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Θέμα: Γενική αντιμετώπιση της ΕΕ για το HIV/AIDS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Καταπολέμηση του 
HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009-2013» και το συνοδευτικό 
σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση των νέων μολύνσεων με HIV σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες έως το 2013. Προσδιορίζονται βασικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η 
βελτίωση της πρόσβασης στην πρόληψη, την αγωγή και τη φροντίδα καθώς και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με HIV. 

Σε αυτό βασίστηκαν πολλές σημαντικές προτεραιότητες που συμπεριλήφθηκαν στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου του 2008 σχετικά με την πρώιμη διάγνωση 
και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS, μεταξύ των οποίων η αύξηση της πρόσβασης 
σε εξετάσεις για HIV με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, δεδομένου ότι το 30% 
των ατόμων που έχουν μολυνθεί από HIV δεν γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού. 

Δεδομένου ότι πλησιάζουμε πλέον σε μια ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, 
μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, 
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των συστάσεων των κατευθυντήριων γραμμών του 
ΕΚΠΕΝ για τη διενέργεια εξετάσεων για HIV που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010;
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- Σκοπεύει η Επιτροπή να ανανεώσει τη στρατηγική για την καταπολέμηση του HIV/AIDS 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες υπό το πρίσμα νέων εξελίξεων, κυρίως 
όσον αφορά την πρόληψη, την πρόσβαση σε διάγνωση και εξετάσεις;

- Πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το AIDS 
που θα διεξαχθεί 8-10 Ιουνίου 2011 στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τα 10 χρόνια από την
ειδική σύνοδο-ορόσημο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS, μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να συντονίσει τη στρατηγική της ΕΕ για 
το HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες καθώς και την ευρύτερη γενική αντιμετώπιση 
της ΕΕ για το HIV/AIDS;

Αιτιολόγηση

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Καταπολέμηση του 
HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009-2013». Η στρατηγική 
εστίαζε σε 3 βασικούς τομείς: πρόληψη του HIV και διενέργεια εξετάσεων για HIV, ομάδες 
προτεραιότητας – περισσότερο απειλούμενοι πληθυσμοί από το HIV και περιφέρειες 
προτεραιότητας.

Σήμερα, εξακολουθεί να μην έχει ελαττωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών μόλυνσης 
στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες. Οι εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) υποδεικνύουν ότι, κατά μέσο όρο, το 30% των οροθετικών 
ατόμων δεν έχουν διαγνωστεί και υπάρχει 3,5 φορές υψηλότερος κίνδυνος μετάδοσης του 
HIV σε σχέση με τα άτομα που έχουν διαγνωστεί. Τα μισά άτομα από το σύνολο των 
οροθετικών ατόμων εξακολουθούν να εμφανίζονται καθυστερημένα για τη λήψη περίθαλψης 
και προχωρούν στα τελικά στάδια της μόλυνσης προτού διαγνωστούν ώστε να μπορέσουν να 
ξεκινήσουν αγωγή.

Επίσης, νέες μελέτες μάς επιτρέπουν συνεχώς να επανεξετάσουμε τη στρατηγική για την 
καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα αποδείχθηκε ότι ένα οροθετικό άτομο που λαμβάνει 
αντιρετροϊκά φάρμακα μετά τη διάγνωση, αντί όταν αρχίζει να επιδεινώνεται η υγεία του, 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε μη μολυσμένους συντρόφους κατά 96% 
(1).

Η ΕΕ συλλογικά έχει διαδραματίσει επίσης ισχυρό ηγετικό ρόλο στη γενική αντιμετώπιση 
του AIDS, που πρέπει να διατηρήσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα διαβρωθεί η 
πρόοδος και οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.


