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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā 

Temats: Eiropā vēršas plašumā cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta 
(HCV) epidēmija 

Dati liecina, ka 2015. gadā 31 ES/EEZ valstī pirmreizēja inficēšanās ar HIV ir diagnosticēta gandrīz 
30 000 gadījumu. Tiek lēsts, ka aptuveni 120 000 cilvēkiem Eiropas reģionā ir multirezistentā 
tuberkuloze. Vīrushepatīts (HCV) ir viena no slimībām, kas visnopietnāk apdraud sabiedrības veselību 
visas pasaules mērogā.  

Katrai no šīm trim infekcijas slimībām ir vajadzīga stabila ilgtermiņa programma, turklāt iedzīvotāju 
mērķgrupas, kurām programmas paredzētas, bieži vien varētu pārklāties, un ir iespējams panākt 
sinerģiju un ietaupījumus, integrējot profilakses pasākumus. Attiecībā uz HIV/AIDS pieņemtā ES 
rīcības plāna darbības laiks noslēdzās 2016. gada beigās. Rīcības pamatplānu cīņā ar tuberkulozi 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) pieņēma jau 2008. gadā, un tagad tas ir 
steidzami jāatjaunina. Vispārēja plāna cīņai pret C vīrushepatītu ES līmenī vēl nav. Neoficiālā ES 
veselības ministru sanāksmē 2016. gada 4. oktobrī Bratislavā dalībvalstis vienojās, ka palīdzēs 
izstrādāt integrētas ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz HIV/AIDS, tuberkulozi un C hepatītu, 
pievēršoties konkrētiem aspektiem, kas šo slimību epidēmijai raksturīgi ES un tās kaimiņvalstīs, un tā 
nodrošinot spēcīgāku politisko pretsparu šīm slimībām. Paziņojumā „Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei”1 Komisija uzsvērusi savu apņemšanos līdz 2030. gadam izskaust saslimšanu ar 
HIV/AIDS un tuberkulozi un samazināt saslimšanu ar hepatītu. Ņemot to vērā: 

– Tieši kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai īstenotu apņemšanos, kas iepriekšminētajā 
paziņojumā pausta saistībā ar 3. ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) „Nodrošināt veselīgu dzīvi un 
sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkam”?  

– Kā Komisija plāno reaģēt uz ES veselības ministru 2016. gada 4. oktobra sanāksmē Bratislavā 
panākto vienošanos par nepieciešamību izstrādāt politikas pamatnostādnes attiecībā uz 
HIV/AIDS, tuberkulozi un C hepatītu?  

– Kā Komisija plāno nodrošināt papildu finansējumu cīņai pret tuberkulozi jaunākajās ES 
dalībvalstīs, sniedzot tām finansiālu palīdzību, lai daļēji subsidētu ar tuberkulozes ārstēšanu 
saistītās izmaksas, kas ir pārāk augstas? 
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