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S Trys ŽIV epidemijos etapai
THREE STAGES OF HIV EPIDEMIC

Saulius Čaplinskas
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; Mykolo Romerio universitetas

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjami ŽIV ir AIDS epidemijos savitumai, epidemijos raida Lietu-
voje, pasaulinio ir nacionalinio atsako pasiekimai ir išmoktos pamokos. Bet kurioje 
visuomenėje ŽIV infekcijos epidemija turi tris etapus: ŽIV infekcijos epidemija, AIDS 
epidemija, stigmatizavimo, diskriminacijos, kaltės ir kolektyvinio neigimo epidemija. 
PSO duomenimis, pasaulyje ŽIV epidemijos pikas buvo 1999 m. Šiuo metu kai ku-
riuose pasaulio regionuose ŽIV plitimas sumažėjo, bet ne Rytų Europoje arba Vidurio 
Azijoje, kur ŽIV plinta labai greitai, dažniausiai tarp narkotikus vartojančių asmenų 
ir jų partnerių. Prieinamas antiretrovirusinis gydymas – labai svarbus, esminis įtakos 
atsakui turintis elementas. Lietuvoje neliko nė vienos administracinės teritorijos, ku-
rioje nebūtų registruota ŽIV infekuotų žmonių, tačiau ŽIV liga gydoma tik didžiuo-
siuose miestuose. Efektyvu laiku teikti tikslines prevencijos priemones ir sveikatos 
priežiūros paslaugas ten, kur ŽIV plitimo pavojus didžiausias. Priėjome naują atsako 
į AIDS etapą, kai vis aktualesnis ir svarbesnis tampa ne tik šeimos gydytojų bei kitų 
specialybių medikų, bet ir kitų sektorių (ypač socialinių mokslų, švietimo, teisėtvarkos) 
bei savivaldos indėlis atsake į epidemiją.
Reikšminiai žodžiai: ŽIV, AIDS, epidemija, atsako organizavimas.

Summary
The article analyzes the peculiarities of the HIV / AIDS epidemic, the evolution of the 
epidemic in Lithuania, the achievements of the national response and lessons learned. In 
any society, the AIDS epidemic has three stages: the HIV epidemic, the AIDS epidemic, 
the stigma, discrimination, guilty, and collective denial epidemic. According to WHO, 
the world‘s largest epidemic of HIV was in 1999. Currently, in some regions of the world 
HIV is declining but not in Eastern Europe or Central Asia where HIV is spreading 
very rapidly most often among drug users and their partners. Available antiretroviral 
therapy is a very important, crucial element in influencing response policy. There is no 
administrative territory in Lithuania where HIV infected people are not registered, but 
HIV is only treated in big cities. Provision of the timely targeted preventive measures 
wherever the threat of HIV transmission is the greatest is effective. We have entered 
a new stage in response to AIDS when the contribution of not only family physicians 
and other medical professionals but also of other sectors (especially social sciences, 
education, law and other) and self-governance becomes more relevant and important.
Keywords: HIV, AIDS, epidemic, response organisation.

ĮVADAS
Bet kurioje visuomenėje ŽIV epidemija 

turi tris etapus. Pirmas iš jų – ŽIV infekcijos 
epidemija, prasidedanti bendruomenėje tyliai 
ir nepastebimai. Toliau – AIDS epidemija, 
kuri pasireiškia, kai ŽIV sukelia gyvybei 
pavojingas ligas. Galiausiai – trečia epide-
mija – stigmos, diskriminacijos, kaltės ir 
kolektyvinio neigimo epidemija, dėl kurios 

sunku veiksmingai stabdyti pirmąsias dvi 
[1]. Su ŽIV ir AIDS susiję stigmatizavimas 
ir diskriminacija komplikuoja prevenciją, nes 
nustumia epidemiją į pogrindį1. 

Tyrimo tikslas: apžvelgti ŽIV ir AIDS epi-
demijos vystymąsi bei savitumus pasaulyje ir 
Lietuvoje, išanalizuoti nacionalinio atsako į 
AIDS epidemiją etapus, pamokas ir galimus 
tolesnius veiksmus.

1 Dar 1985 m. rašytoja aktyvistė Cindy Patton rašė apie stigmą ir diskriminaciją, susijusią su ŽIV ir AIDS, straipsnyje „Seksas ir ligų 
sukėlėjai: AIDS politika“, kur nurodė jų sąsajas su ligų sukėlėjų ir ligų baime, mirties baime ir giliai įsišaknijusiu nerimu dėl lytinių 
santykių ir lytiškumo. Po kelių metų Susan Sontag aptarė panašius rūpesčius „AIDS ir metaforose“, pabrėždama socialinės reakcijos 
į ŽIV ir AIDS ir ankstesnį nerimavimą dėl raupsų, tuberkuliozės ir vėžio.
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SSaulius Čaplinskas – profesorius, medicinos mokslų daktaras, už-
krečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius. 72 knygų (tarp jų 38 mo-
nografijų), 1023 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių bei kitų 
publikacijų autorius ir bendraautorius, 63 leidinių redaktorius, 402 
tarptautinių pranešimų autorius. Europos komisijos ir Šiaurės dimen-
sijos ŽIV/AIDS darbo grupių ekspertas, tarptautinės AIDS draugijos 
narys.

SVARBIAUSIOS ŽIV IR AIDS 
EPIDEMIJOS PAMOKOS 
Pirma, nepakankamai buvo įvertinta tai, 

kad šiais laikais infekcinė liga labai greitai 
gali įgauti globalios epidemijos proporci-
jas, ypač vykstant greitiems socialiniams ir 
ekonominiams virsmams Rytų Europoje. 
Moksliniai įverčiai rodo, kad nuo devintojo 
dešimtmečio pradžios užsikrėtė daugiau 
nei 70 mln. žmonių [2], kurie vienaip arba 
kitaip tarpusavyje yra susiję: turėjo lytinius 
santykius, dalijosi švirkštais vartodami nar-
kotikus, jiems buvo perpilta kito žmogaus 
kraujo, gal sirgo jų motina, nes kitų būdų 
nėra. Tai dar vienas pavyzdys apie globali-
zaciją ir plačius žmonių ryšius.

XX a. devintajame dešimtmetyje Pietų 
Afrika buvo mažo ŽIV paplitimo šalimi, 
kur ŽIV labiausiai plito tarp baltųjų vyrų, 
turinčių lytinius santykius su vyrais. Dabar 
infekuoti du iš dešimties šalies gyventojų 
[3] kaip ir Botsvanoje [4], o Svazilande  – 
net keturi iš dešimties [5]. Ar galėjome 
epidemijos pradžioje pagalvoti, kad ateis 
tokie metai, kai Estijoje bus diagnozuota 
daugiausia naujų ŽIV infekcijos atvejų 100 
tūkst. gyventojų pasaulyje? Kad Estija ir 
Latvija turės didžiausią ŽIV infekuotų as-
menų skaičių 100 tūkst. gyventojų Europos 
Sąjungoje [6]? Šiandien Rusijoje yra apie 
milijonas ŽIV užsikrėtusių žmonių [7], o kas 
galėjo pagalvoti apie šį skaičių prieš 30 metų, 
kai buvo diagnozuojami pirmieji pavieniai 
susirgimo atvejai [8]? Kas galėjo pagalvoti, 
kad Ukraina pagal užsikrėtusių ŽIV asmenų 
skaičių taps antra Rytų Europoje ir Vidurio 
Azijoje [9]? Nežinome, kokia bus tolesnė 
AIDS raida. Tikėtina, kad daugelyje šalių 
virusai plis ne taip sparčiai, tačiau Baltijos ir 
kitų Rytų Europos šalių, kuriose epidemijos 
varomoji jėga yra švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojai, pavyzdys rodo, kad tais atvejais, 
jeigu nebus tinkamo ir savalaikio atsako 
į narkomanijos problemą, į įkalinimo įs-
taigų problemas, situacija gali labai greitai 
pasikeisti. Kai kuriuose Estijos, Rusijos ir 
Ukrainos regionuose daugiau nei kas an-
tras vartojantis narkotikus asmuo yra ŽIV 
infekuotas ir sparčiai daugėja lytiniu keliu 
šiuo virusu užsikrėtusių žmonių [10]. Naujų 
infekcijos atvejų skaičius iš pradžių pasiekia 
piką, vėliau jų mažėja, ir tai visiškai logiška, 
kadangi žymiai daugiau žmonių turi lytinius 
santykius nei vartoja švirkščiamuosius nar-
kotikus, net jei lytiniu keliu perdavimas nėra 
toks veiksmingas. Ilgalaikėje perspektyvoje 
galiausiai tai gali baigtis dideliu naujų užsi-
krėtimo atvejų skaičiumi. 

PSO duomenimis, ŽIV epidemijos pikas 
pasaulyje buvo 1999 m. Pasaulio šalių pa-

stangos stiprinti ŽIV prevencijos ir gydy-
mo programas mažina ŽIV plitimą – nuo 
2010 m. naujų per metus diagnozuotų ŽIV 
infekcijos atvejų skaičius sumažėjo 16 proc. 
[11]. Deja, Rytų Europoje arba Vidurio 
Azijoje, kur ŽIV plinta labai greitai tarp 
narkotikus vartojančių asmenų ir jų lytinių 
partnerių, to neįvyko. Naujų ŽIV atvejų 
skaičiaus sumažėjimas susijęs su tam tikrais 
elgsenos pokyčiais ir padidėjusia antiviru-
sinės terapijos (ART) (gydymo) aprėptimi. 
Saugesnio lytinio elgesio priemonės visur 
tos pačios: skatinimas vėliau pradėti lytinius 
santykius, platinti daugiau prezervatyvų, 
turėti mažiau partnerių ir t. t. Visuotinai 
pripažintos tapo ir žalos mažinimo inter-
vencijos tarp narkotikus vartojančių asmenų 
bei priklausomybės prevencija ir gydymas, 
tačiau jų poveikis gana skirtingas. Antra 
priežastis – padidėjusi ART aprėptis ir jos 
poveikis, ypač ŽIV infekcijos perdavimui 
lytiniu keliu. Deja, vienos stebuklingos 
priemonės nėra.

Bloga žinia yra ta, kad kukliausiais paskai-
čiavimais pasaulyje per 37,6 mln. žmonių 
gyvena su ŽIV ir per metus 1,8 mln. vis 
dar užsikrečia. Ne mažiau svarbu ir tai, kad 
trims žmonėms, kurie pradedami gydyti 
antivirusiniais vaistais, tenka du naujai už-
sikrėtusieji [12]. 

Europos Sąjungos (ES) ir Europos eko-
nominės erdvės (EEE) šalyse 2016 m. buvo 
diagnozuoti 29 444 nauji ŽIV infekcijos 
atvejai. Didžiausias sergamumas 100 000 
gyventojų buvo Latvijoje (18,5), Estijoje 
(17,4), Maltoje (14,5). 13 ES ir EEE šalių 
(Austrijoje, Kroatijoje, Kipre, Čekijoje, Ven-
grijoje, Airijoje, Maltoje, Vokietijoje, Olan-
dijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, 
Ispanijoje) vyrai, turintys lytinius santykius 
su vyrais, sudaro per 60 proc. naujų ŽIV in-
fekcijos atvejų. Lytiniai santykiai tarp vyrų ir 
moterų antras pagal dažnį ŽIV užsikrėtimo 
būdas ES ir EEE šalyse – 2016 m. sudarė 
32 proc. (dažniausiai šiose šalyse: Estijoje, 
Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Latvijo-
je, Norvegijoje, Portugalijoje, Rumunijoje 
ir Švedijoje). 5 proc. naujai diagnozuotų 
atvejų sudaro asmenys, vartojantys švirkš-
čiamuosius nar ko tikus (47 proc. – Lietuvoje, 
35 proc. – Islandijoje, 27 proc. – Latvijoje, 
29 proc. – Liuksemburge) [13].
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S judėjimo greitis (ŽIV ligos progresavimas) 
yra žmogaus imunodeficito virusų kiekis 
infekuoto žmogaus organizme (ŽIV–RNR 
kopijų skaičius), o atstumą iki mirties są-
lyginai rodo imuninės sistemos pažeidimo 
laipsnis (CD4 ląstelių kiekis infekuoto žmo-
gaus organizme).

ŽIV INFEKCIJA IR MOKSLO 
PAŽANGA
Kada ir kaip buvo sužinota apie AIDS 

epidemiją? Daugiau kaip prieš tris dešimt-
mečius (1981 m.) pasaulį apskriejo oficialus 
pranešimas iš JAV apie penkių jaunų, prieš 
tai sveikų, vyrų mirtį nuo plaučių uždegimo, 
kuris, kaip vėliau paaiškėjo, išsivystė dėl 
imuninės sistemos pažeidimų [23]. Netru-
kus paaiškėjo, kad neįprastas ligas sukėlė 
virusas, kuris specifiškai pažeidžia žmogaus 
imunitetą ir dėl to susergama AIDS – įgy-
tuoju imuniteto nepakankamumo sindro-
mu. Epidemijos pradžioje ŽIV infekcija 
buvo diagnozuojama jau pažengusioje 
ŽIV ligos (AIDS) stadijoje (automobiliui 
priartėjus prie bedugnės (2 pav.), t. y. kai 
gydymo dar nebuvo arba jis buvo mažai 
veiksmingas ir dauguma asmenų mirdavo 
praėjus keleriems metams nustačius ligą) 
[24]. Už AIDS sukeliančio viruso, kuris buvo 
pavadintas žmogaus imunodeficito virusu 
(ŽIV), atradimą prancūzų mokslininkams 
L.  Montagnier ir F.  Barre-Sinoussi buvo 
suteikta Nobelio premija [25]. Daugiau 
kaip per trijų dešimtmečių AIDS epidemi-
jos laikotarpį pasaulyje pasiekta milžiniška 
mokslo pažanga kuriant veiksmingą ŽIV/
AIDS atsaką. Tarp žymiausių mokslo laimė-
jimų galima išskirti: žmogaus imunodeficito 
viruso, kaip AIDS priežasties, atradimą; ŽIV 
diagnostikos sukūrimą; viruso perdavimo 
ir žmogaus užsikrėtimo mechanizmo su-
pratimą; imuninės reakcijos į ŽIV ir tolesnį 
infekcijos progresavimo į AIDS modelio 
supratimą; beveik 40 antiretrovirusinių 
vaistų (ARV) sukūrimą [26]. 

Prieinamas antiretrovirusinis gydymas – 
labai svarbus, esminis įtakos atsakui turintis 
elementas. Ne tik gydytojui, bet ir spren-
dimų priėmėjui staiga „kaip ant lėkštutės“ 
pateikiamas sprendimas – jis gauna kažką 
apčiuopiamo, tai, ką galima apskaičiuo-
ti – kiek žmonių gydoma. ŽIV prevenciją 
sunkiau „apskaičiuoti“, nes iš esmės reikia 
skaičiuoti atvejus, kurių nebuvo, tai, kas 
neįvyko. Mūsų metodologijos nėra tam gerai 
pritaikytos ir gali būti, kad idealios nebus 
niekada. Neatsiranda lyderių (ypač politi-
kų), norinčių susieti save su sprendimo ne-
turinčiu reikalu arba su iniciatyva (veikla), 
kurios rezultatai, jeigu ir bus matomi, tai tik 

1 pav. 
Registruoti ŽIV infekcijos atvejai pagal plitimo būdą Lietuvoje 
1988–2017 m. (proc.)

2 pav. 
ŽIV infekuotas žmogus – kaip automobilis, riedantis į bedugnę

Dauginantis ŽIV ir naikinant imuninės sistemos CD4 ląsteles, jų skaičius paciento organizme 
vidutiniškai sumažėja 50–100 ląstelių per metus. Joms sumažėjus, padidėja oportunistinių 
infekcijų (OI) rizika. Tikslas: kuo greičiau sustabdyti automobilį, t. y. kuo anksčiau diagnozuoti 
ligą, pradėti gydyti ir sumažinti virusų kiekį infekuoto žmogaus organizme.

ŽIV INFEKCIJOS PLITIMO 
ETAPAI LIETUVOJE 
ŽIV infekcijos plitimą Lietuvoje galima 

suskirstyti į keturis laikotarpius (1 pav.). 
Pirmas – (1989–1993 m.), kai ŽIV infekcija 
labiausiai plito tarp vyrų, turinčių lytinių 
santykių su vyrais. Antras – (1994–1997 m.), 
kai ŽIV infekcija labiausiai plito tarp to-
limojo plaukiojimo jūreivių, užsikrėtusių 
per heteroseksualius lytinius santykius Af-
rikos ir kitose valstybėse. Trečias prasidėjo 
1994 m., kai buvo diagnozuotas pirmas ŽIV 
infekuotas švirkščiamųjų narkotikų vartoto-
jas (ŠNV), užsikrėtęs Lenkijoje. ŽIV infek-
cija tarp ŠNV intensyviausiai pradėjo plisti 
1996–1997 m. (po kontaktų su Kaliningrado 
srities narkotikus vartojančiais asmenimis) 
ir tęsiasi beveik du dešimtmečius [14–22]. 
Palaipsniui pereiname į kitą etapą, kai dau-
gėja lytiniu keliu užsikrėtusių asmenų ir šis 
plitimo būdas vyrauja.

ŽIV infekcijos epidemiją galime lyginti su 
automobiliais, tyliai ir nepastebimai riedan-
čiais bedugnės (mirties) link (2 pav.). Kur 
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Spraėjus daugeliui metų. Reikia pasakyti, kad 
Nepriklausomybės pradžioje Lietuva turėjo 
tokių lyderių kaip sveikatos apsaugos minis-
tras A. Vinkus ir kiti sveikatos politikai, apie 
kuriuos rašiau savo knygoje „AIDS geriau 
žinoti“2. Farmacinės bendrovės, deja, taip 
pat neužsiima prevencijos lobizmu ir jos 
neremia. Taigi, staiga atsirado suvokimas, 
kad AIDS problema turi sprendimą ir pa-
grindiniu tikslu, stabdant ŽIV epidemiją, 
tapo 90-90-90 strategija. Jungtinių Tautų 
AIDS programos (JT AIDS) strategijoje 
numatytas globalus tikslas – įveikti AIDS 
epidemiją iki 2030 m. bei nustatyti šios 
strategijos artimiausi (angl. fast-track) (iki 
2020 m.) uždaviniai 90-90-90, reiškiantys, 
kad reikia siekti, kad 90 proc. užsikrėtusių 
ŽIV žmonių žinotų, kad yra užsikrėtę ŽIV, 
90 proc. jų būtų gydomi ARV ir 90 proc. 
ARV gaunančių pacientų būtų pasiekta 
maža virusų koncentracija [26]. Šis argu-
mentas – labai svarbus mobilizuojamasis 
elementas, nors akivaizdu, kad vien gydy-
mas nesustabdys ŽIV infekcijos epidemijos. 
Šiuo metu ŽIV infekcijos išgydymas, t.  y. 
žmogaus imunodeficito virusų sunaikinimas 
(„sterilizuojamasis“ išgydymas) negalimas. 
Tačiau mokslas daug pažengė į priekį nuo-
latinio virusų replikacijos slopinimo srityje 
jų nesunaikinus – „funkcinis“ išgydymas. 
Pastaraisiais metais ŽIV ligos gydymui tai-
komi vaistų deriniai (keleto vaistų derinys 
vienoje tabletėje arba kapsulėje), veikiantys 
skirtingas viruso dauginimosi grandis, 
yra daug veiksmingesni nei epidemijos 
pradžioje. Yra vaistų, kurie neleidžia viru-
sui įsiskverbti į ląstelę, kiti veikia atskirus 
viruso replikacijos etapus ir panašiai, todėl 
ŽIV liga neprogresuoja, bet viruso genetinė 
medžiaga vis tiek lieka žmogaus organizme. 
Šiuolaikiniai ŽIV ligos gydymui skiriami 
vaistai neišgydo ligos, bet prailgina visa-
vertį žmogaus gyvenimą [27, 28]. Apskritai 
gydymo prognozės geros, t. y. kuo toliau, 
tuo gydymas bus sėkmingesnis ir su ŽIV 
infekcija gyvenančio ir teisingai (taip kaip 
gydytojo skirta) vaistus vartojančio žmogaus 
tikėtina gyvenimo trukmė nesiskirs (nesi-
skiria) nuo neinfekuoto žmogaus. Vartojant 
vaistus, ŽIV kiekis organizme sumažėja iki 
laboratoriškai nenustatomo dydžio ir tai 
labai sumažina lytinio partnerio užkrėtimo 
galimybę. Jeigu nustojama vartoti vaistus, 
po kurio laiko virusas vėl ima daugintis ir 
ŽIV liga progresuoja. ŽIV užsikrėtęs asmuo, 
kuris laiku kreipiasi į gydytojus ir gydosi, 
griežtai laikydamasis gydytojo nurodymų, 
neturėtų susirgti AIDS ir mirti nuo AIDS 

[29], kaip ir neturėtų užkrėsti savo lytinio 
arba net narkotikų vartojimo partnerio. PSO 
2015 m. rekomendavo pradėti antiretroviru-
sinį gydymą nepriklausomai nuo CD4 ląs-
telių skaičiaus (nelaukiant kol automobilis 
(2 pav.) pavojingai priartės prie bedugnės) 
[30]. Asmenų, kurie gauna antiretrovirusinį 
gydymą, skaičiaus augimas pasaulyje lėmė 
tai, kad nuo 2005 iki 2016 m. 48 proc. suma-
žėjo mirčių nuo AIDS skaičius per metus – 
atitinkamai nuo 1,9 mln. iki 1,0 mln. [31]. Iš 
viso nuo epidemijos pradžios pasaulyje mirė 
35 mln. ŽIV infekuotų žmonių [32]. Nors 
ŽIV infekcija jau gerai valdoma vaistais, 
tačiau nevartojantys vaistų ŽIV infekuoti 
asmenys mirs kaip ir epidemijos pradžioje.

ATSAKO Į AIDS LIETUVOJE 
SAVITUMAI
JT AIDS programos prognostiniais duo-

menimis, 2017 m. Lietuvoje gali būti apie 
2761 (nuo 2537 iki 2974) ŽIV užsikrėtęs 
žmogus [33]. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro duomenimis, 2018 m. pradžioje 
Lietuvoje buvo diagnozuota 3012 ŽIV in-
fekuotų žmonių, iš kurių 552 diagnozuotas 
AIDS [33]. Dėl įvairių priežasčių mirė 411 
ŽIV infekuotų žmonių iš jų 167 – nuo AIDS. 
2015, 2016 ir 2017 m. diagnozuoti atitinka-
mai – 157, 214 ir 263 naujai užsikrėtę ŽIV 
asmenys. Gydyti antivirusiniais vaistais 
buvo atitinkamai – 141, 175 ir 206 pacientai. 
Kasmet užsikrėtusių ŽIV infekcija asmenų 
diagnozuojame daugiau nei pradedame 
gydyti. Kita bloga tendencija – kasmet apie 
13 proc. pacientų netęsia gydymo. 2017 m. 
iš 194 šalių, kurios pateikė informaciją, 
123 šalys taikė PSO rekomendacijas gydyti 
visus antiretrovirusiniais vaistais [30]. Tik 
aštuonios PSO Europos regiono šalys (tarp 
jų Lietuva ir Latvija) gydymą pradėdavo, kai 
CD4 ląstelių skaičius sumažėdavo iki 350 
(liga „įsisenėdavo“ ir „automobilis“ (2 pav.) 
pavojingai priartėdavo prie bedugnės). 
Naujos gydymo galimybės Lietuvoje atsira-
do 2018 m. patvirtinus sveikatos apsaugos 
ministro įsakymą gydyti visus ŽIV infekuo-
tus asmenis nepriklausomai nuo imuninės 
sistemos būklės [34]. 

Nuo 2009 m. ŽIV ligos gydymas Lietuvoje 
decentralizuotas. Teisės aktai numato, kad 
visi ŽIV užsikrėtusieji Lietuvoje yra valstybės 
draudžiami privalomuoju sveikatos draudi-
mu, todėl ŽIV ligai gydyti reikalingi vaistai 
kompensuojami iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Lietuvoje 
neliko nė vienos administracinės teritorijos, 
kurioje nebūtų registruota ŽIV infekuotų 

2  Plačiau skaitykite čia: AIDS: geriau žinoti / Saulius Čaplinskas, Inga Liutkevičienė. Vilnius: Tyto alba, 2009.
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S žmonių, tačiau ŽIV liga gydoma tik didžiuo-
siuose miestuose, į kuriuos pacientai, ypač 
narkotikų vartotojai, iš atokesnių regionų 
neturi galimybės atvykti. Todėl, negaudami 
ŽIV ligos gydymo ir kitų pozityvios preven-
cijos paslaugų3, jie toliau platina infekciją. 
Būtina kuo skubiau spręsti ŽIV ligos gydy-
mo ir pozityvios prevencijos geografinio, 
komunikacinio prieinamumo ir efektyvumo 
problemą. Šiuo metu galiojantys teisės aktai 
numato gydyti visus ŽIV infekuotus pacien-
tus nedelsiant diagnozavus ligą, t. y. vaistai iš 
PSDF kompensuojami [34], tačiau pacientai 
jų negauna dėl nepakankamo geografinio gy-
dymo prieinamumo ir priimtinumo. Tai, jog 
kasmet apie 13 proc. Lietuvoje nuo ŽIV ligos 
besigydančių pacientų dėl įvairių priežasčių 
„iškrenta“ iš gydymo, rodo, kad pozityviai 
prevencijai neskiriamas reikiamas dėmesys. 
Dar sudėtingesnė situacija dėl ŽIV ligos gy-
dymo yra įkalinimo įstaigose, kur ŽIV ligos 
gydymo prieinamumas nepakankamas dėl 
lėšų stygiaus. Tokiu būdu neišnaudojamos 
ART galimybės mažinti ŽIV infekcijos pli-
timo pavojų.

Medicinos požiūriu atėjo laikas nor-
malizuoti AIDS, t. y. pripažinti, kad ŽIV 
infekcija yra tokia pat liga kaip bet kuri kita 
lėtinė liga, su kuria galima gyventi visavertį 
gyvenimą. Mūsų mąstymas ir veiksmai tu-
rėtų būti grindžiami visuotiniais žmogaus 
teisių standartais, principais ir normomis, 
tačiau visame pasaulyje daug stigmatizacijos 
ir diskriminacijos dėl ŽIV ir AIDS atvejų 
ir tai nėra nauja. Todėl po ŽIV infekcijos 
diagnozės reikia labai atsakingai įvertinti, 
kam galima (ar reikia) atskleisti žinią, nes 
gyvenimas gali pasikeisti dėl aplinkinių 
(netgi artimųjų) požiūrio ne į virusą, bet į 
užsikrėtimą lėmusį elgesį.

Kokių veiksmų reikia imtis ir kokie priori-
tetai? Pirmiausia, reikia aiškiai suprasti, kas 
yra stigmatizacija ir diskriminacija, kokie jų 
socialiniai ir kultūriniai veiksniai ir kokios 
pasekmės. Tik tuomet galėsime nustatyti 
aiškius rezultatų tikslus visose pagrindi-
nėse srityse, nurodytose Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesijoje priimtoje 
įsipareigojimų deklaracijoje [35]. Kitaip sa-
kant, norint išgydyti ligą, pirmiausia turime 
ją diagnozuoti.

JT AIDS programos direktorius P.Piot 
savo pareiškime Pasaulinės konferenci-

jos prieš rasizmą, rasinę diskriminaciją, 
ksenofobiją ir panašų netolerantiškumą 
plenariniame posėdyje Durbane, Pietų Af-
rikoje, 2001 m. rugsėjo 5 d. sakė: „Su ŽIV ir 
AIDS susijusi stigma kyla iš galingo gėdos 
ir baimės derinio, nes lytiniai santykiai ir 
narkotikų švirkštimasis, dėl kurių plinta 
ŽIV, priskiriami tabu sričiai ir morališkai 
smerkiami, jų bijoma, nes AIDS – santykinai 
nauja liga, laikoma mirtina. Kai į AIDS re-
aguojama kaltinimais arba AIDS sergančių 
žmonių persekiojimu, epidemija nustumia-
ma į pogrindį ir sukuriamos idealios sąlygos 
plisti ŽIV“.

Pasaulio visuomenė nepakankamai įver-
tino ne tik TABU, kuris vis dar lydi ŽIV, bet 
kultūros svarbos ir prevencinių programų 
socialinės aplinkos, o kartu ir priešinimosi 
pastangoms ištrūkti iš klasikinių asmens ir 
visuomenės sveikatos sampratos ir metodų 
nelaisvės. Galiausiai, pasiekus teigiamos at-
sako į epidemiją dinamikos, ne tik Lietuvoje 
nepavyko išvengti institucinės atminties 
stygiaus ir politinio įsipareigojimo trapu-
mo. Pavyzdžiui, XX amžiaus dešimtajame 
dešimtmetyje Uganda buvo stiprus lyderis 
kovoje su AIDS, Tailandas taip pat, bet to 
neliko, o pasekmė – naujų infekcijos atvejų 
skaičiaus augimas. Buvo pervertinta epi-
demijos plitimo sparta Azijoje, kur buvo 
manoma, kad epidemija kur kas greičiau 
virs generalizuota, išsiverš iš didžiausių 
rizikos grupių. Tai dar gali įvykti, kalbant 
apie ilgalaikę perspektyvą. Neįvertinta, kad 
su socialiniais ir politiniais pokyčiais dėl pa-
didėjusios narkomanijos, nusikalstamumo 
ir sudėtingos situacijos įkalinimo įstaigose, 
nesaugaus lytinio elgesio ir daugybės socia-
linių kliūčių, Rytų Europoje susidarys ypač 
palankios sąlygos greitam ŽIV plitimui.

Aukštas Jungtinių Tautų (JT) pareigūnas – 
JT AIDS programos regioninis direktorius 
dr. V. Saldanha, 2015 m. X Šiaurės ma-
tmens partnerystės visuomenės sveikatos 
ir socialinės gerovės gerinimo srityje ŽIV/
AIDS ir susijusių infekcijų ekspertų grupės 
pasitarime teigiamai įvertino Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro lyderystę ir pastangas 
ŽIV prevencijos ir stebėsenos srityje bei 
paragino tęsti pradėtus darbus ir skleisti 
geros praktikos pavyzdžius regione. Jis taip 
pat pažymėjo, kad „Lietuva tapo pirmųjų 
dviejų dešimtmečių sėkmingo atsako į 

3  Pozityviosios prevencijos tikslas – kartu su antivirusine terapija (jeigu pacientas jai pasirengęs) suteikti galių su ŽIV gyvenantiems 
žmonėms skatinti sveikus santykius su lytiniais partneriais, stiprinti jų sveikatą ir gerovę, mažinti užsikrėtimo ŽIV ir kitomis infek-
cijomis galimybę. Pozityvioji prevencija susijusi su įvairiais ŽIV užsikrėtusių asmenų sveikatos ir socialiniais poreikiais, tokiais kaip 
atskleidimas, savigarba, derybos ir saugesnis seksas bei „saugesnis“ narkotikų vartojimas su palaipsniui jų atsisakymu, mityba, 
vaistų vartojimo nuoseklumas ir užsikrėtimo pavojus, iš motinos vaikui ŽIV perdavimo profilaktika bei ŽIV infekuotų mamų kūdikių 
dirbtinis maitinimas ir kt. Pozityvioji prevencija taip pat siekia padėti spręsti įprastas su ŽIV ir AIDS gyvenančių žmonių problemas 
bei rūpesčius ir aprūpina (padeda apsirūpinti) ištekliais šioms problemoms spręsti. Plačiau skaitykite „Atsako į AIDS ir narkomaniją 
kontroversijos“ čia: http://www.sauliuscaplinskas.lt/wp-content/uploads/2012/09/Knyga-Kontroversijos-internetui.pdf
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SŽIV problemą įkaite“ [36]. Dėl savalaikės, 
novatoriškos ir tikslingos Lietuvos AIDS 
centro ir partnerių prevencinės veiklos, 
kurią rėmė tuomečiai sveikatos politikai, 
teigiamų rezultatų sulaukėme tik dabar, t. y. 
daugiau nei po dešimtmečio: ŽIV paplitimas 
Lietuvoje 3,5 karto mažesnis nei kaimyni-
nėje Latvijoje ir net 6,9 karto mažesnis nei 
Estijoje (3 pav.). Lietuvos pirmų dviejų de-
šimtmečių atsakas į ŽIV rodo, kad savalaikės 
ir tikslinės prevencijos priemonės ten, kur 
ŽIV plitimo pavojus buvo didžiausias, buvo 
efektyvios, tačiau akivaizdžius mažesnius 
ŽIV paplitimo rezultatus, lyginant su ki-
tomis Baltijos šalimis, matome praėjus ne 
vieneriems metams po vykdytų įvairiapusių 
prevencinių veiklų [37–38]. Priėjome naują 
atsako į AIDS etapą, kai vis aktualesnis ir 
svarbesnis tampa ne tik šeimos gydytojų bei 
kitų specialybių medikų, bet ir kitų sektorių 
(ypač socialinių mokslų, švietimo, teisėtvar-
kos) bei savivaldos indėlis į tai, ką bandome 
daryti (ir darome) jau tris dešimtmečius. 

ŽIV stigma – tai visuomenės neigiamas 
išankstinis požiūris į ŽIV infekuotus as-
menis pirmiausia susijęs su tuo, kad tam 
tikra visuomenės dalis iš esmės visiems ŽIV 
infekuotiems asmenims priskiria tikrą arba 
tariamą smerktiną deviantinį elgesį. Visuo-
menėje tebėra gajus stereotipas, kad būtent 
rizikinga, deviantinė elgsena lemia asmenų 
užsikrėtimą ŽIV. Tai, kad ŽIV infekcija 
Lietuvoje yra glaudžiai susijusi su rizikinga 
švirkštimosi, seksualine elgsena bei socialine 
distancija, patvirtina ŽIV epidemiologinės 
situacijos duomenys bei reprezentatyvios 
visuomenės nuomonės apklausos – visuo-
menė turi išankstines neigiamas nuostatas 
į narkotikų vartotojus (apie 80 proc. ir 
daugiau nenorėtų gyventi kaimynystėje), 
besiverčiančius prostitucija, užsikrėtusius 
ŽIV, homoseksualus ir anksčiau teistus 
asmenis (nenorėtų gyventi kaimynystėje 
maždaug kas antras respondentas). Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 
Lietuvoje 60 proc. visų užsikrėtusiųjų ŽIV 
sudaro švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, 
kas antras infekuotas ŽIV turi įkalinimo 
patirties, du iš dešimties – užsikrėtė ŽIV 
homoseksualių santykių metu, todėl aki-
vaizdu, kad visos šios aplinkybės susijusios 
ir lemia visuomenės socialinę distanciją 
ŽIV infekuotų asmenų atžvilgiu. Narkoti-
kus vartojančių asmenų infekuotumas ŽIV 
kaimyninėse šalyse jau seniai daug didesnis. 
Latvijoje kas antras švirkščiamuosius narko-
tikus vartojantis asmuo jau užsikrėtęs ŽIV, 
Estijoje – net du iš trijų, Lietuvoje – 1–2 
iš dešimties. Epidemiologiniai duomenys 
akivaizdžiai rodo atsako į narkomanijos 

4 pav. 
Kelias į priklausomybę nuo narkotikų ir AIDS

3 pav. 
ŽIV infekcijos paplitimas Baltijos šalyse (registruoti atvejai 100 000 
gyventojų)
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problemą spragas, o ŽIV infekcija tapo nar-
komanijos prevencijos įkaite, ypač įkalinimo 
įstaigose, kur paskutinius dvejus metus vėl 
padaugėjo naujų užsikrėtimo ŽIV atvejų 
vartojant švirkščiamuosius narkotikus. Į šią 
aplinkybę ne kartą esame atkreipę sprendi-
mų priėmėjų ir žiniasklaidos dėmesį. ŽIV 
infekcija tampa tarsi „nematomų“ socialinių 
problemų lakmusas (4 pav.) ir leidžia ma-
nyti, kad atsake į narkomanijos problemą 
pirmiausia stinga vienijančios lyderystės. 

Sprendimų priėmėjų dilema niekur nedin-
go, tik tampa vis akivaizdesne: kas, ką ir už 
kokius pinigus turi daryti? Tokia jau priekyje 
einančiųjų dalia, kad kai kurias mintis tenka 
išsakyti anksčiau, kai joms dar neatėjo laikas.

IŠVADOS
1. Bet kurioje visuomenėje AIDS epidemi-

ja turi tris etapus. Pirmas jų – ŽIV infek-
cijos epidemija, prasidedanti bendruo-
menėje tyliai ir nepastebimai. Toliau 
– AIDS epidemija, kuri pasireiškia, kai 
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S ŽIV sukelia gyvybei pavojingas ligas. 
Galiausiai trečia epidemija: stigmos, 
diskriminacijos, kaltės ir kolektyvinio 
neigimo epidemija, dėl kurios sunku 
veiksmingai stabdyti pirmąsias dvi.

2. Šalyse, kuriose stiprinamos ŽIV 
prevencijos ir gydymo programos, 
ŽIV plitimas sulėtėjo, bet ne Rytų 
Europoje, kur ŽIV labai greitai plinta 
tarp narkotikus vartojančių asmenų.

3. Dėl savalaikės, novatoriškos ir tikslin-
gos Lietuvos AIDS centro ir partnerių 
prevencinės veiklos ŽIV paplitimas 
Lietuvoje 3,5 karto mažesnis nei La-
tvijoje ir net 6,9 karto mažesnis nei 
Estijoje.

4. Kai kuriose Rytų Europos šalyse, kur 
ŽIV infekcijos epidemijos varomoji 
jėga yra švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimas, kur nebuvo tinkamo ir 
savalaikio atsako į narkomanijos pro-
blemą, į įkalinimo įstaigų problemas, 
ŽIV toliau sparčiai plinta.

5. Lietuvoje ŽIV infekcijos epidemija turi 
kelis laikotarpius, prasidėjo tarp vyrų, 
turinčių lytinius santykius su vyrais, 
vėliau tarp švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų, dabar ŽIV greičiau plinta 
lytiškai. Tebesitęsiantis ŽIV plitimas 
tarp narkotikus vartojančių asmenų 
rodo atsako į narkomanijos problemą 
spragas, ypač įkalinimo įstaigose.

6. Antiretrovirusinis gydymas yra es-
minė atsako į ŽIV plitimą strategija, 
todėl būtina skubiau spręsti ŽIV ligos 
gydymo ir pozityviosios prevencijos 
geografinio, komunikacinio prieina-
mumo ir efektyvumo problemą, kuriai 
reikia sprendimų priėmėjų palaikymo. 
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