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Vec: Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS

Európska komisia prijala oznámenie s názvom Boj proti HIV/AIDS v Európskej únii 
a susedných krajinách (2009 – 2013) a príslušný akčný plán s cieľom znížiť do roku 2013 
ďalšie infikovanie vírusom HIV vo všetkých európskych krajinách. Určili sa v ňom hlavné 
priority vrátane zlepšenia prístupu k prevencii, liečbe a starostlivosti, ako aj zlepšenia kvality 
života ľudí s vírusom HIV. 

Potvrdili sa tak viaceré hlavné odporúčania zahrnuté v uznesení Európskeho parlamentu 
z novembra 2008 s názvom „HIV/AIDS: včasná diagnostika a starostlivosť“ vrátane lepšieho 
prístupu k testovaniu na vírus HIV s cieľom zabrániť jeho prenosu vzhľadom na skutočnosť, 
že 30 % infikovaných vírusom HIV o svojej infekcii nevie. 

Keďže v súčasnosti je potrebné pripraviť strednodobú správu o akčnom pláne, môže Komisia 
poskytnúť prehľad o doterajšom pokroku, ako aj o uplatňovaní odporúčaní obsiahnutých 
v usmerneniach o testovaní na vírus HIV, ktoré v decembri 2010 vydalo Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu chorôb?

– Plánuje Komisia aktualizovať stratégiu boja proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných 
krajinách v kontexte súčasného vývoja, predovšetkým pokiaľ ide o prevenciu, prístup 
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k diagnostike a testovanie?

– Môže Európska komisia pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni 
8. – 10. júna 2011 v New Yorku, ktoré sa koná 10 rokov po osobitnom zasadnutí Valného 
zhromaždenia OSN kľúčového významu v súvislosti s problémom HIV/AIDS, objasniť, ako 
plánuje koordinovať európsku stratégiu boja proti HIV/AIDS v EÚ a susedných krajinách 
a širšiu globálnu reakciu EÚ na problém HIV/AIDS?

Vysvetlenie

V roku 2009 prijala Európska komisia oznámenie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii 
a susedných krajinách (2009 – 2013). Stratégia sa sústredila na 3 hlavné oblasti: prevencia 
HIV a testovanie, prioritné skupiny, ktoré sú najviac vystavené riziku, a prioritné regióny.

V súčasnosti sa v EÚ a susedných krajinách stále nepozoruje pokles počtu nových infekcií. 
V odhadoch Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa uvádza, že 
v priemere 30 % HIV pozitívnych jednotlivcov nemá určenú diagnózu a riziko prenosu je pri 
porovnaní s osobami so stanovenou diagnózou 3,5-krát vyššie. Starostlivosť sa polovici zo 
všetkých HIV pozitívnych ľudí naďalej začína poskytovať neskoro a kým sa stanoví diagnóza 
a možno začať s liečbou, dosahuje infekcia pokročilé štádium.

Nové štúdie nám navyše umožňujú sústavné prehodnocovanie stratégie boja proti HIV/AIDS. 

Aktuálne sa napríklad preukázalo, že HIV pozitívna osoba, ktorá užíva antiretrovírusové lieky 
po diagnostikovaní, a nie až pri zhoršení zdravotného stavu, môže znížiť riziko prenosu vírusu 
na neinfikovaných partnerov až o 96 % (1).

EÚ v rámci globálnej reakcie na problém AIDS tiež spoločne zohráva silnú vedúcu úlohu, 
ktorú treba výrazne podporovať, aby sa zaručilo, že vynaložené investície a dosiahnutý 
pokrok nezasiahne negatívny vplyv.


