PRZEGLĄD PRASY
Najważniejsze doniesienia z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w miesiącach: lipiec – wrzesień 2012 r.

WPROWADZENIE
W miesiącach obejmujących III kwartał br. w 42 tytułach gazet i czasopism ukazały
się łącznie 64 publikacje związane z problematyką HIV/AIDS. W lipcu i sierpniu liczba
publikacji była podobna (odpowiednio: 25, 24), we wrześniu natomiast pojawiło się
nieznacznie mniej wycinków z tego zakresu – 15.
W prasie dominowała tematyka medyczna. Pisano m.in. o rejestracji przez
Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) Truvady jako leku profilaktycznego,
który ma zapobiegać zakażeniom HIV przenoszonym drogą płciową i dopuszczeniu do
sprzedaży domowego testu na HIV. Mogliśmy zapoznać się także z badaniami prof. Bruce’a
Walkera, który wraz ze swoimi kolegami z Harvard Medical School od lat pracuje nad
fenomenem dotyczącym nielicznej grupy zakażonych HIV, których układ odpornościowy
utrzymuje infekcję pod kontrolą bez terapii antyretrowirusowej. Prasa w tym czasie
informowała też o roli, jaką w profilaktyce HIV/AIDS pełnią punkty konsultacyjnodiagnostyczne, gdzie bezpłatnie i anonimowo można zrobić test w kierunku HIV, a także
skorzystać z profesjonalnej pomocy. Ważnym zagadnieniem, o którym pisano, była
ekspozycja zawodowa – zagrożenia, jakie ze sobą niesie i działania prewencyjne
podejmowane w celu jej uniknięcia.
Na łamach lokalnej prasy znalazły się głównie informacje o inicjatywach
samorządowych i pozarządowych obejmujących profilaktykę HIV/AIDS (wśród nich
kluczową rolę pełni edukacja), a także działaniach podejmowanych na rzecz osób żyjących
z HIV/AIDS i ich bliskich.
Należy zwrócić uwagę, że tylko 14 spośród 42 tytułów prasowych omawiających
w III kwartale różne aspekty HIV/AIDS drukowało więcej niż jedną informację na ten temat.
Wśród nich znalazły się miesięczniki zawierające publikacje ze świata nauki, które pozwalają
przyjrzeć się badaniom nad wirusem, jego budową i działaniem, w istotny sposób
wpływającym na nowoczesne terapie. Dzięki tym badaniom powstają skuteczniejsze leki
antyretrowirusowe, a co najważniejsze dają one nadzieję na powstanie oczekiwanej od 30 lat
skutecznej szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem.
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Wykres 1.
Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS publikowanych w poszczególnych miesiącach
III kwartału 2012 r.
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Tabela 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką HIV/AIDS
w III kwartale 2012 r.
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Tytuł

Ilość
publikacji
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Polska*
Służba Zdrowia
Gazeta Wyborcza*
Świat Nauki
Rzeczpospolita
Super Nowości
Express Bydgoski
Kurier Szczeciński
Nasz Dziennik
Angora
Wprost
Forum
21 Wiek
Magazyn Pielęgniarki i Położnej

*zestawienie obejmuje lokalne wydania Gazety Wyborczej i dziennika Polska
Wykres 2. Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w III kwartale 2012 r.
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Express Bydgoski
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Świat Nauki
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EPIDEMIOLOGIA
Afryka – pojawił się szczep HIV odporny na leki
Choć do tej pory nie udało się wygrać z HIV, produkuje się leki, które spowalniają
jego replikację. Dzięki nim osoby zakażone mogą normalnie żyć i pracować. Ostatni raport
UNAIDS daje nadzieję, że świat wreszcie przejął kontrolę nad wirusem. Jednak okazuje się,
że od niedawna w Afryce rozprzestrzenia się szczep, który jest odporny na leki.
Specjaliści twierdzą, że winny jest człowiek, ponieważ niewłaściwe stosowanie leków
antyretrowirusowych (ARV) sprawia, że HIV staje się bardziej odporny. Problem dotyczy
szczególnie Afryki, gdzie dostęp do leków jest nieregularny, a edukacja pacjentów na temat
prawidłowego stosowania terapii jest znikoma.
Właściwe stosowanie leków spowalniających replikację wirusa może spowodować
znaczący spadek ilości wirusa we krwi i wzrost liczby komórek CD4, które są
odpowiedzialne za odporność organizmu. Dzieje się tak pod warunkiem właściwego
stosowania leków, które osoba zakażona musi przyjmować regularnie do końca życia.
Najmniejsze odstępstwa od zasad stosowania terapii spowodują, że liczba kopii wirusa we
krwi znów wzrośnie, a leki po przerwie w stosowaniu okażą się nieskuteczne.
Naukowcy ze Światowej Organizacji Zdrowia oraz z University College London
zbadali 26 tysięcy osób zakażonych HIV, mieszkających w różnych krajach Afryki.
Zanotowano, że HIV bardzo szybko przestał reagować na leki w zachodniej i centralnej
części kontynentu. Podobne zjawisko obserwowano także w innych częściach świata, m.in.
w Wielkiej Brytanii i USA¸ z tą różnicą, że w tych krajach chorzy znajdują się pod stałą
opieką lekarzy, co oznacza, że w razie uodpornienia się wirusa na daną terapię, mogą
otrzymać inny zestaw leków. W Afryce, w wielu krajach rozwijających się, terapie
alternatywnymi lekami są niemożliwe. Sytuacja staje się groźna, gdyż odporny na leki HIV
rozprzestrzenia się swobodnie poza obszary, na których się wykształcił. Zamiast notowanego
od co najmniej dziesięciu lat spadku liczby zgonów z powodu AIDS w krajach rozwijających
się, spodziewać się należy, że nastąpi ich wzrost.
Najwięcej ludzi choruje i umiera w Afryce Południowej. Najszybszy wzrost
zachorowalności w ostatnich kilku latach zanotowano głównie na Ukrainie, w Rosji
i w Chinach. Autorzy pytają, czy biorąc pod uwagę, że regularna terapia jest nieosiągalna dla
około 90 proc. zakażonych mieszkańców krajów rozwijających się, sytuacja nie będzie się
pogarszać. Spory o prawa własności intelektualnej w odniesieniu do oryginalnych leków
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ARV oraz ograniczone środki pozostające w dyspozycji organizacji pozarządowych i samych
rządów uniemożliwiają pomoc dla wszystkich potrzebujących1.

W Łódzkiem coraz więcej zakażeń
Każdego miesiąca w województwie łódzkim od 5 do 10 osób dowiaduje się, że są
zakażone HIV. Najwięcej takich przypadków rejestruje się po wakacjach. W lipcu lekarze ze
Szpitala im. Biegańskiego zdiagnozowali u trzech pacjentów pełnoobjawowe AIDS. 70 proc.
zakażeń to efekt ryzykownych zachowań osób heteroseksualnych.
Do Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności zgłaszają się już licealiści, którzy życie
seksualne rozpoczęli rok czy dwa lata temu. Przez ten czas mieli już kilku lub nawet
kilkunastu partnerów. Do ryzykownych zachowań seksualnych dochodzi najczęściej podczas
wakacyjnych wyjazdów. Kiedy wakacje się kończą, liczba pacjentów chcących wykonać test
w kierunku HIV w łódzkiej poradni rośnie kilkukrotnie. Coraz częściej zakażają się
biznesmeni, studenci i przedstawiciele wolnych zawodów.
Statystyki pokazują, że w Łodzi i regionie od kilku lat liczba osób zakażonych HIV
wskutek dożylnego stosowania narkotyków zmniejsza się, natomiast zwiększa się liczba
zakażonych drogą płciową. W 2011 roku prawie połowa zakażonych były to osoby
heteroseksualne, które nie skończyły jeszcze 35 lat.
Tylko w tym roku w Łódzkiem HIV rozpoznano u ok. 20 osób. U dziewięciu
zdiagnozowano pełnoobjawowe AIDS. O chorobie dowiedzieli się przypadkiem, trafiając do
Szpitala im. Biegańskiego z powodu zapalenia płuc czy toksoplazmozy. Lekarzom nie udało
się uratować życia wszystkim pacjentom – czterech mieszkańców województwa zmarło
w tym roku z powodu AIDS. Wśród pacjentów Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności wiele
jest kobiet w ciąży. „Na szczęście, dzięki nowoczesnej terapii, od wielu lat nie mieliśmy
przypadku, by zakażona ciężarna pozostająca pod naszą opieką urodziła dziecko z HIV” –
mówi dr Elżbieta Jabłonowska, kierownik poradni. Niestety, mieszkańcy województwa
łódzkiego niechętnie robią testy na HIV, czego efektem jest niewiedza wielu osób o swoim
zakażeniu2.

1

Tomasz Rożek. AIDS wraca? Gość Niedzielny z dnia 05.08.2012 r., Wirus zabójca. Kurier Szczeciński z dnia
10.08.2012 r.
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Joanna Barczykowska. Najwięcej zakażeń HIV jest w Łodzi w wakacje. Polska – Dziennik Łódzki z dnia
16.07.2012 r., Joanna Barczykowska. Dwie trzecie zakażonych nie wie o zagrożeniu i zakaża dalej. Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 16.07.2012 r.
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WYDARZENIA
Konferencja w Waszyngtonie
W dniach 22 - 27 lipca w Waszyngtonie odbyła się XIX Konferencja dotycząca AIDS
– „AIDS 2012”. Naukowcy zjechali do Ameryki po 20 latach bojkotu, którego przyczyną był
zakaz wjazdu do USA osób zakażonych HIV, nazywany od nazwiska pomysłodawcy,
republikańskiego senatora – prawem Helmsa. Senator zasłynął także tym, że sprzeciwiał się
wydawaniu publicznych pieniędzy na badania i leczenie AIDS, ponieważ uważał, że ta nowa,
nieuleczalna choroba, która niespodziewanie rozprzestrzeniła się w latach 80. ubiegłego
wieku, „jest karą boską dla coraz bardziej zuchwałych i rozwiązłych homoseksualistów”. Do
zakazu finansowania nie udało mu się jednak przekonać kongresmenów.
Prawo Helmsa obowiązywało od 1987 roku. Jeśli u podróżnych przylatujących do
USA znajdowano w bagażu leki na AIDS, musieli liczyć się z tym, że nie zostaną wpuszczeni
przez służby imigracyjne. Stany Zjednoczone były jedynym krajem rozwiniętym, który
wprowadził tak restrykcyjne metody walki z epidemią. Naukowcy walczący z AIDS na całym
świecie nie mogli zaakceptować dyskryminacji osób żyjących z HIV przez władze USA
i odwołali zaplanowaną na 1992 rok konferencję w Bostonie. Miało to znaczenie
symboliczne, ponieważ najwybitniejsi specjaliści zajmujący się HIV pracowali w USA.
Oficjalnie naukowcy wrócili do Stanów Zjednoczonych dopiero po 20 latach, po zniesieniu
w 2010 roku przez Baracka Obamę prawa Helmsa.
W Waszyngtonie zjawiło się 20 tys. uczestników, których powitał George W. Bush,
rzadko występujący publicznie ze względu na dość krytyczne oceny swojej prezydentury.
Jednak w kwestii AIDS Bush ma się czym pochwalić - przeznaczył miliardy na program
leczenia chorych w Afryce, dzięki czemu m.in. urodziło się tysiące zdrowych dzieci, których
matki przyjmowały leki antyretrowirusowe, zakupione i sfinansowane przez Stany
Zjednoczone.
Waszyngton jest jedynym miastem, gdzie władze postanowiły płacić swoim
mieszkańcom, jeśli zgodzą się poddać testowi na HIV. Szacuje się, że w USA żyje ok. 250
tys. osób, które są zakażone, ale o tym nie wiedzą i dlatego się nie leczą. Amerykańskie
Centrum Prewencji Chorób szacuje, że 10 mld zainwestowanych obecnie w testowanie
i leczenie chorych w USA pozwoli zaoszczędzić w przyszłości 66 mld dolarów (których nie
będzie trzeba wydawać np. na leczenie zakażonych). Władze Waszyngtonu poważnie
podeszły do tych wyliczeń i zaoferowały siedem dolarów każdemu, kto przyjdzie się
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przetestować w kierunku HIV do jednego z urzędów komunikacji. W efekcie przed urzędami
stoją kolejki, bo ten pomysł okazał się pokusą dla bezdomnych3.
ASPEKTY MEDYCZNE
Truvada zarejestrowana przez FDA
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek, który ma
zapobiegać zakażeniom HIV przenoszonym drogą płciową. Komunikat FDA głosi, że
Truvada przeznaczona jest dla osób podejmujących stosunki seksualne z osobami zakażonymi
HIV. Zauważono, że chorzy przyjmujący kilka leków antyretrowirusowych rzadziej zakażają
swoich partnerów. Tabletki produkowane przez Gilead Sciences pierwotnie przeznaczone
były tylko dla pacjentów z HIV. Eksperymenty potwierdziły, że jeśli leki przyjmują osoby
zdrowe podejmujące kontakty seksualne z zakażonymi, ryzyko przeniesienia zakażenia
również spada. Badania wykazały, że Truvada zmniejsza ryzyko infekcji przenoszonych tą
drogą aż o 75 proc. wśród partnerów heteroseksualnych oraz o 42 proc. wśród partnerów
homoseksualnych. To pierwszy środek farmakologiczny, który może być wykorzystany
w profilaktyce HIV/AIDS. Agencja podkreśliła, że Truvada powinna być stosowana „jako
część planu zapobiegania chorobie”, obejmującego również stosowanie prezerwatyw
i poddawanie się testom na HIV. Prewencyjne stosowanie Truvady można uznać za przełom
w 30-letniej walce z AIDS.
Zdaniem Michaela Bartona z UNAIDS, aby lek ten działał skutecznie, osoby zdrowe
muszą przyjmować go regularnie – jedną tabletkę dziennie. Podczas testów zdarzało się, że
ochotnicy lekceważyli tę zasadę, co powodowało, że Truvada była nieskuteczna. Eksperci
podkreślają, że trudno nakłonić zdrowych ludzi do regularnego przyjmowania silnego leku
jako środka profilaktycznego. Przez to Truvada daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
Naukowcy obawiają się też, że nadużywanie leku sprawi, iż wirus HIV stanie się na niego
odporny.
W Polsce lek jest stosowany przez osoby już zakażone HIV. Anna MarzecBogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS mówi, że użycie Truvady
w profilaktyce jest możliwe, ale jest uzależnione od decyzji lekarza. Zastrzega, że lek nie jest
obojętny dla zdrowia, ma wiele działań niepożądanych, a ponadto – aby był skuteczny –
osoba przyjmująca go musi rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarza. W dodatku roczny
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Mariusz Zawadzki. Amerykanie w domu zrobią sobie test na HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 24.07.2012 r.
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koszt stosowania tego preparatu to 11 - 14 tys. dolarów, miesięczna terapia Truvadą w Polsce
kosztuje 3500 zł.4
Organizacje broniące interesów pacjenta podkreślają, że zapobiegawcze zastosowanie
Truvady to nowa, ważna metoda ograniczania zakażeń HIV.5
Domowy test na HIV
FDA zaaprobowała także do sprzedaży domowy test na HIV. Test nazywa się
OraQuick i już jesienią bieżącego roku będzie do kupienia w całych Stanach Zjednoczonych.
Wynik otrzymuje się z próbki śliny po około 20 minutach. Test kosztować będzie 60 dolarów.
Opinie Amerykanów o stosowaniu testu domowego od kilku lat były podzielone. Jego
zaletą jest to, że odpowiada na potrzeby osób stresujących się wizytą w przychodni czy
szpitalu, którzy takie badanie woleliby przeprowadzić w domu. Z drugiej strony, jeśli wynik
okaże się pozytywny, pacjent powinien znaleźć się od razu pod opieką psychologa. Nawet
mając wiedzę, że nowoczesna terapia antyretrowirusowa przez wiele lat umożliwia chorym
normalne życie, informacja o swoim zakażeniu może być przyjęta jak wyrok.
Dodatkowe wątpliwości budził fakt, że test nie daje absolutnej pewności – okazało się,
że raz na pięć tysięcy przypadków osoba zdrowa otrzymuje wynik pozytywny, natomiast
osoba chora jest poprawnie diagnozowana w 93 proc. przypadków. Ostatecznie jednak
Federalny Urząd ds. Leków uznał, że więcej faktów przemawia na korzyść testów domowych.
I chodzi tu nie tylko o dobro pacjenta, ale i całego społeczeństwa – zakażeni, którzy wiedzą
o swojej chorobie, prawie nigdy nie zakażają innych. Przyczyną tego jest większa
świadomość swojej odpowiedzialności i fakt, że terapia antyretrowirusowa wielokrotnie
zmniejsza ryzyko zakażenia partnerów6.
HIV-1 i HIV-2
Wiadomo, że AIDS może być wywołane przez dwa typy wirusa HIV - HIV-1
(występujący na całym świecie) i HIV-2 (występujący głównie w Afryce Zachodniej).
Szwedzcy naukowcy w długofalowych badaniach przeprowadzonych w Gwinei Bissau wśród
200 chorych wykazali, że osoby najpierw zakażone HIV-2, a potem HIV-1 są w stanie o wiele
lepiej poradzić sobie z groźniejszym HIV-1. Zapadają one na AIDS średnio po dziewięciu
4

Piotr Kościelniak. Tabletka ochroni przed AIDS. Rzeczpospolita z dnia 18.07.2012 r., Przeciw AIDS. Wprost
z dnia 23.07.2012 r., Domowy test na HIV. Newsweek z dnia 23.07.2012 r., „Kurierem” po świecie. Kurier
Szczeciński z dnia 23.07.2012 r.
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Przełom w zapobieganiu AIDS? Angora z dnia 05.08.2012 r.
6
Mariusz Zawadzki. Amerykanie w domu zrobią sobie test na HIV. Gazeta Wyborcza z dnia 24.07.2012 r.
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latach, podczas gdy ci, którzy mieli kontakt tylko z HIV-1, już mniej więcej po sześciu
latach7.
HIV/AIDS – kilka dat z historii
Świat po raz pierwszy usłyszał o AIDS 5 czerwca 1981 r. od amerykańskiego lekarza
Michaela Gottlieba. Opisał on przypadki swoich dwóch pacjentów, którzy z podobnymi
objawami zgłosili się do jego gabinetu. Obu chorych łączyło m.in. to, że prowadzili swobodne
życie seksualne i często zmieniali partnerów. Gottlieb podejrzewał, że występują u nich
symptomy choroby przenoszonej drogą płciową. Jego hipotezę potwierdzili inni lekarze,
którzy również mieli pacjentów z analogicznymi objawami. Początkowo nazwali ją
„zapaleniem płuc homoseksualistów”. Niedługo potem podobne objawy stwierdzono u osób,
które dożylnie przyjmowały narkotyki. Byli wśród nich także mężczyźni heteroseksualni
i kobiety. Obaliło to teorię, że choroba atakuje tylko osoby praktykujące stosunki
homoseksualne.
W 1981 r. na nową chorobę cierpiało już ok. 1 mln osób, a ponieważ bardzo szybko
się rozprzestrzeniała, badacze starali się zidentyfikować jej źródło. Udało im się to w 1983
roku. Odkrycia dokonały dwa niezależne od siebie zespoły naukowe – dr Roberta Gallo
w USA i dr Luca Montagniera we Francji. Wyizolowane przez nich odmiany wirusa, nazwane
przez Francuzów LAV, a przez Amerykanów HTLV- III, były identyczne. W 1986 r.
Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów nadał im wspólne miano HIV-1. W 2008 r.
za to odkrycie Luc Montagnier wraz z Françoise Barre –Sinoussi otrzymali Nagrodę Nobla.
Pochodzenie ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) jest wciąż niejasne.
Pewne jest jego pokrewieństwo z wirusem występującym u małp (SIV). Prawdopodobnie
w latach 50. XX wieku przedostał się on z dżungli do miast. Infekcja rozprzestrzeniła się
z Afryki na Karaiby, następnie do USA, a z biegiem czasu zawędrowała też do Europy.
Obecnie najwięcej zakażonych żyje w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie co 20 sekund na AIDS
umiera 1 pacjent, a także w Rosji i krajach Ameryki Południowej.
Gdy w 1981 r. Gottlieb po raz pierwszy opisał AIDS, choroba od wielu lat zbierała
żniwo w Afryce. Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza zachowana próbka tkanki ludzkiej
dotkniętej AIDS. Specjaliści datują ją na 1959 r. Jednak według ekspertów z Uniwersytetu
Arizony pierwsze zachorowania mogły pojawić się już w 1900 r. Badania prof. M. Worobeya
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wskazują, że do przejścia niebezpiecznego wirusa z szympansów na ludzi doszło
najprawdopodobniej na terenie południowo-wschodniego Kamerunu.
HIV należy obecnie do najlepiej zbadanych i poznanych wirusów, mimo to do tej pory
nie wynaleziono skutecznej szczepionki. HIV jest wciąż niebezpieczny, ponieważ
charakteryzuje się dużą zmiennością, bardzo szybko się namnaża w komórkach układu
immunologicznego, potem niszczy je i atakuje kolejne. Dziś znane są dwa jego typy: HIV-1
i HIV-2, ale nie wiadomo, czy nie grożą nam jego nowe odmiany. Ostatnio bowiem badacze
odkryli nową odmianę HIV u 60-letniej paryżanki pochodzącej z Kamerunu. Biolodzy
z Uniwersytetu Arizony w Tuscon zwrócili uwagę na to, że kobieta ta zakaziła się już
w 2004r., ale symptomy choroby nie pojawiły się u niej przez wiele lat. Odkrycie nieznanego
wariantu genu dowodzi, że ludzki wirus upośledzenia odporności podlega ciągłym
modyfikacjom, między innymi dlatego tak trudno go ujarzmić i znaleźć na niego skuteczne
lekarstwo8.
Odporni na HIV
Nieliczna grupa zakażonych HIV nie potrzebuje lekarstw, ponieważ ich układ
odpornościowy utrzymuje infekcję pod kontrolą. Wyjaśnienie tego fenomenu pomoże
opracować skuteczniejsze leki, a może nawet szczepionkę przeciw HIV – twierdzi prof. Bruce
Walker, który wraz ze swoimi kolegami z Harvard Medical School próbuje rozwikłać tę
tajemnicę. Naukowcy są przekonani, że sekret „wyjątkowych” kryje się w niepowtarzalnym
działaniu ich układu odpornościowego. O pracy nad tym fenomenem ludzkiego organizmu
i jej wynikach uczony pisze w publikacji „Odporni na HIV” zamieszczonej we wrześniowym
numerze „Świata Nauki”.
Profesor Bruce Walker w 1995 r. po raz pierwszy w swojej praktyce lekarskiej (od
1981 r. zajmował się zakażonymi HIV i chorymi na AIDS) spotkał człowieka, którego
organizm najwyraźniej od 15 lat sam kontrolował zakażenie HIV. Pacjent nie przyjmował
w tym czasie żadnych leków antyretrowirusowych. Wkrótce okazało się, że nie był on
wyjątkiem. Od początku lat dziewięćdziesiątych badacze z USA, Włoch i Francji również
spotykali osoby wykazujące podobnie niezwykłą odporność i próbowali wyjaśnić jej
przyczyny. Generalnie rzecz biorąc, można podzielić ich na dwie grupy: „odpornych
długoterminowo” (long-termnonprogressos), których organizmy przez wiele lat skutecznie
walczą z infekcją, ale ostatecznie jej ulegają, oraz mniej liczną grupę „odpornych
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elitarnie”(ellite HIV controlles), u których nie dochodzi do rozwoju AIDS, nawet jeśli
zakażeni nie przyjmują żadnych leków przeciw HIV. We krwi tych drugich utrzymuje się
bardzo niski, a czasem niemal niewykrywalny, poziom wirusa. Uczony mówi, że zrozumienie
mechanizmu, który to umożliwia, pomogłoby w znalezieniu skutecznej szczepionki lub
terapii nieuderzającej bezpośrednio w wirusa, ale wzmacniającej układ odpornościowy
pacjenta.
Zespół profesora Walkera podczas długoletnich badań próbował odpowiedzieć na
pytanie, jak to się dzieje, że organizmy pacjentów odpornych elitarnie są w ciągłej
defensywie, a ich układ odpornościowy sam, bez żadnych dodatkowych terapii, utrzymuje
infekcję pod kontrolą, nie pozwalając jej się rozwijać.
Większość ludzi jest podatna na rozwój AIDS, ale układ odpornościowy nielicznych
ma nadzwyczajne zdolności do rozpoznawania i niszczenia zainfekowanych komórek, co
pozwala ograniczyć poziom HIV w organizmie. Mechanizm ten autor przedstawia
następująco: na początku komórki odpornościowe patrolujące organizm (np. makrofagi)
atakują komórki zainfekowane przez HIV i wytwarzające białka wirusowe. Zwykle zakażenie
HIV prowadzi do długotrwałej i intensywnej walki między wirusem, a układem
odpornościowym, który początkowo nieźle sobie radzi, ale z upływem lat coraz wyraźniej
ulega „najeźdźcy” – HIV. Osoby odporne elitarnie mają niemal takie same reakcje
immunologiczne jak wszyscy – są one tylko skuteczniejsze. Ta „nadgorliwość” jest
zbawienna dla reszty układu odpornościowego.
Nad zrozumieniem fenomenu działania układu immunologicznego odpornych elitarnie
i pozostałych osób zakażonych HIV zespół profesora Walkera pracował wiele lat. Dopiero
w 2009 r. udało się uzyskać wstępne wyniki. Po wieloletnich badaniach okazało się, że
kluczowym dla trwałego kontrolowania infekcji HIV jest jedno białko – HLA.9
Wiadomości z rynku farmaceutycznego
Firma Merck/MSD podpisała dwie umowy licencyjne dotyczące, będących w fazie
rozwoju, potencjalnych leków przeciw HIV. Ponadto firma ogłosiła plany rozpoczęcia
badania Fazy II własnego nienukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
nowej generacji, MK – 1439.
Merck/MSD zawarła porozumienie z Chimerix Inc. dotyczące związku CMX157,
doustnego nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy będącego obecnie w Fazie I
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badań klinicznych. Zgodnie z umową Merck/MSD otrzyma wyłączną globalną licencję
i będzie odpowiedzialna za rozwój i komercjalizację CMX157.
Niezależnie Merck/MSD zawarła umowę z japońską firmą Yamasa Corporation na
rozwój EFdA – nowoczesnego, nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy, który
znajduje się w fazie badań przedklinicznych i wykazał się aktywnością przeciw opornym
szczepom HIV. W wyniku umowy Merck zobowiązała się do płatności z góry oraz
przyszłych płatności uzależnionych od kroków milowych, w zamian za globalną licencję na
wyłączność10.
Nowa choroba podobna do AIDS
Naukowcy z USA zidentyfikowali nową chorobę (jej przypadki zaobserwowano
również w Tajlandii, na Tajwanie oraz w Wietnamie) Nowe schorzenie prowadzące do
dużego spadku odporności występuje jedynie u osób powyżej 50. roku życia. Organizm
chorego nie jest w stanie bronić się przed bakteriami, wirusami i grzybami, i nawet
antybiotyki nie są skuteczne w terapii. Na szczęście, choć objawy przypominają zakażenie
HIV, nie istnieje ryzyko przeniesienia tej choroby z jednej osoby na drugą11.
Bydgoszcz – zamknięto PKD
Od czerwca w Bydgoszczy nie można bezpłatnie wykonać testu w kierunku HIV. Do
tej pory punkt taki funkcjonował przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy. W czerwcu został zamknięty ze względu na brak funduszy. Mieszkańcy
Bydgoszczy i okolic, aby wykonać test na HIV, muszą udać się do Torunia.
Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny (PKD) był wspólnym przedsięwzięciem WSSE,
Urzędu Miasta Bydgoszczy i Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem”
z Torunia. WSSE w Bydgoszczy udostępniała pomieszczenie, testy i kadry, stowarzyszenie specjalistów i granty (między innymi z Urzędu Marszałkowskiego), miasto zapewniało
pozostałe finansowanie. Niestety, gdy skończyły się pieniądze od marszałka, a miasto
odmówiło finansowania, stało się oczywiste, że punkt nie będzie mógł działać. Pracownicy
WSSE mają jednak nadzieję, że od nowego roku uda się go uruchomić ponownie. Teraz
badanie w kierunku HIV można wykonać w innych miejscach w Bydgoszczy, ale trzeba za
nie zapłacić minimum 40 zł.*
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Tymczasem tylko w I półroczu 2012 roku w bydgoskim punkcie zdiagnozowano
11 zakażeń HIV i 2 zachorowania na AIDS. W 2011 roku przebadało się tam ponad 500
osób12.
W Poznaniu znów działa PKD
Przez pół roku Poznań był jedynym dużym miastem w Polsce, w którym nie działał
żaden punkt, gdzie anonimowo i bezpłatnie można by wykonać test w kierunku HIV. Nowy
punkt uruchomiono pod koniec czerwca przy szpitalu na ul. Szwajcarskiej. Czynny jest dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godz. od 9 do 11.
Od początku roku do końca czerwca w Poznaniu HIV wykryto u 26 osób, cztery
zachorowały na AIDS. W powiecie poznańskim wykryto jeden przypadek HIV. Dla
porównania w 2011 roku HIV w Poznaniu zdiagnozowano u 52 osób, AIDS zaś u 6. Dla
powiatu poznańskiego statystyki te wyniosły odpowiednio 12 i 1.13
Ekspozycja zawodowa – zagrożenie i prewencja
Ekspozycja to zakłucie lub zranienie zdrowej skóry ostrym, skażonym narzędziem lub
kontakt błon śluzowych albo uszkodzonej skóry z potencjalnie zakaźną krwią, tkankami lub
płynami ustrojowymi pacjenta.
Podczas procedur medycznych, poprzez zakłucie igłami lub zranienie ostrym
narzędziem personel medyczny jest narażony na ryzyko ciężkich zakażeń ponad 30
potencjalnie niebezpiecznymi patogenami. Materiałem zakaźnym może być każdy materiał
biologiczny zawierający patogen w ilości niezbędnej do zakażenia:
· krew i każda wydzielina zawierająca krew, nasienie, wydzielina z pochwy
mogą być źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV;
· niebezpieczny może być kontakt materiału zakaźnego ze śluzówkami lub
uszkodzoną skórą. Kontakt materiału zakaźnego z nieuszkodzoną skórą nie
prowadzi do zakażenia;
· mocz, kał, ślina, plwociny, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy
niezawierające krwi nie są zakaźne. Kontakt z nimi nie wymaga profilaktyki
poekspozycyjnej;
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· najmniejsza objętość krwi, która może przenieść zakażenie, to dla: HBV –
0,000004 ml; HCV – 0,001 ml; HIV- 0,1 ml.
Badania pokazały, że wśród personelu medycznego grupą zawodową, u której
najczęściej stwierdza się WZW typu B i C są pielęgniarki. One również są najbardziej
narażone na zakażenie HIV. W dalszej kolejności są lekarze i pracownicy laboratoriów.
Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS na dzień 30 kwietnia 2012 r. liczba
rozpoznanych zakażeń HIV w Polsce wynosiła ponad 15 tys. Szacuje się, że faktyczna liczba
zakażonych osób żyjących z wirusem, obejmująca również osoby nieświadome swojego
zakażenia, jest 2 - 3 krotnie wyższa.
Ekspozycja zawodowa na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał nie jest
problemem czysto teoretycznym. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2003 r. wynika,
że 37,6 % wirusowych zapaleń wątroby typu B (WZW B), 39% WZW typu C oraz 4,4 %
zakażeń HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego na świecie jest spowodowanych
zakłuciami igłą. W wartościach bezwzględnych przekłada się to na około 65 tys. zakażeń
HBV, 16 400 zakażeń HCV i 1 tys. zakażeń HIV rocznie. Średnia liczba zakłuć pracowników
w ciągu roku wynosi: w Ameryce Północnej - 0,18, w Europie - 0,64. W szpitalach
amerykańskich dochodzi do około 384 tys. tego typu incydentów rocznie, co przekłada się na
ponad 1000 skaleczeń dziennie, w szpitalach brytyjskich – do 100 tys., w niemieckich – do
500 tys. Dokładnych danych z polskich szpitali brakuje. Szacuje się, że w naszym kraju
dochodzi rocznie do 37 tys. zakłuć ostrym narzędziem - to niemal 100 dziennie. Należy
jednak podkreślić, że w Polsce nie ma mechanizmów pozwalających na precyzyjne
monitorowanie takich zdarzeń, wobec czego ich rzeczywista liczba może być inna.
Aby skutecznie stosować strategie prewencyjne, należy poznać czynniki ryzyka
wystąpienia danego zjawiska i zrozumieć wynikające z niego zagrożenia. Powstało wiele
modeli mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania urazu ostrym sprzętem
medycznym oraz próbujących dostarczyć wskazówek dotyczących zapobiegania zdarzeniom
tego typu. Jednym z nich jest model Haddona. Opisuje on kolejne etapy prewencji zakłuć
ostrym narzędziem medycznym, stosując hierarchię ich ważności:
· Eliminacja igieł i innych ostrych narzędzi;
· Substytucja – zastąpienie ostrego sprzętu innym, mniej ostrym;
· Izolacja ostrej końcówki narzędzia poprzez wprowadzenie bezpiecznego sprzętu;
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· Postępowanie administracyjne – tworzenie aktów legislacyjnych czy rekomendowanie
procedur zmniejszających ryzyko zakłucia, adekwatna do wykonywanych zadań,
obsada, odpowiednie oznakowanie pojemników na zużyty, ostry sprzęt oraz szkolenie
pracowników w zakresie kontroli i prewencji ekspozycji zawodowej;
· Bezpieczne zachowania podczas pracy (zwiększenie ostrożności przy manipulowaniu
ostrym sprzętem i zapewnienie łatwości jego usuwania);
· Środki ochronne (stosowanie rękawic ochronnych)14.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Kampania „Zrób test na HIV”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku włączyła się
w kampanię „Zrób test na HIV”. Zachęca w niej do bezpłatnych i anonimowych badań
w kierunku HIV, a także do rozważnych zachowań, podkreślając że osoby mające za sobą
ryzykowne zachowania seksualne, a także kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny
wykonać test w kierunku HIV. W województwie podlaskim punkty bezpłatnego
i anonimowego testowania znajdują się w Białymstoku przy ul. Św. Rocha oraz przy szpitalu
zakaźnym na ulicy Żurawiej.
Na terenie województwa odnotowano w ubiegłym roku 20 przypadków zakażeń HIV,
11 zachorowań na AIDS, 3 osoby zmarły. Dla porównania w 2010 r. 17 osób dowiedziało się,
że są zakażone, AIDS rozpoznano u jednej osoby, nie odnotowano zgonów z tego powodu.
W tym roku (dane do kwietnia) zarejestrowano już cztery zakażenia HIV i jeden zgon
z powodu AIDS15.
Zajęcia z edukacji seksualnej
W Łodzi od października do grudnia odbędą się dla chętnych gimnazjalistów zajęcia
z edukacji seksualnej. W programie przewidziane są warsztaty z psychologami
i seksuologami. Zajęcia te poprowadzi wyłoniona w ramach konkursu Łódzka Fundacja
Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Miasto wyda 36 tys. złotych na cykl 10 warsztatów dla 28
grup nastolatków. Wezmą w nich udział wyłącznie ci młodzi ludzie, których rodzice wyrażą
zgodę. Dla wszystkich dostępny będzie e-mailowy punkt konsultacyjny.
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Według informacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, w ostatnich latach
notowano u gimnazjalistek 13 – 15 ciąż rocznie. W 2011 r. w Łodzi zarejestrowano 17
nowych zakażeń HIV i 12 przypadków zachorowań na AIDS – podaje Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna.16
POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJACYCH Z HIV
Włocławek – Telefon zaufania AIDS
Samorząd Włocławka dofinansowuje projekty Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki
temu oddział rejonowy PCK od 1 lipca uruchomił „Telefon zaufania AIDS”. Telefon jest
finansowany przez Gminę Miasto Włocławek w ramach realizowanego programu „Nie daj
szansy AIDS”. Podczas dyżuru w każdy wtorek w godz. 15.15 – 16.00 specjalista udziela
porad i konsultacji na temat profilaktyki HIV/AIDS, wspiera osoby żyjące z HIV i ich
rodziny, przygotowuje młodzież do rozwiązywania problemów związanych z HIV/AIDS17.
Na Podlasiu uruchomiono punkt pomocy psychologicznej dla żyjących z HIV
W Białymstoku ruszył punkt pomocy psychologicznej dla osób żyjących z HIV/AIDS.
Dzięki temu Podlasianie zakażeni HIV i ich rodziny mogą liczyć na fachową, bezpłatną
pomoc psychologa. Punkt czynny będzie raz w tygodniu, w czwartki, w Klinice Chorób
Zakaźnych i Hepatologii UM na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na
Dojlidach. Klinika ma obecnie pod swoją opieką ok. 360 chorych żyjących z HIV. Obecność
psychologa w klinice możliwa jest dzięki współpracy z białostockim Stowarzyszeniem Faros,
które otrzymało na ten cel grant w ramach konkursu „Pozytywnie Otwarci” zorganizowanego
przez firmę Gilead Sciences.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny liczba nowo rozpoznanych zakażeń HIV zarejestrowanych do końca grudnia 2011
w Polsce wyniosła 969. W woj. podlaskim zanotowano 20 nowych zakażeń. W 2011 r. na
Podlasiu 11 osób zachorowało na AIDS, a trzy zmarły18.
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Trójmiejskie organizacje zapobiegają i pomagają leczyć
W Trójmieście działa szereg instytucji, które pomagają m.in. osobom uzależnionym,
zakażonym HIV i ich rodzinom, a także edukują społeczeństwo, szczególnie młodzież,
w zakresie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami. Najwięcej z nich działa na
polu profilaktyki uzależnień, które często stają się przyczyną nie tylko osobistych dramatów,
ale także konfliktów z prawem i otoczeniem. Uzależnienia doprowadzają też do ryzykownych
zachowań, także seksualnych.
Wśród tych instytucji i organizacji jest Stowarzyszenie Monar. Pomaga ono przede
wszystkim osobom uzależnionym od narkotyków (wśród których są osoby zakażone HIV)
i ich rodzinom. Pracownicy Monaru uczą, jak wyjść z nałogu, jak współistnieć
w społeczeństwie i jak poradzić sobie z bezdomnością. Stowarzyszenie organizuje także
programy profilaktyczne oraz informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym
wieku, promując życie wolne od środków odurzających19.
Pomoc dla więźniów zakażonych HIV
W naszym kraju wszyscy zakażeni HIV odbywający karę pozbawienia wolności mają
dostęp do leczenia antyretrowirusowego. Od 10 lat w zakładach karnych realizowany jest –
w oparciu o umowę z Krajowym Centrum ds. AIDS – ogólnopolski program leczenia
antyretrowirusowego finansowany ze środków Ministerstwo Zdrowia. Obecnie objętych jest
nim ponad 200 więźniów. Z obserwacji lekarzy prowadzących leczenie (specjalistów
pracujących poza więzieniem) wynika, że leczenie jest często bardziej efektywne niż
w przypadku zakażonych przebywających na wolności. Wynika to z faktu, że osoby żyjące
z HIV przyjmują leki antyretrowirusowe bardzo systematycznie. Na wolności pacjent może
z różnych względów przerwać leczenie, a w przypadku tej terapii konsekwencja i ciągłość
decydują o sukcesie20.
Fundacja Edukacji Społecznej dla żyjących z HIV/AIDS
Fundacja Edukacji Społecznej (FES) objęła patronatem stronę internetową
www.leczhiv.pl, która jest cennym źródłem informacji dla osób zakażonych. Dostęp do
specjalistów pomaga anonimowo zadać pytania dotyczące życia z HIV i leczenia prawnikowi,
psychologowi i edukatorowi.
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Eryk Otlewski. Po poradę i fachową pomoc. Polska - Dziennik Bałtycki (Dodatek) z dnia 27.09.2012 r.
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FES prowadzi również Centrum Wsparcia i Pozytywnej Integracji, gdzie osoby
seropozytywne mogą przyjść na bezpłatne konsultacje z edukatorem seksualnym,
pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, lekarzem chorób zakaźnych. Mogą brać
udział w warsztatach umiejętności społecznych. Fundacja koordynuje też międzynarodowy
program SHE (Strong HIV Positive Empowered Women, czyli silne, HIV-dodatnie,
świadome swoich praw kobiety) oraz prowadzi Pozytywne Warsztaty. W trakcie warsztatów
przekazywana jest wiedza medyczna, ale stanowią one przede wszystkim okazję do wymiany
doświadczeń i poznania innych seropozytywnych osób, które nauczyły się żyć z HIV. Praca
z psychologiem i edukatorami pozwala pozytywnie spojrzeć na życie z wirusem21.
POLITYKA PAŃSTWA
Krajowe Centrum ds. AIDS – koordynator realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, w rozmowie
z Marcinem Wełnickim, poruszając różne zagadnienia związane z HIV/AIDS, wymienia
najważniejsze cele Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na lata 2012-2016 i zwraca uwagę na najbardziej istotne potrzeby w polityce wobec
HIV/AIDS.
Krajowy Program – mówi pani dyrektor – jest dokumentem opracowanym przez wielu
specjalistów zajmujących się problematyką HIV/AIDS, reprezentujących różne środowiska,
w tym osoby żyjące z wirusem. Program ma dwa główne kierunki. Pierwszy to działania
profilaktyczne, w ramach których uwaga skupiona jest na edukacji społecznej, rozwijaniu
punktów konsultacyjno-diagnostycznych i szkoleniach różnych grup zawodowych. Drugim
kierunkiem programu jest leczenie, opieka i wsparcie, a przede wszystkim dostępność terapii
antyretrowirusowej. Minister zdrowia finansuje program leczenia antyretrowirusowego jako
jeden z priorytetowych programów polityki zdrowotnej. Nakłady na ten rok to ok. 220 mln
złotych, a w przyszłym prawdopodobne na ten cel będzie potrzeba co najmniej 270 mln.
W harmonogramie Krajowego Programu wyszczególniono także szereg innych
organizacji i instytucji, które powinny włączać się w proces współfinansowania Programu. –
Chodzi przed wszystkim o struktury samorządowe, których zaangażowanie w różnych
rejonach kraju jest wciąż dalekie od zadawalającego - dodaje Anna Marzec-Bogusławska.
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Dla Krajowego Centrum ds. AIDS rok 2012 jest szczególny, ponieważ Polska pełni
funkcję przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS (program ONZ do
walki z AIDS). Priorytetem działań Centrum jest zwrócenie uwagi na to, co dzieje się
w Europie Środkowo–Wschodniej – podkreśla pani dyrektor. W ciągu ostatnich 10 lat liczba
zakażeń w tym rejonie potroiła się, a wskaźnik dostępności leczenia jest bardzo niski. Tylko
ok. 23% pacjentów otrzymuje leczenie, podczas gdy na świecie wskaźnik ten wynosi 4647%.22.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w miesiącach: lipiec–
wrzesień 2012 roku
1. AIDS. Rzeczpospolita z dnia 24.07.2012 r.
2. Augustyniak Anna. Życie z HIV. Żyjmy dłużej z dnia 01.08.2012 r.
3. Barczykowska Joanna. Dwie trzecie zakażonych HIV nie wie o zakażeniu i zaraża dalej.
Polska – Dziennik Łódzki z dnia 16.07.2012 r.
4. Barczykowska Joanna. Najwięcej zakażonych HIV jest w Łodzi w wakacje. Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 16.07.2012 r.
5. Bobbe Sławomir. Badania HIV po sąsiedzku. Express Bydgoski z dnia 26.07.2012 r.
6. Bobbe Sławomir. Kogo dziś interesuje nosiciel HIV? Express Bydgoski z dnia
26.07.2012r.
7. Borrell Brendal. Na linii frontu. Świat Nauki z dnia 01.07.2012 r.
8. Co oznaczają te wszystkie symbole? Fakt (dodatek: Poradnik Medyczny) z dnia
24.09.2012 r.
9. Czerniak Jolanta. Przypadkowe zakłucia – nieprzypadkowa wiedza. Magazyn

Pielęgniarki i Położnej z dnia 01.08.2012 r.
10. Fiedorowicz Agnieszka. Więzień też pacjent. Przekrój z dnia 17.09.2012 r.
11. Finkel Michał. Grzybki jak złoto. National Geographic z dnia 01.08.2012 r.
12. Gańczak Maria. Ocena skali problemu i metody prewencji. Magazyn Pielęgniarki

i Położnej z dnia 01.08.2012 r.
13. Górski Piotr. Co wiesz o HIV? Ta bomba wciąż tyka! Życie na gorąco z dnia 23.08.2012 r.
14. Grzeszkiewicz Jarosław. Podróże kształcą. Afryka Południowa. Nowoczesny Magazyn
(dodatek: Dodatek) z dnia 01.07.2012 r.
15. Huete Machad Lola. Nadzieja w baryłkach. Forum z dnia 02.07.2012 r.
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16. Jarkowiec Maciej. Wojny napletkowe. Wprost z dnia 30.07.2012 r.
17. Jarosz Anna. Żyję z HIV 25 lat. Zdrowie z dnia 01.08.2012 r.
18. Kaczmarska Zuzanna. Proszę wstać! Nauka idzie! Angora z dnia 29.07.2012 r.
19. Kobosz Tomasz. Leczenie chorych z indolentnym chłoniakiem nieziarniczym. Służba
Zdrowia z dnia 01.08.2012 r.
20. Koton- Czarnecka Marta. Pierwsza tabletka minimalizująca ryzyko zakażenia wirusem
HIV. Puls Medycyny z dnia 01.09.2012 r.
21. Konieczna Alina. Wstydliwe pamiątki przywiezione z wakacji. Głos Koszaliński z dnia
04.08.2012 r.
22. Konieczna Alina. Wstydliwe pamiątki przywiezione z wakacji. Głos Pomorza z dnia
04.08.2012 r.
23. Konieczna Alina. Wstydliwe pamiątki przywiezione z wakacji. Głos Szczeciński z dnia
04.08.2012 r.
24. Kościelniak Piotr. Tabletka uchroni przed AIDS. Rzeczpospolita z dnia 18.07.2012 r.
25. Kowalski Jacek. Celebryci i filantropi. Gazeta Wyborcza z dnia 31.08.2012 r.
26. Krótko. Gazeta Kujawska z dnia 09.07.2012 r.
27. „Kurierem” po świecie. Kurier Szczeciński z dnia 23.07.2012 r.
28. Lawson Guy. Lis zrobiony w jelenia. Forum z dnia 20.08.2012 r.
29. Lekcje o seksie od października. Express Ilustrowany z dnia 20.09.2012 r.
30. Lemańska Magdalena. Kampanie dla odważnych. Parkiet z dnia 23.07.2012 r.
31. Ludobójcy Lenin i Hitler. Niedziela (Dodatek1) z dnia 08.07.2012 r.
32. Moraniec Anna. Po urlopie zrób test na HIV! Super Nowości z dnia 23.07.2012 r.
33. Niechciana pamiątka. Panorama Leszczyńska z dnia 30.08.2012 r.
34. Nie daj szansy AIDS. Gazeta Kujawska z dnia 10.07.2012 r.
35. Opryszczka latem. Rewia z dnia 04.07.2012 r.
36. Otlewski Eryk. Po poradę i fachową pomoc. Polska- Dziennik Bałtycki (Dodatek) z dnia
27.09.2012 r.
37. Penis z ludzką twarzą i antylubrykanty dla większej przyjemności. 21 Wiek z dnia
01.09.2012 r.
38. Pflegel Piotr. Fire Wall. Men’s Health z dnia 01.08.2012 r.
39. Piaseczny Jan. Wojna z obcymi pod Akropolem. Przegląd z dnia 11.09.2012 r.
40. Przeciw AIDS. Wprost z dnia 23.07.2012 r.
41. Przełom w zapobieganiu AIDS? Angora z dnia 05.08.2012 r.
42. Psycholog pomoże chorym. Gazeta Współczesna z dnia 10.09.2012 r.
43. Rozwadowska Adriana. Anonimowy punkt HIV znów działa. Polska – Głos Wielkopolski
z dnia 30.07.2012 r.
44. Rożek Tomasz. AIDS wraca. Gość Niedzielny z dnia 05.08.2012 r.
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45. Rybińska Aleksandra. Luksusowe zakupy na koszt ludu. Gazeta Polska codziennie z dnia
28.07.2012 r.
46. Sałwacka Sylwia. Skąd wiesz, że nie masz HIV? Gazeta Wyborcza – Poznań z dnia
24.08.2012r.
47. Sas Maciej. Nie zabijaj żony HIV-em. Polska – Gazeta Wrocławska z dnia 03.08.2012 r.
48. Sekrety medycyny. Sekrety Nauki z dnia 01.08.2012 r.
49. Sianożęcki Łukasz. AIDS? Wina „homofonów”. Nasz Dziennik z dnia 08.08.2012 r.
50. Sianożęcki Łukasz. Test na HIV w domu. Nasz Dziennik – Warszawa z dnia 05.07.2012 r.
51. Sienkiewicz Tomasz. Gruźlica w powolnym odwrocie. Służba Zdrowia z dnia
01.08.2012r.
52. Tkacz- Nowakowska Katarzyna. AIDS: czy grożą nam nowe odmiany wirusa? 21 Wiek
z dnia 01.09.2012 r.
53. 3 newsy medyczne. Na Żywo z dnia 13.09.2012 r.
54. Wachnicki Michał. Domowy test na HIV. Newsweek z dnia 23.07.2012 r.
55. Waleczne grzyby. Fakty i Mity z dnia 30.08.2012 r.
56. Walker Bruce. Odporni na HIV. Świat Nauki z dnia 01.09.2012 r.
57. Wełnicki Marcin. Każdy może być zakażony. Służba Zdrowia z dnia 01.09.2012 r.
58. Wełnicki Marcin. Świadomość na temat HIV/AIDS wciąż stereotypowa. Służba Zdrowia
z dnia 01.09.2012 r.
59. Wirus zabójca. Kurier Szczeciński z dnia 10.08.2012 r.
60. Wojna z obcymi pod Akropolem. Super Nowości z dnia 11.09.2012 r.
61. Zawadzki Mariusz. Amerykanie w domu zrobią sobie test na HIV. Gazeta Wyborcza
z dnia 24.07.2012 r.
62. Zrób test na HIV. To ważne. Gazeta Współczesna z dnia 31.07.2012 r.
63. Z Branży. GlaxoSmithKline dopięła swego. Pharamceutical Representative z dnia
01.09.2012 r.
64. Żylicz Marta. Łagodniejszy HIV. Świat Nauki z dnia 01.08.2012 r.
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