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dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w czerwcu 2012 roku.

WPROWADZENIE
W miesiącu czerwcu najwięcej publikacji związanych z HIV/AIDS dotyczyło
rozgrywanych w tym miesiącu w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy w piłce nożnej
UEFA EURO 2012. Publikacje te opisywały działania związane z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, jakie podjęły instytucje państwowe i organizacje
pozarządowe w związku z tą międzynarodową imprezą. Chodzi tu m.in. o zorganizowaną
przez Krajowe Centrum ds. AIDS kampanię ”Fair Play”, która miała za zadanie edukować
i informować kibiców o zagrożeniach, jakie płyną z nieodpowiedzialnych i ryzykownych
zachowań seksualnych.
Mistrzostwa Euro 2012 stały się też okazją do rozważań na temat wzrostu zakażeń
HIV, jaki obserwujemy w naszym kraju w ostatnich latach i przyczyn tego niepokojącego
zjawiska. Pisano o tym m.in. w „Wysokich obcasach”, dodatku do Gazety Wyborczej.
Znalazły się tam ciekawe reportaże, oparte na faktach z życia osób żyjących z HIV,
o traumatycznych przeżyciach, poczuciu beznadziejności, osamotnienia i wyobcowania,
a także o trudach codziennej walki z wirusem. 1
W czerwcowej prasie znalazły się też kolejne informacje na temat pierwszego
w Europie programu edukacyjnego dla kobiet seropozytywnych SHE (Strong HIV Positive,
Empowered Women, czyli silne HIV pozytywne, świadome swoich praw kobiety), który ma
zapewnić kobietom żyjącym z HIV konieczne wsparcie psychologiczne oraz przekazać
niezbędną wiedzę na temat opieki medycznej.
Ogółem w 19 tytułach gazet i czasopism ukazały się 24 publikacje poruszające różne
aspekty HIV/AIDS. Niektóre z nich dotyczyły bezpośrednio tej problematyki, niektóre zaś
o HIV lub AIDS wspomniały tylko w kontekście innego, omawianego tematu. Cztery tytuły
z 19 drukowały po 2 informacje związane z HIV/AIDS (Gazeta Wyborcza, Express
Bydgoski, Nowości, Polska), pozostałe po jednej.
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EPIDEMIOLOGIA
AIDS – czy po Euro 2012 liczba zakażonych w Polsce wzrośnie?
To pytanie zadaje wielu ekspertów i specjalistów w dziedzinie HIV/AIDS oraz
członków organizacji pozarządowych, którzy na co dzień podejmują walkę z zagrożeniem,
jakie niesie ze sobą HIV/AIDS. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe ogłosiły stan
gotowości przed Euro 2012. Agnieszka Miodyńska w dzienniku „Polska. The Times”
zastanawia się, w jakim stopniu takie akcje edukacyjne, jak kampania społeczna „Fair Play.
Gram fair, używam prezerwatyw” są w stanie wpłynąć na świadomość społeczeństwa oraz
zapobiec rozprzestrzenianiu się nowych zakażeń HIV.
Autorka uważa, że korzystanie z prezerwatyw oraz przestrzeganie przed ryzykownymi
zachowaniami seksualnymi, to tylko jedna strona medalu. Problem tkwi w tym, że Polacy nie
testują się w kierunku HIV, bo uważają, że ryzyko zakażenia ich nie dotyczy. Tymczasem
HIV już dawno przestał być łączony z osobami używającymi narkotyki, mniejszościami
seksualnymi czy osobami mającymi wielu partnerów seksualnych. Przekrój społeczny
zakażonych jest szeroki, a główną drogą transmisji HIV są kontakty heteroseksualne.
Liczby mówią same za siebie. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy zdiagnozowanych
ok. 15,6 tys. zakażeń (na Ukrainie – 350 tys.). Od stycznia do końca marca br. przybyło
aż 285 nowych zakażeń HIV. Nikt nie wie, ile osób w Polsce żyje z HIV. Według szacunków
epidemiologów jest ich ok. 30 – 35 tys. Organizacje pozarządowe mówią nawet o 50 – 60 tys.
W naszym kraju liczba nowo wykrytych zakażeń HIV szybko rośnie. W ostatniej dekadzie
rejestrowano po 600 - 800 zakażeń rocznie, a w ostatnich latach już po ponad 900. I choć na
świecie wzrost infekcji HIV i zachorowań na AIDS wyhamowuje, to w naszym kraju rośnie.
Dlaczego tak się dzieje?
Specjaliści mówią, że przyczyn może być wiele. Profesor Z. Izdebski od lat zajmujący
się badaniem seksualności Polaków uważa, że problem stanowi nasza nieostrożność
i skłonność do podejmowania ryzyka seksualnego. Gdy już dochodzi do kontaktu
seksualnego, idealizujemy partnera i jeśli nawet pytamy o jego przeszłość to najczęściej
ograniczamy się do uzyskania informacji o liczbie jego poprzednich partnerów seksualnych
i informacji o tym kim były te osoby. Pytanie o to, czy nasz partner czy partnerka
zabezpieczali się poprzez stosowanie prezerwatywy, nie pojawia się w rozmowach. Nawet
osoby, które używają prezerwatyw, nie robią tego systematycznie. Najczęściej przestają,
kiedy są w stałym związku. Ponadto prezerwatywa nadal kojarzona jest z zapobieganiem
ciąży, a nie środkiem zmniejszającym ryzyko zakażenia HIV. Polacy podejmują też często
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ryzykowne zachowania seksualne przy wyjazdach zagranicznych, np. związanych z pracą czy
studiami, podczas których czują się anonimowi i chcą przeżyć przygodę – dodaje seksuolog.
Dr Jacek Buczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zwraca uwagę,
że rosnąca liczba zakażeń HIV wynika m.in. z przesunięcia zachowań seksualnych
w kierunku hedonizmu, czyli dążenia do szczęścia. Szukanie chwilowych przyjemności
sprzyja ryzykownym zachowaniom.
Prof. Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych
Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sugeruje, że
skoro nie jesteśmy w stanie zapanować nad emocjami, to kluczowe w tym wypadku jest
szybkie wykrywanie i leczenie, bo okazjonalnego seksu bez zabezpieczeń niestety nie udaje
się wyeliminować. Dodaje, że podobne stanowisko ma Światowa Organizacja Zdrowia.
Dziś leczone zakażenie HIV nie jest już śmiertelne. Można z nim żyć długo,
pracować, rodzić zdrowe dzieci. Warunki są dwa: trzeba go wcześnie wykryć
i w odpowiednim czasie podawać leki antyretrowirusowe. Wtedy życie osoby zakażonej HIV
wygląda tak, jak z innymi chorobami przewlekłymi – tłumaczy prof. Wiercińska – Drapało.
Polski pacjent ma dostęp do stosowanych na świecie leków antyretrowirusowych najnowszej
generacji, które w całości refunduje Ministerstwo Zdrowia. 2

Podkarpacie
Na Podkarpaciu od momentu wdrożenia badań w roku 1985 do 31 marca 2012 roku
odnotowano ogółem 235 zakażeń HIV potwierdzonych serologicznie. Odnotowano także
68 zachorowań na AIDS; z tej liczby 28 osób zmarło.
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epidemiologicznego. Szacuje się, że na terenie Podkarpacia z HIV żyje około 400 – 600 osób.
Dominującą grupą wśród zakażonych są osoby w wieku 21-30 lat. Stanowią one 60 proc.
wszystkich zakażonych.3
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ASPEKTY MEDYCZNE
Wielkopolska – nowy punkt testowania w kierunku HIV
W Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu rozpoczął działalność Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny dla osób, które chcą wykonać test na HIV. Prowadzi go
Simontonowski Instytut Zdrowia.
Pomoc znajdą tutaj przede wszystkim osoby, które miały ryzykowne zachowania
seksualne i boją się, że mogły zostać zakażone HIV. Badanie jest bezpłatne i całkowicie
anonimowe – podkreśla Maciej Skibiński, psycholog, koordynator projektu. Punkt działa dwa
razy w tygodniu – w poniedziałki dyżuruje psycholog, w czwartki lekarz. Konsultanci przed
wykonaniem testu przeprowadzają z pacjentem rozmowę na temat zmniejszenia ryzyka
zakażenia HIV, służą też wsparciem przy odbieraniu wyników badań.
Tylko w kwietniu 2012 roku w Wielkopolsce zarejestrowano 9 nowych zakażeń HIV,
w marcu były dwa takie przypadki, w lutym 7, a w styczniu – 13. 4
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
KAMPANIA „FAIR PLAY”
Warszawa
Wraz z rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce nożnej ruszyła kampania „Fair Play”
przygotowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Dla odwiedzających w tym czasie
Warszawę, przygotowane były materiały edukacyjne.
W ramach kampanii „Fair Play” zorganizowano 30 eventów w miastach –
gospodarzach. Podczas piłkarskich rozgrywek w Warszawie hostessy rozdawały kibicom
pakiety edukacyjne z prezerwatywą, chorągiewki, a także szczegółowe informacje na temat
HIV oraz sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia. Akcja prowadzona była w okolicach
Al. Jerozolimskich, przy ul. Emilii Plater, ul. Marszałkowskiej, ul. Świętokrzyskiej oraz
w okolicach Stadionu Narodowego. Od 16 czerwca w stolicy pojawiły się również billboardy
promujące kampanię. Propagowanie takich informacji jest szczególnie ważne podczas imprez
masowych, którym często towarzyszą nieodpowiedzialne zachowania seksualne.5
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Bydgoszcz
„Świętuj bezpiecznie, świętuj odpowiedzialnie” – pod takim hasłem Wojewódzka
Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Bydgoszczy włączyła się w realizację kampanii
Krajowego Centrum ds. AIDS „Fair Play. Gram fair, używam prezerwatyw”. Działania
te dotyczyły profilaktyki HIV/AIDS podczas Euro 2012. Odbiorcami powyższej inicjatywy
byli kibice, w szczególności osoby młode (18 - 39 lat) podejmujące ryzykowne zachowania
seksualne, a także goście przyjeżdżający z innych krajów.
W Bydgoszczy i Toruniu, w których nie były rozgrywane mecze, rozdawano materiały
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

W województwie kujawsko-pomorskim ogółem

od początku rejestracji (tj. od 1985 r.) do końca 2011 r. odnotowano 628 zakażeń HIV i 171
zachorowań na AIDS. Dodatkowo dnia 18 czerwca w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym przy WSSE w Bydgoszczy będzie można wykonać test w kierunku HIV.6
Świętokrzyskie – akcje w strefach kibica
Bezpłatne prezerwatywy, informacje w pięciu językach o zasadach zdrowego
kibicowania i unikania ryzykownych zachowań, których konsekwencją może być zakażenie
HIV, trafiły do stref kibica w województwie świętokrzyskim.
Ewa Ziemkiewicz, kierownik oddziału promocji zdrowia w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach powiedziała, że wszystkie materiały edukacyjne
przygotowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii „Fair Play”, zostały
dostarczone do stref kibica znajdujących się w regionie. W województwie świętokrzyskim
działa pięć stacjonarnych stref kibica: w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bałtowie,
Pacanowie i Włoszczowie. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że podczas takich wydarzeń
sportowych działają emocje; pod wpływem alkoholu może dochodzić do przygodnych
kontaktów seksualnych. Chodzi o to, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową –dodaje kierownik oddziału promocji zdrowia.
W województwie świętokrzyskim w ubiegłym roku stwierdzono 11 nowych zakażeń
HIV i 4 zachorowania na AIDS – to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. 7
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Internet - nowa inicjatywa dla żyjących z HIV
Na nowej stronie internetowej www.leczhiv.pl rozpoczął działalność Wirtualny Punkt
Pomocy dla ludzi żyjących z HIV. Bezpłatnych odpowiedzi na zadane e-mailem pytania będą
udzielali: profesjonalny edukator, psycholog i prawnik współpracujący z Fundacją Edukacji
Społecznej. Patronem strony jest Program Pozytywnie Otwarci. Nowa strona będzie jednym
z nielicznych

miejsc

w

polskim

Internecie,

przeznaczonych dla

osób wyłącznie

seropozytywnych.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 15 tys. zakażeń HIV. Leki antyretrowirusowe
zapobiegają przejściu zakażenia w pełnoobjawowe AIDS. Te leki przyjmuje w Polsce
niewiele ponad 5 tysięcy osób. Jednak wiele seropozytywnych osób nie kontaktuje się
z lekarzami chorób zakaźnych, a przecież dzięki nowoczesnym lekom z HIV można
normalnie żyć, pracować, , mieć zdrowe dzieci. Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą. Z myślą
o osobach, które żyją z HIV, ale nie mają komu zadać trudnych i ważnych pytań, powstała
strona www.leczhiv.pl.
Należy podkreślić, że osoby zakażone HIV otrzymują w Polsce bezpłatnie leki
antyretrowirusowe, które Krajowe Centrum ds. AIDS kupuje z budżetu ministra zdrowia.
Terapia jest skuteczna i bezpieczna. Nowoczesna terapia nie wymaga już, jak kiedyś,
przyjmowania kilku czy kilkunastu leków dziennie. Teraz niekiedy wystarcza jedna, dwie
tabletki dziennie. Jednak osoby żyjące z wirusem często mają pytania, które nie dotyczą
samej terapii. Pytania internautów zadawane przez Wirtualny Punkt Pomocy trafiać będą
do psychologa, prawnika i edukatora Fundacji Edukacji Społecznej. Specjaliści odpowiedzą
na nie w ciągu 72 godzin. Aby zadać pytanie, trzeba wypełnić jedną z umieszczonych
na stronie anonimowych ankiet – dla osób zakażonych przyjmujących lub nieprzyjmujących
leków antyretrowirusowych. Inicjatorzy strony mają pewność, że uzyskane odpowiedzi
przyczynią się do lepszego poznania problemów osób żyjących z HIV.8
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
SHE – z pomocą dla kobiet żyjących z HIV
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2010 roku żyło w Polsce około
8,2 – 8,5 tys. kobiet z HIV. Zakażenie zostało rozpoznane u jednej trzeciej z nich. W ostatnich
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latach, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet, wzrasta odsetek zakażeń HIV
rozpoznanych już na etapie pełnoobjawowego AIDS, czyli średnio po 10 latach od zakażenia.
Szacuje się, że rocznie ponad 400 kobiet zakażonych HIV rodzi dzieci.
Kobiety robią testy jeszcze rzadziej niż mężczyźni. To zagrożenie nie tylko dla nich,
ale i dla ich dzieci. Kobieta świadoma zakażenia, mająca odpowiednią opiekę w czasie ciąży
i porodu, może urodzić zdrowe dziecko. Rocznie ma na to szansę tylko jedna czwarta
ciężarnych z HIV, pozostałe nie wiedzą o zakażeniu. Na niekorzyść kobiet działa biologia:
budowa narządów płciowych i fizjologia. Podczas kontaktów seksualnych kobiety są cztery
razy bardziej narażone na zakażenie niż mężczyźni. Więcej zakażeń wśród kobiet częściowo
jest też winą mężczyzn. Bywa tak, że nie dają kobiecie wyboru zabezpieczenia (nie dotyczy
to tylko przygodnego seksu). Wiele kobiet zachorowało po zbliżeniu z pierwszym, często
jedynym partnerem. Zakażają się coraz młodsze kobiety. Walczą nie tylko z zakażeniem, ale
i z jego wymiarem psychicznym. Często zostają z tym same. Zależne finansowo
od mężczyzn, nie mówią o fakcie zakażenia ze strachu przed utratą partnera i wsparcia
rodziny.
Mają to zmienić warsztaty edukacyjne w ramach programu SHE (Strong HIV Positive,
Empowered Women, czyli silne HIV pozytywne, świadome swoich praw kobiety) –
pierwszego europejskiego projektu edukacyjnego skierowanego do kobiet żyjących z HIV.
Program ten został opracowany przez międzynarodową grupę ekspertów z organizacji
pozarządowych i specjalistów w leczeniu zakażenia HIV oraz kobiety żyjące z HIV. Celem
programu jest zapewnienie kobietom żyjącym z HIV koniecznego wsparcia psychologicznego
oraz przekazanie niezbędnej wiedzy na temat opieki medycznej. W dużej części program
opiera się na pomocy, udzielanej wzajemnie przez kobiety seropozytywne. Ambasadorką
programu SHE w Polsce jest Małgorzata Socha.
Magdalena

prezes

Ankiersztejn–Bartczak,

Fundacji

Edukacji

Społecznej,

współorganizującej warsztaty w Polsce mówi, że kobiety, które wiedzą o zakażeniu, czują się
odrzucone, naznaczone, wykluczone, dlatego też wycofują się z życia społecznego. Należy im
uświadomić, że mają takie same prawa jak kobiety zdrowe. Program ma też pomóc
w efektywnym leczeniu kobiet z HIV. Głównie jednak skupia się na tworzeniu grup wsparcia.
Organizatorzy widzą w nim skuteczny sposób na rozwiązanie problemu osamotnienia
i wykluczenia społecznego. Psychologowie przekonują, że informacje od osoby zmagającej
się z takim samym problemem, oparte na jej doświadczeniach, są dla chorych
wiarygodniejsze niż suche informacje, a kontakt z kobietami, które mają doświadczenia
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w codziennym radzeniu sobie z taką samą chorobą, ma szczególne znaczenie dla zwiększenia
poczucia pewności siebie. 9
Toruń – warsztaty w ramach programu SHE
W województwie kujawsko–pomorskim w latach 2005 – 2010 o ponad połowę
wzrosła liczba zakażeń HIV wśród kobiet w porównaniu z poprzednim pięcioleciem. Z myślą
o nich w ramach programu SHE w Toruniu odbyły się specjalne warsztaty dla kobiet
żyjących z HIV. Organizuje je Fundacja Edukacji Społecznej wspólnie z toruńskim
Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem”. Zajęcia poprowadzili
doświadczeni edukatorzy oraz specjaliści opieki medycznej.
Warsztaty mają wesprzeć zakażone kobiety w dążeniu do poprawy jakości życia,
uzyskania możliwie jak najlepszej opieki lekarskiej. Obecny na warsztatach lekarz wyjaśni,
jak dbać o zdrowie, by zwiększyć skuteczność terapii. Przewidziany jest również czas na
indywidualne konsultacje ze specjalistą. 10
Ukraina – w czasie Euro gwiazdy zagrają przeciwko AIDS
W Kijowie rozpoczęły się przygotowania do koncertu charytatywnego, który ma się
odbyć w przeddzień zakończenia Euro 2012, tj. 30 czerwca. Na koncercie ma zagrać Elton
John

i

grupa

Queen.

Jego

organizatorem

jest

fundacja

AntyAIDS

walcząca

z rozprzestrzenianiem się tej choroby na Ukrainie.
Koncert zatytułowany „Twoje życie to nie gra” odbędzie się w stołecznej strefie kibica, ma
promować walkę z HIV/AIDS na Ukrainie. Wejście będzie bezpłatne poza strefą dla VIP-ów.
Organizatorzy chcą przyciągnąć w ten sposób jak największą liczbę młodych ludzi,
poinformować ich, jak groźną chorobą jest AIDS i zachęcić do wykonywania bezpłatnych
testów w kierunku HIV.
Zarówno Elton John, jak i grupa Queen zrezygnowali z honorariów. Artyści
występowali już na Ukrainie z podobnymi koncertami – Elton John w 2007 roku
w ukraińskiej stolicy, a Queen rok później w Charkowie. 11
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Dorota Misiak. Prawo do życia z wirusem. Express Bydgoski z dnia 23.06.2012 r., Zdrowa Polska. Żyj zdrowo
i aktywnie z dnia 01.06.2012 r.
10
Wsparcie dla silnych, chorych kobiet. Gazeta Pomorska z dnia 11.06.2012 r.
11
Depesze. Gazeta Olsztyńska z dnia 29.06.2012 r.
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INNE
Zimbabwe – obrzezanie posłów
Posłowie komisji zdrowia parlamentu Zimbabwe poddali się zabiegowi obrzezania,
by zachęcić do tego innych mężczyzn. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację
Zdrowia wykazały, że obrzezani mężczyźni zakażają się HIV niemal dwukrotnie rzadziej niż
nieobrzezani. 12

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w czerwcu 2012 roku
1. Akcja w strefach kibica. Echo Dnia z dnia 09.06.2012 r.
2. Bądźmy fair play w strefach kibica i na stadionach. Tygodnik Kibica z dnia 20.06.2012 r.
3. Depesze. Gazeta Olsztyńska z dnia 29.06.2012 r.
4. Dla ludzi żyjących z HIV. Dziennik Polski (Pejzaż) z dnia 02.06.2012 r.
5. Dwa środki naraz. Dobre Rady z dnia 01.06.2012 r.
6. Gram fair, używam prezerwatywy. Gazeta Pomorska z dnia 13.06.2012 r.
7. Gram fair, używam prezerwatywy. Słowo Podlasia z dnia 19.06.2012 r.
8. Kibice i HIV. Express Bydgoski z dnia 08.06.2012 r.
9.

„Kurierem” po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 25.06.2012 r.

10. Las Andrzej. AIDS wciąż zabija. Cogito z dnia 21.06.2012 r.
11. Lipko Paweł. Jak cukrzyca niszczy nerwy. Życie na gorąco z dnia 21.06.2012 r.
12. Magia liczb. Forum z dnia 11.06.2012 r.
13. Mamczur Maria. Ja? Niemożliwe. Gazeta Wyborcza (dodatek: Wysokie obcasy) z dnia
23.06.2012 r.
14. Marklowska- Dzierżak Mariola. Zbyt duże ryzyko zawodowe.
15. Miodyńska Agnieszka. Czy wraz z Euro do Polski dotrze epidemia AIDS. Polska z dnia
01.06.2012 r.
16. Misiak Dorota. Prawo do życia z wirusem. Express Bydgoski z dnia 23.06.2012 r.
17. Misiak Dorota. Prawo do życia z wirusem. Nowości z dnia 23.06.2012 r.
18. Moraniec Anna. Wirtualny Punkt Pomocy dla seropozytywnych. Super Nowości z dnia
04.06.2012 r.
19. Polaczek Jerzy. Od nauki do innowacji, jak chemia przyczyniła się do poprawy zdrowia.
Przemysł chemiczny z dnia 01.06.2012 r..
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„Kurierem” po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 25.06.2012 r.
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20. Reiter Paulina. W Polsce z wirusem HIV żyje 25 -35 tys. osób. Większość z nich o tym nie
wie. W poniedziałek idę zrobić test. Idziesz? Gazeta Wyborcza (dodatek: Wysokie obcasy)
z dnia 23.06.2012 r.
21. Trzeciak Lech. Ten Trzeci. Świat Nauki z dnia 01.06.2012 r.
22. Wsparcie dla silnych i chorych kobiet. Gazeta Pomorska z dnia 11.06.2012 r.
23. Zdrowa Polska. Żyj zdrowo i aktywnie z dnia 01.06.2012 r.
24. Żbikowska Marta. Osoby zagrożone wirusem HIV mogą bezpłatnie zbadać krew. Polska –
Glos Wielkopolski z dnia 21.06.2012 r.
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