∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ HIV/
HIV/AIDS
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2015 η ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
των Ελλήνων συνεδρίασε υπό την προεδρία του κ. Νίκου Μανιού µε µοναδικό θέµα
ζητήµατα HIV/AIDS. Πρόκειται για ένα αίτηµα ετών της κοινωνίας των πολιτών που
τελικώς πραγµατοποιήθηκε: να ανοίξει στοχευµένα και συντονισµένα ο διάλογος για
την αντιµετώπιση του ιού αλλά και για την προστασία των ανθρώπων που ζουν µε
HIV/AIDS εντός του Κοινοβουλίου.
Στις αρχικές τοποθετήσεις τους, τόσο ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός όσο
και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας, κ. Γιάννης Μπασκόζος εξήγησαν το
ενδιαφέρον του Υπουργείου για την επίλυση των προβληµάτων που έχουν
δηµιουργηθεί στα δηµόσια νοσοκοµεία αναφορικά µε τις ελλείψεις φαρµάκων. Μας
ανακοίνωσαν τόσο την άµεση απελευθέρωση κονδυλίων για την κάλυψη των
ελλείψεων όσο και τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου εντός του Υπουργείου Υγείας
που θα έχει ως στόχο να ειδοποιείται έγκαιρα για τυχόν προβλέψεις ελλείψεων
αντιρετροϊκών για να µπορεί να δρα έγκαιρα.
∆εσµεύθηκαν επίσης να δηµιουργήσουν µια επιτροπή που θα εξετάσει το ζήτηµα
της παροχής Προφύλαξης πριν την Έκθεση (PrEP) σε ευάλωτες στον HIV οµάδες
(πρόσφατο είναι το παράδειγµα της Γαλλίας που νοµοθέτησε για τη δωρεάν παροχή
PrEP), καθώς και να εισηγηθούν την κατάργηση του ΦΠΑ στα προφυλακτικά. Μέσα
στις σκέψεις τους είναι η επεξεργασία Εθνικής Στρατηγικής για το HIV/AIDS και η
επανεργοποίηση της επιτροπής που είχε συστήσει το Υπουργείο για την
αντιµετώπιση της επιδηµίας στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στο
κέντρο της Αθήνας, µε πιθανή µάλιστα διεύρυνσή της για ζητήµατα HIV/AIDS.
Στην ανησυχία όλων για το πώς θα καλυφθούν οικονοµικά τόσο οι νέες διαγνώσεις
ανά έτος όσο και οι έως τώρα διαγνωσθέντες, ενόψει των νέων διεθνών
κατευθυντήριων οδηγιών του Π.Ο.Υ. αλλά και των αντίστοιχων της EACS (που
εξηγούν επιστηµονικά τα οφέλη της παροχής θεραπείας µε τη διάγνωση) το
Υπουργείο Υγείας δεσµεύθηκε να συστήσει άµεσα την επιτροπή διαπραγµάτευσης
φαρµάκων υψηλού κόστους.
Καλεσµένοι φορείς της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν το ΚΕΕΛΠΝΟ, η
ΕΕΜΑΑ, η ΕΣ∆Υ, ο ∆ήµος Αθηναίων και η κοινωνία των πολιτών (PRAKSIS, ΚΕΝΤΡΟ
ΖΩΗΣ, ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ) καθώς και ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Κέντρο Ζωής και
Praksis ευχαριστήσαµε την Επιτροπή αλλά και το Υπουργείο Υγείας για τις
πρωτοβουλίες και τις ανακοινώσεις που θεωρούµε ότι βρίσκονται στη σωστή
κατεύθυνση και τοποθετηθήκαµε στη συνέχεια στα εξής βασικά σηµεία:
α) πιστώσαµε στο Υπουργείο Υγείας την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 39α

β) ενισχύσαµε την πρωτοβουλία της διαπραγµάτευσης των τιµών µε την
φαρµακοβιοµηχανία (καθώς αναµένεται να τεθούν σε αγωγή περίπου 4000 άτοµα
ακόµα, οπότε είναι ευκαιρία να ξαναµπούν υπό συζήτηση όλα τα δεδοµένα
(αριθµός διαγνώσεων, προϋπολογισµός για το φάρµακο, τιµές, είδη και κατηγορίες
φαρµάκων)
γ) ενισχύσαµε την πρωτοβουλία δηµιουργίας Παρατηρηρίου ροής αντιρετροϊκών
στο Υπουργείο Υγείας
δ) ζητήσαµε την παροχή αντιρετροϊκής αγωγής σε όλους τους οροθετικούς
ανεξαρτήτως καθεστώτος διαµονής (ανασφάλιστοι µετανάστες, µετανάστες χωρίς
νοµιµοποιητικά έγγραφα)
ε) ζητήσαµε να εισαχθούν προφυλακτικά στις φυλακές ως αρχικό βήµα πρόληψης,
αλλά και να σταµατήσει η τακτική της «γκετοποίησης» των οροθετικών
κρατουµένων σε ειδικές πτέρυγες, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Κέντρων
Κράτησης (πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία
µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)
στ) ζητήσαµε σεβασµό και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµενων στις
βεβαιώσεις ΚΕΠΑ για παράδειγµα να αναγράφεται η πάθηση ως "χρόνια
αιµατολογική νόσος" (πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει το Υπουργείο Υγείας σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας)

Σε δευτερολογία µας ζητήσαµε οι όποιοι έλεγχοι για HIV, ιογενείς ηπατίτιδες και
άλλα ΣΜΝ να προσφέρονται στις προσφυγικές ροές και όχι να επιβάλλονται.
Υπενθυµίσαµε ότι αν πανευρωπαϊκά ένα 31% των διαγνώσεων είναι αλλοδαπής
προέλευσης, περισσότερο από 50% εξ αυτών φαίνεται να έχουν κολλήσει τον HIV
στην Ευρώπη. Ζητήσαµε από το Υπουργείο Υγείας να εκπροσωπείται η χώρα κάθε
έξι µήνες στο Think Tank µε την Κοµισιόν, τους Οργανισµούς και την κοινωνία των
πολιτών καθώς τα τελευταία εξάµηνα δεν υπάρχει εκπροσώπηση (κι αυτό είναι
σηµαντικό αν επιθυµούµε να πιέσουµε την Ε.Ε. να υιοθετήσει και εκείνη µε τη σειρά
της ένα Σχέδιο ∆ράσης καθώς το παρόν λήγει το 2016).
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