wakacjami wokół stacji metra
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Służba Zdrowia z dnia 16.11.2009r.
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„Wojkowskaja” rozprowadzali do 700 sztuk dziennie. Zorganizowali specjalny profil
społecznościowy, aby klienci mogli umawiać się z nimi przez Internet. Powstała grupa
liderów o nazwie „Apteczni kowboje”, która pomagała w dystrybucji środków i zdobyła
zaufanie uzależnionych. Teraz każdy, kto do nich zadzwoni, odsyłany jest do organizacji
rządowych. Niestety tam strzykawek nie wymieni. Czeka go albo detoks, albo ośrodek
zamknięty.
Władze w system redukcji szkód nie wierzą. Na konferencji w Moskwie największy
spór toczył się o zakazaną w Rosji terapię metadonową, czyli substytutem heroiny. I choć
przedstawiciele GF udowadniają, że im większy dostęp do metadonu, igieł i strzykawek, tym
większa oszczędność dla państwa, bo maleją koszty walki z HIV i żółtaczką typu C, to do
władz Rosji to nie trafia. Szef rosyjskiego Inspektoratu Ochrony Zdrowia i główny lekarz
sanitarny kraju, Gienadij Oniszczenko, uważa, że „metadon jest przereklamowany, obcy
politycznie i szkodliwy”.
65% pacjentów rosyjskich ośrodków detoksykacyjnych w ciągu dwóch miesięcy
wraca do nałogu. Rekordzista w ciągu czterech miesięcy wracał na detoks 15 razy. Te dane
nie przekonują jednak władz.
Należałoby dodać, że detoksykacja nie jest sposobem leczenia uzależnień i w innych
krajach nie jest wcale skuteczniejsza niż w Rosji.
Specjaliści ostrzegają, że szczyt zachorowań jeszcze w Rosji nie nadszedł. Gienadij
Oniszczenko twardo zapowiada, że w Rosji programu terapii szkód zorganizowanego na
podobieństwo krajów zachodnich i tak nie będzie4.
Trybunał o służbie z HIV
Obowiązek orzeczenia, że policjant zakażony HIV jest niezdolny do służby, łamie
konstytucję. Policja powinna znaleźć swojemu pracownikowi stanowisko, na którym
zakażenie nie będzie przeszkodą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 listopada
2009 r.
Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że policjant zakażony HIV może pracować.
Tym samym zniesiony zostaje dyskryminujący przepis z 1991 r., który sprawiał, że
seropozytywni policjanci byli obligatoryjnie zwalniani ze służby i dostawali III grupę
inwalidzką, nie dającą uprawnień do renty. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wiążący
także dla innych służb mundurowych.
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Sprawa dotyczy policjanta, który w 2006 r. w trakcie rutynowych badań dobrowolnie
poddał się testowi w kierunku HIV. Gdy okazało się, że badany jest zakażony, lekarz
poinformował o tym komisję lekarską przy MSWiA. Ta z kolei orzekła (na podstawie
przepisów z 1991 r.), że mężczyzna jest niezdolny do pracy w policji i funkcjonariusz stracił
posadę.
Policjant zaskarżył tę decyzję do gdańskiego sądu administracyjnego, a ten skierował
do Trybunału Konstytucyjnego pytanie dotyczące zgodności z konstytucją przepisów, na
podstawie których mężczyzna został zwolniony.
23 listopada Trybunał orzekł, że rozporządzenie MSWiA z 1991 r. jest niezgodne z
konstytucją, jest gdyż fakt zakażenia nie czyni go całkowicie niezdolnym do pracy w policji.
Trybunał stwierdził też, że decyzja o dalszym zatrudnieniu zakażonego mężczyzny w policji
powinna być podejmowana przez komisję lekarską. Biegli z komisji mogą zdecydować, czy
żyjący z HIV może zostać skierowany do pracy na stanowiska, gdzie nie ma kontaktu z krwią
np. na stanowiskach administracyjnych lub szkoleniowych – argumentowali sędziowie
Trybunału.
Walczący o swoje prawa policjant jest usatysfakcjonowany wyrokiem i po jego
ogłoszeniu przyznał, że myśli o powrocie do służby5.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Konferencja w Toruniu
Polskie Towarzystwo Higieniczne zorganizowało w Toruniu konferencję naukowoszkoleniową poświęconą tematyce HIV/AIDS. Jednym z wykładowców był profesor
Zbigniew Izdebski, dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który mówił o seksualności w dobie HIV/AIDS. Jerzy Kasprzak,
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przedstawił sytuację epidemiologiczną w
zakresie HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim. W konferencji uczestniczyli
członkowie PTH, pracownicy inspekcji sanitarnej, młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
studenci, a także wszyscy zainteresowani tematem6.
Ważne testowanie
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„Test na HIV – test na odpowiedzialność”. Takie hasło będzie w tym roku
propagowane z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, który tradycyjnie przypada1 grudnia..
Co roku decyduje się na wykonanietestu w kierunku HIV 160 tys. Polaków. To o wiele za
mało – twierdzą eksperci.
Z ostatniego unijnego raportu przedstawiającego dane z Europy wynika, że co trzecia
osoba zakażona HIV nie wie o tym, że może być źródłem zakażenia dla innych, a w Polsce
odsetek ten wynosi nawet 50-70 proc.
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, zwraca uwagę na
fakt, że większość z nas wiele już wie o AIDS, ale traktujemy ten problem tak, jakby nigdy
nie mógł nas dotknąć. Proponuje, aby każdy dorosły choć przez moment przeanalizował
swoje dotychczasowe życie pod kątem ryzykownych zachowań.
Pod patronatem Krajowego Centrum działa 28 punktów wykonujących testy
bezpłatnie, anonimowo i z kompetentnym poradnictwem. W przypadku stwierdzenia
zakażenia każdy może liczyć na wyczerpującą rozmowę i wsparcie.
W 2008 r. punkty testowania Krajowego Centrum odwiedziło 21 155 osób

–

przeważnie byli to mężczyźni z wyższym wykształceniem, z dużych miast, stanu wolnego. W
72 proc. przypadków drogą zakażenia był kontakt seksualny. W Polsce dotychczas
zarejestrowano 12,5 tys. osób zakażonych HIV, ale według ekspertów rzeczywista liczba
przekracza 30 tys.7.
Przed Światowym Dniem AIDS
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w pierwszym tygodniu grudnia punkt
konsultacyjno-diagnostyczny przy ul. Bronowickiej w Krakowie wydłuży godziny pracy.
Można tam bezpłatnie i anonimowo wykonać testy w kierunku HIV. Punkt prowadzi również
poradnictwo przed badaniem i po jego wykonaniu.
W Małopolsce do tej pory potwierdzono ponad 250 przypadków zakażeń HIV. Co
roku przybywa kilkanaście nowo wykrytych zakażeń, a skala zagrożenia wciąż wzrasta.
Grupą szczególnie narażoną są dzieci kobiet żyjących z HIV. Dlatego tak ważne jest badanie
matek w ciąży. Do Urzędu Miasta Krakowa wpłynął wniosek o sfinansowanie pakietu
pomocy dla wszystkich kobiet w ciąży, który obejmowałby bezpłatny test w kierunku HIV8.
Warszawa – bezpłatne i anonimowe testowanie
7
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W Warszawie oprócz stałych godzin pracy PKD na ul. Chmielnej 4, w ramach akcji
„Warszawskie Dni Testowania HIV” bezpłatnie i anonimowo można wykonać testy w
kierunku HIV. Będą one przeprowadzane w soboty: 28 listopada, 5 i 12 grudnia w godzinach
10-18. Równolegle pracują dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których można
wykonać również testy w kierunku HIV w godzinach popołudniowych. Prowadzi je Fundacja
Edukacji Społecznej. Punkty mieszczą się przy ul. Nowogrodzkiej 82 i Żelaznej 79. We
wszystkich punktach w Warszawie do końca roku, wykonując badanie w kierunku HIV,
można też przebadać się w kierunku HCV, czyli na obecność wirusa wywołującego zapalenie
wątroby typu C. Oba punkty mieszczą się przy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie, a finansowane są ze środków Krajowego Centrum ds. AIDS
i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy9.
Nie na wszystkich uczelniach można rozmawiać o AIDS
Profilaktyczna akcja o HIV/AIDS, która miała odbyć się na czterech uczelniach w
Warszawie, odbywa się na dwóch: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na
Politechnice Warszawskiej. Organizatorom ze swoją akcją nie udało się „przebić” na
Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej.
Chodzi o pilotażowy program „Wiem, co robię” organizowany przez Zjednoczenie na
rzecz Żyjących z HIV/AIDS – „Pozytywni w tęczy”. Organizacja ta wygrała ogłoszony przez
miasto konkurs na akcję profilaktyczną o HIV/AIDS i innych infekcjach przenoszonych drogą
płciową. W planie wyszkoleni konsultanci mieli za zadanie w akademikach czterech
największych warszawskich uczelni rozmawiać ze studentami na tematy związane z
HIV/AIDS, służyć fachową wiedzą, rozdawać ulotki informacyjne, mówić, gdzie można się
zbadać. Konsultanci powinni także radzić, jak chronić się przed HIV i informować o innych
chorobach przenoszonych drogą płciową.
Koordynator projektu, który od 9 lat zajmuje się profilaktyką HIV/AIDS, jest
zdziwiony, że na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej nikt nie jest
zainteresowany taką akcją. Kierowniczka akademików SGH przekazała informację, że
studenci tej uczelni „nie mają problemów z AIDS i za konsultację dziękują”.
Rzeczniczka UW tłumaczy, że uczelnia i akademiki, to nie jest najlepsze miejsce na
dystrybucję
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dużym

prawdopodobieństwem zostałaby źle odebrana przez część środowiska akademickiego. Poza
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tym – tłumaczy pani rzecznik – autorzy akcji nie doceniają poziomu uświadomienia
studentów. To są przecież dorosłe osoby, nie nastolatki.
Problemów nie było na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, ta ostatnia została nawet partnerem akcji. Teraz konsultantów można spotkać w
akademikach tych dwóch uczelni, mają też dyżury w kilku klubach, m.in. w Remoncie,
Obiekcie Znalezionym, Medyku, Parku.
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, podkreśla, że
takie akcje profilaktyczne powinny być prowadzone na uczelniach, bo epidemia HIV/AIDS
dotyka szczególnie ludzi młodych, a 80% zakażeń HIV jest wynikiem przede wszystkim
ryzykownych zachowań seksualnych10.
POLITYKA PAŃSTWA
Chiński rząd postanowił zadbać o życie seksualne robotników
Kłopoty z migrantami zmusiły Chiny do zmierzenia się ze swoim ostatnim tabu.
Urzędnicy stwierdzili, że robotnicy z dala od domów rodzinnych nie mają życia seksualnego,
i dlatego rząd proponuje im gadżety erotyczne i dostęp do domów publicznych.. Chiński
urzędnik zaapelował o utworzenie „domów małżeńskich” oraz specjalnych hoteli na potrzeby
robotników przybywających do prowincji Guangdong znanej jako „fabryka świata”.
Odpowiedzialny w rządzie za planowanie populacji twierdzi, że miliony robotników z
dala od swoich rodzin cierpią na samotność. Zachęca ich, aby korzystali raczej z gadżetów
erotycznych niż z kwitnącego sektora usług seksualnych. Urzędnik mówi, że zauważenie
problemów seksualnych migrantów jest bardzo ważne, bo jeśli nic się nie zmieni, to
społeczeństwo stanie w obliczu epidemii AIDS. Zasugerował zatem utworzenie „domów
małżeńskich” oraz hoteli z pokojami na godziny, a także szersze stosowanie zabawek
erotycznych. Przedstawiciel władz uważa, że każdy sposób jest dobry w walce z epidemią 11.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w październiku 2009 roku
1. Abramowicz Dorota. Policjant z HIV może pracować. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
24.11.2009 r.
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Na podstawie: Wojciech Karpieszuk. Rozmowa o AIDS? Na uczelni nie, dziękujemy. Gazeta Wyborcza
Warszawa z dnia 24.11.2009 r.
11
Na podstawie: Konrad Godlewski. Chiński rząd postanowił zadbać o życie seksualne robotników. Polska z
dnia 3.11.2009r.
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2. Abramowicz Dorota. Trybunał o służbie z HIV. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
24.11.2009r.
3. Abramowicz Dorota. Śniłam że mówię o tym komuś. Polska – Dziennik Bałtycki z dnia
27.11.2009 r.
4. AIDS wciąż zabija. Tele Świat z dnia 16.11.2009 r.
5. Częste zakażenia oportunistyczne związane z AIDS. Medycyna po Dyplomie z dnia
01.11.2009 r.
6. Depesze. Metro z dnia 25.11.2009 r.
7. Dozbrojenie szczepionek. Świat Nauki z dnia 01.11.20009 r.
8. Godlewski Konrad. Chiński rząd postanowił zadbać o życie seksualne robotników. Polska z
dnia 03.11.2009 r.
9. Godlewski Konrad. Chiński rząd postanowił zadbać o życie seksualne robotników. Polska –
Dziennik Bałtycki z dnia 03.11.2009 r.
10. Goodman Anna. Gruźlica. Medycyna po Dyplomie z dnia 01.11.20009 r.
11. HIV jest nadal groźny, bo nieujawniony. Puls Medycyny z dnia 04.11.2009 r.
12. HIV może też leczyć? Warszawska Gazeta z dnia 20.11.2009 r.
13. HIV nie wyklucza. Trybuna z dnia 24.11.2009 r.
14. Intymne pytania. Sukcesy i Porażki z dnia 20.11.2009 r.
15. Karpieszuk Wojciech. Rozmowa o AIDS? Na uczelni nie, dziękujemy. Gazeta Wyborcza –
Warszawa z dnia 24.11.2009 r.
16. Kowalski Michał. Policjant z HIV może być. Głos Koszaliński z dnia 24.11.2009 r.
17. Kowalski Michał. Policjant z HIV może być. Głos Pomorza – Słupsk z dnia 24.11.2009 r.
18. Kowalski Michał. Policjant z HIV może być. Głos Szczeciński z dnia 24.11.2009 r.
19. Krótko. Niedziela z dnia 08.11.2009 r.
20. Lubczyński Krzysztof. Sto słów. Trybuna z dnia 24.11.2009 r.
21. Łatka Ewa. Owoce najnowszych badań. Zwierciadło z dnia 01.11.2009 r.
22. Moskal Wojciech. Wirus HIV plus geny powstrzymały chorobę. Gazeta Wyborcza z dnia
06.11.2009 r.
23. Może i ty potrzebujesz testu na HIV? Metro z dnia 30.11.2009 r.
24. Najwięcej chorych na Ukrainie. Nasz Dziennik z dnia 27.11.2009 r.
25. Nieśmiały odwrót HIV. Rzeczpospolita z dnia 26.11.2009 r.
26. Olszewski Michał. Moskwa nie wierzy w metadon. Tygodnik Powszechny z dnia 15.11.2009 r.
27. Policjant z HIV może pracować. Metro z dnia 24.11.2009 r.
28. Powstrzymać HIV. Dziennik Polski z dnia 27.11.2009 r.
29. Przesłanie nadziei. Dziennik Polski z dnia 28.11.2009 r.
30. Ryszkiewicz Marcin. Mniej zwierzęcia, to więcej człowieka. Wiedza i Życie z dnia
01.11.20009 r.
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31. Seksualność w dobie HIV/AIDS. Nowości z dnia 17.11.2009 r.
32. Siedlecka Ewa. Trybunał: Nie wolno zwalniać za HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 24.11.2009 r.
33. Sowa Barbara. Policjant zarażony HIV nadal może pełnić służbę. Dziennik Gazeta Prawna z
dnia 24.11.2009 r.
34. Sposób na AIDS? Wiedza iŻycie z dnia 01.11.2009 r.
35. Sprytny wirus opryszczki. Zielony Sztandar z dnia 08.11.2009 r.
36. Szczepionki już są. Zdrowie z dnia 01.11.2009 r.
37. Szymowski Leszek. Rzeczpospolita urzędnicza. Angora z dnia 08.11.2009 r.
38. Testuj się! Polityka z dnia 28.11.2009 r.
39. Wirujący seks. Polityka- wydanie specjalne z dnia 01.11.2009 r.
40. Wirus HIV lekarstwem na ALD. Służba Zdrowia z dnia 16.11.2009 r.
41. Z tygodnia na tydzień. Gazeta Polska z dnia 25.11.2009 r.
42. Zalewski Tomasz. Funkcjonariusz z HIV nie od razu musi trafiać na bruk. Rzeczpospolita z
dnia 24.11.2009 r.
43. Zagórski Sławomir. Rosja choruje na AIDS. Gazeta Wyborcza z dnia 28.11.2009 r.
44. Zrób test na AIDS. Echo Dnia z dnia 26.11.2009 r.
45. Zrób test na HIV. Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 27.11.20009 r.
46. Zwalnianie z policji nosiciela HIV niekonstytucyjne. Miasto z dnia 24.11.2009 r.
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