Raport nr 8/2011
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w sierpniu 2011 roku.

WPROWADZENIE
Dominującym tematem w sierpniowych doniesieniach dotyczących HIV/AIDS była
trwająca kampania „Zrób test na HIV”. Pisano o niej w prasie ogólnopolskiej, szczególnie zaś
dużo miejsca poświęciły jej lokalne dzienniki. Dziennikarze, głosami ekspertów, apelowali o
odpowiedzialne postawy wobec zagrożeń, jakie niosą ze sobą ryzykowne zachowania
seksualne, podawali statystyki dotyczące zakażeń w poszczególnych regionach, a nade
wszystko propagowali testowanie w kierunku HIV, informując jednocześnie o miejscach,
gdzie takie testy można wykonać.
Ważnym wydarzeniem stał się przeszczep wątroby, który po raz pierwszy w naszym
kraju wykonano u osoby zakażonej HIV. W tematyce medycznej odnotowano też
opracowanie metody, która za pomocą zmodyfikowanego wirusa (potrafi on w organizmie
lokalizować komórki zakażone HIV i łączyć się z nimi) pozwala na skuteczniejsze niż
dotychczas eliminowanie HIV. Informowano także o nowych nadziejach na szczepionkę
związanych z odkryciem 17 przeciwciał, które mogą unieszkodliwić wirusa.
Jeden z dzienników przypomniał międzynarodową konferencję na temat AIDS, która
w lipcu zgromadziła w Rzymie 6 tysięcy naukowców i przedstawicieli różnych organizacji
działających w obszarze walki z HIV/AIDS.
Ogółem w sierpniowej prasie związanej z HIV/AIDS w 20 tytułach gazet i czasopism
ukazało się 30 publikacji poruszających różne aspekty tej problematyki. Większość z nich
dotyczyła kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS i ukazała się w prasie
lokalnej. Dwa największe dzienniki (Polska, Gazeta Wyborcza), w których znalazło się
najwięcej informacji z tego zakresu – odpowiednio 6 i 3 – drukowały je w swoich lokalnych
wydaniach. Pozostałe tytuły, w których ukazało się więcej niż jedno doniesienie o HIV/AIDS
to: Newsweek ( 2 publikacje), Rzeczpospolita (2), Express Bydgoski (2).
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EPIDEMIOLOGIA
Walka z wirusem wciąż trwa
Choć od momentu wykrycia HIV minęło już 30 lat, to do tej pory naukowcom nie
udało się wynaleźć szczepionki przeciwko temu wirusowi czy leku, który definitywnie byłby
w stanie go zniszczyć. Choć zakażenie HIV jest już chorobą przewlekłą, którą lekarze
kontrolują, to nadal nie jest w pełni uleczalne.
Prof. Andrzej Gładysz z Akademii Medycznej we Wrocławiu, znając doświadczenia
ze szczepionką, nad którą pracowano w Tajlandii i sprawdziła się w 40. proc., jest pesymistą.
Kiedyś mówił, że to kwestia 5-10 lat, od tej pory minęło 15 lat, a szczepionki wciąż nie ma.
Najpewniejszym sposobem na uniknięcie zakażenia jest nadal prewencja. W Polsce
nie jest łatwo dotrzeć z edukacją i profilaktyką do wszystkich grup społecznych. Pokutuje
pogląd, że HIV mogą się zakazić osoby z określonych grup społecznych, tj. narkomani,
homoseksualiści czy kobiety sprzedające usługi seksualne. Reszta społeczeństwa uważa, że
problem ich nie dotyczy. A to nieprawda, bo lawinowo wzrasta liczba zakażeń wśród osób
heteroseksualnych.
Zmienia się także oblicze epidemii. Wcześniej najwięcej zakażeń było wśród osób
przyjmujących środki psychoaktywne, teraz dominują zakażenia przez kontakty seksualne.
Znacznie (do około 30 proc.) wzrósł odsetek zakażonych kobiet. Jeśli chodzi o grupę
wiekową, to najwięcej zakażeń jest wśród osób w wieku od 30 do 39 lat. W drugiej grupie
wiekowej o dużej liczbie zakażeń są osoby między 20 a 29 rokiem życia. Wcześniej więcej
zakażeń notowano wśród nastolatków.
Najłatwiej z edukacją dotrzeć do młodzieży – uważają eksperci – i to właśnie
młodzież ma najlepszą wiedzę w dziedzinie zapobiegania zakażeniom. Najtrudniej dotrzeć do
dojrzałych, heteroseksualnych osób, dlatego zakażeni 40 – 50. latkowie późno trafiają pod
opiekę lekarza. 1
Na południu USA wskaźnik zakażeń HIV dużo wyższy niż w pozostałych rejonach kraju
Kiedy 30 lat temu w USA wybuchła epidemia AIDS, problem ten dotyczył głównie
wielkich miast, takich jak Nowy Jork, San Francisco i Los Angeles. Dzisiaj, według Centers
for Diesease Control and Prevention, stany Nowy Jork i Kalifornia nadal przodują w
statystykach, mając ponad 150 tys. osób chorych na AIDS. W ostatnich latach wirus
niezwykle szybko zaczął się rozprzestrzeniać na południu USA, w tym na terenach wiejskich.
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Mieszkańcy 16 stanów i Dystryktu Kolumbii, zaliczanych do amerykańskiego Południa,
stanowią 37 proc. ogółu ludności kraju, a mimo to w 2009 roku wykryto tam ponad połowę z
45 tys. nowych przypadków zakażenia HIV w całych Stanach Zjednoczonych. Ponadto
Południe ma najwyższy wskaźnik infekcji i zgonów z powodu AIDS. Ta dysproporcja
niepokoi federalną służbę zdrowia, gdyż dowodzi nieskuteczności podejmowanych
dotychczas wysiłków na rzecz zwalczania choroby. Biorąc pod uwagę wiedzę na temat dróg
przenoszenia wirusa, metod zapobiegania zakażeniom, liczba nowych zachorowań powinna
szybko maleć. Wpływ na spadek liczby zgonów powinna mieć także skojarzona terapia
hamująca postęp choroby, która jest dostępna od 1996 roku, a stanowe AIDS Drug Assistance
Programs od 1987 roku zapewniają najuboższym pokrycie kosztów opieki zdrowotnej.
Badania pokazują, że te nieprzychylne dla Południa statystyki wywołuje kilka
powiązanych ze sobą czynników, m.in. ubóstwo, względy kulturowe i uprzedzania. Obecnie
kilka stanów w tej części kraju stara się wykorzystać te ustalenia do opracowania skutecznych
programów zapobiegawczych.
Do poprawy sytuacji może przyczynić się zwiększenie środków finansowych na walkę
z AIDS, choć wiadomo, że przy obecnych cięciach budżetowych (także na program
Medicaid) osoby najbardziej potrzebujące pomocy uzyskają ją w niewystarczającym zakresie.
W 2010 roku administracja prezydenta Obamy ogłosiła krajowy plan strategiczny, który ma
umożliwić ograniczenie zakażeń HIV w najbardziej zagrożonych rejonach, w tym na
Południu, a w lutym 2011 roku potwierdzono zwiększenie puli środków na walkę z HIV. To
wszystko jednak nie wystarczy do ograniczenia zakażeń. Same stany muszą wprowadzać
innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do spadku zakażeń HIV. Do priorytetów
należą: edukacja seksualna i przebadanie młodzieży pod kątem obecności przeciwciał antyHIV.2
ASPEKTY MEDYCZNE
Pierwszy przeszczep u pacjenta zakażonego HIV
Na początku sierpnia w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
szpitala im. Banacha w Warszawie po raz pierwszy zespół lekarzy pod kierownictwem prof.
Marka Krawczyka, dokonał przeszczepu wątroby u pacjenta zakażonego HIV. Jest nim 20.
letni warszawianin, który od roku wiedział, że jest zakażony.
Do tej pory transplantolodzy nie wykonywali takich operacji, ponieważ obawiano się,
że leki immunosupresyjne, które muszą przyjmować osoby po przeszczepie, spowodowałyby
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u osoby zakażonej HIV namnażanie wirusa, a w efekcie śmierć pacjenta. Dziś, dzięki
nowoczesnym lekom przeciwwirusowym, dzięki którym nie dochodzi do uszkodzenia układu
immunologicznego, udało się znacznie przedłużyć życie pacjentów z HIV, możliwe więc
stało się leczenie innych chorób u osób żyjących z HIV. 3
Rośnie nadzieja na szczepionkę
Naukowcy pracujący w ramach International AIDS Vaccine Initiative (JAVI) odkryli
17 przeciwciał, które mogą unieszkodliwić wirusa HIV. Przeciwciała to cząsteczki łączące się
patogenami i znakujące je dla układu odpornościowego jako cele do zniszczenia.
Zdaniem uczonych niektóre z tych przeciwciał działają od 10 do 100 razy silniej niż
dotychczas odkryte. To daje szansę na opracowanie silnie działającej szczepionki. Jeden z
autorów odkrycia, prof. Dennis Burton, tłumaczy, że ze względu na niezwykłe zróżnicowanie
HIV skuteczna szczepionka musi mieć szerokie spektrum działania. 4
Wirusem w wirus
Pin Wang, badacz z Southern California University Verbi School of Engineering, wraz
z zespołem uczonych z tej samej uczelni opracowali metodę pozwalającą na skuteczniejsze
niż dotychczas eliminowanie wirusa HIV. Uczonym udało się stworzyć wirusa zwalczającego
wirusy.
Badacze z USC stworzyli zmodyfikowanego wirusa, który potrafi w organizmie
lokalizować komórki zakażone HIV i łączyć się z nimi. W ten sposób komórka z
„doklejonym” wirusem staje się łatwiej rozpoznawalna, co umożliwia podziałanie na nią
lekiem przeciwwirusowym bez uszkodzenia otaczających ją zdrowych komórek. Wang mówi,
że wyizolowanie zakażonych komórek oznacza przynajmniej częściowe rozwiązanie
problemu. Chodzi o to, aby uniknąć przypadkowych ofiar, którymi w walce z wirusami
byłyby zdrowe, niezainfekowane komórki organizmu.
Stworzony przez zespół Wanga wirus nosi nazwę lentiviral wektor, czyli „wskaźnik
lentiwirusowy”, a jego zadaniem jest oznaczenie celu. Problemem w takich chorobach jak
zakażenie HIV (podobnie jak w przypadku nowotworów) nie jest opracowanie lekarstwa
niszczącego chore komórki, lecz uniknięcie zniszczenia komórek zdrowych. W obu
przypadkach układ immunologiczny nie radzi sobie z odróżnieniem komórek zainfekowanych
od zdrowych i w efekcie samo użycie lekarstwa może być równie zabójcze jak działanie
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choroby. Sposobem mają być wskaźniki wirusowe Wanga. Zdaniem uczonego metoda ta
pozwala osiągnąć skuteczność, jakiej nie zapewniają same leki.
Metoda jest we wczesnej fazie badań. W tych dotychczas przeprowadzonych
zastosowanie wektorów wirusowych sprawiło, że udało się zniszczyć ok. 35 proc. komórek
zakażonych HIV, bez niszczenia zdrowych. Nie jest to na pewno jeszcze imponujący wynik,
lecz uczony twierdzi, że jeśli nowa metoda okaże się na tyle bezpieczna i skuteczna, by
zastosować ją u ludzi, można będzie ponawiać proces znakowania komórek, zwielokrotniając
jej skuteczność. Na razie następnym krokiem będzie przeprowadzenie badań z udziałem
myszy. 5
KAMPANIA „ZRÓB TEST NA HIV”
Wciąż za mało osób zgłasza się na badania. Największym ”grzechem” Polaków jest
brak odniesienia ryzyka zakażenia HIV do własnej osoby. Mamy też małą potrzebę poznania
własnego statusu serologicznego. Dlatego lekarze apelują: badajmy się! Słaba zgłaszalność na
badania przesiewowe jest największym problemem, z którym się borykamy - mówi Anna
Marzec – Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Wiele osób trafia do lekarzy
już z pełnoobjawowym AIDS, a wtedy leczenie jest znacznie mniej skuteczne. Tymczasem
leczenie zdiagnozowanego HIV jest bezpłatne i mimo że nie potrafimy jeszcze pokonać
choroby, możemy zapewnić osobie zakażonej długie życie. W przypadku zakażeń wirusem
HIV największe znaczenie ma wczesna diagnostyka. Gdyby chorzy byli wcześniej
zdiagnozowani, mielibyśmy mniej przypadków śmiertelnych. Leczenie AIDS w naszym kraju
jest już bowiem na bardzo wysokim poziomie – dodaje Anna Marzec- Bogusławska.6

Lubelszczyzna
Co roku lekarze w Polsce diagnozują setki nowych przypadków zakażeń HIV.
Lubelszczyzna nie jest wyjątkiem. W 2010 roku w woj. lubelskim wykryto 16 nowych
przypadków zakażenia HIV i 8 przypadków zachorowań na AIDS. W pierwszym półroczu
tego roku zarejestrowano już 17 przypadków zakażeń HIV i 3 zachorowania na AIDS, a jedna
osoba zmarła.
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Lubelska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ramach kampanii
zachęca wszystkie osoby aktywne seksualnie do testowania w kierunku HIV i wskazuje
miejsca, gdzie badania można wykonać. Specjaliści dyżurują przy punkcie pobrań Szpitala
im. Jana Bożego w Lublinie oraz przy Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień MONAR w
Puławach. W Chełmie test można przeprowadzić w Laboratorium Analitycznym
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
Czy chociaż raz w życiu zmieniłeś partnera seksualnego? Czy spożycie alkoholu lub
narkotyków było powodem utraty kontroli nad własnym zachowaniem? Czy miałeś
przypadkowy kontakt seksualny? Czy przyjmowałeś narkotyki drogą dożylną? Jeżeli na
którekolwiek z pytań odpowiedź brzmi twierdząco, to jak najszybciej należy zrobić test w
kierunku HIV – zachęcają eksperci.
Zrobienie testu jest jedyną możliwością określenia swojego statusu serologicznego.
Jeżeli aż 70 proc. Polaków nie wie o swoim zakażeniu, to dowód także na to¸ że Polacy nie
dysponują wiedzą nie tylko na temat wirusa, ale także miejsc, gdzie można się przebadać albo
porozmawiać z doradcą. Jedynie co dwudziesta osoba między 18 a 39 rokiem życia wie
dokładnie, kiedy i gdzie udać się do punktu konsultacyjnego – wynika z badań
przeprowadzonych przez TSN OBOP.7

woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie
W województwie podlaskim badania w kierunku HIV wykonać można w
następujących punktach diagnostyczno-konsultacyjnych: PKD przy Ośrodku DiagnostycznoBadawczymh Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku i PKD przy Poradni
Dermatologiczno-Wenerologicznej Szpitala Wojskowego w Ełku.
W województwie podlaskim od stycznia do maja br. zakażenie HIV stwierdzono u 7
osób, AIDS u 6, dwie osoby zmarły. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim HIV
potwierdzono u 12 osób, a zachorowanie na AIDS u 8. Te dane nie potwierdzają rzeczywistej
liczby zachorowań. Ciągle dużo osób podejmujących ryzykowne zachowania nie
przeprowadza testów w kierunku HIV. Miejmy nadzieję, że kampania „Zrób test na HIV”
zmobilizuje wiele osób do jego wykonania.
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woj. śląskie
Kampania pod hasłem „Zrób test na HIV” przygotowana przez Krajowe Centrum ds.
AIDS promuje wykonywanie testów w kierunku HIV. Testy w punktach diagnostycznokonsultacyjnych można wykonywać bezpłatnie i anonimowo. Na Śląsku funkcjonują dwa
punkty PKD: w Chorzowie i Częstochowie. W każdym z nich można zrobić test i spotkać się
z doradcą, który wytłumaczy jego przebieg, wyjaśni, jak zinterpretować wynik i oszacuje
ryzyko zagrożenia zakażeniem. Towarzyszy on badanemu przy otrzymaniu wyniku, na
bieżąco wyjaśnia jego znaczenie, a kiedy wynik okazuje się dodatni radzi, jakie działania
podjąć. Rozmowa jest także bezpłatna i anonimowa.9

Elbląg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu także włączyła się w
ogólnopolską kampanię. Jej dyrektor, Marek Jarosz, informuje, że testy w kierunku HIV
można za niewielką opłatą zrobić w Elblągu w trzech miejscach: w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym, w szpitalu na ulicy Komeńskiego oraz w laboratorium na Nowowiejskiej. Koszt
badania to 32 zł. Istnieje też możliwość uzyskania skierowania na bezpłatne badanie od
lekarza rodzinnego. Wiele niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej
stacji – dodaje.
Dyrektor podkreśla, że lato to czas wyjazdów, biwaków, kiedy bardzo często przez
własną nieuwagę i brak odpowiedzialności, szczególnie młodzi ludzie narażeni są na
zakażenie. Jeżeli więc ktokolwiek poprzez własne zachowanie podejmował ryzyko związane
z zakażeniem HIV, powinien jak najszybciej wykonać test w kierunku HIV.10
Małopolska
Według danych Państwowego Zakładu Higieny w zeszłym roku w województwie
małopolskim wykryto 31 przypadków zakażenia HIV. W tym roku do końca maja lekarze
zdiagnozowali 27 osób HIV plus. Tylko w lipcu zarejestrowano 12 nowych przypadków.
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W Małopolsce bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w krakowskim Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Bronowickiej. Punkt zapewnia poradnictwo zarówno
przed jak i po teście.11
Bydgoszcz
Urząd Marszałkowski zaangażował się w kampanię „Zrób test na HIV” i wspiera
działalność punktów konsultacyjno –diagnostycznych, które bezpłatnie i anonimowo
wykonują testy w kierunku HIV. Punkty prowadzone są przez Stowarzyszenie Wolontariuszy
„Razem. W Bydgoszczy testy wykonać można w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej przy ul. Kujawskiej. 12
woj. łódzkie
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny województwo łódzkie znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę osób
zakażonych HIV. W ubiegłym roku wykryto 42 przypadki zakażeń. W tym roku do końca
maja stwierdzono HIV u 23 osób. U 11 lekarze zdiagnozowali pełnoobjawowe AIDS, a 2
osoby zmarły z powodu choroby.
W grupie zakażonych najwięcej jest osób w wieku od 25 do 29 lat. Dużą grupę
stanowią też eksperymentatorzy seksualni i ludzie, którzy wracają z zagranicznych wycieczek
do krajów, w których rośnie liczba zakażeń – mówi Zbigniew Solarz, rzecznik łódzkiego
sanepidu. Najczęściej zakażają się młodzi mężczyźni, którzy nie skończyli 30 lat. Tak było w
przypadku łodzian, którzy spędzali wakacje w Tajlandii. Miesiąc po podróży czterej
mężczyźni zgłosili się do PKD, aby wykonać test w kierunku HIV. Trzech z nich miało wynik
pozytywny.
W Łódzkiem działa jeden punkt konsultacyjno-diagnostyczny wykonujący bezpłatnie i
anonimowo testy w kierunku HIV. PKD działa przy poradni nabytych niedoborów
odpornościowych w przychodni specjalistycznej szpitala im. Biegańskiego (ul. Kniaziewicza
1/5). Rocznie w województwie robi się około 1600 testów przesiewowych.
Prof. Daniela Dworniak, wojewódzki konsultant chorób zakaźnych i ordynator
oddziału zakaźnego w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi mówi, że testy są bardzo proste,
anonimowe i bezpłatne. Krew pobrana od pacjenta kierowana jest do analizy i po kilku
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godzinach jest już wynik. Jeżeli test dał wynik pozytywny, przeprowadza się test
potwierdzający. Jeśli wynik się potwierdza, pacjent rozpoczyna leczenie. W tym roku w
Łodzi wykonano 20 takich badań.13

WYDARZENIA
Konferencja w Rzymie
Sześć

tysięcy

ekspertów

ze

129

państw

i

przedstawiciele

organizacji

międzynarodowych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji na temat AIDS, która w
lipcu odbyła się w Rzymie. Organizatorem obrad było International AIDS Society.
Pomimo

uświadamiających akcji,

zwiększenia dostępu do

badań i

coraz

skuteczniejszych terapii, co 6 sekund jedna osoba na świecie zakaża się HIV. Codziennie
przybywa na świecie około 7 tysięcy nowo zakażonych osób, w tym tysiąc dzieci.
Podczas gdy 15 lat temu na podobnej wielkiej konferencji w Vancouver w Kanadzie
poinformowano o pojawieniu się pionierskich leków pomagających przeżyć, rzymskie obrady
poświęcone były metodom terapii. Na konferencji naukowcy zastanawiali się nad tym, co dziś
świat nauki oferuje zdrowym i żyjącym z HIV/AIDS. Prof. Iwona Mozer – Lisewska,
kierownik Katedry i Klinik Chorób Zakaźnych w Poznaniu i wojewódzki konsultant w tej
dziadzienie, uczestniczka rzymskiego spotkania mówi, że przede wszystkim dąży się do tego,
aby zminimalizować liczbę zażywanych leków, aby były one skuteczniejsze, miały mniej
działań ubocznych i nie wchodziły w interakcję z innymi lekami.
Badacze dążą do opracowania takiego leczenia, które walcząc z HIV, nie będzie
groziło powikłaniami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi. Nie ma leków w stu
procentach bezpiecznych, bywają jednak takie, których skutki uboczne mogą być tak groźne
jak samo zakażenie.
Prof. Mozer –Lisewska mówi, że wśród zakażonych przybywa ludzi młodych i bardzo
młodych. Przerażenie budzi lekkomyślność młodych osób, które często zmieniają partnerów i
nie zabezpieczają się prezerwatywą. Sami zaś rodzice nie rozmawiają z dziećmi na te tematy,
lekceważąc często problem. Również w szkole młodzi ludzie nie otrzymują wsparcia w tej
dziedzinie.
13
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Epidemia wciąż jednak nie zna granic, a w krajach za wschodnią granicą liczba
nowych zakażeń wciąż rośnie. Rzymskie spotkanie ekspertów nie przyniosło obietnicy
szczepionki przeciw HIV, nie było też obietnicy cudownego leku na AIDS.14

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w sierpniu 2011 roku
1. Barczykowska Joanna. Łodzianie zakazili się HIV w Tajlandii. Polska – Dziennik Łódzki
z dnia 11.08.2011r.
2. Barczykowska Joanna. 70 proc. zakażonych wirusem HIV w Łódzkiem nie wie o tym.
Polska – Dziennik Łódzki z dnia 11.08.2011r.
3. Barczykowska Joanna. Wiemy o ryzyku zakażenia, ale nie odnosimy go do siebie. Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 11.08.2011r.
4. Bochniewska Beata. Nie daj szansy wirusowi. Kropka TV z dnia 09.08.2011r.
5. Fajge Monika. Nie zwlekaj, zrób test na obecność HIV. Polska – Kurier Lubelski z dnia
20.08.2011r.
6. Jak można się ustrzec przed zarażeniem HIV? Echo Miasta – Warszawa z dnia
18.08.2011r.
7. Kaczmarek Anna. Coraz więcej zakażonych. Rynek Zdrowia z dnia 01.07.2011r.
8. Mazurek Maria, Barczykowska Joanna. W lipcu najwięcej zakażeń HIV było w
Małopolsce. Polska –Gazeta Krakowska z dnia 11.08.2011r.
9. Nowicki Maciej. Czy to koniec władców świata? Newsweek z dnia 21.08.20011r.
10. Omachel Radosław Narkotyki do sklepów. Newsweek z dnia 8.08.2011r.
11. Pawlicka Danuta. Nie ma cudownego leku na AIDS. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
11.08.2011r.
12. Pierwszy taki przeszczep wątroby. Gazeta Pomorska z dnia 26.08.2011r.
13. Pochrzęst – Motyczyńska Agnieszka. Pierwszy przeszczep u osoby z HIV. Gazeta
Wyborcza z dnia 26.08.2011r.
14. Przeciwciała AIDS. Rzeczpospolita z dnia 20.08.2011r.
15. Przeszczep wątroby u chorego z HIV. Rzeczpospolita – Warszawa z dnia 26.08.2011r.
16. Przeszczep wątroby u chorego z HIV. Życie Warszawy z dnia 26.08.2011r.
17. Szczepaniak Sylwia. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 21.08.2011r.
18. Szypniewski Michał. Lepiej nie zwlekaj, tylko się zbadaj. Dziennik Elbląski z dnia
25.08.2011r.
19. Ścios Aleksander. Otwórzcie drzwi Putinowi! Sukces polskiej rezydencji. Warszawska
14
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Gazeta z dnia 05.08.2011r.
20. Tereszkiewicz Grzegorz. Niezbędne informacje. Nowiny z dnia 01.08.2011r.
21. Test na życie. Gwarek z dnia 23.08.2011r.
22. Ufnal Marlena. Polacy nie wiedzą, czy są zakażeni. Gazeta Wyborcza-Lublin z dnia
20.08.2011r.
23. W skrócie. Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz z dnia 06.08.2011r.
24. Walewski Paweł. Każdemu może się przytrafić. Polityka z dnia 31.08.2011r.
25. Wapner Jessica. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Świat Nauki z dnia 01.07.2011r.
26. Wirusem w wirusa. Gazeta Polska z dnia 24.08.2011r.
27. Zrób darmowy test na HIV. Super Tydzień Chełmski z dnia 08.08.2011r.
28. Zrób test na HIV. Express Bydgoski z dnia 06.08.2011r.
29. Zrób test na HIV. Express Bydgoski z dnia 05.08.2011r.
30. Zrób test na HIV – wiedza ratuje życie. Gazeta Współczesna z dnia 12.08.20011r.
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