Raport nr 11/2011
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w listopadzie 2011 roku.
WPROWADZENIE
W listopadowej prasie dotyczącej problematyki HIV/AIDS w dużej mierze
pobrzmiewały już echa zbliżającego się Światowego Dnia AIDS. Publikacje w większości
dotyczyły trwającej kampanii „Zrób test na HIV”. Wiele na ten temat pisano zarówno w
dziennikach ogólnopolskich, jak i regionalnych. Podawano ważne informacje na temat
HIV/AIDS, wśród których najistotniejsze dotyczyły dróg zakażenia i sposobów zapobiegania
zakażeniu HIV, miejsc, gdzie można wykonać test na HIV i danych epidemiologicznych
obrazujących HIV/AIDS na świecie, w Polsce i w poszczególnych rejonach kraju.
Warto zwrócić uwagę na dwie rozmowy na temat aktualnego stanu dokonań
naukowych po 30 latach walki z AIDS: z prof. Andrzejem Gładyszem, specjalistą ds. AIDS z
Akademii Medycznej we Wrocławiu o dotychczasowych wynikach prac nad szczepionkami
przeciw HIV1 oraz z dr. n.med. Aleksandrem Garlickim, kierownikiem Katedry Chorób
Zakaźnych Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego o możliwościach i szansach,
jakie daje nowoczesna terapia ARV2. Lekarz Marcin Wełnicki pisze o roli przestrzegania
zaleceń w leczeniu zakażeń HIV i dowodzi, że zarówno edukacja chorego, jak i sam proces
leczniczy muszą być postrzegane jako ciągły proces i dostosowane do zmian w życiu i stanie
zdrowia pacjenta.3
Magazyn THINKTANK zawiera publikację, w której opisano kontrowersyjną
strategię narkotykową prowadzoną w Szwajcarii, państwie, gdzie społeczne koszty
narkomanii były w pewnym momencie bardzo wysokie. Sięgnięto tam wówczas po
nietypowe metody, które po blisko 20 latach od ich wprowadzenia, okazały się słusznym
krokiem. 4 Newsweek natomiast publikuje wyniki tegorocznego raportu prof. Zbigniewa
Izdebskiego „Seksualność Polaków 2011”, z którego wynika m.in. że co piąty Polak i co
ósma Polka nie dochowali wierności partnerowi. 5
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Ogółem w listopadzie w 20 tytułach gazet i czasopism ukazało się 28 publikacji
związanych z różnymi aspektami HIV/AIDS. Tylko pięć tytułów drukowało więcej niż jedną
informację na ten temat.
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w listopadzie 2011 roku
Miejsce

Tytuł

Ilość publikacji

1.

Gazeta Wyborcza*

4

2.

Rzeczpospolita

3

3.

Polska*

2

4.

Tygodnik Rolniczy 2

5.

Newsweek

2

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska

EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS na świecie
UNAIDS (organizacja stworzona w ramach ONZ do przeciwdziałania epidemii
HIV/AIDS) we wstępie do raportu, który zawiera najnowsze dane o jednej z najgroźniejszych
epidemii ostatnich dziesięcioleci podaje, że liczba nowych infekcji od schyłku lat 90.
regularnie spada, a w ciągu kilku ostatnich lat rejestrowanych jest coraz mniej zgonów z
powodu AIDS – ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie terapii ARV. Z każdym
rokiem odnotowuje się mniej nowych zakażeń, a mimo to osób żyjących z HIV jest ciągle
dużo. Wyraźne ograniczenie śmiertelności spowodowało, że liczba zakażonych HIV wzrosła.
Z powodu AIDS od wybuchu epidemii do dziś zmarło ponad 25 milionów ludzi. W 2008 r. na
całym świecie z HIV żyło ok. 33,4 mln ludzi, w tym 2 miliony dzieci poniżej 15 roku życia.
W roku 2010 zakażonych było ok. 34 mln. Liczba ta zwiększyła się, głównie za sprawą
szerszego dostępu do leczenia, które ratuje życie – czytamy w raporcie. Regionem najbardziej
dotkniętym jest Afryka Subsaharyjska, gdzie żyje 68 proc. wszystkich zakażonych HIV.6
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ASPEKTY MEDYCZNE
Koniec epidemii?
Walka z HIV/AIDS trwa już ponad 30 lat i wciąż w laboratoriach całego świata
prowadzi się prace nad znalezieniem skutecznej broni, która całkowicie zniszczy wirusa.
Kiedy w latach 80. ubiegłego wieku pojawił się HIV, naukowcy nie wiedzieli, jak go
zniszczyć. Dopiero po kilkunastu latach od wybuchu epidemii, w 1987 roku pojawił się na
rynku pierwszy lek antyretrowirusowy. Dziś jest ich już kilkadziesiąt. Terapia ARV nie tylko
hamuje namnażanie wirusa, ale zapobiega też powstawaniu mutacji opornych na działanie
leku. Dzięki niej choroba AIDS przestała być śmiertelna, a stała się przewlekła. Obecnie jest
już dostępna trzecia generacja leków, dzięki którym terapia jest o wiele lepiej tolerowana
przez pacjenta, daje mniej skutków ubocznych i pozwala mu przeżyć wiele lat.
Naukowcom marzy się jednak, aby leki antyretrowirusowe ostatecznie pokonały
epidemię. W ostatnich latach prowadzono badania, które po raz pierwszy pokazały, że leki
ARV zatrzymują rozprzestrzenianie się wirusa.
Pierwsza metoda, zwana profilaktyką przedekspozycyjną (PrEP) polega na podaniu
niewielkich dawek leku antyretrowirusowego osobom niezakażonym, które podczas
uprawiania seksu narażone są na zakażenie HIV. Dwa niezależne zespoły, które testowały tę
metodę w Afryce wykazały, że stały poziom ARV we krwi zabija wirusa, zanim wywoła on
infekcję. Tym samym zabezpiecza organizm przed rozwojem choroby. Terapia okazała się
skuteczna, choć daleko jej jeszcze do ideału. Preparaty nie eliminowały bowiem całkowicie
zakażenia, ale zmniejszały ryzyko o 63-68 proc. u kobiet i mężczyzn. Podstawowym
warunkiem jest jednak wysoki, blisko 100-proc. poziom adherencji.
Drugą metodę walki z rozprzestrzenianiem HIV/AIDS nazwano leczeniem
prewencyjnym. Chodzi w niej o to, aby osobom zakażonym podać leki tak wcześnie, jak to
tylko możliwe – aby wirus zniszczył jak najmniej białych krwinek. Zakażonym podawano
leki antyretrowirusowe, zanim poziom leukocytów spadł poniżej 350 na mikrolitr krwi.
Dzięki temu udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV na niezakażonych partnerów lub
partnerki aż w 96 proc. przypadków. Tak wykazało badanie, którym objęto prawie,1,8 tys.
heteroseksualnych par z 13 krajów. Obie metody, mimo różnych wątpliwości, uznano za
niezwykle obiecujące.
Coraz więcej pozytywnych sygnałów dochodzi z laboratoriów, w których naukowcy,
praktycznie od początku epidemii, pracują nad stworzeniem szczepionki przeciw HIV. Choć
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na tym polu do tej pory nie było sukcesu, wydaje się, że obecnie na dobrej drodze do jego
osiągnięcia są dwa zespoły uczonych.
Eksperci z biotechnologicznej firmy Seek w Londynie ogłosili w lipcu tego roku, że
ich szczepionka zmniejszyła o 90 proc. poziom wirusa we krwi u 55 zakażonych. Podobny
efekt uzyskali naukowcy z Hiszpańskiej Najwyższej Rady Badań Naukowych (CSIC). U 90
proc. ochotników, którym podano szczepionkę o nazwie MVA-B, rozwinęła się pełna
odpowiedź immunologiczna. 7
HIV/AIDS – podstawowa wiedza
W związku z trwającą kampanią w prasie podawano podstawowe informacje na temat
HIV/AIDS. Mając świadomość, że wiedza Polaków na ten temat jest wciąż niewystarczająca,
wydaje się, że informacji tych nigdy nie jest za dużo, szczególnie jeśli drukowane są w
Tygodniku Rolniczym docierającym do osób zamieszkujących polską wieś, gdzie - jak
powszechnie wiadomo - temat HIV/AIDS jest wciąż tematem tabu.
AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności - ma historię dłuższą niż ta liczona od
początku epidemii w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Źródłem zakażenia był
najprawdopodobniej gatunek szympansa zamieszkujący zachodnią Afrykę. Obecny u małp
wirus upośledzający odporność (SIV) został przeniesiony na ludzi podczas polowań, kiedy
łatwo było o kontakt z zakażoną krwią. W ludzkim ciele zwierzęcy SIV zmutował w ludzki
HIV. Podejrzewa się, że mogło to nastąpić pod koniec XIX wieku.
HIV – ludzki wirus niedoboru odporności - jest wirusem podobnym do tych, które
wywołują sezonową grypę. Podobnym, ale nie takim samym, ponieważ ludzki system
odpornościowy nie potrafi wyeliminować go z organizmu tak, jak czyni to z większością
wirusów. Ciągle nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. HIV atakuje strategiczne elementy
układu immunologicznego, zwane limfocytami T oraz CD 4 i wykorzystuje je do tworzenia
swych kopii, jednocześnie niszcząc ludzkie komórki. Tymczasem są one potrzebne
człowiekowi do walki z różnymi infekcjami i chorobami. Ich niedobór sprawia, że organizm
ludzki nie jest w stanie poradzić sobie z najprostszym, w normalnych warunkach niegroźnym
zakażeniem bakteryjnym czy wirusowym.
W ciągu kilku tygodni od zakażenia występuje tzw. ostra choroba retrowirusowa,
której głównymi objawami są: wysoka gorączka, poty, powiększenie węzłów chłonnych. To
czas, w którym wirus osiąga ogromne, większe niż później, stężenia. To także czas, w którym
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zakaźność jest dużo wyższa – szacuje się, że połowa zakażeń jest nabyta od osób w tej
właśnie fazie. Pełnoobjawowe AIDS rozwija się najczęściej w 8-10 lat od zakażenia ( tyle lat
może trwać okres bezobjawowy).
Do zakażenia dochodzi najłatwiej poprzez stosunek płciowy, w tym analny, przy
wstrzykiwaniu narkotyków igłą lub strzykawką używaną przez osobę zakażoną i podczas
ciąży, porodu i karmienia przez zakażoną matkę. Wirus można przenieść przez transfuzję
krwi lub przy przeszczepie organów, ale takie sytuacje są dziś niezwykle rzadkie, raczej
niemożliwe. Wysokie stężenie wirusa jest w określonych płynach wytwarzanych przez ciało:
krwi, spermie, preejakulacie, ludzkim mleku, płynie wydzielanym przez pochwę oraz śluzie
odbytniczym. Pozostałe płyny ciała i produkty przemiany materii takie jak kał, wydzielina z
nosa, ślina, pot, łzy, mocz czy wymiociny zawierają zbyt małe stężenia wirusa, by zakażać.
Ryzyko istnieje wyłącznie wtedy, gdy zawierają ślady krwi i trafiły na uszkodzone miejsca
skóry lub śluzówki. 8
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - Kampania „ZRÓB TEST NA HIV”
Lubuskie – konferencja na temat HIV/AIDS
W Polsce rośnie liczba osób zakażonych HIV. O ile w 2010 r. zanotowano 583
nowych zakażeń HIV, to tylko w trzech kwartałach tego roku przybyło 925 zakażonych.
Tymczasem, jak wynika z obserwacji specjalistów, którzy spotkali się w Zielonej Górze na
konferencji poświęconej HIV/AIDS, nasza wiedza na temat przyczyn zachorowań jest wciąż
niewielka. Aż 30 proc. osób w wieku 18-25 lat wierzy, że wirusem HIV można się zakazić
przez ukąszenie komara. To edukacyjna klęska! – alarmują eksperci.
Tymczasem statystki są nieubłagalne – co 6 sekund na świecie jedna osoba zakaża się
HIV, co 9 sekund jedna umiera z powodu AIDS. W Polsce od 1985 r. zanotowano ponad 14
tys. zakażeń oraz 2,4 tys. zachorowań na AIDS. Ponad tysiąc osób zmarło. Ponad połowa
zakażonych to młodzi ludzie w wieku 18-25 lat. Zdaniem specjalistów powodem takiego
stanu rzeczy jest niski poziom wiedzy o HIV/AIDS. Młodzi ludzie w dalszym ciągu wiążą
zakażenie HIV z ukłuciem komara. Wiele kobiet (70 proc.) sądzi, że używanie prezerwatywy
jest wprawdzie ważne, ale bardziej ze strachu przed ciążą, a nie przed zakażeniem HIV- mówi
prof. Anna Boroń – Kaczmarska z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie oraz pracownik Katedry Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Zdaniem prof. Zbigniewa Izdebskiego, pedagoga i seksuologa z UZ, problem HIV i AIDS
dotyka coraz częściej kobiet ciężarnych. Nadal nie wszystkie wykonują w ciąży testy w
kierunku HIV, a wiadomo, że jeżeli kobieta jest HIV+, można jej tak poprowadzić ciążę i
poród, że prawie w 100 proc. ma szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Z badań prof.
Izdebskiego wynika, że 35 proc. ginekologów nawet nie wspomina pacjentkom o takim
badaniu.
W Lubskiem do końca września przybyło 18 zakażeń HIV. Od 1985 r. zarejestrowano
520 zakażonych HIV, 110 chorych na AIDS i 56 zgonów. 9
Małopolska
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chrzanowie włączyła się w
kampanię społeczną Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test na HIV. Chodzi o
uświadomienie mieszkańców powiatu chrzanowskiego, że wirusem może zakazić się każdy.
Największe ryzyko dotyczy osób, które podejmują ryzykowne zachowania seksualne np.
często zmieniają partnerów. Każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w jego
życiu zdarzyło się coś, co mogło narazić go na zakażenie. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca,
należy jak najszybciej wykonać test w kierunku HIV. Jolanta Kubisty, przedstawiciel
chrzanowskiej stacji na łamach lokalnych dzienników zachęca mieszkańców regionu do
korzystania z bezpłatnych i anonimowych badań. Chętni mogą przebadać się m.in. w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym przy NZOZ „Diagnostyka” w Krakowie w poniedziałki i
środy. Zakład zapewnia również opiekę psychologa.10
Woj. warmińsko- mazurskie
W 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim HIV wykryto u 29 osób. Tylko
w tym roku do połowy listopada było ich 50. Jedna osoba zmarła.
Specjalista ds. ochrony zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia
Publicznego informuje, że zakażenia wirusem HIV już dawno przestały dotyczyć tylko osób
homoseksualnych, zajmujących się prostytucją czy stosujących narkotyki drogą dożylną.
Najwięcej zakażeń jest wynikiem ryzykownych zachowań wśród par heteroseksualnych. Dziś
osoby zakażone mogą dzięki nowoczesnej terapii przez długie lata normalnie funkcjonować.
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Ale, żeby się leczyć, trzeba wiedzieć, że jest się chorym – dodaje. Dlatego tak ważne jest, aby
w razie jakichkolwiek wątpliwości przebadać się w kierunku HIV.
W laboratorium przy ul. Dworcowej w Olsztynie testy robią głównie kierowcy i
kobiety ciężarne. Obserwuje się tendencję wzrostową. Według pracowników laboratorium
świadomość społeczna się zmienia. Teraz strach, który jeszcze klika lat temu paraliżował
Polaków przed robieniem testów, przerodził się we wstyd – zauważa jedna z laborantek.
Bywają miesiące, gdzie w laboratorium wykonuje się 100 testów, czasami nawet 150.
Najwięcej osób decyduje się na badanie w wakacje, bo to wtedy wzrasta liczba ryzykownych
zachowań. Badają się głównie ludzie młodzi.11
Opolszczyzna
Na Opolszczyźnie od 1985 roku do końca lipca 2011 HIV wykryto u 261 osób, z
czego 66 zachorowało na AIDS, a 30 zmarło. Mieszkańcy Opolszczyzny od pewnego czasu
mogą wykonywać testy w Punkcie Konsultacyjno–Diagnostycznym przy Poradni
Przedmałżeńskiej i Rodzinnej na ul. Damrota w Opolu. Badania są bezpłatne i anonimowe.
Zapewniona jest także na miejscu pomoc wykwalifikowanego doradcy, który pomoże ustalić,
czy podejmowane zachowania seksualne są lub były ryzykowne i - jeżeli jest taka potrzeba zaleci wykonanie testu.
Testy na obecność przeciwciał anty-HIV zaczęło też wykonywać laboratorium przy ul.
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Epidemiologicznej w Opolu. Testy są anonimowe, ale odpłatne – kosztują 25 zł.
Na Opolszczyźnie żyje kilkaset osób zakażonych HIV. Do 30 czerwca 2010 r.
zarejestrowano 58 chorych na AIDS, połowa z nich zmarła.12
Koszalin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie włączyła się do
promowania akcji „Zrób test na HIV”. Tylko badanie da nam odpowiedź na pytanie, czy
jesteśmy zakażeni – argumentuje przedstawiciel sanepidu. Badania wykonywane są w
Punkcie Konsultacyjno–Diagnostycznym przy koszalińskim sanepidzie w każdą środę od
15.00 do 17.30. Do tej pory do PKD, który w Koszalinie działa od 14 lat, zgłosiło się 6536
pacjentów, ponad 60 proc. stanowili mężczyźni.
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Wśród osób, które w latach 1997 – 2006 zgłosiły się na badanie i u których wykryto
HIV, 70 proc. stosowało dożylnie narkotyki, 13,5 proc. to osoby heteroseksualne, a 8 proc.
stanowiły osoby homoseksualne i kobiety uprawiające seks za pieniądze. Za to od 1997 do
2010 roku do 50 proc. zmalała liczba osób, które zakaziły się przez narkotyki, dwukrotnie
natomiast zwiększyła się grupa osób hetero- i homoseksualnych. W tym okresie aż 89 proc.
zakażonych stanowiły osoby heteroseksualne, które w większości zakaziły się przez
przypadkowy stosunek seksualny.13
Turek – zapowiedzi
W ramach Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Turku oraz Miejski Dom Kultury w Turku 1 grudnia organizuje obchody pod hasłem: STOP
AIDS. W programie przewidziany jest finał konkursu Państwowej Inspekcji Sanitarnej etapu
powiatowego na ulotkę pod hasłem: „Zrób test na HIV” dla młodzieży szkół gimnazjalnych,
spektakl teatru „Narwal” z Białegostoku „W pułapce AIDS” – prawdy i mity o HIV/AIDS
oraz wykład profilaktyczny połączony z dyskusją pt. „My i AIDS”. 14
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS
Mniej pieniędzy na walkę z AIDS
Przed Światowym Dniem AIDS świat obiegła wiadomość o ograniczeniu funduszy na
walkę z chorobą. Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią finansujący walkę z
AIDS na kontynencie afrykańskim zapowiedział, że nie otrzyma od sponsorów około 1,2 mld
euro. Nie będzie finansował nowych programów do 2014 roku, skupi się jedynie na pomocy
dla najbiedniejszych krajów. Holandia, Dania, Włochy i Komisja Europejska wycofały się ze
zobowiązań finansowych, a Niemcy opóźniają wpłatę.
Globalny Fundusz jest największym na świecie funduszem finansującym opiekę
zdrowotną, a jego programy ocaliły życie 7,7 mln ludzi. Fundusz sfinansował 70 proc. leków
antyretrowirusowych w krajach rozwijających się i jest jednym z głównych sponsorów
medycyny w Afryce Subsaharyjskiej, która zamieszkuje 2/3 wszystkich chorych na AIDS.
Eksperci ostrzegają, że obcięcie dotacji na zwalczanie HIV wywoła nową falę
zachorowań. Kraje południa Afryki, takie jak Suazi, Malawi i Zimbabwe spodziewają się
gwałtownego wzrostu zachorowań na AIDS.
13
14

Wkrótce Światowy dzień AIDS. Miasto z dnia 25.11.2011r.
Alfred Rajczyk. Dzień 1 grudnia obchodzony jest jako Światowy Dzień AIDS. Echo Turku z dnia 29.11.2011 r.
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Organizacje społeczne takie jak Lekarze bez Granic i południowoafrykańska
Treatment Action Campaign oskarżyły bogate kraje o używanie kryzysu jako wymówki.
Dowodzą, że to nie jest kwestia finansowania, ale łamania danych wcześniej obietnic. 15
INNE
Gilead kupuje
Największy na świecie producent leków stosowanych w terapii HIV/AIDS – Gilead
Science aby urozmaicić swój portfel, zawarł za 11 mld dolarów umowę kupna Pharmasset,
specjalizującej się w produkcji leków na AIDS i żółtaczkę. Kupującego interesują trzy
preparaty na żółtaczkę typu C, które są obecnie testowane klinicznie.16
Tajlandia – seksualny raj
W Tajlandii prostytucja jest formalnie zakazana, ale panuje tu na nią społeczne
przyzwolenie. Sprzedawanie ciała to jedyny sposób zarabiania dla milionów kobiet. Zdarza
się, że rodzice namawiają swoje córki do prostytucji. Uprawiając seks za pieniądze,
tajlandzka kobieta w ciągu jednej nocy może zarobić tyle, co jej rodzina przez cały miesiąc.
W takich warunkach w ciągu kilku lat w Tajlandii rozwinęła się epidemia AIDS.
Pierwszy przypadek zakażenia HIV odnotowano tam w 1985 roku. Nieoficjalnie mówiono, że
głównym powodem rozprzestrzeniania się zakażenia HIV była „przesadna higiena
tajlandzkich prostytutek”. Wielokrotnie w ciągu dnia myły dokładnie swe okolice intymne,
pozbywając się w ten sposób naturalnej lubrykacji. Sprzyjało to powstawaniu bolesnych i
często krwawiących otarć. Mikroranki stały się idealnym środowiskiem dla rozwijania i
przenoszenia HIV.
Obecnie sytuacja wygląda dużo lepiej. Po intensywnej kampanii propagującej
stosowanie prezerwatyw, 90 proc. kobiet uprawiających seks za pieniądze nie zgadza się na
stosunek bez kondoma. Liczba zachorowań na AIDS spadła, a po rządowym promowaniu
bezpiecznego seksu wśród wszystkich zakażonych HIV jest „tylko” 15 proc. prostytutek i ich
klientów.17

15

Krzysztof Urbański. Będzie mniej pieniędzy na walkę z AIDS. Rzeczpospolita z dnia 30.11.2011 r.
Chemia. Rzeczpospolita z dnia 22.11.2011 r.
17
Ania Bojarek. Dziwki i seks. Twój Weekend z dnia 01.11.2011 r.
16
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w listopadzie 2011 roku
1. Anonimowo i bezpłatnie. Dziennik Polski z dnia 09.11.2011 r.
2. Bojarek Ania. Dziwki i AIDS. Twój Weekend z dnia 01.11.2011 r.
3. Cegliński Łukasz. Magic, którego magia nie opuszcza. Gazeta Wyborcza z dnia 12.11.2011r.
4. Chcesz być spokojny?Zrób test na HIV. Gazeta Wyborcza- Opole z dnia 26.11.2011 r.
5. Chemia. Rzeczpospolita z dnia 22.11.2011 r.
6. Dąbrowska Magdalena. Kontrowersyjna strategia narkotykowa odnosi skutek. Thinktank z
dnia 01.11.2011 r.
7. Gębarowski Andrzej. Wykorzystajmy łagodne przedzimie… Polska – Dziennik Łódzki
(Dodatek:50+) z dnia 23.11.2011 r.
8. Gracze są lepsi. PC Format z dnia 01.11.2011 r.
9. Iskra Małgorzata. Z tą groźną chorobą można żyć. Polska – Gazeta Krakowska z dnia
29.11.2011 r.
10. Kasperek Karolina. HIV- wirus wciąż groźny. Tygodnik Rolniczy z dnia 10.11.2011 r.
11. Kasperek Karolina. Zakażony nie musi być dla nas zagrożeniem. Tygodnik Rolniczy z dnia
10.11.2011 r.
12. Kundzicz Małgorzata. Żeby się leczyć, trzeba wiedzieć. Dziennik Elbląski z dnia 30.11.2011 r.
13. Kundzicz Małgorzata. Żeby się leczyć, trzeba wiedzieć. Gazeta Olsztyńska z dnia 29.11.2011r.
14. Kurierem po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 22.11.2011 r.
15. Największy na świecie producent leków zawarł umowę kupna za 11 mld dolarów.
Rzeczpospolita- Warszawa z dnia 22.11.2011 r.
16. Ozminkowski Violetta. Jak się kochamy. Newsweek z dnia 28.11.2011 r.
17. Przebadaj się na obecność HIV. Gazeta Krakowska Małopolska z dnia 12.11.2011 r.
18. Rajczyk Alfred. Dzień 1 grudnia obchodzony jest jako Światowy Dzień AIDS. Echo Turku z
dnia 29.11.2011 r.
19. Romanowska Dorota. Koniec epidemii AIDS? Newsweek. Wydanie specjalne z dnia
01.11.2011 r.
20. Sukmanowska Anna. Szczepionka przeciw AIDS coraz bliżej. Gazeta Farmaceutyczna z dnia
01.11.2011 r.
21. Ścios Aleksandra. Kaliningrad – demony uwolnione. Gazeta Polska z dnia 02.11.2011r.
22. Tokarz Beata. AIDS nie zniknęło. Gazeta Wyborcza- Zielona Góra z dnia 28.11.2011 r.
23. Ukochany kraj. Metro z dnia 29.11.2011 r.
24. Urbański Krzysztof. Będzie mniej pieniędzy na walkę z AIDS. Rzeczpospolita z dnia
30.11.2011 r.
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25. Wełnicki Marcin. Rola przestrzegania zaleceń w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Służba
Zdrowia z dnia 21.11.2011 r.
26. Wkrótce Światowy Dzień AIDS. Miasto z dnia 25.11.2011 r.
27. Zagórski Sławomir. Uwaga: Toksoplazmoza! Gazeta Wyborcza z dnia 30.11.2011 r.
28. Zrób test na HIV. Nowa Trybuna Opolska z dnia 29.11.2011 r.
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