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Aihe: EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan

Euroopan komissio antoi tiedonannon "Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja sen 
naapurimaissa vuosina 2009–2013" ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman, joiden 
tavoitteena on uusien hiv-tartuntojen vähentäminen kaikissa Euroopan maissa vuoteen 2013 
mennessä. Komissio määritti keskeiset painopisteet, joihin sisältyvät ehkäisevän hoidon, 
hoivan ja tuen saannin helpottaminen sekä hivin kantajien elämänlaadun parantaminen.

Tässä yhteydessä otettiin huomioon joitakin niistä keskeisistä suosituksista, jotka sisältyivät 
Euroopan parlamentin marraskuussa 2008 antamaan päätöslauselmaan hi-viruksesta/aidsista: 
varhainen toteaminen ja varhainen hoito. Tällainen asia on muun muassa hiv-testaukseen 
pääsyn helpottaminen, jotta voidaan estää viruksen leviäminen, koska 30 prosenttia hiv-
tartunnan saaneista ei tiedä saaneensa sitä.

Koska pian toteutetaan toimintasuunnitelman väliarviointi, voiko komissio selvittää, miten 
tähän mennessä on edistytty ja miten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
(ECDC) joulukuussa 2010 antamiin hiv-testausta koskeviin ohjeisiin sisältyviä suosituksia on 
noudatettu?

– Aikooko komissio saattaa hivin/aidsin torjuntaa Euroopan unionissa ja sen 
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naapurimaissa koskevan strategiansa ajan tasalle, kun otetaan huomioon etenkin 
ennaltaehkäisyssä sekä diagnosoinnin ja testauksen saatavuudessa tapahtunut uusi 
kehitys?

– Koska vuoden 2011 aidsia käsittelevä YK:n yleiskokouksen korkean tason kokous 
pidetään 8.–10. kesäkuuta 2011 New Yorkissa kymmenen vuoden kuluttua 
hiviä/aidsia käsitelleestä YK:n yleiskokouksen erityisistunnosta, voiko Euroopan 
komissio selittää, miten se aikoo sovittaa yhteen hivin/aidsin torjuntaa EU:ssa ja sen 
naapurimaissa koskevan EU:n strategiansa ja laajemman EU:n kokonaisvaltaisen 
vastauksen hiv/aids-ongelmaan?

Perustelut

Euroopan komissio antoi vuonna 2009 tiedonannon "Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa 
ja sen naapurimaissa vuosina 2009–2013". Strategian kolme painopistealuetta olivat hivin 
ehkäisy ja hiv-testaus, hiville eniten altistuvat ensisijaiset ryhmät sekä ensisijaiset alueet.

Uusien tartuntojen määrä ei ole toistaiseksi vähentynyt EU:ssa ja sen naapurimaissa. ECDC:n 
keskimääräisen arvion mukaan 30:tä prosenttia hiv-tartunnan saaneista ei ole diagnosoitu ja 
heillä on 3,5 kertaa suurempi riski levittää hiviä kuin niillä, joiden tartunta on diagnosoitu. 
Puolet kaikista hiv-tartunnan saaneista hakeutuu edelleen hoitoon myöhäisessä vaiheessa, ja 
heidän tartuntansa on edennyt pitkälle, ennen kuin he saavat diagnoosin ja hoito voidaan 
aloittaa.

Uusien tutkimusten perusteella hivin/aidsin torjuntastrategiaa on lisäksi syytä tarkastella 
jatkuvasti uudelleen. 

Viime aikoina on esimerkiksi osoitettu, että hiv-tartunnan saanut henkilö, joka ottaa 
retroviruslääkkeitä heti diagnoosin jälkeen eikä vasta terveyden heikennyttyä, voi vähentää 
96 prosenttia sitä riskiä, että virus leviää terveisiin kumppaneihin (1).

EU:lla on myös ollut vahva johtoasema kokonaisvaltaisessa aidsin torjunnassa. Sen on 
pidettävä voimakkaasti kiinni tästä asemasta, jotta voidaan varmistaa, ettei jo saavutettu 
edistys ja tehdyt investoinnit mene hukkaan.


