Raport nr 8/2013
dotyczący najważniejszych doniesień z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie
w sierpniu 2013 roku
WPROWADZENIE
W sierpniowej prasie w 14 tytułach gazet i czasopism opublikowano 16 informacji
związanych z problematyką HIV/AIDS. Tylko w jednym tytule – „Głos Szczeciński”znalazły się dwie informacje z tego zakresu, pozostałe 13 tytułów zawierały po jednej
publikacji.
Tematy, do których odnieśli się dziennikarze, dotyczyły głównie medycznych
aspektów HIV/AIDS. Pisano o nowych sposobach skutecznego pokonania AIDS,
o przeciwwirusowych właściwościach bzu czarnego, które niebawem zostaną wykorzystane
w farmakologii w produkcji leków przeciwwirusowych, o stworzeniu nowym, „szybkim”
teście na HIV czy też o wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy techniki (smartfonów
i tabletów) do poszukiwania leków przeciw HIV.
Po raz kolejny zwrócono uwagę na wzrost zakażeń HIV w Polsce i ignorowanie tego
problemu przez znaczną część społeczeństwa, które stoi na stanowisku „mnie na pewno to nie
dotyczy”. W związku z tym przypomniano główne drogi zakażenia HIV i sposoby
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.
W sierpniowym przeglądzie prasy znalazł się też raport dotyczący analizy zakażeń
przenoszonych drogą płciową związanych z podróżowaniem, opracowany przez sieć
GeoSentinel. Co prawda raport ten zamieszczono w lipcowym numerze „Dermatologii po
Dyplomie”, ale na stronie monitorowanej dla Krajowego Centrum ds. AIDS prasy znalazł się
20 sierpnia. Ważność i interesujące wyniki pierwszej tego typu analizy przesądziły
o umieszczeniu wniosków z niej płynących na łamach poniższego przeglądu prasy.
EPIDEMIOLOGIA
HIV/AIDS – problem wciąż ignorowany
W Polsce do tej pory zarejestrowano ponad 16,5 tys. zakażeń HIV. Być może drugie
tyle żyje z wirusem, lecz o tym nie wie. Wciąż problem ten bagatelizowany jest przez
Polaków, większość sądzi, że absolutnie ta sprawa ich nie dotyczy, dlatego nie badają się
w kierunku HIV. Specjaliści bezustannie podkreślają, że każdy może zakazić się HIV,
a liczba zakażeń w Polsce wciąż rośnie.
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W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że HIV dotyczy tylko pewnych
środowisk – narkomanów, homoseksualistów, osób trudniących się prostytucją. Tymczasem –
podkreśla Anna Marzec–Bogusławska, epidemiolog, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS
– wirus coraz częściej atakuje ludzi dobrze wykształconych, zamożnych, o wysokiej pozycji
zawodowej i społecznej, którzy „tylko raz pozwolili sobie na chwilę zapomnienia”.
Dziś najczęstszą drogą przenoszenia wirusa są kontakty seksualne (prawie 90 proc.),
z czego 30 proc. dotyczy osób heteroseksualnych. Najwięcej zakażeń wykrywa się wśród
mężczyzn w wieku 20 - 40 lat, ale są też osoby po 60 roku życia. W Europie wzrasta liczba
zakażonych kobiet.
Wyjazdy integracyjne, delegacje, wakacje, „jeden drink za dużo” – wszystko to
sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, które mogą skończyć się zakażeniem.
Ryzyko zakażenia zwiększa też coraz popularniejsze szukanie seksu w krajach egzotycznych.
Tylko w warszawskich agencjach, barach, klubach w ciągu jednej nocy ryzykowne
zachowania podejmuje nawet tysiąc osób. I choć najbardziej narażeni są ci, którzy często
zmieniają partnerów, czasem wystarczy jeden nierozważny krok, aby skomplikować sobie
życie. Dotyczy to wszystkich - niezależnie od rasy, orientacji seksualnej, płci, wieku czy
zawodu. W atmosferze rozluźnienia nie myśli się o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą
przygodny seks czy jednorazowe zażycie narkotyków. Dlatego każdy powinien mieć
świadomość, że zakażenie HIV może dotyczyć każdego – nawet w stałym związku nie można
wykluczyć, że partner nie jest zakażony – dodaje Anna Marzec–Bogusławska. Chyba,
że przed rozpoczęciem współżycia oboje partnerzy zrobią test w kierunku HIV i zawsze będą
sobie wierni.
Należy podkreślić, że w kontaktach heteroseksualnych podczas tradycyjnego stosunku
ryzyko przeniesie wirusa na kobietę jest o około 20 razy większe niż z kobiety na mężczyznę.
Jedną z przyczyn jest różnica w budowie narządów płciowych (większy obszar błon
śluzowych wrażliwych na zakażenie). Ponadto więcej jest wirusa w wydzielinach mężczyzn
niż kobiet i nasienie po wytrysku pozostaje w narządach kobiety, a to wydłuża kontakt wirusa
z błoną śluzową.
Jedyny sposób sprawdzenia, czy jest się zakażonym, to wykonanie testu w kierunku
HIV. Tymczasem niewielu Polaków wykonało ten test. Według szacunków jesteśmy
w czołówce Europy po względem zakażonych, którzy nie wiedzą o infekcji. To wynik –
niestety wciąż niewielkiej wśród Polaków – świadomości i wiedzy na temat HIV. Tymczasem
w wielu krajach zachodnich pojawiła się „moda” na dobrowolne robienie testu przed ślubem.
Lekarze podkreślają, że właściwie taki test powinna zrobić każda osoba, która dba o zdrowie,
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a koniecznie powinien go wykonać każdy, kto miał ryzykowne zachowania. W Polsce
bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w 32 punktach konsultacyjno–diagnostycznych,
których adresy można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS (www.aids.gov.pl)1.
Wirus niewierności
Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się przynajmniej kilkadziesiąt nowych zakażeń
HIV. Trudno ocenić, ile w naszym kraju jest osób, które żyją z wirusem i o tym nie wiedzą,
najprawdopodobniej nie mniej niż 30 tysięcy. Województwa o największej liczbie
zarejestrowanych nowych przypadków zakażeń HIV to dolnośląskie (4 na 100 tys.
mieszkańców rocznie), mazowieckie (3,3 na 100 tys.) oraz lubuskie (3 na 100 tys.). Najmniej
nowych zakażeń rejestruje się w województwie podkarpackim (0,6 na 100 tys.) oraz
świętokrzyskim (0,7 na 100 tys.).
W pewnym uogólnieniu można stwierdzić, że w regionach o największej liczbie
praktykujących katolików przypadków zakażeń HIV jest mniej – mówi autorka publikacji
„Wirus niewierności”. Osoby „naprawdę wierzące” nie biorą narkotyków i nie cudzołożą.
Jeżeli małżonkowie są dla siebie pierwszymi i jedynymi partnerami seksualnymi, HIV im nie
grozi. Niedochowanie czystości, niewierność małżeńska i ryzykowne kontakty seksualne osób
samotnych są coraz powszechniejsze. Jeśli jedno z małżonków miało choćby tylko jeden
przedmałżeński lub pozamałżeński stosunek seksualny, nie może mieć pewności, że nie
doszło do zakażenia HIV. Aby mieć taką pewność należy się przebadać. Testy w kierunku
HIV można wykonać w większości laboratoriów diagnostycznych, jednak eksperci sugerują,
aby testować się w nadzorowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS punktach
konsultacyjno–diagnostycznych (PKD), gdzie na miejscu można otrzymać fachową poradę
i pomoc2.
ASPEKTY MEDYCZNE
Naukowcy na drodze opracowania skutecznego sposobu leczenia HIV
Naukowcy są bliscy opracowania pierwszego skutecznego sposobu leczenia zakażenia
HIV – na razie u noworodków. Do tej pory przez 30 lat od momentu poznania wirusa, nikomu
nie udało się opracować ani skutecznej szczepionki ani skutecznego sposobu usunięcia HIV
z organizmu. W 2012 roku świat obiegła widomość o „berlińskim pacjencie” – pierwszej
osobie wyleczonej z HIV, dzięki przeszczepowi szpiku od dawcy mającego genetyczną
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odporność na zakażenie tym retrowirusem (pacjent potrzebował szpiku ze względu
na zaawansowaną białaczkę). W marcu tego roku pojawiło się doniesienie badaczy z Johns
Hopkins Children’s Center w Baltimore o wyleczeniu z HIV kolejnego pacjenta:
nowonarodzonego dziecka, które zostało zakażone HIV w łonie matki. Po rozpoczęciu silnej
terapii lekami antyretrowirusowymi (agresywniejszej niż w przypadku klasycznej
profilaktyki) liczba kopii wirusa we krwi noworodka szybko zaczęła spadać, aż znikła.
Później odstawiono leki, a wirus do tej pory „nie powrócił”.
Rozpoczęto właśnie testy kliniczne nowej metody. Weźmie w nich udział kilkadziesiąt
ośrodków z całego świata. Naukowcy wierzą, że jeśli testy zakończą się sukcesem, szanse
na opracowanie skutecznego lekarstwa na HIV znacznie wzrosną3.
Szybki test na HIV
Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zatwierdziła szybki test
diagnostyczny na HIV. Test nazwany Alere Determine HIV1-2/Ag/Ab Combo wykrywa
w próbce z krwi (wystarczy próbka z palca) dwa rodzaje przeciwciał HIV-1 i HIV-2, które są
produkowane przez człowieka w odpowiedzi na wirusa. Jest to pierwszy test, który mówi też
o obecności białka p24 z kapsydu wirusa. Wykrywanie antygenu świadczącego o obecności
wirusa jest o tyle przełomowe, że można będzie wykryć zakażenie, zanim pojawią się
przeciwciała. To z kolei może ograniczyć kolejne zakażenia4.
Działanie przeciwwirusowe bzu czarnego
W badaniach przeprowadzonych przez Sahpira-Nahor testowano wpływ ekstraktu
z owoców bzu czarnego na zdolność hamowania namnażania wirusa HIV, przy zastosowaniu
linii komórek CD4+ i CEM Molt 4 oraz ludzkich limfocytów krwi obwodowej. W tym celu
wirus HIV wstępnie inkubowano z dodatkiem roztworu ekstraktu owoców bzu w dwóch
różnych stężeniach. Stwierdzono znaczne zmniejszenie zakaźności szczepów HIV (Eli, LAI,
HIV, IIIB), mierząc poziom antygenu p24 w supernatantach (płyny pohodowlane zmieszane
w stosunku 1:1) z hodowli zainfekowanych w porównaniu z grupą kontrolną. Być może
będzie możliwe zastosowanie bzu w projektowaniu prostych lub łączonych terapii
przeciwwirusowych dla osób narażonych uprzednio na zakażenie HIV5.
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Smartfony i tablety przydatne w poszukiwaniu leków przeciw HIV
Korzystający z aplikacji FightAIDS@Home posiadacze smartfonów i tabletów tworzą
coś w rodzaju superkomputera przez oddanego do dyspozycji badaczy. Aplikacja działać
będzie tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest używane, połączone z Wi-Fi, prawie w pełni
naładowane lub podłączone do kontaktu.
Naukowcy z Molecular Graphics Laboratory w Scripps Researche Institute od lat
poszukują nowych leków na HIV. Korzystają z pomocy wolontariuszy, którzy udostępniają
swoje domowe komputery w sieci Word Community Grid (polska strona projektu:
www.boincatpoland.org). Od momentu uruchomienia aplikacji na smartfony do „klubu”
dołączyło już 30 tys. użytkowników.
Aplikacja opracowana została przez zespół prof. Dawida Andersona z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley. Przetwarzanie rozproszone, gdzie użytkownicy udostępniają
moc obliczeniowa swoich komputerów, stało się ważnym wsparciem wielu projektów
z różnych dziedzin nauki. Pozwala również naukowcom przyśpieszyć badania i zredukować
ich koszty6.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Pakiet dla turysty
Ratownicy w Świnoujściu od początku sierpnia, poza promowaniem bezpiecznego
plażowania i odpowiedniego zachowania w wodzie, zajęli się innym aspektem związanym
z wakacyjnym

wypoczynkiem.

Młodzi

ludzie

otrzymują

„pakiet

turysty”,

w którym znajdują się rzeczy potrzebne do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, czyli
gumowe rękawice i maseczka do resuscytacji. W pakiecie znajduje się także breloczek
z prezerwatywą, której użycie w przypadku zachowań ryzykownych może ograniczyć
zakażenie HIV.
Akcja została zapoczątkowana przez „Błękitny Patrol”, w którym uczestniczą młodzi
ludzie uczący się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć ratownicy
przekazywali wiedzę i ćwiczyli z uczestnikami udzielanie pierwszej pomocy, resuscytację
krążeniowo-oddechową, uświadamiali także, jak przy udzielaniu pierwszej pomocy można
zakazić się wirusami przenoszonymi prze krew, w tym HIV. Już pierwsze zajęcia pokazały,
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że wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca, dlatego postanowiono poszerzyć akcję
informacyjną.
Takie działanie, jak rozdawanie „pakietu turysty” z ulotką informacyjną i potrzebnymi
do zachowania bezpieczeństwa akcesoriami, są częścią większej kampanii „Pomagam sobie.
Pomagam

innym”,

zorganizowanej

przez

Wydział

Zdrowia

Publicznego

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe –7.
Kampania „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” wciąż aktualna
Od kilku lat prowadzi się w Polsce kampanię promującą testowanie w kierunku HIV
wszystkich kobiet ciężarnych, zorganizowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Badanie
takie nie jest obowiązkowe, tymczasem wykrycie HIV u kobiety oczekującej dziecka lub
przed planowaną ciążą oraz podjęcie odpowiedniego leczenia antyretrowirusowego daje
dziecku 99 proc. szans na życie bez zakażenia. Szacuje się, że w Polsce testy w kierunku HIV
wykonuje mniej niż 10 proc. ciężarnych, podczas gdy w niektórych krajach Europy
Zachodniej wskaźnik sięga prawie 100 proc. Jeżeli kobieta nie wie o swoim zakażeniu,
ryzyko przeniesienia HIV na dziecko w czasie ciąży lub porodu (w większości przypadków
do zakażenia dochodzi w czasie porodu) wynosi ok. 40 proc. Wirus może być także
przeniesiony podczas karmienia piersią, ponieważ jest obecny w mleku zakażonej matki,
a przewód pokarmowy noworodka jest wrażliwy na zakażenie HIV. Bez odpowiedniego
leczenia u 25 proc. dzieci zakażonych wertykalnie przez matkę, pełnoobjawowy AIDS
rozwija się przed pierwszym rokiem życia. U 80 proc. objawy AIDS występują do 2. roku
życia. Średni czas życia dziecka zakażonego HIV przez matkę wynosi bez leczenia od 22 do
38 miesięcy8.
RAPORTY
Zakażenia przenoszone drogą płciową związane z podróżowaniem: analiza na podstawie
danych sieci GeoSentinel
Choć dotychczas nie przeprowadzono wieloośrodkowych badań o znaczeniu
klinicznym (opublikowano jedynie wyniki badań dotyczących ZPD, które koncentrowały się
w całości wokół zagadnień odnoszących się do ryzykownych zachowań lub które

7
8

Joanna Maraszek, Pakiet dla turysty, „Głos Szczeciński” z dnia 08.08.2013 r.
Renata Krzyszkowska, Wirus niewierności, „Przewodnik Katolicki” z dnia 11.08.2013 r.

6

przeprowadzone były w pojedynczych ośrodkach), przyjmuje się, że podróżowanie jest
czynnikiem ryzyka zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP).
Celem przeprowadzonej analizy było wykazanie różnorodnych chorób oraz
czynników demograficznych i geograficznych odpowiedzialnych za zachorowania na ZPDP
związane z podróżowaniem, przez ocenę danych udostępnionych przez kliniki medycyny
podróży objęte globalną siecią GeoSentinel. GeoSentinel jest globalną siecią nadzoru
powołaną w 1995 roku przez International Society of Travel Medicine i Centers for Disease
Control and Prevention w Atlancie, zapewniającą środki umożliwiające oszacowanie danych
epidemiologicznych chorób związanych z podróżowanie wśród podróżnych i imigrantów.
Na całym świecie liczba międzynarodowych podróży wzrosła ze 150 milionów
w 1970 roku do prawie miliarda w 2011 roku (z 4% wzrostem w 2011r.), co prawdopodobnie
znacząco wpłynęło na zwiększenie liczby przypadków ZPDP związanych z podróżowaniem.
Spowodowało to istotne skutki dla zdrowia publicznego, między innymi wzrosły liczby
prognozowanych, diagnozowanych i leczonych przypadków zakażeń HIV w krajach
rozwiniętych ze względu na przenoszenie różnych szczepów wirusów.
Zebrano i przeanalizowano dane od chorych podróżnych między 1 czerwca 1996 roku
a 30 listopada 2010 roku szukających porad w klinikach objętych globalną siecią GeoSentinel
pod kątem ZPDP w zależności od tego, czy zachorowanie nastąpiło w trakcie czy po podróży
lub było związane z imigracją. Obliczono średnią zapadalność dla każdej z trzech grup
podróżnych oraz regresję logistyczną w celu wykazania związku między ZPDP a zmiennymi
demograficznymi, geograficznymi oraz podróżowaniem.
W większości przeprowadzonych dotychczas badań wykazano, że wzrost ryzyka
ZPDP związanych z podróżowaniem wynika z dużego rozpowszechnienia przypadkowych
kontaktów seksualnych. W opublikowanym w 2010 roku przeglądzie systematycznym
wykazano

łączną

częstość

przypadkowych

kontaktów

płciowych

związanych

z podróżowaniem wynoszącą 20,4% (95% PU 14,8 -26,7%), z których prawie 50% odbyło się
bez zabezpieczenia.
Analiza objęła 112 180 chorych podróżnych (podzielono ich na trzy grupy) – 64 335
konsultowanych po podróży, 38 287 w trakcie podróży oraz 9558 imigrantów. ZPDP
rozpoznano u 974 (0,9%) pacjentów, zdiagnozowano 1001 przypadków ZPDP. Średnia
zapadalność na ZPDP wynosiła 6,6, 10,2 i 16,8 na 1000 podróżnych odpowiednio dla każdej
z trzech grup. W każdej z trzech grup podróżnych częstość występowania ZPDP była różna.
Najczęściej rozpoznawanymi było nierzeżączkowe i nieswoiste zapalenie cewki moczowej
(30,2%) oraz ostra choroba retrowirusowa (27,6%) u pacjentów szukających pomocy
7

medycznej po odbytej podróży; nierzeżączkowe i nieswoiste zapalenie cewki moczowej
(21,1%), zapalenie najądrza (15,2%) i zapalenie szyjki macicy (12,3%) u pacjentów
odwiedzających klinikę w trakcie podróży oraz kiła wśród imigrantów (67,8%). U chorych
przebadanych po podróży stwierdzono istotny związek między rozpoznaniem ZPDP a płcią
męską, podróżowaniem w celu odwiedzenia znajomych lub krewnych, czasem podróży
krótszym niż miesiąc i brakiem konsultacji medycznej przed planowaną podróżą.
Podsumowując

przeprowadzoną

analizę

stwierdzono,

że

rodzaj

zakażenia

przenoszonego drogą płciową związanego z podróżowaniem różni się znacznie w zależności
od kategorii podróżujących. Strategie służące ograniczeniu ryzyka zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową powinny być nakierowane zwłaszcza na mężczyzn i osoby
podróżujące do znajomych lub rodziny. Uzyskane wyniki umożliwiają wskazanie grup
podróżnych, które należałoby objąć odpowiednim postępowaniem przed planowaną podróżą,
a także mogą być wykorzystane przy wdrażaniu badań przesiewowych i przy podejmowaniu
decyzji u pacjentów, którzy podróż odbyli.
Omawiając tę analizę warto dodać, że duże rozpowszechnienie zakażeń HIV
rejestrowane w bazach danych sieci GeoSentinel wymaga szczególnej uwagi. Autorzy nie
oceniali, czy wykryte przypadki zakażeń HIV są nowymi infekcjami i nie mogli w całości
wykluczyć przypadków, gdy do ekspozycji doszło w kraju ojczystym. Dla 63% podróżnych
z ostrą chorobą retrowirusową, którzy podróżowali w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mediana
czasu między powrotem z podróży a rozpoznaniem zakażenia HIV wynosiła 28 dni
(IQR 10 - 59). Podróż może znacznie wpłynąć na szerzenie zakażenia HIV. W krajach
rozwiniętych podróżni i ci, którzy odwiedzają znajomych lub rodziny, są bardziej narażeni na
ryzyko zakażenia HIV niż osoby niepodróżujące. W badanej grupie wykazano, że spora
liczba osób z ostrą chorobą retrowirusową spośród osób przebadanych po podróży urodziła
się w krajach Europy Zachodniej i podróżowała głównie po Europie (dane nie zostały
przedstawione). Ryzyko zakażenia HIV drogą kontaktu seksualnego jest jednym
z niższych wśród ZPDP, dlatego też powyższe wyniki mogą świadczyć o wysokim ryzyku
ZPDP u podróżnych9.

Spis publikacji z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się w prasie w sierpniu 2013 roku
9

Alberto Matteelli, Związane z podróżowanie zakażenia przenoszone droga płciową- analiza danych na
podstawie danych sieci GeoSentinel, „Dermatologia po Dyplomie” z dnia 01.07.2013 r.
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1. Kochanowski Leszek, Ropne schorzenia klatki piersiowej, „Chirurgia po Dyplomie” z dnia
01.08.2013 r.
2. Krzyszkowska Renata, Wirus niewierności, „Przewodnik Katolicki” z dnia 11.08.2013 r.
3. Kurzyńska Ewa, Trzustce szkodzi alkohol i tłusta dieta, „Głos Koszaliński” z dnia
03.08.2013r.
4. Kurzyńska Ewa, Trzustce szkodzi alkohol i tłusta dieta, „Głos Pomorza” z dnia 03.08.2013 r.
5. Kurzyńska Ewa, Trzustce szkodzi alkohol i tłusta dieta, „Głos Szczeciński” z dnia
03.08.2013r.
6. Maraszek Joanna, Pakiet dla turysty, „Głos Szczeciński” z dnia 08.08.2013 r.
7. Meyza Magdalena, Król kondomów, „Zwierciadło” z dnia 01.08.2013 r.
8. Moraszczyk Magdalena, Każdy powinien zrobić test na HIV, „Zdrowie” z dnia 01.08.2013 r.
9. Oszajca Paulina, Lipodystrofia poinsulinowa, „Diabetyk” z dnia 01.08.2013 r.
10. Początek końca AIDS?, „Wiedza i Życie” z dnia 01.08.2013 r.
11. Pomarański Wojciech: IchO PAN: specjaliści od chemii cukrów, „Dziennik Gazeta Prawna
(dodatek: Dodatek)” z dnia 09.08.2013 r.
12. Smartfony i tablety pomogą w walce z AIDS, „Rzeczpospolita” z dnia 09.08.2013 r.
13. Szczepaniak Sylwia, Proszę wstać! Nauka idzie!, „Angora” z dnia 18.08.2013 r.
14. Święchowicz Małgorzata, Bez zabezpieczenia, „Newsweek” z dnia 05.08.2013 r.
15. Ziarkiewicz Mateusz, Gorączka neutropeniczna u pacjenta poddawanego chemioterapii –
zasady postępowania, „Medycyna po Dyplomie” z dnia 21.08.2013 r.
16. Zielińsk a-Piskulak Monika, Bez czarny (sambucus nigra) domowy sposób nie tylko na grypę i
przeziębienie, „ Lek w Polsce” z dnia 30.08.2013 r.
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