
 

Evropa pro zdraví! 
47 organizací vyzývá budoucí členy Evropského parlamentu

#EUR4health
Tisková zpráva, 11. dubna 2019

Pokud jde o znalosti, léčbu a nástroje, bylo při řešení HIV a hepatitidy dosaženo významného pokroku. 
Existují i mezinárodní závazky, které si kladou za cíl ukončit tyto epidemie1. EU a Evropa však stále více2 čelí 
mnoha problémům, pokud se jedná o přístup k prevenci, péči i k uznávání základních práv.

Coalition PLUS’ European Platform spolu se signatářskými organizacemi včetně A.N.O. - Asociace 
nevládních organizací vyzývají budoucí členy Evropského parlamentu, aby do roku 2030 vybudovali 
Evropu pro zdraví bez AIDS nebo hepatitidy. 

Vysoce aktivní epidemie HIV: V roce 2017 bylo v regionu jako celku diagnostikováno 160 000 osob jako 
HIV-pozitivních, což je 20 na 100 000 obyvatel. Více než polovina (53%) z nich se nacházela v raných fázích 
infekce. Populace náchylné k epidemii (tj. uživatelé drog (DU), muži provozující sex s muži (MSM), sexuální 
pracovníci (SP), zadržené osoby, migranti, trans osoby) jsou mezi nově nakaženými zastoupeni 
disproporcionálně: 30% jsou MSM, 15% jsou DU3. Pro dosažení trvale udržitelných cílů rozvoje zdraví 
v regionu k roku 2020 by však bylo nutno tyto nové případy nakažení snížit o 78%4.

Hepatitida typu C je zničující pohroma: virem hepatitidy typu C (HCV) je v Evropě chronicky nakaženo 14 
milionů osob a 112 500 jich každý rok umírá5. Mezi nimi jsou zejména postiženi touto infekcí, která se 
přenáší hlavně kontaktem s krví, uživatelé drog. Existují však účinné léky, které dokáží vyléčit 95% těchto 
nakažených.

Povážlivá situace ve střední a východní Evropě: I když je tato část Evropy zodpovědná za 80% nově 
nakažených virem HIV a prevalence HCV dosahuje až 6%, návaznost péče je polovičatá díky nepravidelnému 
léčení a nadměrnými cenami do té míry, že léky jsou nedostupné. Na průsečíku zdraví jednotlivce, 
veřejného zdraví a rovných práv má tato situace často za následek selekci pacientů na úkor zranitelných 
skupin, jejichž zdraví se tak dále zhoršuje. Mezi osobami žijícími s HIV jde zejména o nárůst případů 
tuberkulózy.

1 Zejména pro HIV (UNAIDS): 90% lidí žijících s HIV by mělo znát svůj stav, 90% z těchto lidí by mělo být léčeno a 
u 90% z nich by měl být virus potlačen; Pro HCV: World Health Assembly schválilo strategii Global Health Sector 
Strategy (GHSS) on viral hepatitis 2016-2022. Tato GHSS vyzývá k vymýcení virové hepatitidy jako hrozby pro 
veřejné zdraví do roku 2030.
2 Podle definice evropského regionu podle WHO
3 https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf 
4https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data 
5http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-sheet-hepatitis-c-eng.pdf?ua=1 
6https://www. ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data  



Ve výzvě k akci Evropa pro zdraví (a call to action for a Europe for Heath [#EUR4health]6  která byla dnes 
zveřejněna ve 4 jazycích (francouzštině, angličtině, portugalštině a rumunštině) a podepsána 47 
nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, žádáme od poslanců Evropského 
parlamentu a všech ostatních, institucí Evropské unie: 

 Posilovala sociální rozměry trvale udržitelného rozvoje za účelem snižování společenských 
nerovností, budovala trvale udržitelné, univerzální a spravedlivější systémy zdravotnictví, a 
zlepšovala výsledky zdravotní péče pro každého

 Uznávala lidská práva při podporování univerzálního přístupu ke zdravotnické péči pro všechny, a 
posilovala kapacitu států i občanů v přístupu k léčebným i preventivním prostředkům nutným pro 
ukončení epidemií HIV, hepatitidy a tuberkulózy. Taková Evropa, která bojuje proti diskriminaci 
související s infekcemi, sexuální orientací, generovou identitou a životními styly

 Byla průkopníkem řídícím a koordinujícím inovace v reakci na tyto epidemie – jak v Evropě, tak 
v mezinárodním měřítku

 Vytvářela prostor pro zapojení zainteresovaných stran prostřednictvím sdílení praktických 
zkušeností a usnadňováním jejich práce s občany za účelem plnění jejich potřeb.

MEDIA CONTACT
Camille Sarret, csarret@coalitionplus.org, +33 7 7 81 73 34 77

Coalition PLUS European Platform 
Evropská platforma, kterou koordinuje komunitní organizace AIDES ve Francii a sdružuje 3 další organizace 
založené na komunitě (GAT v Portugalsku, ARAS v Rumunsku, Groupe Sida Genève ve Švýcarsku) je jednou ze 
6 regionálních platforem koordinovaných Coalition PLUS, mezinárodní koalice komunitních organizací 
bojujících proti AIDS a virové hepatitidě. Cílem je kolektivně řešit problémy, které v Evropské unii a sousedních 
zemích stále vyvolávají otázky, včetně nerovností v přístupu k právům a zdraví. Každý z jejích členů pracuje 
přímo s dalšími místními a evropskými partnery. More informations on Coalition PLUS website. 

6 « The Fight against HIV and Hepatitis : our Vision of a Europe for Health », 47 signatory organisations, April 2019, 
http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/BROCHURE_EUROPE_SANTE_2019_EN.pdf
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