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Projekta  

,,Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes paklapojumu pieejamību 

un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)’’  

noslēguma konference 



  

PVO Eiropas reģiona ģeogrāfiskais / 

epidemioloģiskais dalījums 



  

Jaunatklātie HIV infekcijas gadījumi pēc ģeogrāfiskā subreģiona un 

diagnozes gada PVO Eiropas reģionā 2004-2013 (bez Krievijas) 



  

Jaunatklātie HIV infekcijas gadījumi pēc ģeogrāfiskā subreģiona un 

diagnozes gada PVO Eiropas reģionā 2004-2013 (Krieviju ieskaitot) 



  

Jaunatklātie HIV gadījumi pēc transmisijas ceļa, 

PVO Eiropas reģions, 2004–2013 



  

Jaunatklātie HIV infekcijas gadījumi, 2013 



  

Jaunatklātie HIV gadījumi, reģistrēti kā VSV, 2013  

Uz 100 000 populācijas 



  

HIV diagnozes pēc transmisijas ceļa, EU/EEA 

IVNL 

Heteroseksuāls (no 
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Jaunatklāto HIV gadījumu, kas iegūti VSV transmisjas 

ceļā, procentuālais īpatsvats, EU/EEA, 2013 (n=23 416) 



  

STI starp VSV Eiropas Savienībā EU/EEA, 2012 

• Chlamydia trachomatis infekcija 

– No 55 257 gadījumiem ar pieejamu informāciju par 

transmisijas ceļu – 6% starp VSV 

– Lymphogranuloma venereum no 296 gadījumiem ar 

pieejamu informāciju par transmisijas ceļu – 99% starp 

VSV, 79% - HIV-pozitīvi 

• Gonoreja – 33% starp VSV 

• Hepatīts B – 11.1% starp VSV, liela daļā akūto infekciju 

• (akūts) Hepatīts C – 14.6% starp VSV (salīdzinot ar 0.8%, 

2006), pārsvarā starp HIV+ VSV 

• Sifiliss – 48% starp VSV 

 
ECDC (2014) Sexually transmitted infections, 

including HIV and blood-borne viruses. Surveillance report 2012 



  

PVO rekomendācijas (2011): 

 

«HIV un citu seksuāli 

transmisīvo infekciju 

profilakse un ārstēšana 

vīriešu, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem, 

un transpersonu vidū» 



  

PVO rekomendācijas (2014): 

 

«HIV profilakse, 

diagnosticēšana, ārstēsana 

un aprūpe riska grupās» 

• Vīrieši, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem 

• Personas, kas atrodas 

ieslodzījuma vietās 

• Personās, kas lieto injicējamās 

narkotikas 

• Komerciālā seksa darbinieki/-

ces 

• Transpersonas 



  

PVO rekomendācijas (2014): 

 

«Bez pasākumiem, kas vērsti uz riska 

grupas vajadzībām, igtspējīga atbilde 

uz HIV epidēmiju nav panākama» 

 

«Riska grupas skar ievērojams HIV 

slogs un tās ietekmē HIV epidēmijas 

dinamiku» 

 

«Globālā līmenī, HIV epidēmija VSV 

vidū paplašinās» 



  

Profilakse: prezervatīvi un lubrikanti 

Pareiza un pastāvīga prezervatīvu izmantošana ar 

saderīgiem lubrikantiem ir ieteicama visām riska grupām 

lai novērstu HIV un citu STI seksuālo transmisiju. 

VSV: 

• Prezervatīvi un ar prezervatīviem saderīgi lubrikanti ir 

rekomendēti anālā seksa laikā. 

• Uzsvars uz adekvātu lubrikantu pieejamību. 

 



  

Ļaunuma mazināšana personām kas lieto injicējamās 

narkotikas 

Visiem indivīdiem no riska grupām, kas lieto injicējamās 

narkotikas, jānodrošina pieeja steriliem injicēšanas 

piederumiem caur šļirču un adatu programmām. 

Visiem indivīdiem no riska grupām, kas lieto injicējamās 

narkotikas, jānodoršina pieeja opioīdu aizvietošanas 

terapijai, saskaņā ar PVO vadlīnijām. 



  

Uzvedības intervences, informēšana un izglītošana 

Daudzas uzvedības intervences var sniegt informāciju 

un iemaņas, kas palīdz mazināt riksu, novērst HIV 

transmisiju un palielināt pakalpojumu izmantošanu. 

VSV: 

• Sekojošas stratēģijas var būt vērstas uz riskantas 

uzvedības mazināšanu un HIV testēšanas un 

konsultēšanas pakalpojumu izmantošanu: 

– Mērķēta informēšana, iznamtojot internetu; 

– Sociālā mārketniga stratēģijas; 

– «Ielu darbs» vietās, kur tiek meklēti seksuāli parneri 

– Uzvedības intervences ir jāpielieto gan individuālā līmenī , 

gan kopienas līmenī. 

 

 



  

Ar ART saistīti profilakses pasākumi 

Serodiskordantiem pāriem ir nepieciešamas papildus 

HIV profilakses metodes, kad kā iespējamā papildus 

intervence neinficētajam partnerim var tikt apsvērta pre-

ekspozīcijas profilakse (PrEP).  

VSV: 

• PrEP var tikt rekomendēts, kā papildus HIV 

profilakses metode un daļa no kompleksās profilakses 

pasākumiem. 



  

Ar ART saistīti profilakses pasākumi 

HIV pēc-ekspozīcijas profilakse ir jāapsver personām, 

kas griežas pēc palīdzības 72 h laikā pēc seksuālās 

vardarbības epizodes.  

ART uzsākšana visiem indivīdiem ar HIV, neatkarīgi no 

CD4 skaita vai HIV klīniskās stadijas situācijās, kad: 

• HIV un aktīvas TB ko-infekcija 

• HIV un HBV ko-infekcija ar aknu bojājumiem 

• HIV-pozitīvajiem partneriem serodiskordantajos 

pāros, lai mazinātu HIV transimijas risku HIV-

negatīvajam partnerim.   



  

HIV testēšana un konsultēšana (HTK) 

Brīvprātīgā HTK ir jāpiedāvā visām personām no riska 

grupām gan ārstniecības iestādēs, gan «zema sliekšņa» 

pakalpojuma apstākļos ārpus ārstniecības iestādēm.  

«Zema sliekšņa» HIV testēšana un konsultēšana 

personām no riska grupām ir sasaistītas ar profilakses, 

aprūpes un ārstēšanas pakalpojumiem, seropozitīvā 

gadījumā ir rekomendējama papildus izmeklēšana un 

konsultēšana ārstniecības iestādē. 

Brīvprātīgā HTK jāpiedāvā pāriem (abiem partneriem 

vienlaikus), veicinot savstarpējo uzticēšanos un 

atklātību.  



  

Vīrusu hepatīts B 

B hepatīts 

• Ir jāpiedāvā vakcinācija pret vīrusu hepatītu B pret to 

uzņēmīgām personām no riska grupām. 

• Personām ar HIV un VHB ko-infekciju ar aknu 

bojājumu ir jāpiedāvā ART, kas satur tenofovīru un 

lamivudīnu (vai emtricitabīnu), neatkarīgi no CD4 

skaita vai HIV klīniskās stadijas 



  

Vīrusu hepatīts C 

C hepatīts 

• Seroloģiskā testēšana ir jāpiedāvā visām personām 

no populācijām ar augstu VHC prevalenci, vai tiem, 

kuriem ir VHC infekcijas risks personīgā anamnēzē. 

• Alkohola lietošanas izvērtēšana ir ieteicama visām 

personām ar VHC infekciju ar sekojošu 

rekomendāciju un palīdzību tās mazināšanā 

personām ar vidēju/augstu patēriņu. 

• Vīrusu hepatīta ārstēšanas izvērtēšana ir ieteicama 

visām personām ar hronisku VHC infekciju, ieskaitot 

personas, kuras lieto narkotikas.  



  

Garīgā veselība 

Garīgās veselības traucējumu rutīna izvērtēšana un 

ārstēšana būtu jānodrošina personām no riska grupām, 

kas dzīvo ar HIV, lai uzlabotu veselības iznākumus un 

ART līdzestību.  



  

Seksuāli transmisīvās infekcijas (STI) 

• STI skrīnings, diagnoze un ārstēšana ir svarīga 

sastāvdaļa HIV izplatības mazināšanai, un tas īpaši 

attiecas uz riska grupām. STI kontrolei ir jābūt 

saskaņotai ar esošam PVO vadlīnijām un jābūt 

adaptētai vietējai situācijai.  

• Tiek rekomendēts periodisks skrīnings uz 

asimptomātiskām STI personām no riska grupām. 



  

Stigma un diskriminācija 

• Valstīm ir jāievieš un jāpastiprina pretdiskriminācijas 

un aizsargājošā likumošana, balstīta starptautiskajos 

cilvēktiesību standartos, lai novērstu stigmu, 

diskrimināciju un vardarbību, vērstu pret cilvēkiem no 

riska grupām. 

• Politikas veidotājiem un sabiedrības veselības 

līderiem ir jāstrādā kopā ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām lai izvērtētu stigmu, apkarotu 

diskrimināciju pret riska grupām un izmainīt 

represīvās legālās un sociālās normas. 



  

Kopienas pilnvarošana un stiprināšana 

• Valsts programmām ir jābūt vērstām uz to, lai 

stiprinātu riska grupu kopienas un informētu par viņu 

tiesībām, kā arī legālajiem mehānismiem šo tiesību 

nodrošināšanai.  

• Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jākļūst par 

svarīgiem partneriem, un tās ir aktīvi jāiesaista 

pakalpojumu sniegšanā un vajadzību apzināšanā.   



  

Kopsavilkums – turpmākie soļi 

• Vadlīnijas rekomendē vispusīgu pasākumu komplektu, kas aptvertu 

visu palīdzības sniegšanas ķēdi, maksimāli ievērojot sociālā taisnīguma 

principu 

• Vadlīnijas ir unikālas ar to, cik plaša un nozīmīga loma tiek piešķirta 

pilsoniskai sabiedrībai, kopienām un citiem partneriem 

• HIV pakalpojumi riska grupām var tikt veiksmīgi realizēti tikai 

partnerības ietvaros – starp kopienu organizācijām un atbildīgajām 

ministrijām, piem., veselības ministriju 

• Ieviešana, ieviešana un vēlreiz ieviešana – ir jāaptver visas 

ieinteresētās puses dažādos līmeņos, no stratēģiskās plānošanas līdz 

praktiskai realizācijai 

• Likvidēt AIDS epidēmiju būs iespējams tikai ar nosacījumu, ka 

pietiekama uzmanība tiks veltīta riska grupām – nodrošinot ar plaši 

pieejamiem efektīviem pakalpojumiem 

 


