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Θέμα: Νόμος Προστασίας Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση 2015, Καθιέρωση υποχρεωτικής 

εξέτασης για HIV ορισμένων πληθυσμών υψηλού ρίσκου 

Βρυξέλλες, Βερολίνο Απρίλιος 2015 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για HIV/AIDS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αντιληφθεί, με 

μεγάλη ανησυχία και θλίψη, πως η Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας εξετάζει την καθιέρωση 

υποχρεωτικής εξέτασης για HIV ορισμένων πληθυσμών υψηλού κινδύνου, συγκεκριμένα άντρες 

που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες. 

Έχουμε πληροφορίες πως έχουν επικρίνει και έχουν αντιταχθεί στην πρόταση αυτή ο Συνήγορος 

του Πολίτη της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Γραφείο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και 

την Επιτροπή για Σεξουαλικές Μειονότητες στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τσεχικής 

Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε επίσης πως αρκετές μη-κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ταχθεί 

ξεκάθαρα εναντίον της πρότασης, και έχουν πλησιάσει τον Τσέχο σύνδεσμο στη Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παρακαλώ όπως σημειώσετε πως ο υπεύθυνος 

εκπρόσωπος της UNAIDS έχει ήδη ενημερωθεί και θα λάβει περεταίρω ενημέρωση από εμάς κατά 

τη διάρκεια της επικείμενης αποστολής χώρας τους στην Πράγα στις 22 Απριλίου. 

Με αυτή την επιστολή συμπαραστεκόμαστε και εκφράζουμε υποστήριξη προς τις ομάδες που 

αντιτίθενται σε αυτό το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο παραβιάζει σκληρά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ορισμένων ομάδων της Τσεχικής κοινωνίας, και το οποίο είναι αντιπαραγωγικό από  

επιδημιολογικής άποψης. 

Οι κύριες αντιρρήσεις στην πρόταση βασίζονται στα παρακάτω επιχειρήματα: 

Παραβιάζει το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα και στην ιδιωτική 

ζωή (Άρθρο 7 Τμ. 1. του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών), και παραβιάζει τις 



διεθνείς υποχρεώσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Στρατηγική 

HIV/AIDS;  

 Είναι αντιπαραγωγικό για την δημόσια υγεία, και πάει κόντρα στις συστάσεις του ΠΟΥ και 
του UNAIDS για τα πρωτόκολλα εξετάσεων HIV. Τα στοιχεία δείχνουν πως η υποχρεωτική 
εξέταση HIV αποτρέπει τους ανθρώπους από το να εξετάζονται και τους αναγκάζει να 
κρύβουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, αυξάνοντες έτσι την έκθεσή τους στον HIV 
και στους άλλους ΣΜΝ1,2,3. 
 

 Ο ΠΟΥ και το UNAIDS  είναι ξεκάθαρα αντίθετοι στην υποχρεωτική εξέταση HIV, και 
δηλώνουν πως η εξέταση πρέπει να βασίζεται στην αρχή των «5 C»: Συγκατάθεση, 
Εμπιστευτικότητα, Συμβουλευτική, Σωστά αποτελέσματα εξετάσεων; και Σύνδεση με την 
πρόληψη, τη φροντίδα και την θεραπεία4. 

 

Αναγνωρίζουμε πως έχει υπάρξει μία συνεχή και ανησυχητική αύξηση στο ποσοστό νέων 

διαγνώσεων HIV στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. Όμως, η ενεργή διάκριση και παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας δεν θα συμβάλλει στον 

περιορισμό της επιδημίας.  

Απαιτούμε να τηρήσει η Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας τις διεθνείς αρχές και συμβάσεις, 

και τα καθολικά αποδεκτά  επιστημονικά στοιχεία στην πρακτική εξέτασης και συμβουλευτικής HIV, 

και απαιτούμε επίσης να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το τρέχον επίπεδο περίθαλψης για το HIV 

στην χώρα, ώστε να διαβεβαιωθούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου ότι το να εξεταστούν για HIV είναι 

και πρέπει να είναι μία λογική απόφαση για αυτούς. Τίποτα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό για τη 

σύνδεση με και συγκράτηση στην περίθαλψη όσο η διάδοση των σωστών πληροφοριών, και η 

καταπολέμηση του στίγματος και της διάκρισης κατά των ανθρώπων που ζουν με HIV, ή 

οποιεσδήποτε άλλες ομάδες όπως οι άντρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες.  

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για HIV/AIDS (CSF) θα συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές μη-

κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να 

τεθεί σε ισχύ αυτή η επιβλαβής νομοθεσία. Καλούμε την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας να 

επανεξετάσει και να αποσύρει την πρόταση, και να βασιστεί στην καλή πρακτική διαθέσιμη από 

όλο τον κόσμο σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Το 

CSF είναι σίγουρα προετοιμασμένο και πρόθυμο να παράσχει όλη την υποστήριξη προς την 

Κυβέρνηση στο επίπεδο εμπειρογνωμόνων με συμβουλές, οδηγία και τη συλλογή καλών 

πρακτικών.  
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1 http://cid.oxfordjournals.org/content/33/10/1792.1.full#xref-ref-3-1 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1508832/ 
3 http://www.avert.org/hiv-aids-usa.htm#footnote70_upikdhi 
4 http://www.who.int/hiv/events/2012/world_aids_day/hiv_testing_counselling/en/ 
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Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για HIV/AIDS (CSF) είναι ένα άτυπο συμβουλευτικό 
όργανο το οποίο ιδρύθηκε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τη 
συμμετοχή μη-κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αντιπροσωπεύουν άτομα που ζουν με HIV / AIDS, στην Ευρωπαϊκή ανάπτυξη και εκτέλεση 
πολιτικής, όπως και στην ανταλλαγή πληροφοριών. 
 


