
CM\1004097LT.doc PE519.667v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1584/2012 dėl ŽIV prevencijos priemonių Lietuvoje, kurią 
pateikė Lietuvos pilietis Jurgis Andriuška asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas daugiausia dėmesio skiria problemoms, su kuriomis Lietuvoje susiduria 
ŽIV užsikrėtę arba AIDS sergantys asmenys, ir reiškia susirūpinimą dėl vis mažesnio 
dabartinėms profilaktikos programoms skiriamo finansavimo. Peticijos pateikėjas mano, kad 
Lietuvoje įgyvendinama ŽIV ir AIDS prevencijos, ŽIV užsikrėtusių arba AIDS sergančių 
asmenų gydymo, priežiūros ir paramos politika neatitinka Europos Sąjungos, Pasaulio 
sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų bendros kovos su ŽIV ir AIDS programos nuostatų. 
Lietuvos Vyriausybė veiksmingai neišnaudoja esamų finansinių priemonių, visų pirma ES 
struktūrinių fondų, kad finansuotų pilietinės visuomenės organizacijų atstovų parengtus 
projektus ir spręstų problemas, susijusias su ŽIV ir AIDS prevencijos, ŽIV užsikrėtusių arba 
AIDS sergančių asmenų gydymo, priežiūros ir paramos paslaugų prieinamumu. Lietuvoje 
ŽIV tyrimas yra mokamas, o tai trukdo laiku nustatyti infekciją. Gydymas antiretrovirusiniais 
vaistais (ARV) Lietuvoje skiriamas tada, kai CD4 ląstelių kiekis kraujyje yra „mažesnis nei 
200 mm3“. 

Peticijos pateikėjas prašo atšaukti Lietuvos Vyriausybės įsakymą Nr. V-155 dėl CD4 ląstelių
kiekio, užtikrinti tinkamą ŽIV prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos finansavimą, 
geresnį gydymo antiretrovirusiniais vaistais (ART) režimo laikymosi užtikrinimą, nemokamus 
kraujo tyrimus dėl ŽIV ir veiksmingesnius valstybės veiksmus kovojant su ŽIV plitimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

ŽIV ir AIDS klausimas yra vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų. Europos 
Komisijos veiksmai grindžiami Komisijos komunikatu dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos 
Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2009–2013 m.1 ir Komisijos komunikatu „Europos kovos su 
ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkulioze išorės veiksmų programa (2007–2011)“2. Vis dėlto 
sveikatos priežiūros sistemos organizavimas ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra 
valstybės narės atsakomybės sritis.
Todėl Komisija negali peticijos pateikėjo vardu kištis į reikalus, kurie priklauso išimtinei 
nacionalinių sveikatos priežiūros institucijų kompetencijai.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:EN:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:EN:NOT


