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Tárgy: Az EU globális válasza a HIV-re/AIDS-re

Az Európai Bizottság „A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos 
országokban (2009–2013)” címmel elfogadta közleményét és az ahhoz tartozó cselekvési 
tervet abból a célból, hogy 2013-ra Európa minden országában csökkenjen az új HIV-
fertőzések száma. Ebben meghatározta a főbb prioritásokat, amelyek közé olyan tennivalók 
tartoznak, mint a megelőzéshez, a kezeléshez és az ellátáshoz való hozzáférésnek, valamint a 
HIV-vel élő emberek életminőségének a javítása. 

A Bizottság közleménye számos olyan kulcsfontosságú ajánlást tükrözött, amely szerepelt az 
Európai Parlament 2008. november 20-i, „HIV/AIDS: korai diagnózis és gondozás” című 
állásfoglalásában, így például a HIV teszteléséhez való szélesebb körű hozzáférés biztosítása 
a vírus átadásának megelőzése érdekében, tekintettel arra, hogy a HIV-fertőzöttek 30%-a 
nincs tudatában annak, hogy a vírus hordozója. 

Tekintettel arra, hogy közeleg a cselekvési terv félidős értékelése, be tud-e számolni a 
Bizottság valamilyen, a mai napig történt előrehaladásról, ideértve a HIV tesztelésére 
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vonatkozó, az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) által 2010 
decemberében kiadott útmutató ajánlásainak megvalósítását is?

- Szándékozik-e a Bizottság naprakésszé tenni azt a stratégiát, amelynek célja a HIV/AIDS 
leküzdése az Európai Unióban és a szomszédos országokban, az új fejlemények fényében, 
különösen a megelőzés, a diagnózishoz való hozzáférés és a tesztelés terén?

- A 2011-es ENSZ-közgyűlés 2011. június 8–10-ig New York-ban megrendezendő, AIDS-
szel foglalkozó magas szintű találkozója előtt, nyomatékosítva az ENSZ-közgyűlés 
korszakalkotó, HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó rendkívüli ülésszaka óta eltelt 10 évet, el tudja-
e magyarázni az Európai Bizottság, hogyan szándékozik összehangolni a HIV/AIDS Európai 
Unióban és a szomszédos országokban való leküzdésére irányuló uniós stratégiát és az EU 
szélesebb körű, HIV-re/AIDS-re adandó globális válaszát?

Indokolás

Az Európai Bizottság 2009-ben elfogadta „A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban 
és a szomszédos országokban (2009–2013)” című közleményét. A stratégia a következő 
három fő területre összpontosított: a HIV megelőzése és tesztelése, a HIV kockázatának 
leginkább kitett, kiemelt csoportok, valamint a kiemelt régiók.

Az EU-ban és a szomszédos országokban a mai napig sem csökkent az új fertőzések száma. 
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) becslései azt jelzik, 
hogy a HIV-pozitív személyek átlagosan 30%-át nem diagnosztizálják, és hogy esetükben 
3,5-ször nagyobb a kockázata annak, hogy továbbadják a HIV vírust, mint azok, akiket 
diagnosztizáltak. Az összes HIV-pozitív személy fele még mindig későn jelentkezik ellátásra, 
és már a fertőzés előrehaladott stádiumába kerül, mire diagnosztizálják és megkezdődhet a 
kezelés.

Továbbá a készülő új tanulmányok folyamatosan lehetővé teszik számunkra, hogy 
újragondoljuk a HIV/AIDS elleni stratégiát. 

A közelmúltban például igazolást nyert, hogy egy olyan HIV-pozitív személy esetében, aki a 
diagnózis felállítása után kezd antiretrovirális gyógyszereket szedni és nem akkor, amikor már 
romlani kezd az egészségi állapota, akár 96%-kal is csökkenhet annak a kockázata, hogy nem 
fertőzött partnereknek továbbadja a vírust.

Az AIDS-re adandó globális válaszban az EU határozott vezető szerepet is vállalt, amelyet 
szilárdan fenn is kell tartania annak biztosítása érdekében, hogy az eddig elért előrehaladás és 
az eddigi befektetések ne vesszenek kárba.


