Raport nr 6/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w czerwcu 2013 roku
WPROWADZENIE
Nowa metoda walki z HIV, obraz HIV/AIDS w Polsce, HIV dla Polaków wciąż temat
tabu, zwiększające się przed wakacjami ryzyko zakażeń HIV, nowy pomysł Billa Gatesa –
to tematy, które stały się treścią czerwcowych publikacji i zostały przedstawione
w niniejszym raporcie.
Warto w tym miesiącu zwrócić również uwagę na inne, których głównym tematem nie
była problematyka HIV/AIDS, ale bez wątpienia dotyczą lub mogą w przyszłości jej
dotyczyć.
Ewa Bilicka pisze o problemie narkotykowym w Polsce – „Jesteśmy jednym
z niewielu krajów w Europie, w którym zużycie narkotyków rośnie, zaś w paleniu trawki
stanowimy czołówkę1. W „Gazecie Wyborczej” znalazł się ciekawy artykuł o pracach dr Idy
Ferniak–Pietrygi nad lekiem na nieuleczalną do tej pory białaczkę limfocytową. Pani doktor,
na co dzień pracująca w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi, odkryła, że w leczeniu tej choroby
mogą pomóc cząstki dendrytowe, które są w stanie znaleźć chore komórki nowotworowe
i zmusić je do samobójstwa. Stosowane obecnie leki nowotworowe atakują raka, ale również
wyniszczająco działają na resztę organizmu. Systemy naprowadzania i komputery
przyczyniły się do stworzenia „inteligentnych bomb”, które potrafią trafić w cel,
z dokładnością do kilku metrów. Taką „inteligentna bombą”, która wyceluje np. tylko
w komórki i w nic innego, mają stać się właśnie dendrymery. Zastosowanie dendrymerów nie
kończy się

na

leczeniu

białaczki.

Mogą

mieć

także

udział w

leczeniu

HIV

(wykorzystanie ich do tzw. terapii genowej) i Alzheimera 2.
Ogółem w czerwcu w 23 tytułach gazet i czasopism ukazały się 33 publikacje
związane z problematyką HIV/AIDS. Należy zaznaczyć, że niektóre z nich drukowane były
na łamach różnych tytułów. I tak np. publikacja „Największa symulacja wirusa” ukazała się
w 11 tytułach, a „Polska naćpana” w 4. W czerwcu więcej niż jedno doniesienie dotyczące
tematyki HIV/AIDS znalazło się w sześciu dziennikach.
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Tabela1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z tematyką
HIV/AIDS w czerwcu 2013 r.

Miejsce
1
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł
Rzeczpospolita
Głos Pomorza
Gazeta Wyborcza
Głos Koszaliński
Głos Szczeciński
Express Bydgoski

Ilość publikacji
3
3
2
2
2
2

Wykres 1.
Tytuły gazet i czasopism publikujących więcej niż jedną informację związaną z HIV/AIDS
w czerwcu 2013 r.
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EPIDEMIOLOGIA
Afrykańskie pochodzenie HIV
Dyskusja o pochodzeniu HIV toczy się od początku epidemii. Naukowcy twierdzą, że
choroba przybyła z Afryki. HIV miał przeniknąć do populacji ludzkiej od niektórych
gatunków zwierząt. Obwiniane są za to szczególnie małpy żyjące na kontynencie
afrykańskim, głównie szympansy. Wirus występujący u tych zwierząt (SIV) jest najbardziej
podobny do „ludzkiego”. Większość badaczy HIV twierdzi, że stało się to na początku lat 50.
XX wieku.
Naukowcy z Los Alamos (USA) na podstawie analiz sekwencji genetycznych
wirusów pochodzących z różnych okresów określili występowanie ostatniego wspólnego
przodka dla wszystkich podtypów HIV na rok 1931.

2

Przeniesienie się HIV ze zwierząt na człowieka początkowo było niezauważone,
ponieważ dokonywało się w izolowanych społecznościach Afryki Środkowej. Zmiany
polityczne, migracje w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia sprawiły, że izolacja chorych stała
się niemożliwa. Szybkie przenoszenie się wirusa następowało głównie przez osoby
świadczące usługi seksualne i korzystające z nich. Ale nie tylko. Badania przeprowadzone
w Kongo w latach 80. XX w. wykazały, że rozprzestrzenianie się HIV było spowodowane
m.in. przez stosowanie niesterylnych iniekcji.
Dyskusja na temat pochodzenia HIV na sile przybrała w drugiej połowie lat 80.
ubiegłego wieku, kiedy pojawiły się rozmaite teorie „wyjaśniające pochodzenie wirusa.
Ich wspólnym mianownikiem była teza, że wirus nie pochodzi od małp, ale został
wytworzony w laboratorium przez naukowców, którzy następnie stracili kontrolę nad swoim
wynalazkiem.
Trzydzieści lat temu na użytek zimnej wojny Rosjanie wymyślili teorię, która głosiła,
że HIV to amerykańska broń biologiczna. Teoria ta nie odbiła się szerokim echem w świecie,
także tym przyjaznym ZSRR.
Według innej teorii, której echa czasami słychać jeszcze dziś, HIV jest pokłosiem
eksperymentów z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Twierdzono, że podczas doświadczeń
prowadzonych ze szczepionkami zakażono wirusem gejów i Afroamerykanów.
Zwolennicy spiskowych teorii mają za złe naukowcom, że nie zauważyli związku
między wybuchem AIDS w 1981 r., a eksperymentalnym programem szczepień przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w latach 1978 - 1981 w New Jork Blood Center, gdzie
ochotnikami byli głównie homoseksualiści. Ich zdaniem dalej nie wiadomo, w jaki sposób
afrykańska choroba miałaby się dostać do środowiska gejowskiego w USA.
Jeszcze inne pochodzenie HIV zaprezentował angielski dziennikarz Edward Hooper
w książce „The River” (wydanej w 1999 r.). Przedstawił on pogląd, że HIV trafił do Afryki
w latach 1957 – 1960 jako skutek kampanii doustnych szczepień przeciw chorobie Heinego–
Medina. Szczepionka miała być zbudowana przy użyciu komórek nerek szympansów, co
miało przyczynić się do przeniesienia SIV z małp na ludzi. Przeprowadzone w 2000 r.
badania istniejących próbek szczepionek nie wykazały obecności SIV, HIV ani DNA
szympansów.
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W 2007 r. amerykańscy naukowcy odkryli, że HIV dotarł do Stanów Zjednoczonych
w 1969 r. z Haiti. Rozprzestrzenił go najprawdopodobniej zakażony imigrant. Okazało się, że
wirus zabijał już 12 lat wcześniej, zanim został zdiagnozowany przez lekarzy w 1981r.3.

Obraz HIV/AIDS w Polsce
Anna Marzec–Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, na łamach
„Rzeczypospolitej” przedstawia obraz HIV/AIDS w Polsce. Podkreśla, że epidemia HIV,
z którą od trzech dekad zmierza się świat, to problem bardzo złożony, dotykający nie tylko
kwestii zdrowotnej, ale także zagadnień ideologicznych, społecznych, ekonomicznych,
demograficznych, prawnych”.
W Polsce każdego dnia średnio trzy osoby dowiadują się o swoim zakażeniu.
Do końca maja 2013 r. wykryto 16,5 tys. zakażeń HIV. Szacuje się jednak, że w naszym kraju
z wirusem żyje ok. 30 – 35 tys. osób. Te dane obrazują, że wiele osób nie jest świadomych
swego zakażenia i nieświadomie może zakażać innych.
Tak jak w większości krajów, w Polsce problem zakażeń HIV dotyczy głównie ludzi
młodych: 58 % zakażonych to osoby, które nie ukończyły 29. roku życia. Jednak coraz
częściej także u osób powyżej 55 roku życia, poszukujących partnerów seksualnych przez
Internet zwiększa się ryzyko zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową. .
Drogi zakażenia HIV są ściśle określone – przypomina autorka publikacji.
Do zakażenia może dojść poprzez kontakt seksualny, zarówno heteroseksualny (pomiędzy
kobietą i mężczyzną), jak i osobami tej samej płci (kontakt homoseksualny), a także poprzez
stosowanie narkotyków w iniekcjach. Innym sposobem zakażenia HIV jest przeniesienie
zakażenia drogą wertykalną - z matki na dziecko. Może to mieć miejsce w czasie porodu
lub podczas ciąży. Wiedza na temat zakażenia HIV jest bardzo ważna dla kobiet planujących
macierzyństwo lub będących już w ciąży, bowiem przy obecnym stanie wiedzy medycznej,
nawet gdy kobieta jest zakażona HIV, ma blisko 100 procentową szansę na urodzenie
zdrowego dziecka – podkreśla dr Anna Marzec–Bogusławska. Dodaje, że ryzyko zakażenia
istnieje także podczas wykonywania wszystkich zabiegów, podczas których naruszona zostaje
ciągłość skóry, a sprzęt, który został użyty, nie jest sterylny. Także podejmowanie
ryzykownych kontaktów seksualnych po uzyciu substancji psychoaktywnych, które zmieniają
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świadomość, takich jak alkohol czy środki odurzające, powoduję zwiększenie ryzyka
zakażenia HIV..
Zakażenia HIV nie da się rozpoznać po wyglądzie – mówi Anna Marzec–
Bogusławska. Jedynym pewnym sposobem sprawdzenia swojego statusu serologicznego jest
wykonanie testu w kierunku HIV. Szacuje się, że ok. 30% nowych zakażeń HIV jest
wynikiem zbyt późnego wykrycia infekcji u osób aktywnych seksualnie. Wczesne wykrycie
zakażenia jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na możliwość szybkiego rozpoczęcia
terapii, ale i profilaktyki. Na terenie całego kraju istnieją 32 punkty konsultacyjno–
diagnostyczne (PKD), gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV.
W Polsce osoby żyjące z HIV mają możliwość korzystania z bezpłatnego programu leczenia
antyretrowirusowego, finansowanego z budżetu państwa.
że jednak pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w medycynie, zakażenie HIV
oraz zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) dalej pozostaje chorobą śmiertelną, choć
o charakterze przewlekłym. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia (terapii ARV) można
przedłużyć życie pacjenta i poprawić jego jakość, ale wciąż AIDS pozostaje chorobą
nieuleczalną. Dlatego tak ogromne znaczenie ma profilaktyka (rzetelna wiedza,
niepodejmowanie ryzykownych zachowań), dzięki której możemy ochronić się przed
zakażeniem4.
ASPEKTY MEDYCZNE
Nowa metoda walki z HIV
W najnowszym numerze „Nature” opisano wyniki współpracy naukowców z Ilinois
oraz Szkoły Medycznej Uniwersytetu Pittsburskiego, którzy po raz pierwszy w historii
precyzyjnie określili chemiczną strukturę kapsydu wirusa HIV, tj. białkowego płaszcza
chroniącego jego materiał genetyczny. Poznanie tej struktury może być kluczowe
do powstania nowych i skuteczniejszych leków antyretrowirusowych.
Naukowcy z UIUC poznali szczegóły struktury kapsydu dzięki pierwszej
molekularnej symulacji wirusa HIV, uruchomionej na Superkomputerze BLUE WATERS.
Maszyna ta bazuje na platformie XK7 i jest wyposażona w 3000 akceleratorów graficznych
Nvidia Tesla K20X, najszybszych układów tego typu, jakie kiedykolwiek powstały. Moc
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(Dodatek 1) z dnia 14.06.2013 r.
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komputera pozwoliła naukowcom na uruchomienie największej symulacji w historii badań
naukowych, obejmującej aż 64 000 000 molekuł.
Prace nad kapsydem stały się ważnym celem dla opracowania nowych leków
antyretrowirusowych, szczególnie w świetle informacji, że małpy rezusy wykształciły
odporność na HIV dzięki białku, które zakłóca działanie tego kapsydu. Do tej pory
nie opracowano jeszcze leków, których celem byłby kapsyd wirusa HIV. Jednak zdobyte
informacje o strukturze kapsydu dają farmakologom możliwość odkrycia nowych i bardziej
skutecznych leków zwalczających HIV.
Kapsyd to białkowa osłona wirusa, która zawiera jego materiał genetyczny. Ten
„płaszcz” chroni wirusa przed czynnikami zewnętrznymi, a po wniknięciu do komórki
ludzkiej pozwala na uwolnienie jego materiału genetycznego i reprodukcję. Opracowana
struktura ujawniła regiony kapsydu, które mogą być wrażliwe na substancje lecznicze. Może
to być bardzo dobra alternatywa dla obecnie stosowanych terapii. Wygląda na to, że kapsyd
nie podlega tak dużej liczbie mutacji, a co za tym idzie HIV trudniej nabywałby odporność
na leki oddziałujące z otoczką5.
Czy układ odpornościowy płodu może pokonać HIV?
Na początku tego roku lekarze opisali pierwszy przypadek wyleczenia dziecka,
którego matka była zakażona HIV. Niektórzy wątpią, czy dziecko faktycznie było zakażone
i czy rzeczywiście zostało wyleczone. Joseph McCune, profesor medycyny doświadczalnej na
University of California w San Francisco, który nie brał udziału w tym badaniu, mówi,
że jeżeli ta informacja się potwierdzi, wyleczenie może przynajmniej częściowo wynikać
z niedojrzałości układu odpornościowego płodu, która pomaga mu w walce z HIV.
Wcześniejsze

prace

dowodzą,

że

reakcja

zapalna

wywołana

przez

układ

odpornościowy pod wpływem zagrożenia sprawia, że wirus HIV łatwiej się namnaża. Proces
zapalny przyciąga w miejsce urazu lub infekcji komórki układu immunologicznego, nasila
podziały

komórkowe

oraz

zwiększa

produkcję

białek,

zwanych

cytokinami,

wykorzystywanych przez komórki do komunikacji. Jak mówi prof. McCune, wirus HIV
w drodze

ewolucji

nauczył

się

wykorzystywać

wszystkie

te

procesy.

Ponieważ

rozprzestrzenia się wewnątrz komórek, ich szybkie podziały ułatwiają mu częsta replikację.
W macicy układ odpornościowy płodu jest „wyciszany”, aby nie wywoływać reakcji
skierowanej przeciwko matce – wyjaśnia profesor. Sygnał „nie reagować” może się jeszcze
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utrzymywać przez kilka pierwszych dni życia noworodka, pozbawiając świeżo atakujące
wirusy HIV dodatkowego paliwa. To opóźnienie, w połączeniu z krótkotrwałym, ale
agresywnym leczeniem, może okazać się wystarczające, aby organizm sam rozpoczął
eradykację, czyli całkowite zwalczenie wirusa6.
Słupsk – więcej testów
Od trzech lat w Słupsku przy ul. Tuwima działa Punkt Konsultacyjno –Diagnostyczny,
w którym anonimowo można wykonać testy w kierunku HIV i skorzystać z porad specjalisty.
Prowadzące

punkt

Towarzystwo

Oświaty

Zdrowotnej

przystąpiło

w Urzędzie

Marszałkowskim do konkursu, w którym starano się o dotacje na dalszą działalność punktu.
W Pomorskiem uznano, że jeden taki ośrodek, tylko w Gdańsku, to za mało i zarząd
województwa pomorskiego przyznał 70 tys. złotych na kontynuację działalności słupskiego
PKD. Decyzja jest zasadna, bo jak argumentują przedstawiciele Towarzystwa Opieki
Zdrowotnej, gdyby takiego miejsca w Słupsku nie było, 80 proc. pacjentów podejrzewających
u siebie zakażenie HIV, nie wykonałoby testów.
W czasie 3,5 rocznej działalności punktu anonimowemu badaniu poddały się tu 2143
osoby, wśród których zdiagnozowano 13 przypadków zakażenia HIV. W pierwszych
tygodniach 2013 roku odnotowano dwa zakażenia. Dzięki środkom, które zostały przyznane
od lipca punkt będzie czynny we wtorki i czwartki w godz.15-19 i dodatkowo w ostatni piątek
każdego miesiąca w godzinach przedpołudniowych7.
ASPEKTY SPOŁECZNE
HIV - intymność naznaczona
Dr n.med. Justyna Kowalska, specjalista chorób zakaźnych, na co dzień spotyka się
z osobami zakażonymi HIV w Poradni Profilaktyczno–Leczniczej w Warszawie. Mówi,
że osoby żyjące z HIV w naszym kraju to przeważnie młodzi ludzie, którzy, tak jak ich
rówieśnicy, żyją normalnie, są aktywni zawodowo, odnoszą sukcesy. Każdego dnia przyjmują
leki antyretrowirusowe, wykonują badania kontrolne, są w kontakcie ze swoim lekarzem.
Świadomie uprawiają seks, powiększają swoje rodziny. Ale tylko niewielu z nich – zaznacza
dr Kowalska. Większość niestety boi się przyznać nawet najbliższej rodzinie. Osoby żyjące
z HIV nie chcą być odrzucone, naznaczone, nie chcą sprawiać bólu najbliższym. Żyją
w ukryciu. Ukrywają lekarstwa, ukrywają swój ciężar i ból.
6
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Dzieje się tak, ponieważ w naszym kraju HIV to niestety dalej temat tabu. I nie tylko
dlatego, że chodzi o wirusa i chorobę, którą wywołuje, ale o seks, który jest obecnie
najczęstszą drogą zakażenia. Lekarz specjalista chorób zakaźnych monitoruje przyjmowanie
leków antyretrowirusowych. Są one coraz bardziej skuteczne – u osoby leczonej w 1 ml krwi
jest mniej niż 50 kopii wirusa. Dzięki temu jakość życia zakażonych poprawia się i w dobrej
formie mogą funkcjonować przez wiele lat. Ponadto leki przyjmowane systematycznie
zmniejszają ryzyko zakażenia drugiej osoby drogą kontaktów seksualnych o 96 proc. Jeżeli
do tego stosowane są zasady bezpieczniejszego seksu – głównie prezerwatywy – zakażenie
staje się wyłącznie zagrożeniem teoretycznym. Pary, w których tylko jedna osoba jest
zakażona i leczona, żyją normalnie, mają zdrowe dzieci.
Do zakażenia HIV może dojść nawet po jednorazowej przygodzie seksualnej.
Z drugiej strony można mieć 1000 przygód i się nie zakazić. To często kwestia przypadku
lub pecha. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszyscy, którzy uprawiają seks chociaż raz
w życiu stają przed ryzykiem zakażenia HIV. Przy powszechnym dostępie do skutecznego
leczenia oraz ograniczonej dostępności do testowania w kierunku HIV, liczba osób
zakażonych HIV będzie stale rosła – mówi dr Kowalska. Niestety stygmatyzacja i społeczne
wykluczenie to nadal codzienność dla większości z nich. Warto więc o chorobie wiedzieć
więcej. A jeżeli ktokolwiek choć raz podjął ryzykowne zachowanie seksualne, powinien
wykonać test na obecność przeciwciał anty –HIV. Świadomość seksualna – wiedza na temat
zagrożeń, ryzyka –w to powinien być wyposażony każdy młody człowiek , jeszcze przed
podjęciem decyzji o współżyciu – dodaje autorka publikacji8.
HIV – problem tkwi w ludziach
Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie odnotowuje się rosnącą
liczbę zakażeń HIV. Dlatego tak niezwykle ważna jest profilaktyka. Większość pieniędzy
wydawanych przez państwo na HIV przeznaczona jest na leki, prawie nic nie zostaje
na profilaktykę, co, niestety, nie sprzyja poprawie sytuacji. Szacuje się, że ponad 50 proc.
żyjących z HIV w Polsce nie wie o swoim zakażeniu. Nie badamy się, bo uważamy, że ten
problem na pewno nas nie dotyczy. Może przydarzyć się komuś innemu, ale na pewno nie
nam - mówi dr Jacek Gąsiorowski z Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu. A przecież każdy może być zakażony.
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Ważne jest, że obserwuje się wzrost świadomości na temat ryzyka zakażenia,
minimalnie wzrosła wiedza wśród pracowników służby zdrowia. Także wśród młodych ludzi
można dostrzec dużą zmianę na korzyść – coraz częściej akceptują własną seksualność, nie
wstydzą

się

powiedzieć:

„jestem

gejem”,

czy

„jestem

biseksualny”.

Zdaniem

dr Gąsiorowskiego ta akceptacja i wyjście z podziemia ma duże znaczenie dla profilaktyki,
bo można założyć , że zachowują się bezpieczniej, nie mają kontaktów przygodnych.
Dziś osoba żyjąca z HIV dzięki nowoczesnej terapii może, uczyć się ,pracować, rodzić
dzieci. Jedynym warunkiem jest systematyczne przyjmowanie leków. Życie leczonego
zakażonego może być tak samo zdrowe i długie jak każdego człowieka. Czy to życie będzie
normalne zależy głownie od społeczeństwa - dodaje dr Gąsiorowski9.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W wakacje rośnie ryzyko zakażenia HIV
Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się przynajmniej kilka zakażeń HIV. Liczby te
stale rosną, a zdaniem specjalistów są zaniżone, ponieważ testowanie w kierunku HIV nie jest
w Polsce popularne. Dlatego warto o drogach zakażenia i sposobach zapobiegania
przypominać jak najczęściej. Rozpoczynające się wakacje są dobrą do tego okazją. Wiadomo
bowiem, że to czas, w którym częściej dochodzi do ryzykownych zachowań seksualnych, a co
za tym idzie, wzrasta ryzyko zakażenia HIV. Wakacyjne przygody nie zawsze kończą się
szczęśliwie.
Obecnie najczęstszą przyczyną zakażeń są ryzykowne kontakty seksualne. Wirus
coraz częściej atakuje osoby dobrze wykształcone, zamożne, o wysokiej pozycji zawodowej
i społecznej, które czasem tylko jeden raz pozwoliły sobie na „skok w bok”. Czasem na ten
„skok” pozwolił sobie ich partner. Wśród zakażonych przybywa kobiet oraz osób w wieku
dojrzałym.
Z obserwacji dr Grażyny Cholewińskiej, ordynatora Oddziału Zakaźnego HIV
w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie wynika, że wirus „importowany” jest
przez turystki seksualne zza ściany wschodniej – z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Przywożą go
także młodzi mężczyźni, którzy wyspecjalizowali się w świadczeniu usług seksualnych
mężczyznom z Zachodu. Nierzadko w kraju funkcjonują oni jako mężczyźni heteroseksualni
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– mają żony i dzieci. Coraz częściej zakażenie HIV wykrywa się u kobiet, które posiadają
tylko jednego partnera seksualnego – własnego męża (niestety nie dochowuje on wierności).
W dzisiejszych czasach wirusa nie oznacza wyroku, bowiem dzięki nowoczesnej
terapii, w naszym kraju refundowanej w całości z budżetu państwa, zakażeni HIV mają realną
szansę dożycia wieku naturalnej śmierci. Wiadomo jednak, że zamiast leczyć, lepiej jest
zapobiegać. Być wiernym lub odpowiednio się zabezpieczać. Warto o tym pamiętać zawsze,
a przed zbliżającym się wypoczynkiem szczególnie10.
INNE
Bill Gates i jego nowy pomysł
Bill Gates, były prezes zarządu Microsoft i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, znany jest także ze swej działalności filantropijnej. Założona przez niego Fundacja Billa
i Melindy Gatesów działa na rzecz poprawy warunków w krajach Trzeciego Świata.
Najnowszym pomysłem twórcy systemu operacyjnego Windows jest prezerwatywa
nowej generacji, która będą chcieli zakładać wszyscy mężczyźni. Oferuje 100 tys. dolarów
temu, kto taką prezerwatywę wymyśli. Zdaniem państwa Gatesów większość mężczyzn
nie lubi prezerwatyw, uważa, że odbierają całą przyjemność z seksu i w związku z tym ich nie
używa. Efektem tego są zachorowania na AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową,
nieplanowane ciąże.
Fundacja Gatesa chce kondom wprowadzić na rynek prezerwatywę, która nie odbierze
nikomu przyjemności z seksu i w związku z tym będzie chętnie zakładana przez mężczyzn.
Z badań wynika, że gdyby podwoić liczbę osób używających prezerwatyw (obecnie używa
ich 5 proc. mężczyzn), można by znacząco spowolnić rozprzestrzenianie się HIV, a co za tym
idzie zachorowalność na AIDS.
Jak donosi „Newsweek” na konkurs wpłynęło już 500 projektów, wśród nich takie, jak
prezerwatywa w spreju, „gumki” z jedwabiu czy celofanu, albo takie zamknięte
w plastikowych aplikatorach, które wyglądają jak koła ratunkowe.11.
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Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w czerwcu 2013 roku
1. Bilicka Ewa, Polska naćpana, „Głos Koszaliński” z dnia 29.06.2013 r.
2. Bilicka Ewa, Polska naćpana, „Głos Szczeciński” z dnia 29.06.2013 r.
3. Bilicka Ewa, Polska naćpana, „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 15.06.2013 r.
4. Bilicka Ewa, Polska nasza naćpana, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 29.06.2013 r.
5. Cieśla Joanna, HIV szczerzy kły, „Polityka” z dnia 12.06.2013 r.
6. Fessenden Marissa, Narodziny terapii, „Świat Nauki” z dnia 01.06.2013 r.
7. Janczarek Piotr, Skąd przywędrował HIV?, „Żyjmy dłużej” z dnia 01.06.2013 r.
8. Kowalewska Dorota, Atakuje w ukryciu, „Express Bydgoski” z dnia 04.06.2013 r.
9. Kowalska

Justyna,

Intymność

naznaczona,

„Rzeczpospolita

(dodatek:

Dodatek

1)

z dnia 14.06.2013 r.
10. Król Marta, Z aftami do lekarza, „Życie na gorąco” z dnia 27.06.2013 r.
11. Krywko Jacek, Białaczkę można wyleczyć, „Gazeta Wyborcza” z dnia 21.06.2013 r.
12. Marzec-Bogusławska Anna, HIV –wspólna świadomości i wspólna odpowiedzialność,
„Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek 1)” z dnia 14.06.2013 r.
13. Największa symulacja wirusa, „Dziennik Wschodni” z dnia 04.06.2013 r.
14. Największa symulacja wirusa, „Express Bydgoski” z dnia 04.06.2013 r.
15. Największa symulacja wirusa, „Gazeta Lubuska” z dnia 04.06.2013 r.
16. Największa symulacja wirusa, „Gazeta Współczesna” z dnia 04.06.2013 r.
17. Największa symulacja wirusa, „Głos Koszaliński” z dnia 04.06.2013 r.
18. Największa symulacja wirusa, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 04.06.2013 r.
19. Największa symulacja wirusa, „Głos Szczeciński” z dnia 04.06.2013 r.
20. Największa symulacja wirusa, „Kurier Poranny” z dnia 04.06.2013 r.
21. Największa symulacja wirusa, „Nowiny” z dnia 04.06.2013 r.
22. Największa symulacja wirusa, „Dziennik Wschodni” z dnia 04.06.2013 r.
23. Orliński Wojciech, Nienaukowa działalność naukowców”, „Gazeta Wyborcza” z dnia
08.06.2013 r.
24. Pflegel Piotr, Służą i bronią, „Men’s Health” z dnia 01.06.2013 r.
25. Piąta kolumna, „Fakty i Mity” z dnia 06.06.2013 r.
26. Problem tkwi w ludziach, „Rzeczpospolita (dodatek: Dodatek 1)” z dnia 14.06.2013 r.
27. Roszczenko Paula, Proszę wstać! Nauka idzie!, „Angora” z dnia 09.06.2013 r.
28. 100 tysięcy dolarów za prezerwatywę, „Express Bydgoski” z dnia 29.06.2013 r.
29. 100 tysięcy dolarów za prezerwatywę, „Nowości” z dnia 29.06.2013 r.
30. Testy na HIV będzie można robić częściej, „Głos Pomorza – Słupsk” z dnia 21.06.2013 r.
31. Traczewski Paweł, Nie warto czekać na samowyleczenie, „Medical Tribune” z dnia
12.06.2013 r.
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32. Wiercińska – Drapato Alicja, Egzamin z medycyny, „Medycyna po dyplomie” z dnia
01.06.2013 r.
33. W wakacje rośnie ryzyko zakażenia HIV, „Polska – Dziennik Łódzki (dodatek: Na Zdrowie)” z
dnia 22.06.2013 r.

12

