Raport nr 3/2012
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w marcu 2012 roku.

WPROWADZENIE
W marcowych publikacjach poruszających problematykę HIV/AIDS dominowała
tematyka medyczna. Pisano m.in. o nowościach w leczeniu zakażenia HIV, o propozycji
firmy Gilead Sciences dotyczącej podawania profilaktycznie leków antyretrowirusowych
ludziom zdrowym, o opracowanej przez poznańskich naukowców metodzie, która może
przyczynić się do poznania mechanizmów wielu chorób, w tym AIDS. Dziennikarze
przyjrzeli się także podejmowanym przez państwo działaniom profilaktycznym w związku ze
zbliżającą się imprezą sportową – Euro 2012.
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nanotechnologii, która w przyszłości ma umożliwić wiele różnych terapii, być może także
skuteczne leczenie malarii lub AIDS1, o właściwościach zielonej herbaty, już teraz zalecanej
pacjentom po radioterapii (działa antynowotworowo), która w przyszłości być może odegra
ważną rolę w walce z HIV/AIDS - podnosi bowiem odporność.2 Eksperci radzili, jakie
niezbędne badania powinna wykonać kobieta w ciąży, podkreślając szczególne znaczenie
testu w kierunku HIV – jeżeli zakażona kobieta ma podczas ciąży podawane odpowiednie leki
antyretrowirusowe, poród odbędzie się przez cesarskie cięcie i dziecko nie będzie karmione
piersią, ryzyko zakażenia HIV spada poniżej 1 proc.3
Ogólnie w marcu ukazało się 28 publikacji związanych z HIV/AIDS. Znalazły się one
w 21 tytułach gazet i czasopism, tylko cztery z nich drukowały więcej niż jedną informację na
ten temat: Rzeczpospolita (5), Super Express (3), Gazeta Wyborcza (2), Zielony Sztandar (2).
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EPIDEMIOLOGIA
Na Mazowszu coraz więcej zakażeń
Na Mazowszu w ciągu roku liczba nowo wykrytych zakażeń podwoiła się. W 2011
roku wykryto 398 przypadków (najwięcej w Polsce). Odnotowano 27 nowych zachorowań na
AIDS – wszystkich chorych hospitalizowano. W 2010 roku zarejestrowano 162 nowe
przypadki HIV, na AIDS zachorowało 10 osób, 2 osoby zmarły. Najwięcej zakażeń
odnotowano w Warszawie, do której rocznie zjeżdżają miliony ludzi. Obecnie na Mazowszu
populacja osób żyjących z HIV, które wiedzą o swoim zakażeniu, liczy ok. półtora tysiąca.
W rzeczywistości liczby są wyższe, ponieważ dane obejmują tylko osoby, u których
przeprowadzono testy na HIV. Migracja turystów na Euro 2012 może być czynnikiem
zwiększającym liczbę zakażeń. W województwie działa sześć punktów konsultacyjnodiagnostycznych (jeden w Płocku, pięć w Warszawie), w których bezpłatnie i anonimowo
można wykonać test w kierunku HIV.
Lekarze biją na alarm. Przyczyny tego zjawiska upatrują m.in. w fatalnym poziomie
edukacji seksualnej w szkole. Większość nowych zakażeń odnotowano wśród osób młodych.
Młodzież nie wynosi odpowiedniej wiedzy o profilaktyce chorób przenoszonych drogą
płciową ze szkoły, ponieważ edukacja seksualna w naszym kraju prowadzona jest
w ograniczonym zakresie.4

ASPEKTY MEDYCZNE
Kontrowersyjna propozycja
Firma Gilead Sciences zaproponowała, aby osobom, które mają ryzykowne
zachowania, profilaktycznie podawać codziennie dawkę leku antyretrowirusowego, takiego
jaki stosowany jest do leczenia pacjentów z HIV/AIDS. Firma czeka na rozstrzygnięcie w tej
sprawie amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) .
Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, zrewolucjonizuje metody ochrony przed
zakażeniem. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 25 organizacji wspierających pacjentów
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i ich rodziny oraz część lekarzy. Przeciwni są naukowcy którzy ostrzegają, że podawanie tego
rodzaju leków osobom zdrowym może mieć fatalne konsekwencje. Domagają się oni
odrzucenia tej propozycji. Argumentują, że osoby zdrowe, które będą przyjmować lek
antyretrowirusowy

jako

zabezpieczenie
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zrezygnują

z

zasad

bezpieczniejszego seksu, m.in. stosowania prezerwatyw. W tle stoją wielkie pieniądze –
roczny koszt stosowania leku u jednego pacjenta to ponad 14 tys. dolarów. Teraz przyjmują je
tylko osoby zakażone, ale jeżeli FDA zgodzi się na nową propozycję, grono odbiorców
gwałtownie się zwiększy. Sama firma na razie milczy, natomiast pomysłu broni jej
konkurencja. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej Merck twierdzi, że jest sporo dowodów
potwierdzających skuteczność stosowania leków terapeutycznych w profilaktyce.
Chodzi o lek Truvada (dopuszczony do użytku w UE w 2005 roku), będący
połączeniem dwóch substancji: emtricytabiny i tenofowiru. Obie te substancje to tzw.
inhibitory odwrotnej transkryptazy, ich działanie polega na blokowaniu namnażania się HIV
w organizmie. Taka profilaktyka przeznaczona byłaby dla par, w których jedna osoba jest
zakażona HIV, a druga nie. Już teraz niektórzy lekarze stosują Truvadę w taki sposób.
Cztery lata temu naukowcy odkryli w testach na zwierzętach, że przyjmowanie leków
przeciwwirusowych zabezpiecza przed zakażeniem HIV. Szybko rozpoczęto testy z udziałem
ludzi. Ich wyniki ogłoszono na konferencji poświęconej chorobom zakaźnym w Seattle.
Wśród blisko 5 tys. badanych par w Ugandzie i Kenii, gdzie jedno z partnerów jest zakażone
HIV, stosowanie Truvady i innego podobnie działającego leku zredukowało ryzyko
przeniesienia zakażenia o 90 proc. – poinformował „Wall Street Journal”. Ważne jest, aby
wykorzystać każdą szansę zatrzymania tej epidemii – komentuje te wyniki szef AIDS
Foundation of Chicago, która opowiada się za szybkim udostępnieniem leku osobom
zdrowym do profilaktyki.
Naukowcy na łamach specjalistycznego pisma medycznego „Lancet” ostrzegają
jednak, że poszerzenie zastosowania leków antyretrowirusowych o profilaktykę przed
zakażeniem niesie ze sobą ryzyko powstania odporności wirusów, co i tak już obecnie jest
sporym problemem. Ponadto przyjmowanie przez zdrowych ludzi Truvady może mieć
niekorzystne działania uboczne – m.in. uszkodzenie nerek. Może dojść także do pomyłek
w stosowaniu leku, a wtedy niebezpieczeństwo zakażenia gwałtownie rośnie. Potwierdzają to
badania w grupie 2 tys. młodych kobiet w Afryce, gdzie leki przeciwwirusowe w profilaktyce
3

HIV/AIDS okazały się całkowicie nieprzydatne. Tylko 40 proc. zdrowych kobiet
przyjmowało lek zgodnie ze wskazaniami. 5
Poznańscy naukowcy na tropie genomu
Jednym z powodów większych predyspozycji do rozwoju infekcji wirusowych, w tym
zakażenia HIV, są różnice w naszych genomach, w tym różna liczba kopii niektórych z nich.
Poznańscy naukowcy opracowali metodę, która pozwala określić dokładną liczbę
takich genów. Metoda ta może przyczynić się do lepszego poznania mechanizmów wielu
chorób, w tym AIDS, a w przyszłości także do diagnostyki czy skuteczniejszej terapii tych
chorób. Prof. Piotr Kozłowski z Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki PAN
w Poznaniu mówi, że liczba powtórzeń kopii genów jest jednym z ważnych czynników
odpowiedzialnych za to, że się różnimy. Profesor Kozłowski, który od trzech lat zajmuje się
badaniami nad tego typu polimorfizmem, opracował metodę pozwalającą w miarę szybko
i tanio określić liczbę kopii genów, a tym samym zbliżyć nas do zrozumienia mechanizmów
infekcji. Ta metoda pozwoli na dalsze badania związków z konkretnymi chorobami.
Do niedawna naukowcy stali na stanowisku, że wszystkie geny w komórkach
człowieka występują w dwóch kopiach zlokalizowanych na chromosomach, które po jednej
kopii dziedziczymy od ojca i matki. Ewentualne odstępstwa od tego kojarzone były
z poważnymi chorobami i deformacjami. Niedawno okazało się jednak, że powtórzenia
niektórych genów są częste i występują u każdego. Obecnie uważa się, że to właśnie ten
rodzaj zmian genetycznych może mieć istotny wpływ na to, czy ktoś częściej będzie chorował
na grypę, czy będzie miał talent do pisania, czy też łatwiej zakazi się HIV, czy mimo kontaktu
z wirusem nie zostanie zakażony. 6
Nowości w leczeniu HIV
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antyretrowirusowych. W Polsce 27 z nich finansowanych jest ze środków publicznych.
Standardem leczenia na świecie i w Polsce jest system HAART, czyli wysoko aktywna
antywirusowa terapia, która polega na podawaniu 3 - 4 leków jednocześnie. Zalety systemu
HAART to: zahamowanie replikacji wirusa aż do stanu niewykrywalności przy użyciu
stosowanych metod (nie jest to równoznaczne z usunięciem wirusa z organizmu), umożliwienie

odbudowy układu immunologicznego, czyli wzrost limfocytów CD4 oraz zmniejszenie
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ryzyka zakażenia innych osób w przypadku ekspozycji. Do wad zaliczamy: brak możliwości
całkowitej eliminacji wirusa, pojawienie się lekooporności HIV i koszty (koszt miesięcznej
kuracji pacjenta wynosi ok. 1000 euro). Jak każda terapia, system ten ma także skutki
uboczne. Krótkoterminowe działania niepożądane to: biegunka, ogólne złe samopoczucie,
przewlekłe zmęczenie i bezsenność. Długoterminowe skutki leczenia to zespół lipodystrofii,
kwasica mleczanowa, oporność na insulinę i uszkodzenie wątroby. Kryteria nieskuteczności
to często niewystarczające zmniejszenie wiremii w okresie 4-8 tygodni od początku leczenia,
utrzymywanie się wykrywalnego poziomu RNA HIV w osoczu po upływie 4 - 6 miesięcy od
rozpoczęcia leczenia, ponowne pojawienie się RNA HIV w osoczu po początkowej supresji
wiremii do wartości niewykrywalnych oraz kliniczny postęp choroby.
Istnieją trzy grupy leków antyretrowirusowych, które hamują namnażanie się HIV. Są
to: nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, inhibitory proteazy i nienukleozydowe
inhibitory odwrotnej transkryptazy. Kolejną grupę najnowszej generacji stanowią inhibitory
fuzji i inhibitory integrazy.
Wśród nowości lekowych już zarejestrowanych można wskazać tzw. inhibitory fuzji –
leki blokujące CCR5 – które są receptorami chemokin (niskocząsteczkowe białka wydzielane
przez komórki). Zablokowanie receptorów CCR5 i/lub CXCR4 hamuje wnikanie HIV do
komórki, uniemożliwiając połączenie się otoczki wirusa z błoną komórkową. Milowym
krokiem w walce z zakażeniem była rejestracja w 2008 roku pierwszego leku, tzw. inhibitora
integrazy.
Obecnie w badaniach I, II lub III fazy znajdują się dwa hamujące angiogenezę leki
przeciwnowotworowe, 56 innych leków przeciwwirusowych, trzy leki rozwijane w II fazie
w ramach terapii genowych do stosowania w leczeniu AIDS, cztery leki immunomodulujące
w III fazie oraz 33 szczepionki w II fazie badań. Najbardziej zaawansowane prace nad
szczepionkami prowadzą naukowcy z USA, Kanady, Francji i Włoch.
Spośród leków przeciwwirusowych warto zwrócić uwagę na nowego antagonistę
receptora CXCR4, przeciwciało monoklonalne, żel waginalny z grupy nienukleozydowych
leków odwrotnej transkryptazy, nowe inhibitory integrazy i nowych antagonistów CCR5.
W III fazie badań znajduje się również pregabalina do zastosowania przy zakażeniu HIV
prowadzącym do zaburzeń neuropatycznych. 7
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania- Róbmy testy w kierunku HIV
Dziś w dziedzinie medycznych osiągnięć na polu walki z HIV można zaobserwować
głębokie zmiany, które dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej pozwalają zakażonym
HIV i chorym na AIDS na coraz dłuższe życie i coraz lepszą jego jakość. Niestety
w podejściu Polaków do problemu zakażenia HIV trudno zaobserwować pozytywne zmiany.
Mimo wieloletnich akcji edukacyjno-informacyjnych większość społeczeństwa tkwi
w przekonaniu, że problem ich nie dotyczy. Tymczasem wiadomo, że HIV może zakazić się
każdy, kto miał ryzykowny kontakt. Dotyczy to osób w każdym wieku, choć dane (nie tylko
polskie) wskazują, że najwięcej zakażeń jest w grupie od 30 do 39 lat. W ostatnich latach
znacznie wzrósł odsetek zakażonych kobiet.
Oczywiście epidemiologia HIV bardzo różni się, w zależności od kraju i obszaru
świata. W Afryce w niektórych państwach odsetek zakażonych HIV przekroczył 40 proc.
społeczeństwa,. W Europie epidemią objęta jest Ukraina i Rosja. W Polsce najwięcej zakażeń
wykryto na Dolnym Śląsku, a najmniej na Lubelszczyźnie, co może dziwić, bo właśnie
Lubelszczyzna graniczy z Ukrainą. Na Lubelszczyźnie są tylko dwa punkty konsultacyjnodiagnostyczne (PKD), w których bezpłatnie i anonimowo można zrobić test w kierunku HIV,
natomiast na Dolnym Śląsku jest pięć takich punktów, w których bada się najwięcej osób
i wykrywa się najwięcej zakażeń.
Lekarze przekonują, że dodatni wynik testu to nie wyrok. Dzięki odpowiedniemu
leczeniu pacjent może starości żyć wiele lat.. Oczywiście dotyczy to osób, u których HIV
wykryto wcześnie lub bardzo wcześnie. Niewiedza może się wiązać z poważnymi
konsekwencjami dla zdrowia zakażonego, ale także dla zdrowia jego partnerów. Im później
będzie wdrożone leczenie antyretrowirusowe, tym gorzej dla wszystkich. Lekarze szacują, że
w Polsce z HIV żyje około 35 tys. osób, ale aż 70 proc. o tym nie wie.8
Wzmożone działania w związku z EURO 2012
Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, mówi, że w związku z napływem turystów ,
którzy przyjadą do Polski na Euro 2012 może wystąpić większe narażenie na HIV”. Grażyna
Cholewińska–Szymańska, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób
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zakaźnych, potwierdza tę diagnozę. Uważa, że wspólna organizacja imprezy sportowej oraz
przyjazd do Polski kibiców z Europy Wschodniej powinny zmusić do większej czujności
i niepodejmowania ryzykownych zachowań. Na terenie Rosji i Ukrainy w ostatnich latach
notuje się coraz więcej zakażeń HIV. W krajach tych w latach 2007 – 2008 liczba zakażeń
HIV wzrosła o 66 proc.
Wojewoda mazowiecki powołał specjalny zespół złożony z lekarzy, urzędników
samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych do spraw zwalczania AIDS.
Zespół przez najbliższe cztery lata ma prowadzić szeroko pojętą działalność profilaktyczną.
W pierwszej kolejności ma się zająć zapobieganiem zakażeniom w trakcie Euro 2012.
Eksperci są pewni, że do Polski za kibicami przyjadą kobiety i mężczyźni trudniący się
prostytucją. Trudno jednak oszacować, ile to będzie osób. Zdaniem szefa Centralnego Biura
Śledczego, gen. Adama Maruszczaka, najwięcej kobiet przyjedzie ze Wschodu: Ukrainy
i Rosji. Nie zabraknie też Bułgarek.
W związku z mistrzostwami więcej działań profilaktycznych przygotowują
organizacje pozarządowe (NGO). Chcą m.in. organizować szkolenia dla edukatorów, którzy
będą rozmawiać z kibicami na stadionach, w strefach kibica, a także na lotniskach, dworcach
oraz hotelach. Będą też rozdawać im ulotki i prezerwatywy.
Kibice nie zawsze prezentują zachowania prozdrowotne, więc przez tak dużą imprezą
warto przypominać o unikaniu tych ryzykownych. Warto również pamiętać, że zakazić się
można tak samo od Rosjanina, jak Niemca czy Francuza.9
POLITYKA PAŃSTWA
Narodowy Program Walki z AIDS
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 15 tys. osób żyjących z HIV, ponad 2,5 tys.
osób choruje na AIDS, a ponad 1000 z tego powodu zmarło. Rzeczywista liczba zakażonych
może być nawet trzykrotnie większa. Dane te przedstawił dr Wojciech Matusewicz, prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych podczas wykładu „Innowacyjne metody
w profilaktyce
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Antyretrowirusowego” w ramach konferencji „Innowacje w leczeniu chorób zakaźnych,
ocena dostępności w Polsce (Warszawa – luty 2012).
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Realizacja programu rozpoczęła się w 1995 roku. Obecnie funkcjonuje na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z 2011 w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania zakażeniom HIV. Na początku tego roku Rada Konsultacyjna AOTM oceniała
kontynuację programu na lata 2012 – 2016. Prezes Agencji podkreślił, że w Polsce dostęp do
leków antyretrowirusowych jest na odpowiednim poziomie, a narodowy program walki
z zakażeniem HIV jest najlepszy w naszej części Europy.10
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV
Świetlica dla małych pacjentów z HIV
W Warszawie w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej otwarto nową świetlicę dla
dzieci żyjących z HIV. Świetlicę zorganizowało Stowarzyszenie Wolontariuszy na rzecz
Dzieci „Mały Książe” ze środków otrzymanych w konkursie ”Pozytywnie otwarci”,
ogłoszonego przez firmę farmaceutyczną Gilead Sciences Poland w 2011 r., a projekt wnętrza
przygotowała Karolina Żukowska. W świetlicy na ścianach namalowane są kolorowe postaci
z bajek, wyposażona jest w zabawki, telewizor plazmowy, a niedługo dojdzie jeszcze konsola
PlayStation .
Oddział na Wolskiej ma najdłuższe w Polsce doświadczenie w leczeniu małych
pacjentów żyjących z HIV. Zajmuje się nimi od lat 80. ubiegłego wieku. Trafiają tu zarówno
noworodki w 2 tygodniu życia, jak i 19-latki. W Polsce do tej pory HIV zdiagnozowano u ok.
150 dzieci, z czego co najmniej 60 proc. leczy się w szpitalu na Wolskiej. 11
Gwiazdy dla żyjących z HIV/AIDS
Wśród gwiazd, które wspierają akcję zapobiegania HIV/AIDS znalazła się raperka
Nicki Minaj i piosenkarz pop Ricky Martin. Zostali oni rzecznikami kampanii MAC VIVA
GLAM. Gwiazdy włączyły się w działalność założonej w 1994 roku fundacji MAC AIDS
Fund, która wspiera na całym świecie pracę organizacji zajmujących się walką z HIV/AIDS.
W ramach tegorocznej globalnej kampanii Viva Glam sprzedawane są pomadki Viva
Glam Nicki i balsam do ust Viva Glam z autografami gwiazd. Dochód z ich sprzedaży zasili
konto MAC AIDS Fund. Artyści skoncentrują wysiłki na uświadamianiu młodym ludziom
z Ameryki Łacińskiej zagrożenia AIDS. Karaiby, z którego oboje pochodzą, są drugim,
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Dzieci z HIV mają nową świetlicę. Rzeczpospolita-Warszawa (Życie Warszawy) z dnia 08.03.2012 r.,
Małgorzata Zubik. Dzieciom będzie tu dobrze. Gazeta Wyborcza - Warszawa z dnia 08.03.2012 r.
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najbardziej dotkniętym HIV regionem na świecie, gdzie osoby w wieku 15 - 24 lata stanowią
połowę zakażonych.
MAC również w Polsce wspiera organizacje zajmujące się osobami żyjącymi
z HIV/AIDS. W roku 2010 wsparł kwotą 60 tys. złotych fundację „Mały Książe”, opiekującą
się dziećmi i ich rodzinami, a w 2011 roku wpłacił na konto fundacji „Pozytywni w Tęczy”
80 tys. złotych na profilaktykę i edukację młodzieży. MAC otrzymał w 2011 roku Nagrodę
Kapituły Czerwonej Kokardki jako firma pozafarmaceutyczna wspierająca projekty
wpływające na polepszenie jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS. 12

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w marcu 2012 roku

1. Barczewski Andrzej. Rozmowy o seksie. Express Ilustrowany z dnia 07.03.2012 r.
2. Berlin Jeremy. Iluminacja odporności. National Geographic z dnia 01.03.2012 r.
3. Blikowska Janina. AIDS zaatakuje w czasie Euro. Rzeczpospolita z dnia 13.03.2012 r.
4. Dzieci z HIV mają nowa świetlicę. Rzeczpospolita- Warszawa (dodatek: Życie Warszawy) z
dnia 08.03.2012 r.
5. Folland Magdalena. Szczepionka coraz bliżej. Zielony Sztandar z dnia 25.03.2012 r.
6. Germak Joanna. Przyszła mama do lekarza. M jak Mama z dnia 01.03.2012 r.
7. HIV możesz zarazić się nawet od męża. Super Express z dnia 17.03.2012 r.
8. HIV możesz zarazić się nawet od męża. Super Express- Warszawa (dodatek: Warszawa) z dnia
17.03.2012 r.
9. Karolkiewicz Marek. Mały może więcej. Przegląd z dnia 04.03.2012 r.
10. Kibice przywiozą HIV. Wprost z dnia 19.03.2012 r.
11. Kolor nadziei. Twój Styl z dnia 01.03.2012 r.
12. Kościelniak Piotr. AIDS: lekowy dylemat. Rzeczpospolita z dnia 10.03.2012 r.
13. Koziołek Karolina. Policz geny i poznaj przyszłość. Polska – Głos Wielkopolski z dnia
28.03.2012 r.
14. Lechowska Agnieszka. Człowiek – jego zdrowie i życie – naturalne uwarunkowania. Cogito z
dnia 29.03.22012 r.
15. Ludwiczak Urszula. Wraca strach przed kiłą. Gazeta Współczesna z dnia 22.03.2012 r.
16. Mamy dobrą edukację seksualną w polskiej szkole. Super Express (dodatek: Super Express
TV) z dnia 23.03.2012 r.
17. Mazurowska Renata. Zielona herbata – lek na całe zło? SENS z dnia 01.03.2012 r.
12

Kolor Nadziei. Twój Styl z dnia 01.03.2012 r.
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18. Na Mazowszu więcej zakażeń HIV. Wojewoda chce profilaktyki. Gazeta Wyborcza - Radom z
dnia 13.03.2012 r.
19. Nowości w leczeniu zakażenia HIV. Rynek Zdrowia z dnia 01.03.2012 r.
20. Nykiel Marzena. Oswajanie seksualności. Uważam rze inaczej pisane z dnia 12.03.2012 r.
21. Prawdy i mity na temat HIV. TINA z dnia 21.03.2012 r.
22. Romanowska Dorota. Cudowny lek ziołowy. Newsweek z dnia 12.03.2012 r.
23. Rośnie liczba zakażeń wirusem HIV. Echo Miasta – Warszawa z dnia 15.03.2012 r.
24. Rozmawiaj z pacjentem! Magazyn Pielęgniarki i Położnej z dnia 01.03.2012 r.
25. Szczepionka coraz bliżej. Zielony Sztandar z dnia 25.03.2012 r.
26. Więcej zachorowań na AIDS. Rzeczpospolita z dnia 13.03.2013 r.
27. Zimna Tamara. Kogo dotyczą bezpłatne szczepienia przeciw ospie wietrznej. Puls Medycyny z
dnia 21.03.2012 r.
28. Zubik Małgorzata. Dzieciom będzie tu dobrze. Gazeta Wyborcza – Warszawa z dnia
08.03.2012 r.
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