Raport nr 3/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w marcu 2013 roku.
WPROWADZENIE
W marcu cały świat obiegła wiadomość o sukcesie amerykańskich lekarzy, którzy
wyleczyli dziecko z HIV. Także większość polskich gazet publikowała tę informację. Z 37
publikacji związanych z HIV/AIDS drukowanych w polskich dziennikach, tygodnikach,
miesięcznikach aż 16 dotyczyło tego niezwykłego wydarzenia. Timothy Brown, tzw. berliński
pacjent, któremu w 2007 r. przeszczepiono szpik od dawcy ze specjalną mutacją DNA, dzięki
czemu u pacjenta zniknęły komórki nowotworowe jak i HIV, nowe eksperymenty
prowadzone przez Francuzów, pozwalają przypuszczać, że jesteśmy coraz bliżej pokonania
HIV – mówi Piotr Kościelniak, publicysta Gazety Wyborczej.
Zależność między HIV i psychiką, prace nad szczepionką przeciw HIV, polityka
polskiego państwa wobec HIV/AIDS, a także najnowszy Europejski Raport Zdrowia to
tematy, którymi zajmowano się na łamach 24 tytułów gazet i czasopism w marcowej prasie
związanej z różnymi aspektami HIV/AIDS.
Warto też zwrócić uwagę na komputerowe gry, które coraz częściej wykorzystywane
są nie tylko przez graczy, ale także by pomóc osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby.
Na przykład hiszpańscy bioinformatycy postanowili połączyć moc wielu potężnych urządzeń,
by stworzyć gigantyczny wirtualny super komputer, który niedawno badał wirus wywołujący
AIDS 1. O ciężkiej pracy wśród zakażonych HIV w Republice Południowej Afryki możemy
dowiedzieć się z wywiadu przeprowadzonego z siostrą Dolores, Dorotą Zok, zakonnicą
rodem z Olesna, która przez ostatnie 10 lat pracowała w RPA z ludźmi chorymi na AIDS 2.
Marcowy numer

„Zwierciadła”

przynosi publikację,

która

przedstawia

Katarzynę

Malinowską-Sempruch, dyrektora Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej
w Open

Socjety

Foundations

(Fundacji

Społeczeństwa

Otwartego),

znaną

m.in.

z propagowania programów redukcji szkód, które w znacznej mierze zapobiegają
rozprzestrzenianiu się zakażenia HIV wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne
w iniekcjach3.
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Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w marcu 2013 r.
Miejsce
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ASPEKTY MEDYCZNE
Dziecko wyleczone z HIV
Podczas

konferencji

CROI

2013

poświęconej

retrowirusom

i

zakażeniom

oportunistycznym (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections), która odbyła
się na początku marca w Atlancie,

amerykańska lekarka - pediatra Deborah Persaud

przedstawiła historię leczenia dziecka wertykalnie zakażonego HIV. Zaraz po urodzeniu
zostało ono objęte intensywną terapią ARV, której jednak zaprzestano, gdy dziecko skończyło
18 miesięcy. Badanie wykonane gdy dziecko rozpoczęło 23 miesiąc życia wykazało niski
poziom HIV DNA w komórkach jego ciała oraz, co najważniejsze, brak replikacji wirusa,
mimo przerwania leczenia.
Dr Deborah Persaud powiedziała: „To pierwszy w historii naukowy dowód na to, ze
wirusa HIV można zwalczyć u niemowlaków za pomocą leków”. Prof. Francoise BarreSinoussi, laureatka Nagrody Nobla za odkrycie HIV, dodała: „Uważam, że lekarstwo na HIV
2

możemy mieć w zasięgu reki. Dowody naukowe przemawiają za tym, że całkowite
wyleczenie z zakażenia jest możliwe”4.
Więcej informacji o ww. przypadku znajduje się na:
http://www.aids.nazwa.pl/www/site/?page=wiedza&act=new&id=248

Czy potrafimy pokonać AIDS?
Wydarzenia, które mają miejsce w medycznym świecie zmagań z HIV pozwalają mieć
nadzieje na przyszłość. Specjaliści twierdzą, że zastosowanie terapii ARV tuż po zakażeniu
umożliwia zniszczenie HIV, zanim zdąży uszkodzić układ odpornościowy i ukryć się
w organizmie chorego. Jeżeli w wirusa uderzy się szybko i mocno, wtedy można wyleczyć
część chorych.
Poniższe przykłady wyglądają obiecująco – we Francji 14 pacjentów, u których
zdiagnozowano HIV nie musi przyjmować żadnych leków i pozostają zdrowi. Ostatnio
Amerykanie poinformowali o „wyleczeniu” małej dziewczynki, która została zakażona
jeszcze w łonie matki. Tuż po urodzeniu podano jej silne leki. Teraz, podobnie jak Francuzi,
nie bierze leków, a pozostaje zdrowa. W przypadku każdej innej choroby takie wydarzenia
uznano by za przełom. W przypadku AIDS jednak eksperci studzą entuzjazm i mówią, że jest
jeszcze za wcześnie, aby mówić o skutecznej metodzie terapii. Trudno ją będzie też stosować
u wszystkich pacjentów, nie wszyscy też na takie leczenie reagują – ostrzegają. Dodają
jednak, że wyleczenie nawet 15 procent zakażonych (dowiodły tego przeprowadzone
niedawno badania) – „to gra warta świeczki”.
Informacje o rezultatach francuskiego eksperymentu VISCONTI wskazują, że
kluczowe jest szybkie rozpoczęcie terapii. Zespół dr Asiera Saez-Ciriona z Instytutu Pasteura
obserwował 70 pacjentów z HIV, którzy trafili do szpitala z innych powodów, a zakażenie
wykryto przypadkowo. Zostali oni poddani terapii. Co istotne – rozpoczęła się ona od 35 dni
do 10 tygodni po przypuszczalnym kontakcie z wirusem. Wszyscy przyjmowali standardowe
leki przeciwwirusowe przez trzy lata. Później z różnych przyczyn przerwali leczenie (część
podjęła decyzję sama, inni postanowili skorzystać z eksperymentalnych metod). Przerwanie
terapii miało niekorzystne, wręcz dewastujące skutki dla ich zdrowia – liczba kopii wirusów
w ich krwi wróciła do dawnego wysokiego poziomu. Okazało się jednak, że nie u wszystkich
pacjentów – cztery kobiety i dziesięciu mężczyzn dalej cieszyło się dobrym zdrowiem. W ich
krwi wykryto co prawda obecność HIV, ale były to wartości niskie. Wirus HIV nie zniknął co
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prawda z ich organizmu, ale ich własny układ odpornościowy poradził sobie z nim na tyle, że
od kilku lat nie muszą przyjmować leków. Niektórzy z nich żyją już tak ponad dziesięć lat.
Ważne jest to, że badania genetyczne potwierdziły, że nie należą oni do grupy tzw. elite
controlers, którzy dzięki mutacjom genetycznym opierają się rozwojowi AIDS mimo
zakażenia HIV.
Francuscy specjaliści są przekonani, że pacjenci zostali poddani leczeniu na tyle
wcześnie, że wirus nie miał czasu ukryć się w organizmie. Ale dopiero czas pokaże czy
w przyszłości nie będzie nawrotu choroby5.
Coraz bliżej szczepionki przeciw HIV
Pierwsza faza badań klinicznych nad opracowaniem szczepionki przeciw HIV
zakończyła się sukcesem. Badania prowadzone były przez naukowców ze szpitali klinicznych
w Madrycie i Barcelonie. Uczeni podawali pacjentom preparat o nazwie MVA-B – skrót
MVA-B oznacza, że przy jego tworzeniu korzystano z wirusa krowianki Ankara o osłabionej
wirulencji (ang. Modified Vaccinia Ankara Virus), tego samego, który służył badaczom
w opracowaniu szczepionki na czarną ospę. Dodatkowo oznaczenie „B” informuje, że
preparat został skierowany na najpowszechniejszą w Europie odmianę wirusa HIV. Badania
wykazały, że odpowiedź przeciwko wirusowi u 85 proc. ochotników utrzymywała się
minimum przez następny rok.
Choć efekty badań wyglądają bardzo optymistycznie, zdaniem naukowców nie można
jeszcze mówić o prawdziwym przełomie w walce z AIDS. Doniesienia hiszpańskich
naukowców stanowią bowiem podsumowanie jedynie początkowej fazy badań, która polega
przede wszystkim na sprawdzeniu bezpieczeństwa zastosowania nowego preparatu. Ponadto
opracowany preparat jest skierowany przeciwko odmianie B HIV, a ten typ wirusa atakuje
przede wszystkim Europejczyków, mieszkańców Australii i Ameryki Północnej. Prawdziwym
przełomem stanie się odkrycie szczepionki przeciwko odmianom wirusa atakującego
mieszkańców Afryki 6.
Zależności między HIV a psychiką
Dane Krajowego Centrum ds. AIDS potwierdzają, że w Polsce systematycznie
zwiększa się liczba wykrytych zakażeń HIV. Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w chwili obecnej ponad 16 tys. osób wie już
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o swoim zakażeniu. Wprowadzenie skutecznego leczenia ARV przyczyniło się do uznania
AIDS za chorobę przewlekłą, a nie śmiertelną. To zaś spowodowało zwiększenie
.zainteresowania problemami zdrowia psychicznego osób żyjących z HIV/AIDS oraz
członków ich rodzin. Badania wskazują, że 50 - 80 proc. zakażonych ma problemy
psychiczne. Część z nich powstała przed zakażeniem, pozostałe rozwinęły się później –
w przebiegu choroby i leczenia lub bez takiego związku. O ważności tego problemu pisze
w najnowszym numerze „Menadżera Zdrowia” Aleksandra Skonieczna, ekspert Społecznego
Komitetu ds. AIDS.
Przygnębienie i depresja, którym często towarzyszą zaburzenia snu i rozmyślania
o śmierci lub nawet samobójstwie, różnego rodzaju lęki i niepokoje, zaburzenia osobowości
przejawiające się potrzebą ryzykownych zachowań, problemy seksualne, nadużywanie
alkoholu i narkotyków - to najczęstsze problemy psychiczne występujące u zakażonych HIV.
Do tego dochodzi jeszcze nasilenie zaburzeń psychicznych występujących przed zakażeniem,
zmiany organiczne, np. otępienie związane z neuroinfekcją HIV (HAD).
Wymienione wyżej czynniki wskazują na powszechność problemów natury
psychologicznej i psychopatologiczneicznej u osób z HIV/AIDS, wskazują też na
konieczność oferowania tym osobom kompleksowej opieki, na którą składają się
oddziaływania specjalistów chorób zakaźnych, opieka psychologiczna, dostępność do
konsultacji psychiatrycznych, opieka socjalna, wsparcie społeczne w realizowaniu praw osób
zagrożonych stygmatyzacją i społecznym wykluczeniem, pomoc prawna. Kompleksowość tej
opieki ma polegać nie tylko na otrzymywaniu pomocy w jednym miejscu i czasie, ale na
wspólnym wielospecjalistycznym opracowaniu strategii pomocy osobom z HIV/AIDS,
z uwzględnieniem koordynacji działań (np. wczesne rozpoznawanie przyczyn zaburzeń
psychicznych, adekwatne reagowanie na ich pojawienie się, unikanie interakcji lekowych,
jednoczesne podawanie leków substytucyjnych i leków ARV itp.).
Raport oparty na badaniach współfinansowanych przez Komisję Europejską (EAHC)
w ramach projektu MAIDS „Zdrowie psychiczne i HIV” wykazał, że w Polsce system
kompleksowej opieki nad osobami z HIV/AIDS istnieje w formie zalążkowej. Ogólnie nie
zaspakaja on potrzeb pacjentów, a jednocześnie przyczynia się do frustracji personelu
terapeutycznego. W niektórych ośrodkach chorób zakaźnych dostęp do psychologa
i psychiatry jest możliwy w ramach kompleksowej oferty leczenia finansowanego przez NFZ.
Jednak

korzystać

z

tej

ofert

mogą

wyłącznie

osoby

otrzymujące

leczenie

antyretrowirusowe(na koniec listopada 2012 r. z terapii ARV korzystało 6279 pacjentów).
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Warto dodać, że choć opiekę i leczenie psychiatryczne osoby z HIV/AIDS mogą
otrzymywać w ramach istniejącego w Polsce ogólnodostępnego systemu i leczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi, to jednak zwykle nie bierze się pod uwagę specyficznego
wpływu, jaki zakażenie HIV wywiera na zdrowie psychiczne, a także na przebieg leczenia.
Poważnym problemem jest również brak specjalistów w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego (szczególnie lekarzy psychiatrów) w wielu placówkach zajmujących się
leczeniem, poradnictwem i opieką osób żyjących z HIV.
Aby osoby z HIV/AIDS miały zapewnione odpowiednie i wystarczające wsparcie
psychologiczne, potrzebna jest odgórna koordynacja, instytucjonalizacja działań z zakresu
zdrowia psychicznego i HIV – przekonuje autorka publikacji. Należałoby też opracować
zalecenia dotyczące opieki nad pacjentami z podwójną diagnozą (HIV i zaburzenia
psychiczne) przez organizacje zrzeszające specjalistów w tej dziedzinie (m.in. Polskie
Towarzystwo Naukowe AIDS, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii
i Neurologii). Trzeba tez zwrócić należytą uwagę na kształcenie specjalistów w zakresie
zdrowia psychicznego i HIV.
Leczenie zaburzeń psychicznych, podobnie jak zapewnienie wsparcia osobom
z HIV/AIDS, ma podstawowe znaczenie dla poprawy jakości ich życia, ale także dla
zapobiegania nowym zakażeniom HIV. Brak wsparcia zmniejsza zwykle dążenie człowieka
do zachowania zdrowia i powoduje, że może on zacząć przejawiać zachowania sprzyjające
rozprzestrzenianiu się HIV, a leczenie zaburzeń psychicznych przynosi zwykle korzyści
zarówno dla jednostki, jak i dla jej otoczenia i całego społeczeństwa7.
Europejski Raport Zdrowia 2012
Europejski Raport Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia ukazuje się raz na trzy
lata. Z najnowszego raportu wynika, że mieszkańcy Europy są coraz zdrowsi, jednak
mężczyźni wciąż żyją znacznie krócej niż kobiety. Badaniem zostały objęte 53 państwa
Europejskiego Regionu WHO, które w 2010 roku zamieszkiwało prawie 900 mln osób.
Z dokumentu wynika, że Europejczycy żyją znacznie dłużej niż jeszcze 30 lat temu. Średnia
długość życia wzrosła o pięć lat dla obu płci, jednak mężczyźni umierają o siedem lat
wcześniej niż kobiety. Główne czynniki ryzyka dla zdrowia Europejczyka to palenie tytoniu
i picie alkoholu.
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Raport wskazuje także na spadek umieralności ogólnej. Największy udział
w umieralności mają choroby niezakaźne – w 2009 r. były przyczyną ok. 80 proc. zgonów.
Choroby układu krążenia są przyczyną prawie 50 proc. ogółu zgonów. Drugie miejsce
zajmują nowotwory, które odpowiadają za prawie 20 proc. zgonów.
Choroby zakaźne występują w Europie z mniejszą częstotliwością niż w pozostałych
regionach świata, wciąż jednak budzą zaniepokojenie, zwłaszcza gruźlica, wirusowe
zapalenie wątroby, HIV/AIDS i pozostałe choroby przenoszone drogą płciową. Zapadalność
na AIDS się zmniejsza, co dowodzi skuteczności leczenia, a liczba zgonów z powodu
gruźlicy w latach 1990 – 2010 spadła o 30 proc.8
POLITYKA PAŃSTWA
Polska polityka wobec HIV/AIDS
W Polsce instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie działań w zakresie
przeciwdziałania zakażeniom HIV oraz zachorowaniom na AIDS są Ministerstwo Zdrowia
wraz z podległym mu Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego- PZH (w zakresie statystyki epidemiologicznej). Ramy tych działań określone są
w kolejnych edycjach Krajowego Programiu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS (najnowszy obejmuje lata 2012 – 2016). Program przedstawia diagnozę sytuacji
epidemiologicznej w kraju, a także stanu profilaktyki oraz opieki nad osobami zakażonymi.
Ze wszystkich środków przeznaczonych na działania w zakresie HIV tylko 4 proc.
przeznacza się na profilaktykę nowych zakażeń, pozostałe 96 proc. trafia na leczenie
antyretrowirusowe. Polska należy do krajów, które przeznaczają najmniejsze w Unii
Europejskiej środki na profilaktykę: 0,05 euro (czyli ok.20 gr.) na głowę mieszkańca (dane
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za 2006 r.). Zapewnienie leków
ARV wszystkim potrzebującym nie podlega dyskusji, chociażby na mocy zobowiązań
podjętych przez nasz kraj na forum ONZ. Polska realizuje te zobowiązania, obejmując
leczeniem osoby zakażone w ramach programu leczenia antyretrowirusowego finansowanego
przez ministra zdrowia. . Na koniec grudnia leczeniem ARV objętych było około 6 297
pacjentów. Jednak przy obecnych cenach leków oraz wielkości grupy wymagającej terapii
środki przeznaczone w nowym programie są niewystarczające.
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Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje działania profilaktyczne na wielu płaszczyznach:
począwszy od kampanii społecznych poprzez finansowanie punktów konsultacyjnodiagnostycznych, organizowanie szkoleń, a także wydawanie specjalistycznych publikacji. 9.
Niewykorzystane pieniądze zostaną przekazane m.in. na leczenie antyretrowirusowe
Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia poinformował, że około 245
mln zł z niewykorzystanych pieniędzy, pozostających w rezerwie celowej budżetu państwa na
wsparcie w 2013 r. przekształceń SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, minister finansów na
wniosek ministra zdrowia przeznaczył na finansowanie innych zadań resortu zdrowia, w tym
78 tys. zł na realizację programu ”Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w
Polsce”.10
RPA – walka z AIDS priorytetem
Prezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma za jeden z naczelnych
priorytetów polityki państwa uznał profilaktykę i walkę z AIDS, które przez jego poprzednika
Thabo Mbekiego były dramatycznie lekceważone. Minister zdrowia Aaron Motsoaledi
ogłosił, że 28 proc. uczennic w RPA żyje z HIV (uczniów żyjących z HIV jest 4 proc.).
Uczennice wykorzystywane są przez tzw. sugar doddies, sponsorów, którzy przekupują je
prezentami i pieniędzmi. Minister obiecał walkę z tym zjawiskiem. Dodał, że w 2011 r.
(ostatnie dane) 94 tys. uczennic zaszło w ciążę, a wśród ciężarnych dziewcząt zakażonych
HIV były 10 -15- latki11.
Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w marcu 2013 roku
1. Cudowne uzdrowienie, „Przekrój” z dnia 11.03.2013 r.
2. Deptuła Tomasz, Przełom w wojnie z HIV, „Rzeczpospolita” z dnia 05.03.2013 r.
3. Deptuła Tomasz, Przełom w wojnie z HIV, „Rzeczpospolita- Warszawa” z dnia 05.03.2013 r.
4. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Dziennik Polski” z dnia 05.03.2013 r.
5. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Polska- Dziennik Bałtycki” z dnia
05.03.2013 r.
6. Devlin Hannah, Dziecko całkowicie wyleczone z HIV, „Polska- Głos Wielkopolski” z dnia
05.03.2013 r.
9

Marcin rodzinka, HIV – polityka po polsku, „Zielone Wiadomości” z dnia 18.03.2013 r.
Niewykorzystane pieniądze na przekształcenia, „Puls Medycyny” z dnia 27.03.2013 r.
11
Gorzki seks ze słodziakami, „Polityka” z dnia 20.03.2013 r.
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7. Devlin Hannah, Wyleczone dziecko z HIV. To przełom!, „Polska-Gazeta Krakowska” z dnia
05.03.2013 r.
8. Dziecko wyleczone z HIV, „Kurier Szczeciński” z dnia 05.03.2013 r.
9. Dziecko wyleczone z HIV?, „Nasz Dziennik” z dnia 05.08.2013 r.
10. Dzięki wczesnej terapii wyleczono z HIV, „Gazeta Współczesna (dodatek: Dodatek)” z dnia
08.03.2013 r.
11. Dzięki wczesnej terapii wyleczono z HIV, „Kurier Poranny (dodatek: Dodatek)” z dnia
08.03.2013 r.
12. Fakty, ”Fakty i Mity” z dnia 14.03.2013 r.
13. Gorzki seks ze słodziakami, „Polityka” z dnia 20.03.2013 r.
14. Izdebska –Książek Marta, Szczepionki XXI wieku, „Zdrowie” z dnia 01.03.2013 r.
15. Kossakowski Bartłomiej, Gry, które leczą, „Do Rzeczy” z dnia 18.03.2013 r.
16. Kościelniak Piotr, Czy umiemy już wygrywać z AIDS?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.03.2013
r.
17. Moskal Wojciech, Wyleczyli dziecko z HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 05.03.2013 r.
18. Niewykorzystane pieniądze na przekształcenia, „Puls Medycyny” z dnia 27.03.2013 r.
19. Nowik –Jakubczyk Joanna, Dzięki wczesnej terapii wyleczono dziecko z HIV, „Polska –
Dziennik Łódzki z dnia 05.03.2013 r.
20. Ogiolda Krzysztof, Dzieci rodzą się skazane, „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 08.03.2013 r.
21. Oponowicz- Żylicz Karolina, Stąpając po strzykawkach, „Zwierciadło” z dnia 01.03.2013 r.
22. Pokonali HIV?, „Gazeta Współczesna” z dnia 05.03.2013 r.
23. Raz sierpem, raz młotem katolską zygotę, „NIE” z dnia 01.03.2013 r.
24. Rodzinka Marcin, HIV – polityka po polsku, „Zielone Wiadomości” z dnia 18.03.2013 r.
25. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Nasze Miasto - Warszawa” (dodatek:
Dodatek) z dnia 09.03.2013 r.
26. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Polska- Dziennik Zachodni” (dodatek:
Magazyn Rodzinny) z dnia 09.03.2013 r.
27. Rogulska Anna, Zielona herbata dobra na wszystko, „Polska- Gazeta Wrocławska” (dodatek:
Magazyn Rodzinny) z dnia 23.03.2013 r.
28. Romanowska Dorota, Wyleczyć z HIV, „Newsweek” z dnia 11.03.2013 r.
29. Rybczyński Antoni, Otwarte drzwi dla rosyjskiej mafii, „Gazeta Polska Codziennie” z dnia
18.03.2013 r.
30. Rybczyński Antoni, Otwarte drzwi dla rosyjskiej mafii, „Gazeta Polska Codziennie Warszawa” z dnia 18.03.2013 r.
31. Skonieczna Aleksandra, HIV atakuje psychikę, „Menadżer Zdrowia” z dnia 22.03.2013 r.
32. To jest możliwe, „Angora” z dnia 17.03.2013 r.
33. Tomczak Jolanta, Pan Bartoś w Kalkucie, „Nasz Dziennik” z dnia 11.03.2013 r.
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34. Weber Christian, Kręt(k)a ścieżka do łóżka, „Forum z dnia 25.03.2013 r.
35. Wyleczyli dziecko z wirusem HIV, „Gazeta Wyborcza” z dnia 05.03.2013 r.
36. Wysocka Monika, Europejski Raport Zdrowia 2012, „Puls Medycyny” z dnia 27.03.2013 r.
37. Zwalczyli HIV, ale za wcześnie na radość ,”Gazeta Pomorska” z dnia 05.03.2013 r.
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