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Temats: ES globālā atbilde uz HIV/AIDS

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un 
kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam un pievienoto rīcības plānu HIV 
infekcijas samazināšanai Eiropas valstīs līdz 2013. gadam. Tajā norādītas galvenās prioritātes, 
ieskaitot piekļuves profilaksei uzlabošanu, ārstēšanu un aprūpi, kā arī dzīves kvalitātes 
uzlabošanu ar HIV inficētiem cilvēkiem.

Tas atspoguļoja vairākus svarīgākos ieteikumus, kas bija iekļauti Eiropas Parlamenta 
2008. gada rezolūcijā „HIV/AIDS: ātra diagnoze un aprūpe”, ieskaitot labāku piekļuvi HIV 
testiem, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, ņemot vērā to, ka aptuveni 30 % inficēto nemaz 
nezina, ka ir inficēti.

Tā kā mēs šobrīd pietuvojamies rīcības plāna vidusposma pārskatam, vai Komisija var 
aprakstīt līdz šim panākto progresu, ieskaitot rekomendāciju par 2010. gadā izdoto ECDC
vadlīniju par HIV testēšanu pārņemšanu?

- Vai Komisija plāno atjaunināt stratēģiju cīņai ar HIV/AIDS Eiropas Savienības robežās un 
tās kaimiņvalstīs, ņemot vērā jauno notikumu attīstību, it īpaši saistībā ar profilaksi, pieeju 
diagnostikai un testiem?

- Pirms ANO Ģenerālās asamblejas Augsta līmeņa sanāksmes par AIDS, kas notiks 
2011. gada 8.–10. jūnijā Ņujorkā, atzīmējot 10 gadus kopš ANO Ģenerālās asamblejas 
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ārkārtas sesijas par HIV/AIDS, vai Eiropas Komisija var paskaidrot, kā tā plāno koordinēt 
savu ES stratēģiju par HIV/AIDS ES un kaimiņvalstīs un ES globālo atbildi uz HIV/AIDS?

Pamatojums

2009. gadā Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas 
Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam . Stratēģija koncentrējās uz 
3 pamatjomām: HIV profilaksi un HIV testēšanu, HIV riskam visvairāk pakļautajām riska 
grupām un prioritārajiem reģioniem.

Šobrīd ES un tās kaimiņvalstīs joprojām nav samazinājies jaunu inficēto pieauguma skaits.
Eiropas Slimību un profilakses centrs (ECDC) savos novērtējumos aprēķinājis, ka aptuveni 
30 % HIV pozitīvo personu nezina par savu diagnozi un viņiem ir 3,5 reizes augstāks risks 
HIV infekciju nodot tālāk nekā tiem, kuri ir diagnosticēti. Puse no personām ar HIV joprojām 
pārāk vēlu sāk saņemt aprūpi, un slimība jau progresējusi pēdējās stadijās, pirms noteikta 
diagnoze un var tikt uzsākta ārstēšana.

Turklāt jauni pētījumi pastāvīgi liek domāt par pārmaiņām HIV/AIDS apkarošanas stratēģijā.

Piemēram, nesenā pētījumā atklāts, ka personas ar HIV, kuras lieto antiretrovirālos 
medikamentus pēc diagnosticēšanas, nevis tikai pēc veselības stāvokļa pasliktināšanās, var 
samazināt vīrusa izplatīšanas risku uz neinficētajiem partneriem līdz 96 % (1).

ES kopumā ir bijusi izteikta līdera loma globālajā reakcijā uz AIDS, un tā jāturpina, lai 
nodrošinātu, ka panāktais progress un ieguldījumi nebūtu veltīgi.


