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Teema: ELi üldised HIVi/AIDSi-vastased meetmed

Eesmärgiga 2013. aastaks kõikides Euroopa riikides uusi HIV-nakatumisi vähendada võttis 
Euroopa Komisjon võttis vastu teatise „HIVi/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja 
naaberriikides aastatel 2009–2013” ja sellega kaasneva tegevuskava. Komisjon nimetas 
peamised prioriteedid, mis hõlmavad ennetuse, ravi ja hoolduse kättesaadavuse parandamist 
ning ka HIVi nakatunud inimeste elukvaliteedi parandamist. 

Teatises võeti arvesse mitmeid peamisi soovitusi, mis olid esitatud Euroopa Parlamendi 2008. 
aasta novembri resolutsioonis „HIV/AIDS: varane diagnoosimine ja varane ravi”, sealhulgas 
soovitus tagada viirusega nakatamise ennetamiseks HIVi testimise parem kättesaadavus, sest 
et 30% HIVi nakatunutest ei ole viirusekandmisest teadlikud. 

Lähenemas on tegevuskava vahekokkuvõtte aeg. Kas komisjon saab anda ülevaate seni tehtud 
edusammudest, sealhulgas 2010. aasta detsembris välja antud HIV-testimist käsitlevates 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse juhistes sisalduvate soovituste 
rakendamisest?

− Kas komisjon kavatseb Euroopa Liidu ja naaberriikide HIVi/AIDSi vastu võitlemise 
strateegiat uute võimaluste, eelkõige ennetus-, diagnoostika- ja testimisvõimaluste valguses 
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ajakohastada?

− Kas Euroopa Komisjon saab selgitada enne 2011. aasta ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelist 
AIDSi-teemalist kohtumist, mis toimub 8.–10. juunil 2011 New Yorgis ning millega 
tähistatakse 10 aasta möödumist ÜRO Peaassamblee HIVile/AIDSile pühendatud eriistungist, 
kuidas ta kavatseb koordineerida ELi strateegiat HIVi/AIDSi vastu võitlemiseks ELis ja 
naaberriikides ning ELi laiemat HIVi/AIDSi vastast tegutsemist?

Põhjendus

2009. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise teemal „HIVi/AIDSi vastane võitlus 
Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2009–2013”. Strateegias keskenduti kolmele 
olulisemale teemale: HIVi ennetamine ja HIVi testimine, HIVi nakatumise suhtes kõige 
ohustatumad prioriteetsed rühmad ja prioriteetsed piirkonnad.

Praegu ei ole ELis ja naaberriikides uute nakatumiste arv ikka veel vähenenud. Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ligikaudsel hinnangul jääb diagnoosimata 30% HIV-
positiivsetest isikutest ja nende risk HIVi edasi anda on 3,5 korda kõrgem kui neil, kes on 
diagnoositud. Kõikidest HIV-positiivsetest poolte puhul algab ravi liiga hilja ning nende 
viirus areneb enne diagnoosimist ja ravi alustamist viimaste staadiumideni.

Lisaks võimaldavad uued uuringud HIVi/AIDSi vastu võitlemise strateegiat pidevalt ümber 
kujundada. 

Näiteks on hiljuti tõendatud, et kui HIV-positiivne isik võtab retroviirusevastaseid ravimeid 
kohe pärast diagnoosimist, ja mitte siis, kui tervis juba halveneb, võib see vähendada 
nakatumata partneritele viiruse levitamise riski 96% võrra (1).

EL on ka kollektiivselt mänginud tugevat liidrirolli AIDSi-vastaste ülemaailmsete meetmete 
võtmisel ning peab seda kindlasti ka edaspidi tegema, tagamaks et juba tehtud edusammud ja 
investeeringud ei kahaneks.


