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Ο αναπληρωτής Υπουργός στον χαιρετισµό του µίλησε για εποχή µε απειροελάχιστους πόρους.
Φυσικά γνωρίζουµε εδώ και 5 χρόνια ότι διανύουµε περίοδο οικονοµικής κρίσης, σήµερα ακόµα
περισσότερο. Εποµένως σε µια ιστορική στιγµή περιορισµένων πόρων µπορούµε να πάρουµε
τουλάχιστον ένα µάθηµα: τη σωστή χρήση των υπαρχόντων πόρων. Για να γίνει αυτό:
•

υπάρχει ανάγκη σχεδιασµού από όλους τους stakeholders, υπάρχει ανάγκη συντονισµού. Η
έκρηξη της επιδηµίας HIV µας έφερε σε τραπέζι συζήτησης αλλά ο συντονισµός, όπως τον
συνέστησαν και οι ευρωπαϊκοί φορείς αλλά και όπως τον αντιλαµβανόµαστε κι εµείς που
ζούµε την καθηµερινότητα στην χώρα µας, δεν υπάρχει.

•

ο συντονισµός είναι απαραίτητος για την αποφυγή overlapping. ∆εν είναι σοβαρό να έχουµε
λίγους πόρους και να κάνουµε ίδια πράγµατα πολλές φορές στον ίδιο χώρο, ενώ άλλες
ανάγκες µένουν χωρίς παρεµβάσεις.

Παράλληλα όµως,

 ∆εν γίνεται να έχουµε τέτοιο κενό µεταξύ εκτίµησης θετικών στην ηπατίτιδα C (στον γενικό
πληθυσµό αλλά και σε ειδικές ευάλωτες οµάδες) και να µην υπάρχει η άνεση να παρέχουµε
µαζικά την εξέταση γιατί φοβόµαστε τι θα γίνει όταν θα εντοπίσουµε τους θετικούς καθώς οι
πόροι είναι περιορισµένοι ακόµα και για τις υπάρχουσες θεραπείες, ειδικά για τους
ανασφάλιστους ανθρώπους και τους ανθρώπους χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα που βρίσκονται
στη χώρα µας.

 ∆εν γίνεται να έχουµε ανθρώπους σε σωφρονιστικά καταστήµατα (στον Κορυδαλλό περίπου 45%
των κρατουµένων ότι είναι εντός για παράβαση νόµου περί ναρκωτικών, εκτιµούµε ότι διόλου
ευκαταφρόνητο ποσοστό από αυτό τον πληθυσµό είναι χρήστες) και να µην τους προσφέρεται η
δυνατότητα εξέτασης γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα για την θεραπεία µετά τη διασύνδεσή τους ή
γιατί το θεσµικό πλαίσιο δεν τους υποστηρίζει στο αναφαίρετο δικαίωµά τους σε δωρεάν και
ανώνυµη εξέταση και θεραπεία.

 ∆εν γίνεται να ακούµε σήµερα ότι η επιδηµία HIV αναχαιτίστηκε (για το οποίο και διατηρούµε
τις αµφιβολίες µας), και παρόλο που στους ενέσιµους χρήστες η ηπατίτιδα C εµφανίζεται σε
πάνω από 80%, και σε συλλοίµωξη µε τον HIV σε ποσοστό 75%, και να µην έχουµε διάρκεια στη
ροή του προγράµµατος διανοµής και ανταλλαγής συριγγών στο δρόµο λόγω έλλειψης πόρων,
έλλειψης συντονισµού, έλλειψης πολιτικής βούλησης και έλλειψης συντονισµού για κοινές

παραγγελίες από τους βασικούς οργανισµούς, οι οποίοι ηγούνται των προγραµµάτων (ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΘΕΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ). Η Praksis έχει να λάβει κιτ ασφαλέστερης χρήσης, για τη διανοµή που
έκανε παράλληλα µε το υπάρχον πρόγραµµα του ΟΚΑΝΑ, από τις αρχές του 2014.
 ∆εν είναι αποδεκτό να συγκεντρώνονται στην Ευρώπη 80 από τα 90 κέντρα επιτηρούµενης
χρήσης που υπάρχουν παγκοσµίως και στην Ελλάδα το µοναδικό πιλοτικό πρόγραµµα, πλέον ο
γνωστός µας Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, να βρίσκει τοίχο γιατί το νοµικό πλαίσιο είναι ελλιπές. Ξέρουµε ότι οι
αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο δεν χρειάζονται έξτρα πόρους παρά προτεραιοποίηση στη δράση των
νοµικών και νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών των Υπουργείων. Είναι απαράδεκτη η δίωξη που
έχει υποστεί το προσωπικό του σταθµού επιτηρούµενης χρήσης, είναι τουλάχιστον ανόητο να
έχουν κατασχεθεί οι υπολογιστές του Ο∆ΥΣΣΕΑ και να µην έχουµε ανοιχτά και διαθέσιµα
στοιχεία σε όλους (αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ) για το τι προσέφερε στους µήνες
λειτουργίας του ως προς την παρέµβαση σε περιστατικά υπερβολικής χρήσης και ως προς τη
µεταφορά της ενδοφλέβιας χρήσης από τις ανοιχτές σκηνές (τις πιάτσες) στο ασφαλέστερο και
κεκλεισµένων των θυρών περιβάλλον (εποµένως και τη θετική επίδραση της λειτουργίας του στην
όχληση για την οποία παραπονούνται οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας).

 Η αδυναµία των υπαρχόντων δοµών (κέντρων ηµέρας και υπνωτηρίων) να υποδεχθούν ενεργούς
χρήστες (µε εξαίρεση των δοµών του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, πρόσφατα του ΚΕΕΛΠΝΟ στον
Πειραιά και των δοµών της PRAKSIS), αφήνουν χωρίς ουσιαστική φροντίδα τους χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών που είναι άστεγοι, ένας αριθµός που όπως µας έδειξε και ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ είναι πολύ υψηλός, ειδικά µεταξύ των χρηστών που κάνουν προβληµατική
χρήση

(δηλαδή

τον

πληθυσµό

του

ενδιαφέροντος

αυτής

της

ηµερίδας).

 Ειδικά όσον αφορά τους ανθρώπους που κάνουν προβληµατική χρήση, που αν και
αµφιλεγόµενος πληθυσµός αναφορικά µε τη συµµόρφωση ο αντίλογος µιλά για ένα πληθυσµό
που έχει µάθει να παίρνει χάπια (και αυτό δεν είναι αστείο), χρειάζεται να ενισχύσουµε τις
υπάρχουσες δοµές που δέχονται σήµερα χρήστες και προσπαθούν να τους καλύψουν άλλες
καθηµερινές ανάγκες και να αυξήσουµε τους ανθρώπους στους οποίους παρέχουµε dot
θεραπείες και όσον αφορά την HIV λοίµωξη και τις νέες θεραπείες για θεραπεία της ηπατίτιδας C
και τις θεραπείες υποκατάστασης. Η συνεργασία µε τους φορείς που θα εποπτεύουν όλο αυτό το
εγχείρηµα (τα λεγόµενα one stop shop) τον ηπατολόγο, τον λοιµωξιολόγο, τον θεραπευτή του
ΟΚΑΝΑ που παρέχει υποκατάσταση, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο και
να πάµε να σώσουµε ζωές. Έτσι δεν θα επιβεβαιώσουµε την βαθειά αίσθηση που έχουν οι ίδιοι οι
χρήστες και το φωνάζουν σε κάθε ευκαιρία: µας θεωρούν σκουπίδια και αν πεθάνουµε, η
κοινωνία λέει: ένα σκουπίδι λιγότερο.

 ∆εν µπορούµε να συζητάµε για νέα φάρµακα στην ηπατίτιδα που µιλούν για θεραπεία σε 3
µήνες και αυτά να µην είναι προσβάσιµα στον πληθυσµό των χρηστών λόγω του υψηλού τους

κόστους, παρά να αναγκάζεται η επιστηµονική κοινότητα να βάζει µπροστά τον παράγοντα
οικονοµία και να κάνει προτεραιοποιήσεις σε ανθρώπους που βρίσκονται λίγο πριν την κίρρωση
ήπατος ή να έχουν ήδη φτάσει στο σηµείο της κίρρωσης. Το κράτος οφείλει να διαπραγµατευθεί
µε τη φαρµακοβιοµηχανία, να θέσει µεν προτεραιότητες αλλά µε το βλέµµα σε όλο τον
πληθυσµό, να θέσει ένα πιο σωστό πλαίσιο αποζηµίωσης και να ρίξει τις τιµές, που πράγµατι
είναι αδικαιολόγητες όσο κι αν η βιοµηχανία φαρµάκου µιλά για τεράστια ποσά που δαπανώνται
στην έρευνα. Ίσως είναι λίγος ο κόσµος που γνωρίζει ότι σε αυτή την περιβόητη έρευνα και
ανάπτυξη ρίχνει σοβαρά κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα κράτη. Οι διαπραγµατεύσεις
οφείλουν να είναι διαφανείς διαδικασίες. Τόσο οι ενώσεις ασθενών όσο και η κοινωνία των
πολιτών οφείλει να είναι παρούσα στις διαπραγµατεύσεις και να συνεισφέρει µε ιδέες που θα
στοχεύουν σε καλύτερη και συνολικότερη κάλυψη, ειδικά σε πληθυσµούς που αυτό θα τους
δώσει δύναµη να κάνουν ένα βήµα που για τους περισσότερους από εµάς µπορεί (αν και
λανθασµένα) να είναι δεδοµένο: το δικαίωµα στη ζωή την επόµενη µέρα.

Σας ευχαριστώ.

