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Europos Komisija priėmė komunikatą „Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse 
šalyse 2009–2013 m.“ ir prie jo pridėtą veiksmų planą siekdama iki 2013 m. visose Europos 
šalyse sumažinti naujų ŽIV atvejų skaičių. Šiame komunikate nustatyti pagrindiniai 
prioritetai, įskaitant prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos prieinamumo gerinimą, taip 
pat ŽIV užsikrėtusių asmenų gyvenimo kokybės gerinimą. 

Šiais prioritetais atsižvelgta į nemažai 2008 m. lapkričio mėn. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir priežiūra pateiktų pagrindinių 
rekomendacijų, įskaitant rekomendaciją suteikti daugiau galimybių atlikti ŽIV testą siekiant 
virusui užkirsti kelią plisti ir atsižvelgiant į tai, kad 30 % ŽIV užsikrėtusių asmenų nežino, jog 
šiuo virusu yra užsikrėtę. 

Ar Komisija, turėdama omenyje, kad artėja veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra, gali 
apibendrinti iki šios dienos padarytą pažangą, įskaitant Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) 2010 m. gruodžio mėn. gairėse dėl ŽIV testų pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimą?

– Ar Komisija ketina atnaujinti kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 
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strategiją, atsižvelgdama į naujus pokyčius, ypač susijusius su prevencija, galimybe nustatyti 
ligą ir atlikti testą?

– Ar prieš 2011 m. birželio 8–10 d. Niujorke rengsimą JT Generalinės Asamblėjos aukšto 
lygio susitikimą, kuriuo pažymima, kad praėjo dešimt metų nuo labai svarbios JT Generalinės 
asamblėjos specialiosios sesijos dėl ŽIV/AIDS, Komisija gali paaiškinti, kaip ji ketina 
koordinuoti kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse strategiją ir 
išsamesnes ES visuotines kovos su ŽIV/AIDS priemones?

Pagrindimas

2009 m. Europos Komisija priėmė komunikatą „Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir 
kaimyninėse šalyse 2009–2013 m.“. Strategijoje dėmesys skirtas 3 svarbiausioms sritims: ŽIV 
prevencijai ir ŽIV testams, prioritetinėms grupėms, kurios susiduria su didžiausia rizika 
užsikrėsti AIDS, ir prioritetiniams regionams.

Šiandien naujų ŽIV atvejų skaičius Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse vis dar 
nemažėja. Iš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pateiktų skaičiavimų matyti, kad ši 
liga nėra diagnozuota vidutiniškai 30 % ŽIV užsikrėtusių asmenų, ir dėlto rizika, kad šie 
asmenys perduos ŽIV virusą yra 3,5 karto didesnė už tų, kuriems šis virusas diagnozuotas. 
Pusė visų ŽIV užsikrėtusių asmenų dėl priežiūros kreipiasi vis dar pavėluotai ir, kol jiems šis 
virusas diagnozuojamas ir galima pradėti gydymą, virusas pasiekia vėlyvąsias stadijas.

Be to, nauji tyrimai nuolat suteikia galimybę persvarstyti kovos su ŽIV/AIDS strategiją. 

Pavyzdžiui, pastaruoju metu įrodyta, kad ŽIV užsikrėtę asmenys, kurie pradeda vartoti 
antiretrovirusinius vaistus tik diagnozavus ligą, o ne tada, kai jų sveikata suprastėja, riziką 
ŽIV perduoti neužsikrėtusiems partneriams gali sumažinti iki 96 % (1).

Be to, Europos Sąjunga bendrai ėmėsi stipraus vadovaujamo vaidmens įgyvendindama 
visuotines kovos su AIDS priemones, kurias būtina labai remti siekiant, kad jau padaryta 
pažanga ir investicijos nepranyktų.


