
Οργάνωση: Υπό την αιγίδα:Συνδιοργάνωση:

Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
2015



ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015

Στις 16 Ιουνίου του 2015 ο ΣΑΗΕ «Προμηθέας» μαζί με το Εργαστήριo Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ια-
τρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Ηπατίτι-
δα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα, 2015». Μέσω της διεξαγωγής πέντε στρογγυλών τραπεζιών 
με εισηγήσεις από καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές μας δόθηκε η ευκαιρία να εξάγουμε 
πολύτιμα συμπεράσματα για το κρίσιμο θέμα της ηπατίτιδας C και της χρήσης ναρκωτικών στην Ελ-
λάδα. 

To πρώτο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα: Δεδομένα 
και Εκτιμήσεις» συντόνισαν οι κ. Α. Νεγκής και κ. Γ. Ν. Νταλέκος και περιελάμβανε εισηγήσεις από την 
κ. Β. Σύψα, τον κ. Α. Φωτίου, την κ. Μ. Μουδάτσου, τον κ. Β. Καφετζόπουλο, τον κ. Β. Γκιτάκο, τον κ. 
Α. Χατζάκη και τον κ. Γ. Καλαμίτση. Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Θεραπεία Χρόνιας Ηπα-
τίτιδας C σε ΧΕΝ: η Σημασία της για τον Ασθενή και τη Δημόσια Υγεία» συντόνισαν οι κ. Ι. Κοσκίνας 
και κ. Β. Σύψα με ομιλίες από την κ. Ε. Πετρουλάκη, τον κ. Γ. Παπαθεοδωρίδη, τον κ. P. Vickerman. 
Ο συντονισμός του τρίτου στρογγυλού τραπεζιου με τίτλο «Φραγμοί στη Χορήγηση Θεραπείας σε ΧΕΝ» 
έγινε από την κ. Γ. Τουλούμη και τον κ. Κ. Σουλιώτη και οι εισηγήσεις των ομιλιών πραγματοποιήθη-
καν από την κ. Ε. Κοκκίνη, την κ. Ο. Αναγνώστου και την κ. Χ. Κανή. Το τέταρτο στρογγυλό τραπέζι με 
τίτλο «Μείωση της Βλάβης σε ΧΕΝ: H Ευρωπαϊκή Εμπειρία» συντόνισε ο κ. Ν. Δέδες και περιελάμβανε 
ομιλίες από τους κ. E. Schatz, κ. J. P. Kools και κ. Α. Αποστόλου. Τέλος ο συντονισμός της συζήτησης 
του πέμπτου στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο «Πρόληψη στους ΧΕΝ: Τι Πρέπει να Γίνει;» έγινε από τον 
κ. Β. Βενιζέλο και κ. Δ. Παρασκευή. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν οι κ. Ι. Περτετσόγλου, Μ. Κλώκα, 
Ν. Δέδες, Δ. Βαλαχάς και Γ. Καλαμίτσης.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως με τη σειρά των στρογγυλών 
τραπεζιών:

1.Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα: 
Δεδομένα και Εκτιμήσεις

H κ. Β. Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή EΚΠΑ, 
παρουσίασε στοιχεία για την κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την ηπατίτιδα C και τη χρήση ναρ-
κωτικών. Σύμφωνα με την κ. Β. Σύψα, στην Ελλάδα σήμερα ζουν περίπου 130.000-160.000 άτομα με 
χρόνια ηπατίτιδα C (HCV) ενώ κάθε χρόνο εκτιμάται ότι υπάρχουν 3.700 νέες μολύνσεις. Η Ελλάδα εί-
ναι μία από τις χώρες στις οποίες ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων 
ναρκωτικών (ΧΕΝ) παρουσίασε αύξηση το διάστημα 2005-2010, και σαφώς έχει λάβει χαρακτήρα επι-
δημίας. Παρά το γεγονός ότι οι ΧΕΝ με χρόνια Hπατίτιδα C είναι κατά κανόνα νεότερης ηλικίας και σε 
πρωιμότερα στάδια ίνωσης σε σχέση με ασθενείς που μολύνθηκαν πριν από το 1990 από μετάγγιση, 
η συλλοίμωξη με HIV επιταχύνει την εξέλιξη της ίνωσης. Συμπερασματικά, στα επόμενα χρόνια, ένα 
σημαντικό φορτίο νοσηρότητας θα σχετίζεται με τη μόλυνση μέσω ενδοφλέβιας χρήσης και η ανάγκη 
για πρόληψη και θεραπεία στον πληθυσμό των ΧΕΝ είναι επιτακτική.

Στη συνέχεια, ο κ. Α. Φωτίου, Υπεύθυνος Τομέα Επιδημιολογίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), αναφέρθηκε εκτενώς στα επιδημιολογικά χαρακτηρι-
στικά των ΧΕΝ και στις παρεμβάσεις για τη μείωση της βλάβης στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων που 
προκύπτουν από το υλικό που αποστέλλουν ετησίως στο ΕΚΤΕΠΝ οι επίσημοι φορείς για τα ναρκωτικά. 
Ο αριθμός των χρηστών οπιούχων ουσιών στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ 14.158 και 18.530 (τελευ-
ταία εκτίμηση 2013), με περίπου το 1/3 αυτών να έχουν κάνει πρόσφατη ενέσιμη χρήση. Αναφορικά 
με τους ΧΕΝ που αιτούνται ετησίως θεραπεία για την εξάρτηση από ουσίες στα προγράμματα των 
επίσημων φορέων, αυξάνεται διαχρονικά η μέση ηλικία, καθώς και το ποσοστό εκείνων που είναι 
άνεργοι, μετανάστες και άστεγοι. Μειώνεται ωστόσο διαχρονικά το ποσοστό των ΧΕΝ που αναφέρουν 
ότι κάνουν ενέσιμη χρήση υψηλού κινδύνου (συχνή χρήση, ενέσιμη χρήση, κοινή χρήση). Επίσης, ο 
επιπολασμός της Hπατίτιδας C (Anti-HCV+) στους ΧΕΝ που προσεγγίζουν τις υπηρεσίες των επίσημων 
φορέων για τα ναρκωτικά κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 70%, το οποίο είναι υψηλότερο στην Αθή-
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να, με αυξητική διαχρονική τάση, κατατάσσοντας την χώρα μας υψηλά στην κατάταξη σε σύγκριση 
με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, υψηλότερα επίπεδα επιπολασμού της ηπατίτιδας C 
παρατηρούνται στις γυναίκες ΧΕΝ συγκριτικά με τους άνδρες και στους ΧΕΝ με ιστορικό φυλάκισης 
συγκριτικά με του υπόλοιπους. 
Σχετικά με τα προγράμματα μείωσης της βλάβης, παρατηρήθηκε το 2014 ανακοπή στην αυξητική 
τάση που είχε καταγραφεί από το 2012 στον αριθμό των προγραμμάτων, με συνέπεια αφενός τη μεί-
ωση του αριθμού συρίγγων που διανέμονται, αφετέρου τη μη περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ΧΕΝ 
που εισέρχονται ετησίως στις θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 
(ΟΚΑΝΑ). Η παραπάνω παρατήρηση τονίζει την επιτακτική ανάγκη για αύξηση της κάλυψης των προ-
γραμμάτων μείωσης της βλάβης.

Ακολούθως, η κ. Μ. Μουδάτσου, Δικαστική Ψυχολόγος Διευθύντρια Θεσμικών και Κάθετων Χρημα-
τοδοτήσεων της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS εισηγήθηκε το θέμα «Φυλακές, ΧΕΝ και Ηπατίτιδα C» εστιάζοντας 
περισσότερο στα καταστήματα κράτησης υπό το πρίσμα της εμπειρίας της PRAKSIS. Στην παρέμβαση 
αυτή στις φυλακές, η οποία ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2013 και μέχρι τις 15 Ιουνίου, έχουν συμ-
μετάσχει 97 κρατούμενοι άνδρες με ομαδικές και ατομικές συναντήσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής 
στήριξης και συμβουλευτικής. Τα άτομα αυτά ήταν χρήστες, οροθετικοί και σχεδόν όλοι με ηπατίτιδα. 
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου παρακολουθούνται 50 κρατούμενοι οροθετικοί με συλ-
λοίμωξη με ηπατίτιδα C - οι περισσότεροι πρώην χρήστες.

Κατά την ομιλία της κ. Μουδάτσου τονίστηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΧΕΝ. Χαρακτηριστι-
κά είναι τα προβλήματα στέγασης, οι πολύ μεγάλες αναμονές για την υπηρεσία ασύλου, το κόστος 
στα ΚΕΠΑ που δεν είναι εφικτό για όσους δεν έχουν βιβλιάριο απορίας και το οποίο αν δεν πληρωθεί 
αυτόματα σταματά η διαδικασία κ.α. Αναφορικά με θέματα υγείας οι ΧΕΝ αποτελούν μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Τα θέματα αυτά είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν δεδομένου 
ότι οι περισσότεροι από τους ΧΕΝ δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και άρα η πρόσβαση τους στις 
Δημόσιες Δομές Υγείας είναι πολύ δύσκολη εκτός των άλλων προβλημάτων (σωματικών, ψυχολογικών, 
συνηθειών και συμπεριφοράς).

Επιπρόσθετα, έγινε μνεία στη ανάγκη να ξεπεραστεί η δυσκολία σύνδεσης των φορέων απεξάρτησης 
με τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) βάσει του δεδομένου ότι είναι απίθανο να συμμορφωθεί 
κάποιος στην θεραπεία για HIV ή ηπατίτιδες χωρίς να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απεξάρτησης. Το 
παραπάνω στοιχείο συνδυάζεται με την ανάγκη να ξεπεραστεί το εμπόδιο των δομών στέγασης εφό-
σον μεγάλος αριθμός από τους ΧΕΝ είναι παράλληλα και άστεγοι και οι δομές που υπάρχουν είναι 
στην ουσία ανύπαρκτες. Βάσει αυτής της εμπειρίας τέθηκε το εύλογο ερώτημα αν υπάρχει δυνατότητα 
αλλαγής και τροποποίησης των δεδομένων που όχι μόνο δε βοηθούν αλλά αντίθετα προκαλούν την 
υποτροπή. Τέλος, ως προς τη διαδικασία ελέγχου για νοσήματα όταν μπαίνει ο κρατούμενος στη φυ-
λακή τονίστηκε από την κ. Μουδάτσου ότι δεν υπάρχει εκτός αν το ζητήσει ο ίδιος. Συμπερασματικά, 
είναι σημαντικό να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία ελέγχου κατά την είσοδο του στις φυλακές.

2.Θεραπεία Χρόνιας Ηπατίτιδας C σε ΧΕΝ: 
Η Σημασία της για τον Ασθενή και τη Δημόσια Υγεία

Ο κ. Γ. Παπαθεοδωρίδης, Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής 
Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», με την ομιλία του επισήμανε ότι το 2014 άλλαξαν εντυ-
πωσιακά οι δυνατότητες θεραπείας της ηπατίτιδας C μέσω της κυκλοφορίας νέων αντιικών φαρμάκων 
που είναι ιδιαίτερα ασφαλή και πολύ αποτελεσματικά. Τα νέα αυτά φάρμακα κυρίως δίνονται σε 
συνδυασμούς χωρίς τα προηγούμενα φάρμακα της ιντερφερόνης και της ριμπαβιρίνης προσφέροντας 
δυνατότητες εκρίζωσης του ιού της Hπατίτιδας C σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. Πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα αυτών των νέων φαρμάκων είναι ότι πρακτικά δεν έχουν αντενδείξεις ούτε σοβαρές πα-
ρενέργειες και μπορούν να χορηγηθούν ακόμη και σε ασθενείς με πολύ προχωρημένη ηπατική νόσο. 
Συνεπώς, μπορούμε πλέον να εκριζώσουμε τον ιό και να θεραπεύσουμε τη χρόνια ηπατίτιδα C σχεδόν 
σε όλους τους ασθενείς. 
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Ο κύριος περιορισμός της ευρείας χρήσης των νέων φαρμάκων είναι το υψηλό κόστος, και γι’ αυτό 
κάθε χώρα προσπαθεί να βρει τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής. Στην Ελλάδα, τα νέα φάρμακα-σχή-
ματα εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μόνο σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο. Η θεραπεία με 
τα νέα φάρμακα βελτιώνει εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής των ασθενών με κίρρωση από Hπατίτιδα C 
και καταδεικνύει τη σημαντικότητα διεύρυνσης της χορήγσης τουλάχιστον και σε ασθενείς με σοβαρή 
ίνωση.
Στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C σε XEN η εμπειρία του ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με την κ. Ε. 
Πετρουλάκη, Παθολόγο Μονάδων ΟΚΑΝΑ, αφορά στο μοντέλο της διεπιστημονικής προσέγγισης και 
της στενής συνεργασίας των ιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας και των Ηπατολογικών Κέ-
ντρων των Γενικών Νοσοκομείων. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι που παρακολουθούν το πρόγραμμα 
των Μονάδων Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ έχουν τη δυνατότητα να λά-
βουν τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C και να την ολοκληρώσουν επιτυγχάνοντας παρατεταμένη 
ιολογική ανταπόκριση (SVR) και περιορισμό των σοβαρών επιπτώσεων της νόσου μακροπρόθεσμα. 
Ωστόσο απαραίτητη κρίνεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών με σκοπό τόσο την αύξηση της έντα-
ξης των ΧΕΝ στα προγράμματα υποκατάστασης όσο και της πρόσβασης στην θεραπεία της ηπατίτιδας  
C.

Ως προς την πρόληψη της μετάδοσης της χρόνιας ηπατίτιδας C μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων ου-
σιών ο  κ. P. Vickerman, Professor in Infectious Disease Modelling, University of Bristol & Social and 
Mathemati¬cal Epidemiology Group London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, 
UK, επεσήμανε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τα προγράμματα ανταλλαγής ή διανομής συρίγγων [Needle 
and Syringe Program (NSP)] και τα προγράμματα υποκατάστασης με οπιοειδή [Opium Substitution 
Therapy (OST)] θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην πρόληψη της χρόνιας ηπατίτιδας 
C μόνο μέσω υψηλών ποσοστών κάλυψης και παραμονής των ΧΕΝ σε αυτά. Τα μαθηματικά μοντέλα 
καταδεικνύουν ότι σε πληθυσμό με επιπολασμό χρόνιας ηπατίτιδας C της τάξης του 40%,  η λήψη θε-
ραπείας από ένα σχετικά μικρό αριθμό χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (40 ανά 1000 ΧΕΝ κάθε 
χρόνο) θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση περίπου 60% του επιπολασμού στη δεκαετία. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον κ. Vickerman η κλιμάκωση της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας 
C σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προγραμμάτων ανταλλαγής και διανομής συρίγγων και υπο-
κατάστασης με οπιοειδή (NSP και OST) για την αντιμετώπιση επαναμόλυνσης θα μπορούσε να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του επιπολασμού της χρόνιας ηπατίτιδας C μεταξύ των ΧΕΝ.

3. Φραγμοί στη Χορήγηση Θεραπείας σε ΧΕΝ

Στη συνέχεια η κ. Ε. Κοκκίνη, Πρόεδρος Συλλόγου Θεραπευομένων Ο.ΚΑ.ΝΑ., προσέγγισε το ζήτημα 
των φραγμών στη χορήγηση θεραπείας σε ΧΕΝ από τη μεριά του ασθενούς. Με την παρουσίαση της 
υπόθεσης ενός σουηδικού ντοκυμαντέρ  για την ηπατίτιδα C με τον εύστοχο τίτλο ‘Η κρυμμένη και 
ξεχασμένη μάστιγα’ πέρασε στη δική της εμπειρία επικοινωνώντας ότι στα χρόνια της χρήσης της, ο 
ιός της ηπατίτιδας C ήταν τόσο διαδεδομένος που «δε μας τρόμαζε». Τα νούμερα επιβεβαιώνουν πως 
πραγματικά, η ηπατίτιδα C είναι η νόσος των χρηστών. Ως αποτέλεσμα των στοιχείων αυτών τέθηκαν 
τα εύλογα ερωτήματα: «Μα γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δε μάθαμε τίποτα αυτήν και τους κινδύνους της; 
Γιατί δεν υπήρξε καμιά εκπαίδευση, καμιά πρακτική μείωσης της βλάβης, καμιά πληροφορία για τη 
μετάδοση αλλά και τη θεραπεία;». Διαπίστωσε ότι, με την κατάλληλη ενημέρωση,  θα  μπορούσαν να 
έχουν αποφύγει την επαφή με τον ιό ολόκληρες γενιές χρηστών.

Σύμφωνα με την κ. Κοκκίνη, το συμπέρασμα είναι πως η πρόληψη υπήρξε μηδενική στο παρελθόν. 
Σήμερα, σταδιακά και με την πρωτοβουλία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πολύ μεγαλύτερη ενη-
μέρωση έχει φτάσει στους φορείς του ιού αλλά και στους γιατρούς που συχνά «στιγμάτιζαν» τους ασθε-
νείς. Ωστόσο οι φήμες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ‘παραδοσιακής’ θεραπείας τους αποτρέπουν 
από το να προχωρήσουν σε αυτή.
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Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως η λοίμωξη, χωρίς θεραπεία, είναι θανατηφό-
ρα και το μήνυμα να φτάσει σε κάθε μεριά της γης γιατί αφορά τους πάντες, χρήστες και μη. «Η ασθέ-
νεια δε γνωρίζει σύνορα, εύκολα περνάει από τον μικρόκοσμό μας στον κόσμο ολόκληρο» ανέφερε 
χαρακτηριστικά η ομιλήτρια.

Συνοπτικά, το κίνημα των χρηστών με τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να διδάξει πολλά γι αυτή 
τη μάστιγα που επιτέλους πήρε τις διαστάσεις που όφειλε κι η πρόληψη να ενισχυθεί με κάθε δυνατό 
τρόπο.

Στη συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στη χορήγηση της θεραπείας για την ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ η 
οποία εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο χορήγησης θεραπείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Συγκεκριμένα, η χορήγηση θεραπείας σε ΧΕΝ, όπως αναφέρει η κ. Ο. Αναγνώστου, Παθολόγος Μο-
νάδων Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ – Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι σημαντικό να ακολουθεί 
σταδιακά την πορεία της διάγνωσης, της σταδιοποίησης, της θεραπείας και της επαναπαρακολούθη-
σης.

Ο γιατρός, από τη μεριά του καλείται να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη φύση της ασθένειας, το προφίλ 
των ΧΕΝ ως ασθενείς (χαοτικός τρόπος ζωής, ψυχιατρική συνοσηρότητα, τον υποτροπιάζοντα χαρα-
κτήρα της εξάρτησης κ.α.), το σύστημα υγείας  που περιλαμβάνει την κακή οργάνωση θεραπείας 
εξάρτησης, την ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη, το φόρτο εργασίας του υγειονομικού προσωπικού και 
ενδεχομένως το στιγματισμό, τη μη εξοικείωση με την εξάρτηση και την ανησυχία για τις αλληλεπιδρά-
σεις που συμβαίνουν στη ζωή των ΧΕΝ.

Οι ΧΕΝ με χρόνια ηπατίτιδα C φαίνεται να χάνονται στο μονοπάτι της γενικότερης περίθαλψης διότι 
δεν τους είναι ξεκάθαρα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν συνδυαστικά με τα εμπόδια που 
συναντούν στο σύστημα υγείας αλλά και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να λάβουν 
θεραπεία όπως το να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, χρήματα, στέγη, χρόνο και στήριξη από το περι-
βάλλον τους.

Επομένως, το ταξίδι του ασθενούς μέσα στο σύστημα υγείας, με βάση τα στοιχεία από την ομιλία της 
κ. Αναγνώστου, είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι, τονίζεται το περίπλοκο της διαδικασίας από τη 
διάγνωση της ηπατίτιδας C μέχρι και την ολοκλήρωση της θεραπείας. Για τον παραπάνω λόγο ένας 
πολύ μικρός αριθμός από τους ΧΕΝ με ηπατίτιδα C λαμβάνει ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σχήμα.

Τα καλά νέα είναι ότι οι νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, πολύ 
λιγότερες παρενέργειες, λαμβάνονται από το στόμα και απαιτούν μικρότερο χρόνο θεραπείας.

Από την άλλη, βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο στην οποία οι νέες θεραπείες για την ηπατί-
τιδα C υπάρχουν αλλά δεν είναι διαθέσιμες για τη συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημένων εντός 
και εκτός προγραμμάτων. Οι φραγμοί που υπάρχουν φαίνεται να τίθενται από το σύστημα υγείας όχι 
από τους γιατρούς λόγω κόστους και ασφάλισης. Εν τέλει εγείρονται ερωτήματα, για την πληθυσμιακή 
ομάδα των ΧΕΝ: μήπως τους τιμωρούμε επειδή «προκάλεσαν» οι ίδιοι την ασθένεια τους, επειδή κά-
νουν χρήση ουσιών ή επειδή έχουν ψυχιατρικά προβλήματα;

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρουσίαση της κ. Αναγνώστου παρουσιάστηκαν πρόσφατες έρευνες 
για τους ΧΕΝ, σύμφωνα με τις οποίες το μεγάλο ποσοστό του 72% των ΧΕΝ στην Ευρώπη δεν έλαβε 
θεραπεία αν και είχαν διαγνωστεί θετικοί στην ηπατίτιδα C [HCVRNA (+)]. Επίσης, σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις ουσιών κατάχρησης και αντιικής θεραπείας διαπιστώνεται οτι η χρήση ηρωίνης δεν 
μειώνει την ανταπόκριση και τη συμμόρφωση του ασθενούς σε αντίθεση με την κατάχρηση αλκοόλ η 
οποία επιδεινώνει τη θεραπεία και την αποτελεσματικότητα της.
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Η κ. Χ. Κανή, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη Tμήματος Φαρμακευτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Φαρμάκου 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσέγγισε το θέμα υπό το πρίσμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικα-
σία που ακολουθείται για την έγκριση των νέων φαρμάκων για την ηπατίτιδα C και στις σχετιζόμενες 
δυσκολίες. Η αποζημίωση των νέων φαρμάκων για την ηπατίτιδα C πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ένα αποδοτικό σύστημα υγείας σύμφωνα με την κ. Χ. Κανή, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η πρό-
σβαση στις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας αλλά παράλληλα παρέχεται οικονομική προστασία για να 
προληφθεί η ένδεια των πόρων για την αντιμετώπισης της ασθένειας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφή κριτήρια για το πως ορίζεται η καινοτομία και 
η προστιθέμενη αξία ενός προϊόντος στη θεραπευτική αξία. Εν συνεχεία, είναι σημαντικό να οργα-
νωθούν δραστηριότητες που θα επιτρέψουν την βέλτιστη είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά και οι 
οποίες χρονικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως δραστηριότητες πριν, κατά και μετά την κυκλοφο-
ρία ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι τα απευθείας δρώντα αντιϊκά 
φάρμακα για την ηπατίτιδα C αποτελούν πρόκληση για τα μέχρι τώρα μοντέλα αποζημίωσης εξαιτίας 
της υψηλής αποτελεσματικότητας τους αλλά ταυτόχρονα και της τιμής που δεν είναι προσιτή για τα 
περισσότερα συστήματα υγείας. 

Στα επόμενα βήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη χορήγηση των νέων φαρμάκων στη θεραπεία της 
ηπατίτιδας C, όπως αναπτύχθηκε από τη Χ. Κανή, οριοθετούνται η άμεση ανάπτυξη του διαπραγ-
ματευτικού μηχανισμού, ο καθορισμός ποσού αποζημίωσης ανά ασθενή, ο επαναπροσδιορισμός με 
βάση τον όγκο, η ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων αποζημίωσης ανάλογα με τον πληθυσμό-στόχο, η 
εισαγωγή περισσότερων ασθενών σε θεραπεία και η εξέλιξη του μητρώου.

4.Ηπατίτιδα C και Μείωση της Βλάβης σε ΧΕΝ: 
H Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Η ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με την ηπατίτιδα C και τη μείωση της βλάβης σε ΧΕΝ στην Ευρώ-
πη αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία και διεκδίκηση σε αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα 
με έρευνες και δραστηριότητες  που διεξήχθησαν υπό το πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Hepatitis C and Drug Use Initiative» παρουσιάστηκε ένα σημαντικό κενό στην παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας για ΧΕΝ όπως ανέφερε ο κ. Ε. Schatz, από το HCV Initiative/Correlation Network. Μέσα 
από παραδείγματα αποτελεσματικών παρεμβάσεων τονίστηκε η σημασία της συμμετοχής των ΧΕΝ και 
των κοινωνικών τους δικτύων στην πρόληψη της ηπατίτιδας C και στις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, 
ώστε να καταπολεμηθεί το στίγμα του “ΧΕΝ εγκληματία” που αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια 
στην πρόσβαση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C.

Επίσης, o κ. J. P. Kools, από τον οργανισμό Harm Reduction International, παρουσίασε τις νεότερες 
εξελίξεις στις υπηρεσίες της μείωσης της βλάβης στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή 
προγραμμάτων ανταλλαγής ή διανομής συρίγγων και θεραπείας με υποκατάσταση οπιοειδών στην 
κοινότητα αλλά και σε φυλακές Στην ομιλία του κ. Kools, δόθηκαν πληροφορίες για τον επιπολασμό 
της HCV και του HIV σε ΧΕΝ, σχετικά με την υπερδοσολογία, την αναπτυξιακή πολιτική, τις εξελίξεις 
της κοινωνίας των πολιτών και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση για τη μείωση 
της βλάβης. Μέσω αυτών των πληροφοριών περιγράφονται οι βασικές προκλήσεις για την αντιμετώ-
πιση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με τα ναρκωτικά και τις επιβλαβείς τους συνέπειες 
(συμπεριλαμβανομένης της HCV) στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναφέρονται δύο βασικοί τομείς για 
περαιτέρω εστίαση και ανάπτυξη. Αρχικά, αναφέρεται η ανάγκη για πιο ισχυρή επένδυση σε προ-
γράμματα μείωσης βλάβης στην Ευρώπη και η αναθεώρηση των παγκόσμιων συστημάτων πολιτικής 
για τα ναρκωτικά. Επίσης τονίζεται από τον κ. Kools η σημασία της προσοχής στο βασικό ρόλο που 
έχουν οι τοπικές οργανώσεις για την εθνική και την τοπική κοινωνία, οι οποίες μάχονται υπέρ αυτών 
των απαιτούμενων αλλαγών.
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Ο κ. Α. Αποστόλου, Διευθυντής της Μ.Κ.Ο. ΔΙΟΓΕΝΗΣ, αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς πολιτι-
κής για τα ναρκωτικά σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της βλάβης και την επίσημη 
αναγνώριση τους από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.  Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες παγκοσμίως έχουν 
συμπεριλάβει επίσημα στην εθνική στρατηγική και νομοθεσία τους για τα ναρκωτικά τη μείωση της 
βλάβης αναδεικνύοντας έτσι τη σημαντικότητά της. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το 
έγκλημα αναφέρει σε πρόσφατη δημοσίευσή του ότι «οι διεθνείς συνθήκες δεν είναι αντίθετες προς τις 
στρατηγικές μείωσης της βλάβης. Η προστασία της υγείας των χρηστών ναρκωτικών και η προσφορά 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα για όσους δεν είναι έτοιμοι, δεν επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν σε θεραπευτικές παρεμβάσεις ή έχουν υποτροπιάσει μετά τη θεραπεία, αποτελεί ουσιαστική 
δέσμευση για κάθε κράτος μέλος». Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) μπορούν να συμβάλλουν 
καθοριστικά στην νομοθετική κατοχύρωση της μείωσης της βλάβης με την επιμονή τους, τα τεκμηριω-
μένα δεδομένα και την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους.

5. Πρόληψη στους ΧΕΝ: Τι Πρέπει να Γίνει;

Η κ. Μ. Κλώκα, Yπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της ΜΚΟ Praksis, παρουσίασε μία σειρά προ-
τάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης στο χώρο της μείωσης της βλάβης και της πρόληψης της 
ηπατίτιδας C στην ομάδα των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών (ΧΕΝ). Σύμφωνα με την κ. Μ. Κλώκα στην 
παρούσα χρονική περίοδο των περιορισμένων οικονομικών πόρων για τη χώρα μας είναι επιτακτική 
η ανάγκη για τη σωστή χρήση των ήδη υπαρχόντων πόρων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση 
συντονισμού των επίσημων φορέων για τα ναρκωτικά ώστε να περιοριστεί η αλληλοεπικάλυψη προ-
γραμμάτων και δράσεων, να διευρυνθεί το πεδίο ενεργειών και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητά 
τους συνολικά. 

Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της μαζικής εξέτασης για ηπατίτιδα C στο γενικό αλλά και σε ειδικούς 
πληθυσμούς λόγω ανησυχίας για τη δυνατότητα χορήγησης θεραπείας σε περίπτωση που βρεθούν θε-
τικά αποτελέσματα ειδικά σε ανθρώπους ανασφάλιστους ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα 
μας. Το θέμα της απουσίας δυνατότητας εξέτασης και κατ’ επέκταση της θεραπείας των φυλακισμένων 
επίσης αναφέρθηκε, γιατί σε συνέχεια της εύρεσης θετικών αποτελεσμάτων δεν υπάρχουν οι ανάλογοι 
πόροι για να ξεκινήσουν θεραπεία. Επιπρόσθετα, η πολύ περιορισμένη πρόσβαση του γενικού και των 
ειδικών πληθυσμών στα νέα φάρμακα για την ηπατίτιδα C συζητήθηκε εκτενώς με τον προβληματισμό 
να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ κράτους και φαρμακοβιομηχανίας προκειμένου να 
τεθεί ένα πλαίσιο αποζημίωσης και να μειωθούν οι υψηλές τιμές.

Στη συνέχεια ο κ. Ι. Περτετσόγλου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο 
Δρόμο του ΚΕΘΕΑ, εστίασε στην καθημερινότητα των ΧΕΝ όπως τη βιώνουν οι επαγγελματίες στην 
πρώτη γραμμή των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην συνολική ανοχή 
σχετικά με τους χώρους συνάθροισης χρηστών με αποτέλεσμα να γίνονται μετατοπίσεις στους χώρους 
αυτούς, που είναι κυρίως χώροι χρήσης και διακίνησης. Το φαινόμενο αυτών των χώρων «δεν το 
διαχειριζόμαστε παρά μόνο ανασταλτικά», επισήμανε ο κ. Περτετσόγλου, επιτρέποντας την ενίσχυση 
της χρήσης και της διατήρησης των «πιατσών» κάτι που βλάπτει τους χρήστες αλλά και τους πολίτες. 
Επεξηγηματικά, είναι επιβαρυντικό το φαινόμενο αυτό γιατί εκεί γίνεται διακίνηση αλλά και μετάδοση 
της ηπατίτιδας  C  και του HIV,  μέσω ανταλλαγής χρησιμοποιημένων συνέργων χρήσης.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αυτό το φαινόμενο είναι κυρίως κατασταλτικά μέσω παρέμβασης της 
αστυνομίας και μεταφοράς των χρηστών σε κέντρα κράτησης. Σαν προληπτικό μέτρο θέτει ο κ Περ-
τετσόγλου τον από κοινού συντονισμό όσων δραστηριοποιούνται σε δράσεις μείωσης της βλάβης στο 
δρόμο ώστε να δοθεί έμφαση σε πολλά προβλήματα ξεχωριστά, όπως η αναχαίτιση της αύξησης του 
επιπολασμού της HCV και του HIV αλλά και η πρόσβαση στη θεραπεία είτε αυτή αφορά στη χορήγηση 
υποκατάστατων οπιοειδών, είτε στην απεξάρτηση στα λεγόμενα στεγνά προγράμματα, είτε στη νοσο-
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κομειακή περίθαλψη. Ως πυρήνας του προβλήματος αναφέρεται το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές 
δεν είναι άμεσα προσβάσιμες στους χρήστες. Ως το επόμενο σημαντικό βήμα, αναδεικνύεται η ενίσχυ-
ση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές τις υπηρεσίες ώστε να προσεγγίζουν πιο συστηματικά τις 
δράσεις και τις παρεμβάσεις από μόνοι τους.

Η κ. Ο. Αναγνώστου υπό από το πρίσμα της συγκεκριμένης περιόδου που επικρατεί στην Ελλάδα και 
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έθεσε το ζήτημα επιδείνωσης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 
με αποτέλεσμα την αύξηση του επιπολασμού του HIV και της HCV ανάμεσα στους ΧΕΝ. Επεξηγημα-
τικά, η δυσκολία στη διανομή συρίγγων μας απομακρύνει απο τον αριθμό συρίγγων που πρέπει να 
δίνεται ανά χρήστη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όχι μόνο συρίγγων αλλά και 
όλου του πακέτου με σύνεργα ασφαλούς χρήσης, προς αναχαίτιση της μετάδοσης και τελικά της αύ-
ξησης του επιπολασμού της ηπατίτιδας C.

Ο κ. Ν. Δέδες, Πρόεδρος Σύλλογου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», με τη σειρά του εστίασε στην 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην ανάγκη να υπάρξει μελλοντικά μία στρατηγική 
συμμαχία μεταξύ ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ, ώστε να διεκδικηθούν από κοινού προγράμματα υποστήριξης 
των ΧΕΝ. Ο κ. Δέδες εξέφρασε την ανησυχία του για τις νέες μολύνσεις της ηπατίτιδας C λόγω του 
μικρού αριθμού συρίγγων που μοιράστηκαν αυτό το χρόνο αλλά και για τις εξαιρετικά μειωμένες 
υπηρεσίες για τους χρήστες ουσιών που διαμένουν εκτός Αθηνών. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα να 
μην περιμένουμε συντονισμό των φορέων από το ΚΕΕΛΠΝΟ, να ξεπεραστούν οι λίστες αναμονής για 
τα προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, να αυξηθούν οι διαθέσιμες καθαρές σύριγγες αλλά και 
να συνεργαστούν οι MKO, οι φορείς, οι ακαδημαϊκοί και οι εκπρόσωποι των ασθενών ώστε να ξανα-
φέρουν στην ατζέντα όλα τα παραπάνω συμφωνηθέντα.

Τέλος, ο κ. Δ. Βαλαχάς, Πρόεδρος Σύλλογου Θεραπευόμενων ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδος «Σίσυφος», με 
την ομιλία του έδωσε έμφαση στις δύο εστίες από τις οποίες ξεκινά ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C 
στους ΧΕΝ, δηλαδή στις «πιάτσες» και στις φυλακές. Σχετικά με τις «πιάτσες» τονίστηκε η ανάγκη για 
διανομή συρίγγων και του πακέτου με σύνεργα ασφαλούς χρήσης, γενικότερα μέσω των δήμων με 
σκοπό την πρόληψη της ηπατίτιδας C, καθώς και η ένταξη των XEN στην αγορά εργασίας αναφέρο-
ντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Σχετικά με τις φυλακές, όπου μεγάλος αριθμός κρατουμένων κάνει ενδοφλέβια χρήση ουσιών και 
συχνά χρησιμοποιεί την ίδια σύριγγα, είναι σημαντικό να υλοποιηθούν τα εξής:

•	 Πρόγραμμα	χορήγησης	υποκατάστατων	οπιοειδών	με	Μονάδες	Φαρμακευτικής	
 Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στις φυλακές
•	 Εντατικοποίηση	της	εξέτασης	για	ηπατίτιδα	C	κατά	την	είσοδο	αλλά	και	την	έξοδο	από	τις
 φυλακές και δημιουργία ατομικού φακέλου υγείας με το αρχείο των εξετάσεων και των 
 θεραπειών.
•	 Κίνητρα	αποφυλάκισης	στους	ανθρώπους	που	είναι	εξαρτημένοι	από	ναρκωτικά	μέσω	της			
 παρακολούθησης προγραμμάτων απεξάρτησης

Η ημερίδα πέτυχε το βασικό της στόχο, αναδεικνύοντας το πολυσύνθετο ζήτημα της ηπατίτιδας C και 
της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θέ-
τοντας εύστοχους προβληματισμούς για περαιτέρω βήματα προς τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας ως προς την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς. 
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Με την υποστήριξη:


