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Video
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• Ir tev sāpes, tad ciet;

• Nevajag žēloties iet;

• Žēlotājs nes tev vēl otru ļaunu, 

• Klāt pie tavām sāpēm vēl kaunu.

Rainis 



Lielie jautājumi:

Kāpēc HIV ir satraucoša aktualitāte 

Latvijā?

Kāpēc ārstēšanas jautājums ir

izšķirošs?



HIV apdraudējums Latvijā



Jaunie HIV infekcijas gadījumi, ES/EEZ

Latvija
2013.gads – 2.vieta – 16,9

2017.gads – 1.vieta – 18,5

24,6 – 17,4 (EST)

16,9 – 18,5 (LV)

10,0 7,4 (LT)

10,4

Avots: ECDC/WHO (2017). HIV/AIDS Surveillance in Europe

2  līdz < 5

< 2 

5  līdz <10 

10  līdz <15 

15  līdz <20 

Nav pieejami dati



HIV/AIDS izplatības dinamika Latvijā 

Reģistrēti 7669 HIV inficētie, 2 036 AIDS pacienti

t.sk. Rīgā reģistrēti 5159 (67%); Pierīgā 890 HIV+ 



Vai darām pietiekami, lai mazinātu 

HIV+ līdzcilvēku mirstību?

Mirstība  - 26,5%

(7669 cilv)

HIV stadijā

(5633 cilv)

16%

AIDS stadijā 
(2036 cilv)

55%



Statistika Latvijā 2019.01.01.

• cilvēki dzīvo ar HIV
• Pētījuma aplēse 7740 HIV+ LV5635

• cilvēki saņem HIVārstēšanu
• ~30-50% nav līdzestīgi

• šogad: 2474 (par 228 mazāk)
2702

• 33% heteroseksuālā transmisija (109)

• 22% i/v narkotiku lietošana (73)

• 37% neskaidras inficēšanās gadījumi (120)

• 6% homoseksuālās transmisijas gadījumi(19)

• 5 gad. - HIV vertikālā transmisija!!!

326



HIV gadījumu skaits* (2013. – 2017.g)

Pilsētas Reģistrētie HIV gadījumi

Rīga 1097

Liepāja 56

Ventspils 39

Jelgava 38

Daugavpils 32

Jēkabpils 13

Augsta izplatība (>20):

Kuldīgas, Ogres, Olaines, Salaspils, Tukuma novados

Avots: SPKC dati





Kopsavilkums HIV - LV

➢PIEAUGOŠA HIV izplatība 

➢Augsts AIDS %

➢Koncentrēta epidēmija IVNL (28%) un KSD (21%) 
kopienās

➢Galvenā – heterosex transmisija

➢STIGMA!

• 1.vieta ES (jaunie HIV gad)

• HIV izplatība uz 100 000 iedzīv > 3 x augstāka kā 

vidēji ES



Ārstēšanas nozīmīgā loma



Kāpēc ĀRSTĒŠANA ir izšķiroša?

Aptur HIV tālāk-izplatību

Uzlabo dzīves kvalitāti

Ietaupa resursus



«Testēt un ārstēt» pieejas ieviešana Latvijā

no 01.10.2018.



Kāpēc ~60% izvēlas neārstēties?
• Attieksme

– Trūkst motivācijas uzsākt ārstēšanu

– Bailes un nedrošība
• Neveic apstiprinošo diagnostiku (bailes)

• Negrib apmeklēt ārstus (infektologu!)

– Zema LĪDZESTĪBA, neievēro norādījumus (par 228 mazāk!)

• Apstākļi
– Praktiska un garīga atbalsta nepieciešamība

– Nabadzība (naudas trūkums)

– Citas prioritātes (atkarības! saglabāt noslēpumu! saņemt pabalstu!)

– Trūkst informācijas, zināšanas, izpratnes

– Ārstēšanas blaknes

– Veselības aprūpes (infektologa) pieejamība

– Stigma un diskriminācija



Darbs situācijas uzlabošanā
VALSTS:

• 2018.g. 1.09. - izmaiņas MK noteik.

• 2018.g. 1.10. – pieejama ārstēšana

visiem HIV+

• Atvieglota nosūtīšana uz diagnostiku

no HPP

• Līdz 2019.g. 24.04. uz LIC no HPP 

nosūtīti 21 klienti, kur apstiprinātas 13 

HIV diagnozes

• Valsts pārņem Līdzestības kabineta

darbu LIC

• Visu ar diagnostiku saistīto izmaksu

likvidēšana - procesā

• 2019.g. 2-jā pusgadā darbu sāks 3 

atbalsta personas 

NEVALSTISKAIS SEKTORS:
• Līdzbiedru un psiho-sociālais atbalsts HIV 

skarto kopienu cilvēkiem

• Pakalpojumi sociāli atstumtajām, riska

uzvedības grupām

• Projekts: Ārstēšanās pieejamības 

veicināšana sociāli atstumtajām  grupām 

• Diskusijas par atbalsta, pakalpojumu

pieejamību HIV+ 5 pašvaldībās

• Izglītojoši semināri, t.sk. 6 pasākumi Rīgā

• Izdoti informatīvi materiāli

• Vēstules pašvaldībām ar ieteikumiem

• Projekts: Sociālo mentoru atbalsts Rīgā

• Psiho-sociāls atbalsts un palīdzība ikvienam

HIV+, kam nepieciešams

• Sociālo mentoru regulāra darbība (no maija)



AICINĀM SADARBĪBAI -

nodrošinām sociālā mentora

atbalstu HIV + cilvēkiem

Zvanīt

• 67243101 - DIA+LOGS centrs – arī TESTI!

• 28632639 - SM koordinators

Atbalsts

• SM individuāli pielāgots atbalsts

• Līdzīgs-līdzīgam pieeja: motivēšana+izglītošana

Palīdzība

• Palīdzība sasaistei ar veselības aprūpi

• Praktisks sociāls atbalsts pēc nepieciešamības

AICINĀM UZ HIV TESTIEM !



PALDIES 

par sadarbību

un atbalstu HIV+

Kontakti: dialogs@diacentrs.lv , telef 67243101

Ruta Kaupe – valdes priekšsēdētāja

(+371 2941 28 55); e-pasts: ruta.kaupe@inbox.lv

Agita Sēja – profilakse/sociālās programmas

mājas lapa: www.diacentrs.lv


