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Относно: Глобално противодействие на ХИВ/СПИН от страна на ЕС

Европейската комисия прие съобщение относно „Борба с ХИВ/СПИН в Европейския 
съюз и в съседните страни, 2009-2013 г.“ и придружаващия го план за действие с оглед 
намаляване на броя на новите случаи на заразяване с ХИВ във всички европейски 
държави до 2013 г. Бяха определени основни приоритети, включително подобряване на 
достъпа до превенция, терапия и грижи, както и подобряване на качеството на живот на 
хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

В съобщението са отразени някои от основните препоръки, включени в резолюцията на 
Европейския парламент от ноември 2008 г. относно „ХИВ/СПИН: ранно 
диагностициране и ранно лечение“, включително по-голям достъп до тестове за ХИВ, 
за да се предотврати предаването на вируса, като се има предвид, че 30 % от заразените 
с ХИВ не знаят, че са носители на вируса. 

Като се има предвид, че наближава междинният преглед на плана за действие, може ли 
Комисията да очертае постигнатия към момента напредък, включително прилагането 
на препоръките, изложени в Насоките относно тестовете за ХИВ на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията, публикувани през декември 
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2010 г.?

– Възнамерява ли Комисията да актуализира стратегията за борба с ХИВ/СПИН в 
Европейския съюз и съседните страни в контекста на новите събития, по-специално, 
когато става дума за превенция, достъп до диагностициране и провеждане на тестове?

– Преди срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН, посветена на СПИН, 
от 8 до 10 юни 2011 г. в Ню Йорк, с която ще бъде отбелязана десетата годишнина от 
специалната сесия на Общото събрание на ООН, посветена на ХИВ/СПИН, може ли 
Европейската комисията да обясни как възнамерява да координира стратегията на ЕС 
относно ХИВ/СПИН в ЕС и съседните страни с по-широко глобално противодействие 
на ХИВ/СПИН от страна на ЕС?

Обосновка

През 2009 г. Европейската комисия прие съобщение относно „Борба с ХИВ/СПИН в 
Европейския съюз и в съседните страни, 2009-2013 г.“ Стратегията се съсредоточава 
върху 3 основни области: превенция на ХИВ и провеждане на тестове за ХИВ, 
приоритетни групи и приоритетни региони, които са изложени в най-голяма степен на 
риск от заразяване с ХИВ.

Понастоящем все още няма намаляване на броя на новите случаи на заразяване в ЕС и 
съседните страни. Според данните на Европейския център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC) средно 30 % от лицата, заразени с ХИВ, не са 
диагностицирани и за тях има 3,5 пъти по-голям риск от предаване на вируса, 
отколкото за тези, които са диагностицирани. Половината от всички ХИВ-позитивни 
все още търсят грижа на късен етап и в напреднал стадий на заразяването, преди да 
бъдат диагностицирани и да могат да започнат лечение.

Освен това последните проучвания неизменно ни карат да преосмисляме стратегията за 
борба с ХИВ/СПИН. 

Например наскоро беше установено, че при ХИВ-позитивни лица, които приемат 
антиретровирусни лекарствени средства след диагностициране, вместо тогава, когато 
здравословното им състояние започне да се влошава, рискът от предаване на вируса на 
незаразени партньори може да се намали с 96 % (1).

Като цяло ЕС играе силна водеща роля в глобалното противодействие на СПИН, която 
трябва решително да бъде поддържана, за да се гарантира, че постигнатият напредък и 
вложените инвестиции няма да бъдат обезценени.


