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Οι ιογενείς ηπατίτιδες και
ειδικότερα η Ηπατίτιδα C
HCV αποτελούν σοβαρό

πρόβλημα δημόσιας υγείας με υψηλό
ποσοστό νοσηρότητας και μείζονες

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Στην Ελλόδα κατ εκτίμηση 75.000
80.000 ότομα νοσούν από HCV ενώ
ετησίως καταγράφονται περίπου
3.700 νέες λοιμώΣεις κυρίως μεταΕύ
ομόδων υψηλού κινδύνου όπως οι
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
KEN και οι διαβιούντες σε κλειστές

δομές π.χ σωφρονιστικό καταστήματα

Στα σωφρονιστικό καταστήματα της
χώρας διαβιούν 13.000 ότομα έκτων
οποίων 3.000 περίπου εκτίουν ποινές
για αδικήματα σχετιζόμενα με τα
ναρκωτικό Η συχνότητα της HCV
στους ΧΕΝ κυμαίνεται μεταξύ 50
80 ενώ στους κρατουμένους υπολογίζεται

στο 35 Ο επιπολασμός
της HCV στους εγκλείστους εΣαρτό
ται από τα αίτια φυλάκισης Από τα
ελόχιστα επιδημιολογικά δεδομένα
προκύπτει ότι το 10%-15 των κρατουμένων

είναι θετικοί στην HCV

Ομαχία κατά
της Ηπατίτιδας C

Η HCV είναι ιάσιμη σε ποσοστό
υψηλότερο του 95 χόρη σε ένα
απλό και ασφαλές θεραπευτικό
πρωτόκολλο Δυστυχώς όμως η
πρόσβαση των κρατουμένων στο
Σύστημα Υγείας είναι δύσκολη ενώ
οι προβληματικές συνθήκες υγιεινής
και ο συνωστισμός στα σωφρονιστικά

καταστήματα ευνοούν τη διασπορά

της νόσου
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του
Ηπατος ΕΕΜΗ σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Ασθενών Ηπατος Ελλάδος

Προμηθέας και το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη υλοποιούν
το πρόγραμμα €μαχία Κύριος
σκοπός του είναι να μειωθεί το φορτίο

των χρόνιων ηπατιτίδων Β και C
αλλό και της λοίμωξης HIV στα σωφρονιστικό

καταστήματα ώστε να
επιτευχθεί μακροπρόθεσμα n εξάλειψη

στους ειδικούς αυτούς πληθυσμούς

Η Ομαχία εστιάζει στην αύΕηση
του προσυμπτωματικού ελέγχου για
τις ιογενείς ηπατίτιδες στην καταγραφή

του επιπολασμού τους καθώς
και του ιού HIV στα σωφρονιστικά
καταστήματα στην εκπαίδευση
ενημέρωση του προσωπικού και των
κρατουμένων στην ιατρική παρακολούθηση

των εγκλείστων κιρρωτικών
ασθενών και στη διασύνδεση των
σωφρονιστικών καταστημάτων με
Ηπατολογικά Ιατρεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας

Το πρόγραμμα
διάρκειας 12 μηνών
περιλαμβάνει τρία στάδια

α Επίσκεψη στο σωφρονιστικό κατάστημα

για παρουσίαση του προγράμματος

στο προσωπικό και τους

Ομαχία
για την

εξάλειψη της
Ηπατίτιδας C
στις φυλακές

Ιάσιμη είναι η Ηπατίτιδα Cxàpn om καινστομεε
Θεραπείεχ που είναι διαθέσιμεβ στη χώρα uas
Ωστόσο παρά τη δέσμευση ms Ελλάδας va

συνδράμει στον στόχο του Παγκόσμιου
Οργανισμοί Υγείας ΠΟΥ για την εδάλειψη ms

Ηπατίτιδας C éa>s το 2030 η προσπάθεια συναντά
πολλά εμπόδια

μαχία

κρατουμένους ανώνυμη δήλωση
συμμετοχής των ενδιαφερομένων και
εν συνεχεία υποβολή σε τεστ ταχείας

διάγνωσης
β Επαναληπτική επίσκεψη ηπατο
λόγου νοσηλευτή/τριας και επικουρικού

προσωπικού του Προμηθέα
για λήψη ιατρικού ιστορικού από τους
κρατούμενους που είναι θετικοί στις
ιογενείς ηπατίτιδες και αιμοληψία
για περαιτέρω έλεγχο πλήρης αιμο
τολογικός και βιοχημικός έλεγχος
HBVDNA HCVRNA HCV γονότυπος
δείκτες ηπατίτιδος Β αντι-δ και
ελαστογραφία ήπατος Επίσης σύνδεση

των HIV-Θετικών κρατουμένων
μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του
καταστήματος με Μονόδα Ειδικών
ΛοιμώΣεων
γ Επίσκεψη της ιατρικής ομάδας για
έναρΣη της αντι-ιικής Θεραπείας με
συνδρομή του προσωπικού του

σωφρονιστικού καταστήματος για
εΣασφόλιση της συνταγογρόφησης
των φαρμάκων σε συνεννόηση με
τα τοπικά φαρμακεία ΕΟΙΤΥΥ εντός
της δομής
Καθ όλη τη διόρκεια της θεραπείας
της HCV υπάρχει διαρκής επικοινωνία

του ηπατολόγου με το προσωπικό
του σωφρονιστικού καταστήματος

Για τους HCV ασθενείς που
θα ολοκληρώσουν την αγωγή προβλέπεται

και τέταρτη επίσκεψη 12

εβδομάδες μετά το πέρας της θεραπείας

για έλεγχο ανταπόκρισης με
νέα αιμοληψία

Γεμάτος αγκάθια
ο δρόμος προς την ίαση

Η £μαχία είναι ένα φιλόδοδο και
ρεαλιστικό πρόγραμμα λέει στο
ΘΕΜΑ ο κ Σπήλιος Μανωλακό

nouXos πρόεδρος της ΕΕΜΗ και
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και οι πρώτες

ενδείξεις είναι ελπιδοφόρες Το

πρόγραμμα άρχισε από δύο μεγάλα
σε όγκο και αριθμό κρατουμένων
καταστήματα της Aäpioas και των
Τρικάλων Διαπιστώσαμε ότι 1 στους
4 κρατουμένους πάσχει από χρόνια
Ηπατίτιδα C Β η HIV

Τα σωφρονιστικά καταστήματα
αποτελούν σημεία με ιδανικές συνθήκες

για παρεμβάσεις δημόσιας
υγείας με στόχο την αντιμετώπιση
και εδάλειψη λοιμωδών νοσημάτων
όπως οι ιογενείς ηπατίτιδες ή/και ο
HIV Ωστόσο τόσο το υγειονομικό
προσωπικό όσο και οι έγκλειστοι
αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια
αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη γενικότερα προσθέτει

ο κ Γιώργος Καλάμι ions
πρόεδρος του Προμηθέα
Και εΣηγεί ότι η απουσία νομιμοποιητικών

εγγράφων δυσκολεύει την
έκδοση ΑΜΚΑ χωρίς το οποίο δεν
είναι δυνατή η πρόσβαση σε φαρμακευτική

αγωγή Αυτό είναι ένα από
τα βασικότερα εμπόδια που συναντάμε

στην προσπάθεια για
έγκαιρη διάγνωση και θερα
πεία της HCVστους κρατου¬
μένους Ενδεικτικά περίπου
το 25 των ωφελουμένων
του προγράμματος στο
κατάστημα της Λάρισας

ελλείψει ΑΜΚΑ δεν είχε
δυνατότητα πρόσβασης σε

διαγνωστικές εξετάσεις και
φαρμακευτική αγωγή Στο ίδιο

κατάστημα το ποσοστό αποχής των
κρατουμένων από τις εδετάσεις άγ
γιδε το 60 φοβούμενοι το στίγμα
και την περιθωριοποίηση
Οι κρατούμενοι με ιογενείς ηπατίτιδες

και HIV αποκλείονται από τη
δυνατότητα εργασίας εντός των
καταστημάτων κρότησης στερούμενοι

έτσι την ευκαιρία ελάφρυνσης
της ποινής τους ενώ n έλλειψη
ψηφιοποίησης ιατρικών δεδομένων
συμβάλλει αρνητικά στην ομαλή
πρόοδο του κρατουμένου προς τη
θεραπεία του με αποτέλεσμα την
πλήρη αποκοπή της διασύνδεσής
του σε περίπτωση μεταγωγής σε
όλλο κατάστημα κρότησης
Η πανδημία ήρθε να προσθέσει ένα
ακόμη εμπόδιο στη Ομαχία καθώς
ο ρυθμός εύρεσης ασθενών μειώθηκε

αισθητά τόσο λόγω του φόβου διασποράς

του κορωνοϊού αλλά και της εναρμόνισης

μας στις οδηγίες της Πολιτείας
λέει ο κ Μανωλακόπουλος

Και καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι
ο ιός της ηπατίτιδας C μπορεί να

οδηγήσει αργά αλλά σταθερά σε
κίρρωση επιπλοκές και καρκίνο
Είναι όμως ο μοναδικός που με την
κατάλληλη θεραπεία μπορεί να ιαθεί
σχεδόν με 100 επιτυχία Επιβάλλεται

λοιπόν η ιατρική κοινότητα
οι πολίτες και η Πολιτεία να συνδράμουμε

στην επίτευδη του στόχου του
ΠΟΥ για εδάλειψη της Ηπατίτιδας C
έως το 2030
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