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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w maju 2012 roku.
WPROWADZENIE
W majowej prasie w 17 tytułach gazet i czasopism ukazało się 26 publikacji
związanych z problematyką HIV/AIDS. Ich głównym tematem była organizowana przez
Krajowe Centrum ds. AIDS kolejna kampania społeczna pod hasłem ”FAIR PLAY. Gram
fair, używam prezerwatyw”. Tegoroczna kampania ma związek z rozpoczynającymi się
w czerwcu w naszym kraju i na Ukrainie Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro
2012.
W kilku tytułach znalazły się doniesienia o głośnej aferze w Grecji, gdzie tamtejsze
władze opublikowały zdjęcia kobiet sprzedających seks, które były zakażone HIV.
Pisano również o nowym projekcie mającym na celu wsparcie kobiet zakażonych HIV
(SHE- Strong HIV Positive Empowered Women).
Warto też zapoznać się z publikacjami niedotyczącymi bezpośrednio tematyki
HIV/AIDS; należą do nich m.in.: ciekawy fotoreportaż o Republice Południowej Afryki,
o której się mówi, że jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym państwem w regionie i na
kontynencie, ale także państwem, które boryka się z brutalną rzeczywistością. Jednym z jej
wyznaczników jest największa na świecie liczba zakażonych HIV i chorych na AIDS (ok.5
mln, zakażonych jest ok. 20 proc. dorosłych obywateli) 1, reportaż Michała Kacewicza, który
przedstawia obraz Ukrainy przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012 jako państwa objętego
kryzysem, gdzie sytuacja sanitarna jest katastrofalna (Ukraina ma potężne kłopoty z gruźlicą,
cholerą i HIV2), rozmowa Piotra Pacewicza z Aleksandrem Kwaśniewskim opowiadającym
się za polityką „redukcji szkód”, która zamiast piętnować i krzywdzić, ograniczy złe skutki
używania narkotyków.3
Trzeba też wspomnieć, że po raz kolejny w polskiej prasie nie znalazł
odzwierciedlenia obchodzony w trzecią niedzielę maja Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych
na AIDS. W tym roku obchodzony był już po raz 29. W 1900 miastach i 110 krajach świata
zostało zapalone symboliczne światełko upamiętniające osoby, które zmarły z powodu AIDS;
po raz pierwszy obchodzony był w 1983 roku w San Francisco i Nowym Jorku. Dzień
Pamięci o Zmarłych na AIDS jest okazją, by zwrócić uwagę świata na ogromną potrzebę
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niesienia pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS. Ze źródeł internetowych wiemy, że
centralne uroczystości Memorial AIDS Day w Polsce odbyły się na Placu Zamkowym
w Warszawie, a ich wiodącym organizatorem było Stowarzyszenie „Pozytywni w Tęczy”.4
Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w maju 2012 roku
Miejsce Tytuł

Liczba publikacji

1.

Gazeta Wyborcza* 3

2.

Polska

3

3.

Przekrój

2

4.

Służba Zdrowia

2

5.

Super Nowości

2

* uwzględniono lokalne wydania dziennika Polska The Times i Gazety Wyborczej
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EPIDEMIOLOGIA
Podkarpacie
Na Podkarpaciu od wdrożenia badań w 1985 roku do 31 marca 2012 r. odnotowano
235 zakażeń HIV. Zakażenia wykryto u: 169 mężczyzn, 54 kobiet, 5 dzieci do lat 15 i 7 osób
bez podanych danych. Odnotowano także 68 zachorowań na AIDS, 28 osób zmarło. Liczby te
nie odzwierciedlają jednak faktycznego stanu epidemiologicznego. Według szacunków na
terenie Podkarpacia żyje 450 – 600 osób zakażonych HIV. Dominującą grupą wiekową wśród
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zakażonych są osoby w wieku 21 - 30 lat, stanowiące ok. 60 proc. wszystkich żyjących
z HIV. Ponad 40 proc. to osoby, które używały lub używają narkotyki.
W 2010 roku test w kierunku HIV w PKD w Rzeszowie wykonało 619 osób, w 2011 było ich
znacznie więcej – 1241.5
Bielsko – Biała
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bielsku–Białej przygotowała
dokument o nazwie ”Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Bielska – Białej za rok 2011”. Wśród chorób zakaźnych, wymienionych
w raporcie, wymienione jest także zakażenie HIV. W przypadku nowo wykrytych zakażeń
zaobserwowano dynamikę wzrostową z 3 przypadków w 2010 roku do 11 w roku 2011.
Głównym problemem rejestracji zakażeń HIV jest niska kompletność zgłoszeń, która
spowodowana jest tym, iż większość przypadków zgłaszana jest bez podania drogi zakażenia
z zachowaniem anonimowości pacjenta. Brak jest zatem możliwości prześledzenia dróg
infekcji – czytamy w raporcie. W 2011 roku w Bielsku–Białej zdiagnozowano jeden
przypadek AIDS, podczas gdy w roku 2010 odnotowano 2 takie przypadki.
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KAMPANIA „FAIR PLAY. Gram fair, używam prezerwatyw”
Przed rozpoczęciem finałowego turnieju 14. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA Euro 2012, 22 maja Krajowe Centrum ds. AIDS zainaugurowało kampanię społeczną
„FAIR PLAY Gram fair, używam prezerwatyw”. Kampania będzie realizowana równolegle
z meczami turnieju.
„FAIR PLAY” to główne hasło kampanii, w którym zawarte są wartości zrozumiałe
dla wszystkich, bez względu na język ojczysty. Za pomocą tego hasła organizatorzy pragną
przekazać następującą myśl: „Baw się dobrze w czasie Euro 2012, ale unikaj ryzykownych
zachowań seksualnych. Jeśli podejmujesz kontakty seksualne, używaj prezerwatyw. Zrób
wszystko, by HIV/AIDS nie był Twoim problemem”. Krajowe Centrum ds. AIDS chce
dotrzeć do jak największej liczby osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne.
Poprzez materiały, zawarte w mediach audiowizualnych i drukowanych, pragnie skłonić te
osoby do zmiany postaw - uprawiania bezpieczniejszego seksu, co w dużej mierze zapobiega
rozprzestrzenianiu się HIV. Zestawienie piłki i prezerwatywy, które powtarza się na
materiałach kampanijnych, nawiązuje do „czystej gry”, która powinna towarzyszyć
5
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reprezentacjom na boiskach. Organizatorzy mają nadzieję, że hasło „FAIR PLAY” będzie
inspirować do bezpieczniejszego i odpowiedzialnego zachowania także poza stadionami i po
zakończeniu turnieju.
Kampania adresowana jest do kibiców, turystów oraz osób dorosłych podejmujących
ryzykowne zachowania seksualne. Jest to zalecenie organizacji międzynarodowych
zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS, by w miejscu masowych zgromadzeń prowadzić
kampanie edukacyjne - tłumaczy Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum
ds. AIDS.
Organizatorzy chcą dotrzeć z informacją do kibiców za pomocą Internetu, telewizji,
radia, billboardów. Przygotowano także do rozdania 150 tys. pakietów edukacyjnych
z prezerwatywą i informacją dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS. Będą one rozdawane
w punktach turystycznych i strefach kibica.
Dyrektor Centrum mówi, że edukację dotyczącą HIV/AIDS, połączoną z rozdawaniem
prezerwatyw, prowadzono również w innych krajach, które organizowały mistrzostwa.
Najwięcej prezerwatyw rozdano w czasie mistrzostw w RPA (42 miliony). W tym kraju aż 20
proc. dorosłej populacji jest zakażona HIV. W Niemczech natomiast kampania została
połączona z nagłośnieniem informacji o handlu ludźmi. Wiele osób, które wówczas
świadczyły tam usługi seksualne, nie robiło tego dobrowolnie. Rezultaty tych akcji
profilaktycznych będą widoczne po kilku latach.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi kampanię w ramach realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 20122016. Ulotki drukują na własny koszt także samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.
W miastach, które nie są miejscem rozgrywek, jak np. Opole, także będą rozdawane pakiety
edukacyjne i ulotki informacyjne. Materiały mają kilka wersji językowych: polską, rosyjską,
ukraińską, niemiecką, angielską i hiszpańską. Ulotki w języku francuskim dla kibiców
posługujących się tym językiem drukuje ambasada Francji.7

WYDARZENIA
Wrocław – konferencja specjalistów
W dniach 17 - 19 maja we Wrocławiu odbył się kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa
Naukowego AIDS – Vistula 2012. Na wrocławską konferencję z Polski i zagranicy
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przyjechało 200 lekarzy zajmujących się problematyką HIV/AIDS. Wybitni naukowcy
z ośrodków w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Portugali wymienili się wiedzą,
swoimi doświadczeniami i wynikami aktualnych badań. Podczas konferencji przedstawicielka
Krajowego Centrum ds. AIDS zaprezentowała program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce”. Specjaliści omówili także
najnowsze sposoby przeciwdziałania AIDS u kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży.8
ASPEKTY MEDYCZNE
W Opolu leczą już AIDS
Pół roku temu w Opolu leczyła się tylko jedna osoba chora na AIDS. Dziś leczy się
ich dziewiętnaścioro, bo po długich staraniach Szpital Wojewódzki otrzymał zezwolenie na
ambulatoryjne leczenie i chorzy nie muszą już jeździć po leki do innych miast. Oddział
zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim jest drugim w Polsce nieklinicznym ośrodkiem
prowadzącym terapię u chorych na AIDS.
Ponad rok trwały starania o możliwość takiego leczenia. Trzeba było spełnić wiele
dość rygorystycznych wymagań epidemiologicznych (udało się dopiero po kompleksowym
remoncie oddziału) i dotyczących kadry medycznej. Dopiero wtedy stało się możliwe
podpisanie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS. Centrum przekazuje szpitalowi leki dla
poszczególnych pacjentów. Aby rozpocząć leczenie, należy się do nas zgłosić – mówi dr
Wiesława Błudzin, ordynator oddziału zakaźnego. Pacjent przyjmowany jest na kilka dni na
oddział w celu wykonania odpowiednich, specjalistycznych badań.
W grupie leczonych przeważają mężczyźni. Chorzy to osoby w wieku od trzydziestu
do pięćdziesięciu paru lat. Niektórzy zakażeni leczeni są od dawna, jednak na tyle skutecznie,
że choroba się nie rozwija. Obecnie na Opolszczyźnie jest ponad 30 osób z rozpoznanym
AIDS. Szacuje się, że kilkaset osób jest zakażonych HIV. Dokładna liczba nie jest znana, co
oznacza, że wiele osób, które są zakażone nie wie o tym i może nieświadomie zakażać
innych. 9
HIV- goryli wirus
Dotychczas przyjmowano, że wirusy HIV-1 i HIV-2 występują naturalnie
u szympansów i mangab szarych. Tymczasem w 2006 roku w Kamerunie pojawiły się
sugestie, ze SIV (simian immunodeficiency virus) jest u goryli, podobnie jak u szympansów,
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chorobą endemiczną. Wykazano, że szympansy są źródłem zakażenia HIV-1 grupy M i N
u ludzi, natomiast goryle – HIV-1 grupy 0. W 2009 roku zakażona Francuzka pochodząca
z Kamerunu przywiozła do Europy nową grupę wirusa szczepu HIV-1. Nowy podtyp
nazwano P.10
ASPEKTY SPOŁECZNE
Grecja – afera w nielegalnych domach publicznych
W Grecji wybuchła panika po tym, jak opublikowano zdjęcia 17 kobiet zakażonych
HIV, które zajmowały się sprzedażą usług seksualnych. Cała afera to wynik kontroli, jakie na
terenie kraju przeprowadzono w nielegalnych domach publicznych. Prostytucja w tym kraju
jest legalna, jeśli jednak ktoś chce prowadzić taki biznes, to musi przestrzegać wielu zasad –
jedną z nich są regularne badania osób tam zatrudnionych. W Grecji tylko niewielka część
domów publicznych działa w zarejestrowanej strefie. Duża ich część funkcjonuje poza
kontrolą władz i służby zdrowia. Władze Aten szacują, że w greckiej stolicy działa co
najmniej 315 domów publicznych.
Wśród 130 przebadanych kobiet 17 było zakażonych HIV. Zatrzymane kobiety
zostaną prawdopodobnie oskarżone o narażenie zdrowia swoich klientów. Służby medyczne
odebrały już setki zgłoszeń od mężczyzn, którzy płacili za seks. Kilku przebadanych okazało
się zakażonych.
Publikowane w tym roku dane wskazują na dramatyczny wzrost zachorowań na AIDS
i jeszcze większy wzrost zakażeń HIV. W 2011 roku zarejestrowano w Grecji 954 przypadki
zakażenia HIV. To o 54 proc. więcej niż rok wcześniej. W rzeczywistości liczba ta jest
z pewnością o wiele większa.
Nie wszyscy są zadowoleni z postępowania greckich władz. Opublikowanie
wizerunków kobiet spotkało się z protestami obrońców praw człowieka. Podkreślają oni, że
nie ma dowodów na to, by każda z zatrzymanych wiedziała, iż jest zakażona. W oświadczeniu
grupa Positive Voice, zajmująca się pomocą osobom zakażonym napisała, że „to przerażające
pogwałcenie praw człowieka i tajemnicy medycznej, bezprecedensowa akcja prowadząca do
stygmatyzacji”.11
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HIV i kobiety
Badania pokazują, że w ostatnich latach poziom wiedzy o HIV/AIDS jest znacznie
mniejszy niż 20 lat temu, chociaż zagrożenie wcale nie spada – twierdzi Magdalena
Ankiersztejn – Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej, koordynatorka programu SHE
w Polsce (Strong HIV Positive Empowered Women, czyli silne, seropozytywne, świadome
swoich praw kobiety), którego celem jest wsparcie kobiet zakażonych HIV. Wiele osób
uważa, że problem HIV ich nie dotyczy.
W Polsce zakażają się najczęściej osoby młode, urodzone i wychowane już w dobie
HIV. Na ten stan rzeczy ogromny wpływ ma brak edukacji seksualnej w szkołach. Rosną
kolejne pokolenia nieświadome ryzyka zakażenia w kontaktach seksualnych. Drugą grupę
stanowią osoby w wieku 40 - 50 lat, które dowiadują się o fakcie zakażenia dopiero wówczas,
gdy rozpoznaje się u nich pełnoobjawowe AIDS.
W społeczeństwie polskim wciąż panuje mit, że chorzy to ci, którzy „źle się
prowadzą”. Zakażeni nie chcą ujawniać swojego statusu serologicznego z obawy przed
stygmatyzacją i odrzuceniem. Takie podejście społeczne ma szczególne znaczenie
w przypadku zakażonych kobiet. Powoduje, że kobiety rzadko testują się w kierunku HIV.
Statystyki pokazują, że test zrobiło tylko około 10 proc. Polaków, a wśród nich ponad 60
proc. to mężczyźni. Szacuje się, że ok. 70 proc. osób seropozytywnych w ogóle nie wie
o swoim zakażeniu. Już samo zrobienie testu przez kobiety odbierane jest negatywnie,
bo „skoro robi test, to musi mieć coś na sumieniu”. Tymczasem powinna być to rzecz
naturalna, kiedy wchodzimy w nowy związek albo planujemy ciążę.
Badania wskazują, że w początkach epidemii HIV kobiety w ponad 70 proc. zakażały
się na drodze dożylnego przyjmowania substancji psychoaktywnych, dziś to w większości
zakażenia na drodze kontaktów seksualnych, i to wcale nie tzw. przygodnych – większość
kobiet zakaża się od swojego stałego partnera. A i partner wcale nie musi być niewierny –
wystarczy, że wcześniej był w związku z osobą nieświadomą swego zakażenia.
Kobiety, które żyją z HIV są silniej stygmatyzowane niż mężczyźni. Zakażenie HIV
jest ciągle traktowane jako kara, nie ma przyzwolenia społecznego na przygodny seks kobiet.
Konsekwencją stygmatyzacji kobiet zakażonych jest silny opór przed publicznym coming
outem, chociażby znanych kobiet seropozytywnych. Kampania z udziałem znanych osób
mogłaby zmienić nastawienie do kobiet żyjących z HIV, jednak rozpoznawalne kobiety nie
chcą się ujawniać, nawet nie tyle ze względu na siebie, ale na rodziców czy dzieci, którym
taka deklaracja mogłaby zaszkodzić.
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Europejski program SHE ma wspierać kobiety zakażone, aby miały wpływ na swoje
życie i aby miały świadomość swoich praw i tego, że z HIV można normalnie żyć, być
w związkach, wychowywać zdrowe dzieci, bawić się, pracować i działać społecznie. 12
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Studenci ostrzegają przed HIV
„Baw się bezpiecznie” – pod takim hasłem studenci Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego przeprowadzili akcję profilaktyczną podczas uniwersyteckich Juwenaliów. Na
plakacie promującym tę akcję oprócz głównego hasła znalazło się jeszcze czerwone kółko
z przekreślonym słowem HIV i zdanie: „O życiu decydują chwile”. Jedna ze studentek
i pomysłodawców przedsięwzięcia wyjaśnia, że Juwenalia to czas dobrej zabawy i dlatego
warto wykorzystać ten czas i miejsce na promowanie wiedzy o ważnych problemach.
Wybraliśmy HIV/AIDS, ponieważ wiedza o tym wirusie HIV i wywoływanej przez niego
chorobie jest wciąż zbyt mała, a co gorsza, aż 70 proc. Polaków żyje bez świadomości, że są
zakażeni. Poza tym młodzi ludzie, bawiąc się na koncertach, piją alkohol i nierzadko mają
ryzykowne zachowania seksualne. Dlatego dobrze przypomnieć im, że każdy przypadkowy
kontakt seksualny niesie ze sobą ryzyko zakażenia HIV – tłumaczy pomysłodawczyni akcji.
Akcja ma też obalać pewne mity, np. taki, że wirusem można się zakazić przez podanie ręki
czy korzystanie z tej samej toalety.
Studenci jeszcze przed rozpoczęciem Kortowiady przeprowadzili w akademikach
pierwszą turę wykładów edukacyjnych. Na tym jednak nie koniec. W czasie studenckiego
święta rozstawiono stoiska z różnymi materiałami akcji „Baw się bezpiecznie”, pomiędzy
głównymi koncertami na telebimach wyświetlano spoty promujące profilaktykę HIV. Wśród
studentów byli wolontariusze zachęcający do zapoznania się z tematyką HIV, rozdający
ulotki informacyjne z dołączoną do nich prezerwatywą.
Do studenckiej akcji przyłączył się olsztyński PCK, Urząd Marszałkowski,
Stowarzyszenie Manko oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. 13
Wrocław przygotowuje się do EURO 2012
We Wrocławiu podczas trwania turnieju piłkarskiego Euro 2012 100 wolontariuszy
rozda sympatykom futbolu ok. 50 tysięcy pakietów edukacyjnych i ulotek. A wszystko w tym
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celu, aby ostrzec kibiców przed możliwością zakażenia HIV. Jak mówi Anna MarzecBogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, akcja ta ma na celu ostrzeżenie
kibiców, zwłaszcza tych, którzy podejmują ryzykowne zachowania seksualne. Wielu kibiców
wyjedzie też na Ukrainę, aby tam oglądać mecze. A Ukraina i państwa bloku wschodniego
przodują w niechlubnej statystyce liczby zakażeń. Szacuje się, że w Polsce jest ich ok. 35 tys.,
u wschodniego sąsiada liczba zakażeń HIV jest dziesięciokrotnie wyższa.
Atmosfera piłkarskiego święta może sprzyjać nierozważnym zachowaniom - zauważa
przedstawicielka fundacji La Strada, pomagającej kobietom uprawiającym seks za pieniądze.
Podkreśla, że wielu młodych ludzi zapomina o zabezpieczeniu się przed niepożądanymi
skutkami ryzykownych zachowań seksualnych.
We Wrocławiu strażnicy miejscy ostrzegają, że amatorzy „seksu na świeżym
powietrzu” muszą się liczyć także z karą, jaka zostanie im zasądzona, kiedy zostaną
zatrzymani przez funkcjonariuszy. Mandat za to wykroczenie wynosić będzie 500 złotych. 14
POLITYKA PAŃSTWA
Rząd o zapobieganiu HIV/AIDS
Rada Ministrów rozpatrzyła „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS na lata 2012 - 2016”. W ostatnich latach w Polsce wydatki budżetowe na
profilaktykę HIV/AIDS zostały ograniczone. Rezultatem jest zmniejszenie, a często nawet
rezygnacja z realizacji niektórych zadań.
W budżecie państwa na 2012 rok na program zdrowotny „Leczenie antyretrowirusowe
osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2012-2016” przeznaczono 191 milionów
złotych, co wystarczy na roczne leczenie ARV 4547 pacjentów. Tymczasem wzrastają koszty
ARV tzw. starych pacjentów, ponieważ wymagają oni większej liczby leków. Ponadto wśród
badań i procedur medycznych z zakresu opieki okołoporodowej uwzględniono test
w kierunku HIV.15

14
15

Torz Marcin. Prezerwatywy na Euro. Polska- Gazeta Wrocławska z dnia 26.05.2012 r.
Żaneta Semprich. Kalendarz z paragrafem. Służba Zdrowia z dnia 21.05.2012 r.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w maju 2012 roku
1. Dołowy Alicja. HIV i dziewczyna. Przekrój z dnia 07.05.2012 r.
2. Gabińska Anna. Do Wrocławia zjechali specjaliści od AIDS. Polska- Gazeta Wrocławska
z dnia 18.05.2012 r.
3. HIV. Super Nowości z dnia 17.05.2012 r.
4. Horowski Sławomir. Bielskie choroby. Kronika Beskidzka z dnia 17.05.2012 r.
5. Kacewicz Michał. Bojkot i inne plagi. Newsweek z dnia 07.05.2012 r.
6.

Leonard Anna Maria. Kobiety, które sieją śmierć. Angora z dnia 13.05.2012 r.

7. Łabutin Beata. AIDS leczą w Opolu. Gazeta Wyborcza – Opole z dnia 15.05.2012 r.
8.

Morawiec Anna. Zrób test na HIV! Ty tez możesz być zarażony. Super Nowości z dnia
10.05.2012 r.

9. Nalot na domy publiczne. Express Bydgoski z dnia 04.05.2012 r.
10. Nalot na domy publiczne. Nowości z dnia 04.05.2012 r.
11. Opublikowano zdjęcia prostytutek zakażonych HIV. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
04.05.2012 r.
12. Pacewicz Piotr. Kwaśniewski: Narkotyki wolno mieć. Gazeta Wyborcza z dnia
23.05.2012r.
13. Pochwicki Krzysztof. Wirusologia od A do Z. 21 WIEK z dnia 01.05.2012 r.
14. Pomiar krwi to podstawa. Nasz Dziennik z dnia 10.05.2012 r.
15. Prostytutki zarażały wirusem HIV. Super Express z dnia 04.05.2012 r.
16. Ruszpel Maja. Bezpiecznej zabawy. Przegląd z dnia 07.05.2012 r.
17. Semprich Żaneta. Kalendarz z paragrafem. Służba Zdrowia z dnia 21.05.2012 r.
18. Szpakowska Sylwia. Piłka, seks i prezerwatywy. Rzeczpospolita z dnia 22.05.2012 r.
19. Śmiertelne prątki. Tygodnik Zamojski z dnia 23.05.2012 r.
20. Tomczyk Martyna. Pierwsze przeszczepienie wątroby pacjentowi z HIV. Służba Zdrowia z
dnia 21.05.2012 r.
21. Torz Marcin. Prezerwatywy na euro. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 26.05.2012 r.
22. Welard Justyna. RPA, miejsce przebudzenia i ponownych narodzin. TRENDY z dnia
01.05.2012 r.
23. Wesołowska Ewa. Przeczytane. Angora z dnia 20.05.2012 r.
24. Wiśniewska Katarzyna. „Gram Fair. Używam prezerwatyw”. Gazeta Wyborcza z dnia
23.05.2012 r.
25. Wojciechowski Marcin. Studenci z prezerwatywami na Kortowiadzie. Gazeta WyborczaOlsztyn z dnia 05.05.2012 r.
26. Wysocka Monika. W terapii uzależnień należy uwzględnić mocno zróżnicowane potrzeby
pacjenta. Puls Medycyny z dnia 16.05.2012 r.
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