Raport nr /2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w kwietniu 2012 roku.
WPROWADZENIE
W 19 tytułach gazet i czasopism kwietniowej prasy poruszającej różne aspekty
HIV/AIDS ukazało się 21 publikacji. Tylko dwa tytuły (Dziennik Gazeta Prawna, Echo
Miasta) drukowały po dwie informacje związane z HIV/AIDS, pozostałe zawierały
pojedyncze teksty dotyczące tej tematyki.
Wśród publikacji znalazła się bardzo ciekawa praca, której autorami są amerykańscy
naukowcy - Carl June i Bruce Levin*. Amerykanie opisują w niej historię prowadzonych
przez siebie badań, które doprowadziły do opracowania nowoczesnej terapii opartej na
genetycznej modyfikacji układu odpornościowego. Materiał ten jest dość obszerny, dlatego w
raporcie znalazły się najważniejsze wydarzenia, które miały istotny wpływ na stworzenie tej
metody leczenia, a także jej krótki opis i wynik przeprowadzonych dotychczas badań
klinicznych.
Dziennikarze zajęli się też problemem braku jednolitych procedur postępowania, gdy
dochodzi do zranienia narzędziami medycznymi pracowników służby zdrowia. Polska nie
wdrożyła jeszcze dyrektywy UE, która reguluje szczegółowo zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 zaczęły pojawiać się publikacje
związane z tym wydarzeniem w kontekście zdrowia publicznego. Pisano o zagrożeniach
zdrowotnych związanych z różnego rodzaju infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi (wśród
nich zakażenie HIV) i o działaniach, jakie podejmuje nasz kraj, aby przed tego typu
infekcjami zabezpieczyć kibiców.
W kwietniowych doniesieniach warto zwrócić także uwagę na projekt Unii
Europejskiej skierowany do kobiet zakażonych HIV (SHE), którego polska edycja niedawno
ruszyła i działania profilaktyczne w walce z HIV podejmowane są w lokalnych środowiskach.

* Carl June - jest lekarzem i pracownikiem naukowym University of Pensylvania Perelman School of Medicine.
Bada możliwość genetycznej modyfikacji układu odpornościowego, aby skutecznie zwalczał HIV.
Bruce Levin – immunolog, prowadzi badania nad terapią genową i komórkową w University of Pensylvania
Perelman School of Medicine
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EPIDEMIOLOGIA
Polska- przybywa zakażonych HIV
W Polsce rośnie liczba osób żyjących z HIV. Obecnie w kraju mamy 14 725
potwierdzonych zakażeń. 47 proc. przypadków zakażeń dotyczy osób przyjmujących dożylnie
narkotyki, aż 3214 zakażonych to kobiety. Specjaliści oceniają, że na dzień dzisiejszy w
Polsce żyje około 30 tysięcy osób, które nie wiedzą o swoim zakażeniu.
W ostatnich latach odnotowywano około 800 nowych zakażeń HIV rocznie. Mimo to,
zdaniem dr Grażyny Cholewińskiej, ordynatora Oddziału Szpitalnego HIV w Wojewódzkim
Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, Polska jest krajem, który dobrze radzi sobie z epidemią.
Podkreśla przy tym, że HIV nie dotyczy (jak się do tej pory utarło) tylko „narkomanów i
prostytutek, większość zakażonych - zarówno w Polsce jak i na świecie – to osoby
heteroseksualne. Kiedyś choroba dotykała przede wszystkim mężczyzn, obecnie jedną trzecią
żyjących z HIV stanowią kobiety. Rośnie liczba osób określana jako MSM (male having sex
with male, czyli mężczyzna utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami). Nie są to osoby
homoseksualne, lecz mężczyźni świadczący usługi seksualne za pieniądze – tłumaczy dr
Cholewińska.
Inną grupą jest emigracja zarobkowa. Oddalenie od rodziny skłania do ryzykownych
zachowań,

których

konsekwencje

bywają

dramatyczne.

Niemniej

ryzykownym

przedsięwzięciem jest turystyka seksualna. Coraz więcej Polaków stać na taką formę
rozrywki. Jednak najbardziej narażeni na zakażenie są młodzi heteroseksualni ludzie – 62
proc. osób, które zakaziło się HIV od 2001 roku nie ukończyło 29. roku życia.1
ASPEKTY MEDYCZNE
Personel medyczny - ochrona przed zakażeniami
W polskich szpitalach dochodzi do 100 przypadków zakłuć igłą przez personel
medyczny. Dla pracowników medycznych może to się wiązać z różnymi konsekwencjami,
nawet śmiertelnymi. Na świecie rocznie około tysiąca pracowników służby zdrowia zakaża
się w takiej sytuacji wirusem HIV.
W polskiej służbie zdrowia problem ten jest często bagatelizowany. Nie ma w
systemie medycznym ochrony przed zranieniami ani jednolitych procedur postępowania, gdy
już do nich dojdzie. Koszty badań diagnostycznych, leczenia pracowników, odszkodowań są
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ogromne. Wdrożenie działań zapobiegawczych, a także profilaktyki zmniejszyłoby skalę
problemu. Podanie lekarzowi czy pielęgniarce leków zapobiegających zakażeniu HIV to
wydatek rzędu 6 tys. zł. Leczenie zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
kosztuje około 2 - 3 tys. zł. Jednak leczenie powikłań wskutek zakażenia tym wirusem jest
nieporównywalnie droższe (nawet 40 tys. zł). Ryzyko zakażenia zmniejsza także stosowanie
nowoczesnego, bezpiecznego sprzętu.
Polscy lekarze apelują do ministra zdrowia o jak najszybsze przyjęcie regulacji
prawnych minimalizujących ryzyko. Prof. Andrzej Gładysz, były konsultant krajowy ds.
chorób zakaźnych podkreśla, że należy doprowadzić do tego, aby każdy taki przypadek był
traktowany jako wypadek przy pracy, co wiązałoby się z automatycznym wprowadzeniem
procedur, które przewiduje ustawodawstwo pracy. Do tej pory takich regulacji nie ma. Ze
statystyk wynika, że ok. 100 pracowników polskiej służby zdrowia może zakłuć się igłą, ale
aż 78 proc. z nich nie zgłasza incydentu swoim przełożonym, bo obawiają się, że pracodawca
obwini ich za to.
Rada UE w maju 2010 roku przyjęła dyrektywę 2010/32/UE, która reguluje
szczegółowo kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z jej
celów jest m.in. zapobieganie zranieniom pracowników ostrymi narzędziami medycznymi.
Polska ma czas do maja 2013 roku na wdrożenie dyrektyw do polskiego prawa. Od września
ubiegłego roku pracuje nad tym specjalny zespół resortu zdrowia.2
Amerykańscy uczeni na tropie nowej terapii
Dwaj amerykańscy naukowcy, Carl June i Bruce Levine, w swojej publikacji, której
przedruk znalazł się w kwietniowym numerze „Świata Nauki”, opisują prace, jakie prowadzą
nad nową terapią, która w przyszłości ma pomóc pacjentom zakażonym HIV. Być może
będzie to pierwsza, skuteczna metoda zapewniająca długoterminową kontrolę zakażenia HIV
bez konieczności podawania odpowiednich farmaceutyków.
Ponad trzy lata temu cały świat obiegła wiadomość, że berlińskim lekarzom udało się
przeszczepić szpik kostny (źródło komórek odpornościowych) chorującemu na białaczkę
pacjentowi zakażonemu HIV. Szpik pobrano od anonimowego dawcy, genetycznie odpornego
na HIV. Badacze zakładali, że przeszczep obniży liczbę kopii wirusa HIV we krwi pacjenta.
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Tymczasem wirus zniknął z organizmu chorego bez śladu, nie było go nawet w tkankach, w
których teoretycznie mógłby pozostawać w stanie uśpienia. Od operacji minęło około pięciu
lat, zaś u pacjenta do dziś nie stwierdzono obecności wirusa wywołującego AIDS, mimo że
od czasu transplantacji nie przyjmuje on leków antyretrowirusowych.
Metody tej jednak nie da się wdrożyć na większą skalę, choćby dlatego, że jej
pierwszy etap polega na zniszczeniu układu odpornościowego pacjenta, co jest dla niego
bardzo niebezpieczne. Jednak nieoczekiwany sukces berlińskiej terapii zainspirował badaczy
do poszukiwania bezpieczniejszych i tańszych sposobów na „podarowanie” pacjentom
nowego i odpornego na HIV układu odpornościowego, podobnego do tego, który zyskał
Brown.
Carl June i Bruce Levine uważają, że możliwe jest opracowanie podobnej terapii i
zaoferowanie jej pacjentom żyjącym z HIV. Opracowana przez nich procedura przyniosła
obiecujące wyniki na etapie badań laboratoryjnych, niedawno zaś rozpoczęły się jej wstępne
badania kliniczne z udziałem niewielkiej grupy ochotników zakażonych HIV. I choć nie ma
żadnej gwarancji, ze nowa terapia okaże się skuteczna, to jednak fakt, że ich pacjent nadal jest
wolny od HIV i wstępne wyniki badań nowej terapii pozwalają wierzyć, że opracowywana
przez nich metoda może odmienić życie milionom ludzi zakażonym HIV.
Przez lata naukowcy zajmujący się nowotworami oraz infekcjami wirusowymi szukali
sposobów na wzmocnienie układu odpornościowego. Jedna z koncepcji polega na pobraniu
limfocytów T od pacjenta, a następnie podziałaniu na nie substancjami stymulującymi ich
namnażanie i zwiększającymi ich aktywność wobec komórek nowotworowych lub wirusów, a
potem ponownym wprowadzeniu tak zmodyfikowanych komórek do organizmu chorego.
Przed laty Carl June i Bruce Levine włączyli się w te badania i rozpoczęli doświadczenia nad
udoskonalaniem metod hodowli limfocytów T poza organizmem człowieka.
W tym samym czasie, kiedy autorzy publikacji opracowali model hodowli limfocytów
T, inni naukowcy odkryli słaby punkt w metodzie ataku wykorzystywanej przez wirusa HIV.
Okazało się, że białko CCR5 obecne na powierzchni limfocytów T pomocniczych oraz
niektórych innych komórek jest „furtką”, przez którą wirus HIV wnika do ich wnętrza. Co
więcej,

wykazano,

że

osoby,

których

organizmy

nie

produkują

tego

białka

powierzchniowego, nie ulegają zakażeniu (są one odporne na infekcję, ponieważ nie mają
odpowiedniego genu kodującego to białko).
Autorzy postanowili wykorzystać to odkrycie i połączyć je z opracowaną przez siebie
udoskonalą metodą hodowli limfocytów T, żeby opracować nową terapię przeciw HIV.
Uczeni za pomocą złożonych białek, nazwanych nukleazami z motywem palca cynkowego
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(rodzaj naturalnie występujących protein wiążących się z DNA podczas transkrypcji –
procesu, w którym informacje zawarte w cząsteczce DNA przepisywane są na RNA, co jest
niezbędne do późniejszej syntezy kodowanego białka) wyłączyli kluczowy gen kodujący
białko receptorowe CCR 5 („wrota do wirusa”). Jeden fragment białka zawierający motyw
palca cynkowego, wiąże się z DNA genu, podczas gdy druga część, tzw. nukleaza przecina
jego nić. Następnie mechanizmy naprawcze organizmu łączą ze sobą pozostałe fragmenty
helisy DNA. Skutek tego jest taki, że uszkodzony gen nie produkuje już prawidłowej formy
białka CCR5.
Wyniki wstępnych badań bezpieczeństwa tej metody u ludzi są obiecujące. Pierwszy
pacjent otrzymał swoje własne, zmodyfikowane limfocyty T z uszkodzonym genem dla
CCR5 latem 2009 roku. Od tego czasu zastosowano tę metodę u 11 kolejnych ochotników
zakażonych HIV. W kolejnych badaniach u wszystkich pacjentów zaobserwowano wzrost
liczby limfocytów Th, co oznacza, że zastosowana terapia prawdopodobnie chroni limfocyty
T. Ponadto stwierdzono obecność pozbawionych receptora CCR5 limfocytów Th w tkance
limfatycznej jelit oraz we krwi ( komórki te nie mogą pochodzić z innego źródła niż podane
pacjentom zmodyfikowane limfocyty).
Na tym etapie jednak – twierdzą twórcy metody - ocenia się raczej bezpieczeństwo
terapii, testy z natury nie mają dowodzić skuteczności leczenia. Podczas kolejnego etapu
naukowcy mają ocenić czy zmodyfikowane komórki odpornościowe mogą zwalczyć wirusy
HIV już obecne w organizmie pacjenta. Ochotnikom biorącym udział w badaniu przerwano
podawanie leków i objęto ich ścisłą kontrolą lekarza. Autorzy mówią, że w przypadku
jednego z chorych, który poddany jest ich terapii, odstawiono leki przeciwwirusowe na 12
tygodni. Po upływie tego okresu nie stwierdzono obecności wirusa ani we krwi, ani też w
tkance limfatycznej pacjenta. Inne osoby poddane terapii modyfikowanymi komórkami w
późniejszym czasie nadal podlegają obserwacji, która zakończy się w ciągu kolejnego roku.
Planowane są następne badania kliniczne mające ocenić skuteczność tej nowatorskiej terapii.
Jeżeli okaże się, że badania zakończą się sukcesem, leczenie z zastosowaniem nukleaz z
motywem palca cynkowego może okazać się znacznie tańsze niż przeszczepienie szpiku z
uszkodzonym genem CCR5 lub terapią antyretrowirusową. 3
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ASPEKTY SPOŁECZNE
Wielkie wydarzenia sportowe i ich konsekwencje dla zdrowia
Uczeni na łamach czasopisma naukowego „The Lancet Infectious Disease” napisali,
że Olimpiada w Londynie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa i
aktywności ekonomicznej na całym świecie. Zaznaczyli jednocześnie, że niebezpieczeństwo
dotyczy zarówno mieszkańców państwa gospodarza, jak i przyjezdnych. Eksperci nie podali
konkretów, ale wiadomo, że w grę może wchodzić kilka różnych chorób zakaźnych. To
niebezpieczeństwo pojawia się również w obliczu organizowanych w Polsce i na Ukrainie
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które rozpoczną się w czerwcu.
Specjaliści twierdzą, że w czasie trwania tych imprez sportowych szczególnie
niebezpieczne stanie się zwiększone narażenie na choroby przenoszone drogą płciową.
Wielkie wydarzenia sportowe przyciągają nie tylko tłumy kibiców, ale także kobiety
sprzedające usługi seksualne. Tak było np. w Niemczech w 2006 r. Podczas mistrzostw
świata najchętniej odwiedzanym miejscem we Frankfurcie była tzw. dzielnica „czerwonych
latarni”. Przyjechało tam wtedy z Europy Wschodniej ok. 40 tys. kobiet uprawiających seks
za pieniądze, które dołączyły do prawie 400 tys. niemieckich koleżanek.
Takie okazje stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju chorób przenoszonych drogą
płciową. Po zakończeniu Euro 2004 w Portugalii wykryto niemal 100 nowych przypadków
zakażeń HIV-2 (zazwyczaj jest ich najwyżej kilka). Ta odmiana wirusa występuje wśród
mieszkańców Afryki Zachodniej, w Europie dominuje natomiast HIV-1. Epidemiolodzy
uznali, ze HIV-2 prawdopodobnie dotarł do Europy razem z afrykańskimi kibicami.
Dla nas zagrożenie może przyjść z Ukrainy, naszego partnera w organizacji Euro
2012. Z wirusem HIV żyje tam około 350 tys. osób. Zaledwie kilkanaście tysięcy z nich
przyjmuje leki antyretrowirusowe. Ceny usług seksualnych ukraińskich kobiet są bardzo
niskie, wielu nieostrożnych i nierozsądnych kibiców może się od nich zakazić. Mają temu
zapobiec prowadzone podczas Euro 2012 akcje uświadamiające. Planowanych jest szereg
działań profilaktycznych, m.in. kibicom w Polsce będą rozdawane przygotowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS pakiety edukacyjne. Zestaw zawiera prezerwatywę i ulotkę
informacyjną na temat, jakie zachowania mogą prowadzić do zakażenia. Partnerami akcji
będą m.in. zagraniczne ambasady, które wydrukują materiały w swoich ojczystych językach.4
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WYDARZENIA
Konferencja „ Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych”
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział
Krakowski oraz Klinika Chorób Zakaźnych UJ CM byli organizatorami V Krakowskiej
Konferencji Naukowo–Szkoleniowej „Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych

i

Inwazyjnych”. W czasie jej trwania dyskutowano o współczesnych poglądach na diagnostykę,
leczenie, jak również możliwościach zapobiegania zakażeniom bakteryjnym i wirusowym u
dzieci i dorosłych.
Najwięcej czasu poświęcono dyskusji na temat nowoczesnego leczenia zapalenia
wątroby typu B (WZWB) i typu C (WZW C). Nie zabrakło tez panelu dotyczącego zakażenia
HIV. Dyskutowano o możliwości posiadania potomstwa u kobiet HIV–pozytywnych. W
świetle współczesnej wiedzy medycznej zakażenie wirusem HIV u kobiet nie stanowi
przeciwwskazania do posiadania dzieci, sama zaś ciąża nie wpływa negatywnie na przebieg
choroby.

Jest

dla

kobiety

zakażonej

HIV

wskazaniem

do

stosowania

terapii

antyretrowirusowej, niezależnie od liczby limfocytów CD4 oraz stężenia HIV RNA – dobór
leków musi jednak zapewnić bezpieczeństwo rozwijającego się płodu, także wobec zmian
parametrów farmakokinetycznych następującym w drugim i trzecim trymestrze.
Zalecenia w zakresie profilaktyki transmisji wertykalnej wirusa HIV co kilka lat
podlegają aktualizacji. W czasie ostatniej rewizji listy uznanych czynników ryzyka, tj.
wiremii u matki, liczby limfocytów T CD4+ poniżej 350/mikrolitr, odejścia wód płodowych
ponad cztery godziny przed urodzeniem dziecka, wykonania amniocentezy, stosowania w
czasie porodu kleszczy położniczych, próżnociągu oraz karmienia piersią – dodano
niezastosowanie pełnej terapii antyretrowirusowej podczas ciąży. 5
DZIAŁANIA PROFLAKTYCZNE
Mamo – zrób test w kierunku HIV!
Specjaliści zalecają, by w ciąży pierwsze badanie w kierunku HIV wykonać do 10.
tygodnia ciąży, a jeśli jego wynik jest negatywny, należy je powtórzyć w III trymestrze –
między 33. a 37. tygodniem. Na łamach pisma dla mam (M jak Mama) eksperci tłumaczą
kobietom, które planują macierzyństwo, dlaczego to takie ważne. Wyjaśniają, że jeżeli matka
nie wie o zakażeniu HIV, to ryzyko, że jej dziecko będzie zakażone wynosi 15-20 proc.
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wiedza na temat infekcji pozwala zastosować odpowiednią profilaktykę, dzięki której
przyszła mama ma prawie 100 proc. pewności, że urodzi zdrowe dziecko.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września nakłada na lekarzy ginekologów
obowiązek zlecania ciężarnym badania w kierunku HIV. Powinno być ono bezpłatne. Jeśli
lekarz nie zaleci takiego badania, warto, aby ciężarna się o nie upomniała.6
Lublin- przygotowania przed Euro 2012
W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012 w
Lublinie odbyła się konferencja szkoleniowa przed Euro 2012. W spotkaniu wzięli udział
lekarze, przedstawiciele straży miejskiej i pożarnej, pogotowia oraz powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych. Podkreślano, że tak duża impreza masowa niesie ze sobą
ryzyko zwiększenia liczby zachorowań, szczególnie na choroby przenoszone drogą płciową.
Dr Krzysztof Tomaszewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK w Lublinie zwrócił
się do zebranych, aby nie nastawiali się na problemy, ale byli na nie przygotowani. Uczulał,
że bardzo ważna jest profilaktyka. Inni lekarze uczestniczący w spotkaniu sugerowali, aby
zachować zdrowy rozsądek i nie poddawać się emocjom i unikać przypadkowych kontaktów
seksualnych.
Przez Lublin będą się przewijać kibice z różnych krajów, szczególnie Europy
Wschodniej, gdzie liczba zakażonych HIV wciąż rośnie. Służby sanitarno-epidemiologiczne
do Euro 2012 przygotowują się już od miesięcy. Niedługo na granicach, dworcach
kolejowych i autobusowych pojawią się specjalne ulotki dla kibiców, które mają im
przypominać o podstawowych zasadach higieny i ryzyku związanym z przypadkowymi
zachowaniami seksualnymi. 7
Zachodniopomorskie – warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyły się warsztaty
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Warsztaty skierowano do szczecińskim studentów. Ich
celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat postępowania w razie zagrożenia
zakażeniem HIV oraz zapoznanie z zasadami antykoncepcji. 8
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Zrób badanie na HIV. M jak Mama z dnia 01.04.2012 r.
Sanepid i lekarze szykują się do Euro 2012. Polska –Kurier Lubelski z dnia 25.04.2012 r.
8
Ćwiczenia z prezerwatywą. Dziennik Wschodni z dnia 28.04.2012 r.
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POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJACYCH Z HIV
SHE –pierwszy europejski program skierowany do kobiet żyjących z HIV
W drugiej połowie marca ruszyła polska edycja programu SHE czyli Strong, HIV
Positive, Empowered Women – silne, HIV- pozytywne, świadome swoich praw kobiety. Jest
to pierwszy europejski program, który ma na celu wspieranie kobiet zakażonych HIV w
dążeniu do poprawy jakości życia, w tym do uzyskania najlepszej możliwej opieki
zdrowotnej. Celem programu jest zapewnienie kobietom żyjącym z HIV koniecznego
wsparcia psychologicznego oraz przekazanie niezbędnej wiedzy na temat opieki medycznej.
W dużej mierze program opiera się na wzajemnej pomocy udzielanej sobie przez kobiety
seropozytywne. Twórcy programu stworzyli narzędzia ułatwiające nawiązanie dialogu
pomiędzy kobietami zakażonymi HIV i budowanie sieci wzajemnego wsparcia.
Podstawowym narzędziem służącym edukacji kobiet zakażonych będą warsztaty
prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej we współpracy z organizacjami
skupiającymi osoby żyjące z HIV. W całej Polsce odbędzie się pięć takich spotkań. Pierwsze
z nich miało miejsce 31 marca br. w Warszawie, a kolejne odbędą się: 21 kwietnia we
Wrocławiu, 9 czerwca w Szczecinie, 23 czerwca w Toruniu, między 2 – 6 września w
miejscowości Szarlota ( woj. pomorskie) w ramach XVI Ogólnopolskiego Spotkania Osób
Żyjących z HIV Stowarzyszenia ”Sieć Plus”.9
Białystok –nowe punkty informacyjno - wspierające dla żyjących z HIV
Białostockie stowarzyszenie Faros uruchomiło dwa nowe punkty informacyjnowspierające dla osób żyjących z HIV. Ich działalność stała się możliwa dzięki grantowi
uzyskanemu w konkursie Pozytywnie Otwarci. Faros prowadzi w Białymstoku dwa punkty.
Pierwszy znajduje się przy ul. Św. Rocha, drugi mieści się w Szpitalu Zakaźnym przy ulicy
Żurawiej.
Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz, pedagog i certyfikowany edukator w zakresie
HIV/AIDS mówi, że punkty te były bardzo potrzebne. Do stowarzyszenia przychodzą po
pomoc ludzie, którzy są w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie mają domu, stracili kontakt z
rodzinami, mają głęboką depresję, są w kryzysie od momentu, kiedy dowiedzieli się o swoim
zakażeniu.10
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By kobiety były silne. Żyj zdrowo i aktywnie z dnia 01.04.2012 r.
Z wirusem da się żyć. Kurier Poranny z dnia 03.04.2012 r., Z wirusem można żyć. Gazeta Współczesna z dnia
02.04.2012 r.
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INNE
Papierowe czujniki do wykrywania HIV
Specjaliści z University of Texas opracowali trójwymiarowy, papierowy czujnik
OPAD (Origami Paper Analytical Device). Czujnik wydrukowany na papierze i złożony jak
origami może pomóc w wykrywaniu różnych schorzeń, m.in. zakażenia HIV czy malarią.
Wynalazek ten działa następująco: na nadruk nanosi się odczynnik i krople badanej
substancji, wynik odczytywany jest ze zmiany zabarwienia lub pojawienia się substancji
świecącej pod wpływem ultrafioletu. Koszt wytworzenia czujnika nie przekracza 10 centów.11

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w kwietniu 2012 roku
1. By kobiety były silne. Żyj zdrowo i aktywnie z dnia 01.04.2012 r.
2. Co nowego w medycynie. Świat i Ludzie z dnia 26.04.2012 r.
3. Ćwiczenia z prezerwatywą. Dziennik Wschodni z dnia 28.04.2012 r.
4. Filc – Redlińska Izabela. Nie potrzeba żadnego ataku terrorystycznego, by doszło do wybuchu
groźnej epidemii. Fokus z dnia 01.04.2012 r.
5. Grzelak Agnieszka. HIV –wirus wciąż niepokonany. Echo Miasta – Poznań z dnia
19.04.2012r.
6. Grzelak Agnieszka. HIV –groźny wirus wciąż nie daje się pokonać. Echo Miasta – Trójmiasto
z dnia 19.04.2012 r.
7. Jarosz Anna. Gruźlica groźna dla mieszczuchów. Zdrowie z dnia 01.04.2012 r.
8. June Carl, Levine Bruce. Powstrzymać atak HIV. Świat Nauki z dnia 01.04.2012 r.
9. Kielar Mariusz. Zakażać wiedza i praktyką. Służba Zdrowia z dnia 12.04.2012 r.
10. Kronika prawa.pl. Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta Prawna) z dnia 04.04.2012 r.
11. Krzymiński Rafał. Czy będzie nowy dyrektor? Gazeta Lubuska z dnia 27.04.2012 r.
12. Linski Andrzej. Europazerni. Forum z dnia 23.04.2012 r.
13. Lisowska Beata. Szpitalny personel chce i potrzebuje ochrony przed niebezpiecznymi
zakażeniami. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 20.04.2012 r.
14. Markowski Marcin. Seks po bożemu nie przeszedł. Gazeta Wyborcza z dnia 06.04.2012 r.
15. Mierzejewska Barbara. Gruźlica w odwrocie. Niedziela z dnia 15.04.2012 r.
16. O dwóch obliczach cytomegalii. Życie na gorąco z dnia 26.04.2012 r.
17. Sanepid i lekarze szykują się do Euro 2012. Polska – Kurier Lubelski z dnia 25.04.2012 r.
18. Sterczyński Ryszard. Fobia grosza od choroby. Żyjmy dłużej z dnia 01.04.2012 r.
19. Z wirusem da się żyć. Kurier Poranny z dnia 03.04.2012 r.
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20. Zrób badania na HIV. M jak Mama z dnia 01.04.2012 r.
21. Z wirusem można żyć. Gazeta Współczesna z dnia 02.04.2012 r.
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