Raport nr 7/2011
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w lipcu 2011 roku.
WPROWADZENIE
Znaczna część publikacji prasowych związanych z problematyką HIV/AIDS, które
ukazały się w lipcu, poświęcona była obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.
Wśród 18 tytułów gazet i czasopism, które w tym miesiącu przedstawiały informacje
na temat HIV/AIDS, przeważały tytuły lokalnej prasy. Materiał w niej przedstawiony
odzwierciedlał stan zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w poszczególnych rejonach kraju.
Dziennikarze podawali także drogi zakażeń i sposoby zapobiegania zakażeniu HIV. Zachęcali
również do testowania w kierunku HIV, podając jednocześnie adresy miejsc, w których taki
test można wykonać i skorzystać z pomocy specjalistów.
Zwracając szczególną uwagę na te tematy, publicyści nawiązywali do trwającej
kampanii „Zrób test na HIV”. Organizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS kampania w
2011 i 2012 roku jest kontynuacją dotychczasowych działań i wzmocnieniem kampanii
„Wiedza ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 roku.
Wakacje, które trwają, to dobry moment dla tego typu działań, bowiem jest to czas
wyjazdów, poznawania nowych miejsc i ludzi. To także czas, kiedy częściej dochodzi do
ryzykownych zachowań seksualnych. I choć zakażenie HIV przestało już w Polsce budzić
takie emocje, z jakimi mieliśmy do czynienia w latach 80., a AIDS przestało być synonimem
choroby zawinionej i rzadziej dochodzi do stygmatyzacji chorych, to jednak w dalszym ciągu
jest to poważny problem, który nadal wywołuje lęk. Warto więc częściej i głośniej mówić o
zagrożeniach, jakie niesie ze sobą HIV.
W lipcowej prasie znalazły się także tematy, o których pisano w poprzednim raporcie,
dotyczyły konkursu „Pozytywnie otwarci”, którego oficjalne otwarcie nastąpiło w
czerwcu br.1 i nowego leku w leczeniu WZW typu C2.
Ogółem w lipcowej prasie ukazało się 25 publikacji związanych z HIV/AIDS. Tylko
trzy tytuły drukowały więcej niż jedną informację na ten temat – Polska The Times (5),
Gazeta Wyborcza (3), Dziennik Polski (2).
EPIDEMIOLOGIA
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HIV i AIDS na świecie
Według szacunków międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką
AIDS, 68 mln osób zakaziło się HIV. WHO szacuje, że obecnie na świecie z HIV żyje ok. 33
mln osób, a każdego dnia zakaża się ok. 6 tys. Co 6 sekund na świecie ktoś zakaża się HIV,
co 9 sekund z powodu AIDS umiera jedna osoba. Z tej przyczyny co 14 sekund zostaje
osierocone dziecko. Sytuacja jest niebezpieczna tym bardziej, że – jak się szacuje – tylko 3040 proc. seropozytywnych osób wie o swoim zakażeniu.
Z dostępnych danych epidemiologicznych wynika, że w Europie Środkowej i
Skandynawii sytuacja jest stabilna, a do nowych zakażeń dochodzi najczęściej przez kontakty
seksualne. Z kolej w Europie Wschodniej, głównie na terenie Federacji Rosyjskiej, na
Ukrainie i w państwach bałtyckich, obserwuje się duży wzrost zakażeń HIV i umieralności na
AIDS. W latach 2001 -2008 liczba zakażeń wzrosła aż o 66 proc. Populacją najbardziej
dotkniętą przez epidemię w tym rejonie są osoby stosujące dożylnie narkotyki.
HIV i AIDS w Polsce
W naszym kraju od momentu wdrożenia badań zakażenie HIV wykryto u 14.474 osób.
2524 osób zachorowało na AIDS, a 1075 chorych zmarło (dane od początku epidemii (1985r.)
do 30 kwietnia 2011r.). Na początku maja 2011 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych
było ponad 5162 pacjentów, w tym 135 dzieci.
Z roku na rok zwiększa się w Polsce liczba wykrywanych zakażeń HIV. Dla
przykładu, w 2005 r. wykryto ok. 650 przypadków zakażenia, w 2008 było ich już 809, a w
2009 – 939. W tym roku po raz pierwszy zostanie prawdopodobnie przekroczona granica
tysiąca nowo wykrytych zakażeń HIV.
Szacuje się, że w Polsce nawet 70 proc. zakażonych nie zna swojego statusu
serologicznego. Z opracowania Krajowego Centrum ds. AIDS wynika, że statystycznie
każdego dnia dwie osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Tak jak w większości krajów w
Polsce HIV dotyka najczęściej ludzi młodych. 46 proc. zakażonych nie ukończyło 29 roku
życia, w tym 7 proc. w momencie zakażenia nie miało 20. lat. Najliczniejszą grupę (84 proc.)
wśród żyjących z HIV/AIDS w naszym kraju stanowią osoby w wieku produkcyjnym (20-49
lat). Co czwarte zakażenie dotyczy kobiety. Na świecie kobiety stanowią już ponad połowę
zakażonych HIV i odsetek ten wciąż rośnie3.
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Badania pokazują, że Polacy coraz więcej wiedzą na temat HIV/AIDS. Często jednak
brakuje nam odniesienia zakażenia do siebie lub partnera. Choć wydaje się, że drogi
zakażenia są powszechnie znane, to jednak wzrost zakażeń temu zaprzecza. Warto więc o
nich wciąż przypominać.
Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas kontaktów seksualnych. Kontakty te
podejmowane są w niesprzyjających, stanowiących zagrożenie warunkach: bez zabezpieczeń,
pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków psychoaktywnych powodujących
utratę zdolności kontrolowania własnych zachowań. Do zakażenia może też dojść podczas
zabiegu wykonywanego niesterylnym sprzętem, przede wszystkim dotyczy to zabiegów
kosmetycznych, takich jak popularne obecnie przekłuwanie różnych części ciała czy robienie
tatuażu oraz bezpośredni kontakt z krwią zakażonej osoby (rany, skaleczenia). Wirus może
być również przeniesiony z matki na dziecko – w czasie ciąży, porodu oraz karmienia
piersią4.
Na Dolnym Śląsku wciąż najwięcej zakażeń
Dolny Śląsk ma najwyższy wskaźnik zakażeń wirusem HIV w Polsce. Średnia roczna
liczba wykrytych zakażeń w latach 2006-2010 wynosi 3,8 na 100 tys. osób (średnia dla Polski
– 2,2). W tym roku (do końca maja) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy
Zakład Higieny zarejestrował w tym regionie 43 nowe zakażenia: u 30 mężczyzn i 13 kobiet.
W 2010 roku na Dolnym Śląsku HIV wykryto u 103 Dolnoślązaków.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ustaliło, że u
osób, które w tym roku zgłosiły się, aby oddać krew, wykryto cztery zakażenia HIV. Osoby te
nie wiedziały o swoim zakażeniu, były zaskoczone wynikiem. Przed oddaniem krwi, w
ankiecie, którą wypełniały, nie zaznaczyły, że miały wcześniej ryzykowne zachowania. Choć
takowe miały miejsce w ich życiu, informację tę pominęły5.
Podkarpacie
Z danych Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Rzeszowie wynika, że do końca
maja 2011 roku na Podkarpaciu zarejestrowano 222 osoby żyjące z HIV. Wśród nich jest 157
mężczyzn, 53 kobiety i 5 dzieci w wieku do 15 lat. Na AIDS zachorowało w tym rejonie 67
osób, zmarło 26.
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Wiesław Burzyński, koordynator punktu, mówi, że 60 proc. wszystkich zakażonych to
ludzie młodzi w przedziale wiekowym 21-30 lat. To oni najczęściej podejmują ryzykowne
kontakty seksualne bez zabezpieczeń i z wieloma partnerami. Większość z nich nie zdaje
sobie sprawy z ryzyka i nie zgłasza się na badania. Jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza, że
wirus może nie dawać żadnych objawów nawet przez wiele lat. Dlatego tak naprawdę nie
wiadomo, ile osób na Podkarpaciu żyje z HIV. To, że problem staje się coraz poważniejszy,
pokazuje liczba testów wykonywanych w PKD. W 2004 roku było ich 164, a tylko przez
pierwszych pięć miesięcy tego roku aż 400.
Według koordynatora to wciąż za mało. Wiadomo bowiem, że im wcześniej
zdiagnozuje się zakażenie, tym szybciej można włączyć leczenie, przedłużając w ten sposób o
wiele lat życie chorego – wyjaśnia Burzyński. Przyznaje też, że najwięcej osób zgłasza się do
punktu w wakacje, kiedy przypadkowe kontakty są częstsze. Nie wszyscy zgłaszający się są
od razu kierowani na testy. Na początku przeprowadza się pogłębiony wywiad, podczas
którego określa się prawdopodobieństwo i czas zakażenia. Testy przesiewowe robi się
najczęściej 3 miesiące po zakażeniu. To czas potrzebny organizmowi na wyprodukowanie
dostatecznej ilości przeciwciał, które test wykrywa. Zawsze wykonuje się jeszcze tzw. test
potwierdzenia i dopiero wtedy wynik poznaje pacjent 6.
Wielkopolska
U mieszkańców Wielkopolski wykrywa się coraz więcej zakażeń HIV. Jak pokazują
statystyki w 2007 roku zdiagnozowano w województwie 48 zakażeń HIV, rok później było
ich 69, najwięcej (50) wykryto w powiecie poznańskim. Zaskakujące są tegoroczne dane - do
końca czerwca HIV wykryto u 31 osób. Liczba zdiagnozowanych zakażeń zwiększa się po
wakacjach, dlatego pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej przypuszczają, że w tym
roku liczba osób, u których wykryto HIV, będzie wyższa niż w ubiegłym.
W województwie zwiększa się też liczba osób testujących się. Specjaliści twierdzą, że
wynika to z większej świadomości zagrożenia. Coraz więcej osób zgłasza się do PKD nie
tylko po to, aby zrobić badania, ale także na konsultacje7.
Woj. świętokrzyskie
W statystyce epidemiologicznej województwo świętokrzyskie nie wygląda najgorzej.
Współczynnik zakażeń jest dwukrotnie niższy (0,79 na 100 tysięcy mieszkańców) niż średnia
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zapadalność dla Polski. Na terenie świętokrzyskiego od 1990 r. do chwili obecnej zakażenie
HIV stwierdzono u 116 osób; w 2009 roku zarejestrowano 10 nowych zakażeń, w 2010 – 3
nowe zakażenia. W pierwszym półroczu 2011 r. potwierdzono 7 przypadków zakażenia HIV.
W jedynym w województwie PKD prowadzonym przez Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie, który mieści się w Kielcach, przebadało się w pierwszym kwartale tego roku 137
osób, o 17 więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Tylko w czerwcu z bezpłatnych
badań skorzystały 52 osoby. W większości są to mężczyźni w wieku 20-39 lat. Wśród
testujących się było również 35 kobiet w ciąży, które zostały na badania skierowane przez
lekarzy lub same podjęły taką decyzję, ponieważ w przeszłości one same lub ich partnerzy
podejmowali ryzykowne zachowania.
Wśród badających się – mówi kierownik Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w
Kielcach – pojawiła się nowa grupa osób: to mężczyźni między 30-40 rokiem życia,
deklarujący heteroseksualną orientację, z reguły mający stałe partnerki, którzy sięgają po
doświadczenia seksualne z mężczyznami. Do kieleckiego punktu zgłosiło się w tym roku
około 15-20 takich osób8.
Woj. zachodniopomorskie
W woj. zachodniopomorskim do 2010 r. zarejestrowano łącznie 527 osób zakażonych
HIV, natomiast w samym 2010 r. zakażenie HIV stwierdzono u 26 osób. Od początku
epidemii do końca 2010 r. na AIDS zachorowały 94 osoby, 39 z nich zmarło. Do 28 czerwca
tego roku pojawiło się już 30 nowych zakażeń.
W 2010 r. w dwóch punktach konsultacyjno-diagnostycznych, które znajdują się na terenie
województwa (Szczecin, Koszalin) wykonano ponad 1,5 tys. testów w kierunku HIV. Wirus
stwierdzono w 7 przypadkach.
Do końca roku w Szczecinie może przebadać się dodatkowo 400 osób. Specjalne
pieniądze na badania przekazał wojewoda. Badania przeznaczone są dla kobiet w ciąży i
heteroseksualnych mężczyzn w wieku od 18-39 lat – potencjalnych ojców.
Wiadomo, że świadomość matki o swoim zakażeniu, odpowiednie postępowanie
podczas ciąży i porodu, minimalizuje ryzyko zakażenia dziecka. Nowe rozporządzenia
związane z opieką okołoporodową zakładają wykonanie testu w kierunku HIV do 10 tyg.
ciąży oraz między 33-37 tyg. ciąży. Dlatego tak ważne jest, aby lekarze ginekolodzy

8

Iza Bednarz. Moda na męski seks. Echo Dnia z dnia 11.07.2011r.
* TEAM – jeden z najbardziej prestiżowych programów w polskiej nauce, zwykle pieniądze dostają naukowcy z
największych uczelni w kraju.

5

proponowali kobietom wykonania testu ze wskazaniem testowania partnera, zwłaszcza jeśli
miał on wcześniej inne partnerki9.
Lubelszczyzna
W ciągu 12 lat liczba zakażeń HIV w województwie lubelskim wzrosła blisko
trzykrotnie. Specjaliści ostrzegają, że oficjalne statystyki są zaniżone, a zakażeń wirusem jest
dużo więcej.
Andrzej Pierzchała, doradca do spraw HIV i AIDS w lubelskim stowarzyszeniu
AGAPE, tłumaczy ten fakt ciągle pokutującym w tej części kraju mitem, że „HIV to choroba
narkomanów, prostytutek i homoseksualistów.” Ludzie nie mają świadomości, że wirus może
zaatakować każdego.
Od początku tego roku test w lubelskim stowarzyszeniu AGAPE wykonało 500 osób.
Lubelscy specjaliści spodziewają się, że w następnych latach liczba zakażeń będzie rosła,
przede wszystkim z powodu sąsiedztwa z Ukrainą, gdzie współczynnik zakażeń HIV
dynamicznie wzrasta10.
KAMPANIA SPOŁECZNA – „ZRÓB TEST NA HIV”
Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test na HIV” skierowana jest przede
wszystkim do osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne. Głównym celem
kampanii jest promowanie wykonywania testów w kierunku HIV. Organizatorzy zachęcają w
niej do odpowiedzi na pytanie: czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło narazić mnie na
zakażenie; pragną też zwrócić uwagę na fakt, iż negatywny wynik testu dziś nie chroni przed
zakażeniem HIV w przyszłości. Jedynie podejmowanie bezpiecznych zachowań może
zapobiec zakażeniu i chorobie.
Jedyną metodą na sprawdzenie, czy jest się zakażonym, jest wykonanie testu. Można
go zrobić w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których adresy można
znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor
Centrum, podkreśla, że w każdym z punktów pacjent, bez ujawniania swoich danych, może
bezpłatnie liczyć na poradę doradcy, który poinformuje go o przebiegu testu, interpretacji
wyniku , oszacuje ryzyko zakażenia oraz ustali, czy jest to dobry moment na wykonanie
badania. W stolicy znajdują się cztery punkty konsultacyjno-diagnostyczne, do których w
ubiegłym roku zgłosiły się 8672 osoby, u 88 z nich wykryto zakażenie.
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Warto, aby test zrobił każdy, kto miał chociaż jeden kontakt seksualny bez
zabezpieczenia. Chodzi przede wszystkim o kontakty z osobami, o których nie wiemy, czy
były zdrowe czy nie. Badaniu powinni się też poddawać wszyscy przyjmujący dożylnie
środki psychoaktywne.
Informacji na temat zakażenia jest wiele. Często powodują one wiele pytań i
wątpliwości związanych z różnymi wydarzeniami z życia, do których często nie przywiązuje
się wagi. Można je wyjaśnić, korzystając z pomocy Poradni Internetowej HIV/AIDS, która
znajduje się pod adresem: www.aids.gov.pl/kampanie/2011/ lub telefonu: 22 621 33 67
(Zielona Linia AIDS), 22 692 82 26 lub 801 888 448 (Telefon Zaufania HIV/AIDS) - gdzie
specjaliści odpowiedzą na każde pytanie, gwarantując anonimowość oraz bezpłatną pomoc11.

ASPEKTY MEDYCZNE
Naukowcy z Lublina pracują nad lekiem wykorzystywanym w leczeniu AIDS
Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej rozstrzygnęła 7. edycję programu TEAM*.
10 zespołów badawczych z całego kraju otrzyma łącznie ponad 23 mln zł. Najwięcej – 3,2
mln zł - przyznano zespołowi prof. Wiesława Gruszeckiego z Zakładu Biofizyki w Instytucie
Fizyki UMSC w Lublinie.
Lubelscy naukowcy zajmą się

m.in. przeciwgrzybicznym antybiotykiem –

amfoterycyną B. Amfoterycyna B była używana w przypadku takich chorób jak AIDS –
mówi jeden z członków zespołu dr Rafał Luchowski. Okazało się jednak, że ma bardzo dużą
toksyczność, przez co jej skutki uboczne przewyższały działania pożądane. Przy obniżonej
odporności organizm osób chorych na AIDS nie potrafi bronić się przed patogenami. Wtedy
grzyby, które normalnie żyją w równowadze z organizmem, zaczynają zwyciężać – tłumaczy
dr Luchowski. Większość chorych umiera na grzybicę wewnętrzną: wątroby, nerek, płuc.
Lekarstwem może być amfoterycyna B. Antybiotyk „dziurawi” naturalną błonę komórkową
(którą otoczona jest każda komórka), zaburzając gospodarkę jonową.
Naukowcy z Lublina chcą odnaleźć mechanizm za to odpowiedzialny. Zastanawiają
się, jak sprawić, aby amfoterycyna B szkodziła gospodarce jonowej grzybów bardziej, a mniej
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gospodarce jonowej człowieka. Intensywne badania w tym kierunku prowadzi kilka ośrodków
na świecie. Dzięki funduszom z programu TEAM dołączy do nich zespół dr Gruszeckiego12.
Leki antyretrowirusowe chronią przed HIV
Dwie

niezależne

grupy

ekspertów

ogłosiły,

że

przyjmowanie

leków

antyretrowirusowych zapobiega zakażeniu HIV. Dowodzą tego badania naukowe, które
przeprowadzono w Botswanie, Kenii i Ugandzie.
Już wcześniej naukowcy dowiedli, że leki antyretrowirusowe w postaci tabletek bądź
żeli dopochwowych mogą chronić np. kobiety czy homoseksualistów. Tym razem pokazano,
że w podobny sposób można chronić praktycznie całą populację, w tym heteroseksualnych
mężczyzn i kobiety, wśród których HIV zbiera w Afryce najwięcej śmiertelnych ofiar.
W pierwszym programie przeprowadzonym w Botswanie, którym kierowały Centra
Kontroli Prewencji i Chorób (CDC), wzięło udział ponad 1,2 tys. mężczyzn i kobiet. Połowa
z nich każdego dnia stosowała truvadę – lek stosowany w terapii zakażeń HIV będący
kombinacją dwóch środków: tenofowiru i emtricytabiny. Połowa uczestników w tym samym
czasie otrzymywała placebo, biologicznie nieaktywną substancję. Należy dodać, że żaden z
uczestników nie wiedział, czy przyjmuje prawdziwy lek czy placebo. Wszystkim rozdano
prezerwatywy i pouczono o sposobach i ryzyku zakażenia oraz o metodach profilaktyki HIV.
Okazało się, że w pierwszej grupie doszło do 9 zakażeń HIV, w drugiej było ich 24. a
zatem regularne zażywanie leku zmniejszyło ryzyko infekcji o prawie 63 proc.
Drugi program badawczy przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Stanu
Waszyngton, a sfinansowany został przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. W
eksperymencie wzięło udział 4,7 tys. heteroseksualnych par z Kenii i Ugandy. W każdej parze
jedna z osób (mężczyzna lub kobieta) była zakażona HIV. Partnerom niezakażonym zalecono
używanie każdego dnia jednej pigułki: truvady, vireadu (czyli samego tenofowiru) bądź
placebo. Tu również nikt nie wiedział, co w danej chwili zażywa. Wszyscy mieli również
dostęp do prezerwatyw i odpowiedniej edukacji na temat HIV/AIDS. Eksperyment
rozpoczęto w lipcu 2008 r.
W grupie zażywającej truvadę zakażeniu uległo 13 osób, w grupie vireadu – 18 osób,
a w grupie placebo – 47 osób. Oznacza to, że w przypadku kombinacji leków ryzyko
zmniejszyło się o 73 proc., a w przypadku jednego leku – 62 proc.
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Naukowcy komentują, że to jasno dowodzi, iż leki antyretrowirusowe są skuteczną
formą profilaktyki również dla par heteroseksualnych. Wyniki programu były tak dobre, że
komitet etyczny zalecił jego przerwanie ( półtora roku przed planowanym końcem) i nakazał
podawanie prawdziwych leków wszystkim uczestnikom uznając, że nieetyczne byłoby
pozbawienie ich tej formy ochrony przed zakażeniem.
Warto dodać, że w połowie lipca br. amerykański koncern farmaceutyczny Gilead
(największy producent leków stosowanych w zakażeniu HIV, w tym truvady i vireadu)
ogłosił, że zgadza się, aby część z tych leków była produkowana przez inne firmy jako tzw.
generyki , czyli tańsze odpowiedniki oryginalnych środków. Może to znacząco zwiększyć ich
dostępność w krajach Trzeciego Świata13.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Jak chronić się przed HIV?
Do większości nowych zakażeń HIV dochodzi podczas kontaktów seksualnych, więc
wiele organizacji na świecie podejmuje działania promujące abstynencję i wierność. Są to
działania bardzo pożądane, ale okazuje się, że zbyt często nie potrafimy przestrzegać
abstynencji. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby osoby podejmujące kontakty seksualne z
nowo poznanymi partnerami dysponowały dodatkowym narzędziem ochrony, jakim jest
prezerwatywa, która prawidłowo użyta, zmniejsza ryzyko zakażenia HIV.
Jeśli jednak już dojdzie do ekspozycji na materiał zakaźny (seks bez prezerwatywy,
pęknięcie prezerwatywy, kontakt z krwią, nasieniem, śluzem pochwowym, preejakulatem,
zakłucie lub zacięcie ostrym narzędziem, na którym mogła być zakażona krew), należy jak
najprędzej zgłosić się do poradni poekspozycyjnej lub izby przyjęć szpitala zakaźnego. Tam
specjalista chorób zakaźnych dokona analizy ryzyka zdarzenia i w razie konieczności ma
możliwość profilaktycznego podawania leków antyretrowirusowych. Leki te nie chronią w
100 proc. przed zakażeniem HIV, ale jeśli w konkretnym przypadku ryzyko zakażenia jest
istotnie zwiększone, przyjmowanie przez 28 dni leków antyretrowirusowych może je
znacząco zmniejszyć. Najlepszy okres, w którym należy zgłosić się po poradę to 12 godzin od
ekspozycji – mówi dr Bartosz Szetela z Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W czasie wakacji jednak kontakt z odpowiednią przychodnią w czasie 12 godzin od
ryzykownego zachowania może być utrudniony. Co wtedy? Eksperci radzą, żeby przede
13
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wszystkim nie wpadać w panikę, a potem jak najszybciej wykonać test w kierunku HIV.
Wynik pozytywny nie jest wyrokiem. Dzięki nowoczesnym lekom z HIV mnożna żyć wiele
lat14.
INNE
Polscy naukowcy piszą pracę o szczepionce przeciw HIV
W ramach porozumienia o współpracy naukowej, które zostało podpisane między
Dolnym Śląskiem i Alzacją, pracownicy Politechniki Wrocławskiej wspólnie z Francuzami,
zajmują się trzema różnymi polami badawczymi, a wśród nich nowymi lekami i nowymi
sposobami leczenia, polegającymi m.in. na wprowadzeniu do organizmu pacjenta milion razy
cieńszych od włosa nanokryształów, które są nośnikami leków transportowanych
bezpośrednio w chore miejsce. Obecnie wrocławscy doktoranci w Strasburgu piszą prace o
nowej terapii przeciwrakowej i o szczepionce przeciwko HIV15.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w lipcu 2011 roku
1. Augustyn Aneta. Więcej współpracy z Alzacją. Gazeta Wyborcza-Wrocław z dnia
05.07.2011r.
2. Bednarczyk Miłosz. Lekarstwo na AIDS powstanie w Lublinie? Dziennik Wschodni z dnia
22.07.2011r.
3. Bednarz Iza. Moda na męski seks. Echo Dnia z dnia 11.07.2011r.
4. Boceprewir – nowy lek w WZW typu C. Gabinet Prywatny z dnia 01.07.2011r.
5. Darmowe testy na HIV. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 06.07.2011r.
6. Darmowe testy na HIV. Życie Warszawy z dnia 06.07.2011r.
7. Folkman Anna. Ryzykowałeś? Lepiej się zbadaj. Głos Szczeciński z dnia 05.07.2011r.
8. Gołębiowska Marta. HIV straszy wrocławian. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia
23.07.2011r.
9. Grzelak Agnieszka. AIDS stał się choroba przewlekłą. Polska – Głos Wielkopolski (dodatek:
Weekend) z dnia 02.07.2011r.
10. Gryszkiewicz Rafał. Pozytywnie otwarci. Służba Zdrowia z dnia 04.07.2011r.
11. Grzelak Agnieszka. Jak zapobiec ryzyku zakażenia HIV? Polska – Głos Wielkopolski z dnia
11.07.2011r.
12. Grzelak Agnieszka. Jak zapobiec ryzyku zakażenia HIV? Polska – Dziennik Łódzki (dodatek:
Na Zdrowie) z dnia 09.07.2011r.
13. Jak chronić się przed HIV? Dziennik Polski (dodatek: Pejzaż) z dnia 09.07.2011r.
14. Janik Anna. Przybywa zakażeń wirusem HIV. Nowiny z dnia 27.07.2011r.
15. Jasińska Anna. Przybywa nosicieli HIV. Dziennik Wschodni z dnia 30.07.2011r.
16. Kaczmarska Zuzanna. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 24.07.2011r.
17. Koziołek Karolina. Coraz więcej przypadków HIV w regionie. Polska - Głos Wielkopolski z
dnia 12.07.2011r.
18. Krawczyk Wiesława. HIV- bać się czy nie? Tygodnik Ciechanowski z dnia 19.07.2011r.
19. Krzyszkowska Renata. HIV- ryzyko nie minęło. Przewodnik Katolicki z dnia 10.07.2011r.
20. Moraniec Anna. Nie zakażaj innych. Zbadaj się. Super Nowości z dnia 27.07.2011r.
21. Moskal Wojciech. Leki przeciwwirusowe chronią przed zakażeniem HIV. Gazeta Wyborcza z
dnia 14.07.2011r.
22. Orlewska Danuta. Choroba wieku dziecięcego. Dziennik Polski (dodatek: Pejzaż) z dnia
02.07.2011r.
23. 70 proc. osób z HIV nie wie o swoim zakażeniu. Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta
Prawna) z dnia 26.07.2011r.
24. Wojtasiński Zbigniew. Więcej Polaków zakażonych HIV. Gazeta Wyborcza-Częstochowa z
dnia 09.07.2011r.
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25. Zrób test na HIV! Tygodnik Wałbrzyski (dodatek: Dodatek) z dnia 18.07.2011r.
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