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 Σύνοδος Κορυφής για την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας ( HCV) 

(Βρυξέλλες 17.02.2016)  

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κου Ιωάννη Μπασκόζου 

 Η Σύνοδος αυτή είναι σημαντική για την ανταλλαγή απόψεων και την περιγραφή των δράσεων που 

λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή κοινότητα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηπατίτιδας 

C. 

Είναι σημαντικό να απεικονιστεί το φορτίο της νόσου στην Ελλάδα. Ο τομέας του HIV μας έχει παράσχει 

τη διδαχή πώς η πολιτική θα πρέπει να καθοδηγείται και να τεκμηριώνεται από τα δεδομένα, με άλλα 

λόγια, για εμάς η γνώση προηγείται του σχεδιασμού και της άσκησης πολιτικής. Διαθέτουμε κάποια 

πρόσφατα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο από το 2015 για τον επιπολασμό του HCV, ο οποίος εκτιμάται σε 

1,2%, έτσι, ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που ζουν με χρόνια HCV λοίμωξη κυμαίνεται από 

134.000 έως 160.000. Απλά να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει πληθυσμό πάνω από 11 εκατομμύρια. 

Συνεπώς, το φορτίο της νόσου είναι σημαντικό. 

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ορισμένα στοιχεία από παλαιότερη τεχνική έκθεση του ECDC.Τα 

ελληνικά δεδομένα στην εν λόγω έκθεση από το 2010 γενικά συνάδουν με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις 

από τη χώρα μας. 

Όσον αφορά τα νέα κρούσματα ηπατίτιδας C, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα, ο 

κύριος τρόπος μετάδοσης συνδέεται με τη χρήση ενέσιμων ναρκωτικών και έχουμε περίπου 4.000 

περιπτώσεις σε ετήσια βάση. Εφόσον σκεφτόμαστε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα θεραπείας το 

οποίο να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που ζουν με ηπατίτιδα C, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 

η πρόληψη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ηπατίτιδα. Πρέπει να 

κάνουμε καλύτερη δουλειά στην πρόληψη των νέων κρουσμάτων και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

ενισχυθούν οι υπηρεσίες μείωσης των επιβλαβών συνεπειών. 

Στην Ελλάδα, έχουμε επίσης μια εικόνα της κατανομής του γονότυπου για HCV για ολόκληρη τη 

χώρα.Από μια μελέτη η οποία περιλάμβανε 2.817 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν σε 20 κέντρα 

ηπατολογίας σε όλη την Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1997-2006, διαθέτουμε στοιχεία γονοτύπων 

για 1.865 ασθενείς. Όπως μπορείτε να δείτε από την κατανομή, οι γονότυποι 1 και 3 είναι οι πιο 

σημαντικοί στην Ελλάδα. 

Επίσης, η πλειοψηφία των φορέων στην Ελλάδα γεννήθηκαν μεταξύ του 1940 και του 1970, και αυτό 

είναι σημαντικό, επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ώριμη επιδημία, η οποία μας αναγκάζει να 

αναλάβουμε δράση για τη θεραπεία του αντίστοιχου πληθυσμού. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που παρουσιάζει δεδομένα από 16 χώρες παγκοσμίως: 



1. Η κορύφωση της σχετιζόμενης με τον HCV κίρρωσης, των ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων και του 
θανάτου που σχετίζονται με το ήπαρ θα επέλθει σε 10 ή και περισσότερα χρόνια από τώρα. 

2. Η μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με την HCV λοίμωξη είναι συνάρτηση της πρόσβασης στη 
θεραπεία. Ο μόνος τρόπος να επέμβουμε στο φορτίο νοσηρότητας του HCV είναι να αναβαθμίσουμε 
την θεραπευτική κάλυψη για όλους. Επίσης, θα πρέπει να υλοποιήσουμε στρατηγικές επενδύσεις και 
να σχεδιάσουμε μια συνετή πολιτική η οποία θα εστιάζει στην προτεραιοποίηση των ασθενών με πιο 
προχωρημένη ηπατική νόσο. 

Έχουμε, επίσης, στοιχεία σχετικά με την θεραπευτική κάλυψη, το οποία είναι απογοητευτικά. Όπως και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, η πλειοψηφία των ασθενών δεν είναι υπό θεραπεία και οι πιο πρόσφατες 

εκτιμήσεις δείχνουν ότι μόνο 1 στα 10 άτομα που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C έχουν λάβει θεραπεία. 

Πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν εξετάσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κ. Martin McKee από το London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, καθώς επίσης και των καθηγητών κ.κ. Χατζάκη και  Παρασκευή από το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω την  απίστευτα απότομη αύξηση των νέων 

κρουσμάτων του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών για τα έτη 2010 και 2011, στη συνέχεια 

τον διπλασιασμό των κρουσμάτων για το έτος 2012. 

Υπό το φως της επιδημίας του HIV στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης,  κάποια βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα κινητοποιήθηκαν γρήγορα, και σε στενή συνεργασία με το ECDC 

υλοποιήθηκε μια παρέμβαση με το όνομα ARISTOTLE.Το προαναφερθέν πρόγραμμα συγκέντρωνε 

κάποια βασικά στοιχεία, από την ταχεία ταυτοποίηση εκείνων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV, έως 

την παροχή φροντίδας υγείας. Το πρόγραμμα αυτό προώθησε την ανταλλαγή χρησιμοποιημένων 

συριγγών και έκανε προσπάθειες για την προώθηση ασφαλέστερων πρακτικών σχετικά με τις ενέσεις. 

Είδαμε μια σημαντική μείωση στην επίπτωση του ιού HIV μετά το 2012 σε αυτόν τον πληθυσμό. Για 

εμάς, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα  πως σε μια έξαρση μολυσματικών ασθενειών διαφορετικοί 

τομείς μπορούν να συνεργαστούν ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και, παρόλο που θα πρέπει να 

διασφαλίσουμε τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο και τη θεραπεία του 

HIV για την κυβέρνησή μας  η εξάλειψη της  ιογενούς ηπατίτιδας αποτελεί βασική προτεραιότητα. 

Η ιδέα της ανάπτυξης ενός εθνικού σχεδίου για την ηπατίτιδα, που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη 

ατζέντα για τη θεραπεία όλων των ατόμων που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C με την τελευταία γενιά των 

φαρμάκων είναι κάτι που η κυβέρνησή μας, και ειδικότερα το Υπουργείο μας, αποφάσισε να 

επισημοποιήσει σε μια δημόσια δήλωση η οποία έλαβε χώρα στην προ ενός μηνός συνεδρίαση του 

Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ελλάδα έκανε μια δήλωση σχετικά με 

την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για την ιογενή ηπατίτιδα, η οποία και υιοθετείται από την 

κυβέρνησή μας. Και η δήλωση αυτή, θεωρώ πως ήταν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς την αναγνώριση 

ότι η πολιτεία, με τους ανάλογους φορείς και συνεργάτες, έχει καθήκον να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στην ιογενή ηπατίτιδα. 



Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου για την ηπατίτιδα από το Υπουργείο μας έχει στόχο την κάλυψη όλων 

των τύπων της  ηπατίτιδας και βασικοί  τομείς παρέμβασης θα είναι τα εμβόλια, η μείωση των 

επιβλαβών συνεπειών, καθώς και η θεραπεία. 

Όπως σε όλους τους τομείς, παρουσιάζονται προκλήσεις, και εδώ θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω 

την ανάγκη χάραξης πολιτικής με βάση τα επιστημονικά δεδομένα . Επιπλέον, στοχεύουμε στη 

διασφάλιση καλύτερης παροχής υπηρεσιών σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την ηπατίτιδα 

C όπως εξετάσεις  και θεραπεία. 

Το εθνικό μας σχέδιο στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες, στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε τις 

προσπάθειές μας ως κυβέρνηση, μαζί με τους εταίρους μας. Οι πυλώνες αυτοί περιλαμβάνουν την 

ύπαρξη ισχυρών συνεργασιών, εξασφαλίζοντας ότι καθοδηγούμαστε από τεκμηριωμένες πολιτικές, 

κατοχυρώνοντας τη δέσμευσή μας σχετικά με την ενδυνάμωση του ελέγχου, της παροχής φροντίδας και 

της θεραπείας, και διασφαλίζοντας την αποφυγή νέων μολύνσεων, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει 

να επικεντρωθούμε στην πρόληψη. 

Πιστεύουμε ότι ο ΠΟΥ παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων και κατά τις επόμενες 

εβδομάδες και μήνες, στοχεύουμε να απευθυνθούμε τόσο στους εκεί συναδέλφους μας για να μας 

βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το σχέδιό μας όσο  και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν ξεκινήσει 

μια παρόμοια διαδικασία. 

Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου για την ιογενή ηπατίτιδα στην Ελλάδα θα στερείται νοήματος αν δεν 

υλοποιηθεί με τη συνεργασία συγκεκριμένων ομάδων που μπορούν να παράσχουν συμβουλευτική, 

τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο τεχνικής καθοδήγησης και εμπειρογνωμοσύνης στο 

Υπουργείο μας. 

Η έρευνα στις τιμές των φαρμάκων από την MSF τονίζει τη μεγάλη ποικιλομορφία και τις αποκλίσεις των 

τιμών στις αγορές χωρών χαμηλού, μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Έχω την πεποίθηση ότι, από την 

άποψη του σχεδιασμού, η πρόσβαση σε ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις τιμές 

μπορούν να βοηθήσουν την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών. Χώρες με υψηλή 

επιβάρυνση, όπως η Αίγυπτος, η Μογγολία, η Ινδία, το Πακιστάν και η Βραζιλία έθεσαν τις βάσεις για 

την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, περιλαμβάνοντας και την αγορά 

των γενοσήμων. Και αναρωτιέται κανείς, ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτό;Οι τρέχουσες 

φαρμακευτικές δαπάνες για τον HCV, είναι σημαντικές. 

Σας περιέγραψα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον σχετικά με το εθνικό 

σχέδιο για την ηπατίτιδα. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο καθένας από μας, στις χώρες μας, αγωνίζεται να 

αντιληφθεί τι είναι αναγκαίο να συμβεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης ότι οι άνθρωποι που ζουν με 

χρόνια ηπατίτιδα C έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γενιά των φαρμάκων που παρέχουν τη δυνατότητα 

πλήρους θεραπείας. Και, ως εκ τούτου, εφόσον μιλάμε για ζητήματα πρόσβασης, θα πρέπει να 



αντιμετωπιστεί το υπέρογκο κόστος των φαρμάκων αυτών. Σύμφωνα με το πνεύμα της συζήτησης, σας 

καλώ όλους να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με το τι μια χώρα, όπως η Ελλάδα, καθώς και κάθε 

άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, πρέπει να κάνει για να διαπραγματευτεί μια χαμηλότερη τιμή για αυτά τα 

φάρμακα, και να εξασφαλίσει ότι η παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που έχει θετικό 

αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. 

  

 


