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Ref.: Răspuns global al UE în ceea ce privește HIV/SIDA

Comisia Europeană a adoptat Comunicarea sa intitulată „Combaterea HIV/SIDA în Uniunea 
Europeană și în țările vecine, 2009-2013” și planul de acțiune care o însoțește, în vederea 
reducerii apariției de noi infecții cu HIV în toate țările europene, până în 2013. Aceasta a
identificat prioritățile-cheie, care includ îmbunătățirea accesului la prevenire, tratament și 
îngrijire, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor infectate cu HIV. 

Comunicarea a reflectat o serie de recomandări esențiale incluse în Rezoluția Parlamentului 
European din noiembrie 2008 intitulată „HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază 
timpurie”, care includ un acces sporit la testul HIV pentru a preveni transmiterea virusului, 
având în vedere că 30% dintre cei infectați cu HIV nu știu că sunt purtători ai virusului. 

În condițiile în care ne apropiem de revizuirea la jumătatea perioadei a planului de acțiune, 
poate Comisia să evidențieze progresele înregistrate până în prezent, inclusiv nivelul de 
adoptare a orientărilor ECDC privind testarea HIV, emise în decembrie 2010?

- În lumina noilor evoluții, intenționează Comisia să actualizeze strategia de combatere a 
HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine, în special atunci când vine vorba de 
prevenire, acces la diagnostic și testare?
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- În așteptarea reuniunii la nivel înalt a Adunării generale a ONU din 2011 privind SIDA, care 
va avea loc în 8-10 iunie 2011 la New York, marcând 10 ani de la sesiunea specială de 
referință a Adunării generale a ONU pe tema HIV/SIDA, poate Comisia Europeană să explice 
cum intenționează să își coordoneze strategia UE privind HIV/SIDA în UE și în țările vecine 
cu răspunsul său global mai amplu în ceea ce privește HIV/SIDA?

Justificare

În 2009, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea sa intitulată „Combaterea HIV/SIDA în 
Uniunea Europeană și țările vecine,2009-2013”. Strategia s-a concentrat pe 3 domenii-cheie: 
prevenirea HIV și testarea HIV, grupurile prioritare cele mai expuse riscului infectării cu HIV 
și regiunile prioritare.

În prezent, tot nu se înregistrează nicio scădere a numărului de noi infecții în UE și în țările 
vecine. Estimările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) indică în 
medie că 30% dintre persoanele seropozitive nu sunt diagnosticate și prezintă un risc de 3,5 
ori mai mare de a transmite virusul HIV decât cele care sunt diagnosticate. Jumătate dintre 
persoanele seropozitive încă se prezintă târziu pentru tratament și ajung în stadii avansate de 
infecție înainte să fie diagnosticate și să poată începe un tratament.

De asemenea, noile studii ne îndeamnă constant să regândim strategia de combatere a 
HIV/SIDA. 

De exemplu, s-a demonstrat recent că o persoană seropozitivă care ia medicamente 
antiretrovirale după diagnostic, și nu în momentul înrăutățirii stării sale de sănătate, poate 
reduce riscul transmiterii virusului la partenerii neinfectați cu 96% (!).

UE în ansamblul său și-a asumat un rol de lider în lupta globală împotriva SIDA, rol pe care 
va trebui să și-l mențină cu fermitate, pentru a se asigura că progresele și investițiile făcute 
deja nu se vor diminua.


