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Předmět: Globální přístup EU k HIV/AIDS

Evropská komise přijala sdělení „Boj proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních 
zemích, 2009–2013“ provázené akčním plánem. Cílem je snížit do roku 2013 ve všech 
evropských zemích počet nově nakažených virem HIV. Mezi klíčové priority patří zlepšení 
přístupu k prevenci, léčbě a péči, stejně jako zlepšení kvality života lidí, kteří žijí s virem 
HIV.

Je tak zohledněna řada klíčových doporučení zahrnutých v usnesení Evropského parlamentu 
z listopadu roku 2008 „HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčba“, včetně lepšího přístupu 
k testování na HIV s cílem zabránit přenosu viru, protože 30 % osob infikovaných virem HIV 
neví, že jsou nakaženy. 

Vzhledem k tomu, že se blíží přezkum akčního plánu v polovině období, může Komise 
nastínit, jakého bylo doposud dosaženo pokroku a zda byla zohledněna doporučení obsažená 
v pokynech ECDC o testování HIV vydaných v prosinci roku 2010?

Má Komise ve světle nového vývoje v úmyslu aktualizovat strategii boje proti HIV/AIDS 
v Evropské unii a v sousedních zemích, zejména pokud jde o prevenci, přístup k diagnóze 
a testování?
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Ve dnech 8.–10. června se bude v New Yorku konat zasedání Valného shromáždění OSN na 
vysoké úrovni, které připomene 10 let od přelomového zvláštního zasedání Valného 
shromáždění OSN o HIV/AIDS. Může Evropská komise před tímto zasedáním vysvětlit, jak 
má v plánu zkoordinovat evropskou strategii pro HIV/AIDS v Evropské unii a sousedních 
zemích s širším globálním přístupem EU k HIV/AIDS?

Odůvodnění

Evropská komise přijala v roce 2009 sdělení zaměřené na „Boj proti HIV/AIDS v Evropské 
unii a v sousedních zemích, 2009–2013“. Strategie se soustředila na 3 klíčové oblasti: 
prevence HIV a testování na HIV, prioritní skupiny obyvatel, jež jsou z hlediska infekce HIV 
nejrizikovější, a prioritní oblasti.

V současné době však v Evropské unii a sousedních zemích počet nových případů stále 
neklesá. Podle odhadů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
průměrně 30 % HIV pozitivních osob není diagnostikováno a je u nich 3,5krát vyšší riziko 
přenosu HIV než u osob, které diagnostikovány byly.  Polovina všech HIV pozitivních osob 
stále přichází k lékaři příliš pozdě a infekce postoupí do pokročilejších fází dříve, než jsou tito 
lidé diagnostikováni a mohou začít léčit. 

Nové studie nám navíc neustále umožňují přehodnocovat strategii v boji proti HIV/AIDS. 

Nedávno bylo například prokázáno, že HIV pozitivní osoba, která začne užívat antiretrovirové 
léky po stanovení diagnózy a ne až ve chvíli, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu, může 
snížit riziko infikování nenakažených partnerů o 96 % (1).

Evropská unie jako celek také hraje významnou vedoucí úlohu v globálním přístupu k AIDS. 
V této své úloze musí vytrvat, aby nebyl zmařen již dosažený pokrok a vynaložené investice.


