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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε 
και δραστηριοποιείται από το 2012, αποτελώντας τον πρώτο σύλ-
λογο ασθενών με νόσους του ήπατος στη χώρα.  

Από την πρώτη μέρα, βασικός σκοπός του Προμηθέα παραμένει 
η γεφύρωση του μεγάλου κοινωνικό-οικονομικού χάσματος με-
ταξύ ευάλωτων ομάδων, αλλά και γενικού πληθυσμού με το Σύ-
στημα Υγείας. Τούτο λαμβάνει χώρα, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα 
πολυμορφικών δράσεων, πάντοτε με βασικό γνώμονα τον ασθε-
νή και τις ανάγκες του. 
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Παρά το γεγονός ότι την τελευταία διετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, ιδιαίτερα στο επίπεδο της έγκαιρης διάγνωσης, εντούτοις οι ιογενείς Ηπα-
τίτιδες εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Το γεγονός 
αυτό, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την ήδη χαραγμένη στρατηγική από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, η οποία και επιτάσσει την πλήρη εξάλειψη των ιογενών Ηπατιτίδων 
έως το 2030. 

Σε παγκόσμια κλίμακα, υπολογίζεται 
πως 325 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
με ιογενείς Ηπατίτιδες, οι οποίες σε 
καθημερινή βάση στερούν τη ζωή σε 
πάνω από 4.000 ασθενείς.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι 
άνθρωποι που ζουν με χρόνια ιογενή 
Ηπατίτιδα C ανέρχονται σε 100.000 
και με ιογενή Ηπατίτιδα B σε 200.000, 
αριθμοί που θα πρέπει να μειωθούν 
άμεσα αν επιθυμούμε να είμαστε 
πιστοί στο ραντεβού του 2030. 

Από την πρώτη μέρα ίδρυσής του, το 2012, βασικός σκοπός του Προμηθέα παραμένει 
πάντοτε η γεφύρωση του μεγάλου κοινωνικό-οικονομικού χάσματος μεταξύ ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού και του Συστήματος Υγείας. Ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν με-
γάλα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στο πιο ιερό δημόσιο αγαθό, την 
υγεία. Η ηθική μας υποχρέωση, είναι να μην αφήνουμε ούτε ένα πίσω, ούτε ένα απο-
κλεισμένο από την πρόσβασή του στην εξέταση και τη θεραπεία. Μονάχα με αυτό το 
σκεπτικό θα φτάσουμε στον απώτερο στόχο μας, ο οποίος αποτελεί και στρατηγική του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και που αφορά την εξάλειψη των ιογενών Ηπατιτίδων 
έως το 2030. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ B & C 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Με τον ασθενή πάντοτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, οι δράσεις του Προμηθέα επικεντρώ-
νονται στους εξής τομείς: 

Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων των πασχόντων  
Εκπροσωπούμε, συνηγορούμε και πολλές φορές παρεμβαίνουμε υπέρ των ασθενών 
όταν κρίνουμε πως θεμελιώδη δικαιώματά τους καταπατώνται και δεν εφαρμόζονται, 
ασκώντας πολιτικές πιέσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η πρόσβαση όλων των ασθε-
νών στο πιο ιερό δημόσιο αγαθό, την Υγεία, αποτελεί για εμάς θεμελιώδη αρχή ενός 
σωστά δομημένου δημοκρατικού πολιτεύματος.
 
Ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού 
και ευάλωτων ομάδων 
Η ευαισθητοποίηση και ενδελεχής πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού και των ευά-
λωτων περιθωριοποιημένων ομάδων γύρω από τις νόσους του ήπατος, αποτελούσε πά-
ντοτε ένα εξίσου βασικό πυλώνα του Συλλόγου. Μέσα από ενημερωτικές εκστρατείες, 
προγράμματα, ημερίδες και συλλογικές δράσεις, υπογραμμίζουμε συνεχώς το καίριο 
μήνυμα της πρόληψης μέσα από την έγκαιρη εξέταση και την επαρκή πληροφόρηση. 

Πληροφόρηση και συμβουλευτική 
Βρισκόμαστε πάντοτε κοντά στον ασθενή, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από τη διά-
γνωση μέχρι και τη θεραπεία (patient journey), παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση 
για την καλύτερη διασύνδεσή του με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και ψυχολογική 
υποστήριξη σε εκείνον και τα συγγενικά του πρόσωπα. 

Εξάλειψη του στίγματος 
Κομμάτι μιας επιτυχημένης αντιμετώπισης των ιογενών Ηπατιτίδων, δεν θα μπορούσε 
να μην αποτελεί η διαρκής και εμπεριστατωμένη προσπάθεια εξάλειψης του στίγμα-
τος και των διακρίσεων που βιώνουν οι ασθενείς, ιδίως αν ανήκουν σε ευάλωτες πληθυ-
σμιακές ομάδες. Στιγματισμός που μπορεί να λάβει χώρα σε οικογενειακό, φιλικό ή και 
επαγγελματικό περιβάλλον. 

Ενδυνάμωση πολιτικών μείωσης της βλάβης
Με πυξίδα μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση για όλους, προάγουμε 
και εστιάζουμε σε πολιτικές μείωσης της βλάβης, αναφορικά με τη χρήση ενδοφλέβιων 
ή ψυχοδραστικών ουσιών. 

‘Oραμά μας, παραμένει πάντοτε ένας 
κόσμος χωρίς Ηπατίτιδες.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 
Διετής Απολογισμός Δράσεων 2019-2020
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Το 2020 αναμφίβολα θα αποτελέσει μια χρονιά που θα παραμείνει ανεξίτηλη στις μνή-
μες όλων μας. Μια πρωτοφανής πανδημία, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον καθέ-
να, ήρθε να αφήσει το στίγμα της στον τρόπο που επικοινωνούμε, διεκδικούμε, ακόμα 
και που σκεφτόμαστε. Στην πολύ δύσκολη και άκρως απαιτητική εξίσωση του 2020, 
κληθήκαμε συνάμα να προστατέψουμε τους ασθενείς που ζουν με νόσους του ήπατος 
απέναντι στον COVID-19, προασπίζοντας παράλληλα τα δικαιώματά τους. Παρόλες τις 
πρωτόγνωρες  συνθήκες που ήρθαμε αντιμέτωποι, η πυξίδα του Προμηθέα κατάφε-
ρε να παραμένει σταθερή. Εργαζόμενοι και εθελοντές, επιδεικνύοντας αυταπάρνηση, 
σπάνιο θάρρος και αυξημένο αίσθημα ευθύνης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή υλοποι-
ώντας  παρεμβάσεις στους πιο ευάλωτους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώ-
πους μας. 

Με γνώμονα το σεβασμό και την ανθρώπινη αντιμετώπιση των ευάλωτων πληθυσμών, 
μεταβλητές που δοκιμάστηκαν δυσάρεστα κατά την έναρξη της πανδημίας, διοργανώ-
σαμε ενημερωτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ανασυντάξαμε τις υπηρεσίες υγεί-
ας μας και εντατικοποιήσαμε τις επιτόπιες δράσεις μας στο δρόμο και στα σωφρονιστι-
κά καταστήματα.  

Προτεραιότητά μας παραμένει η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών, η πρόληψη και η 
ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας. Επενδύουμε στη διαρκή  παροχή 
ενημέρωσης-πληροφόρησης καθώς οι ασθενείς που ζουν με νόσους του ήπατος στην 
συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν ασυμπτωματικοί και αδιάγνωστοι. Παράλ-
ληλα, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για μια ασθενοκεντρική προσέγγιση, για ένα δημο-
κρατικότερο σύστημα υγείας, για ένα σύστημα με αρχή και τέλος τον ασθενή.

Σε αυτό το διετή απολογισμό, μοιραζόμαστε μαζί σας όλες αυτές τις καθημερινές μας 
προσπάθειες προς τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων ασθενών με νόσους του 
ήπατος και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Ευχαριστώ από καρδιάς, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των 
μελών μας, όλους τους εθελοντές και τους εργαζόμενους που τόσο μόχθησαν, ώστε ο 
Προμηθέας πάντα να αποτελεί την ασπίδα του ασθενούς.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Γιώργος Καλαμίτσης 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος 
Ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Μ.Κ.Ο που 
έχουν ως επίκεντρο τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τόσο σε θέματα δημόσιας υγεί-
ας αλλά και εξαρτήσεων, με προσήλωση πάντα στον άνθρωπο. Είναι ιδρυτικό μέλος 
και πρόεδρος του Συλλόγου «Προμηθέας» από το 2012 και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουρ-
γείου Υγείας από το 2017. Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και 
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την εκρίζωση της ιογενούς ηπατίτιδας 
C στην Ελλάδα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διετής Απολογισμός Δράσεων 2019-2020

Νίκος Δέδες, Αντιπρόεδρος 
Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου «Προμηθέας» και Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετι-
κών Ελλάδας «Θετική Φωνή». Επίσης, είναι Πρόεδρος του οργανισμού European 
AIDS Τreatment Group (EATG) και πρώην συντονιστής στην Επιτροπή Ασθενών και 
Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Στέλιος Αγαπητός, Μέλος 
Εκπαιδευτικός – Ψυχοθεραπευτής, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου με εμπειρία σε μη 
κερδοσκοπικά σωματεία που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και έχουν σκοπό να 
προάγουν θέματα υγείας, προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξης ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων.

Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, Γραμματέας 
Αρχιτέκτονας μηχανικός με πολυετή εθελοντική εμπειρία σε μη κυβερνητικά σωμα-
τεία που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Αχιλλέας Αγαπητός, Ταμίας 
Ψυχοθεραπευτής με πολυετή εμπειρία στο χώρο των θεραπευτικών προγραμμά-
των στην Ελλάδα για τις εξαρτήσεις και με παράλληλη ενεργή συμμετοχή σε Μ.Κ.Ο 
που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τα παιδιά. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου «Προ-
μηθέας» μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
Γιάννης Πεταλίδης
Υπεύθυνος Ανεύρεσης Πόρων, MSc in Business and Economics

Ζώης Ζούτσος
Υπεύθυνος Γραφείου και Οικονομικής Διαχείρισης, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Βασίλης Γράβαρης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Πολιτικός Επιστήμονας, MA Communication

Πασχάλης Βαβελίδης
Συντονιστής Προγραμμάτων Πεδίου, Ψυχοθεραπευτής 

Κωνσταντίνα Μαρία Κωνσταντίνου
Συντονίστρια Προγραμμάτων, Κοινωνιολόγος στο Πρόγραμμα «Αριστοτέλης», 
Κοινωνική Ερευνήτρια, MA Criminology

Ελένη Δαμάσκου
Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης, MA Communication of Development  
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Χρονοδιάγραμμα 
2019/2020



2012 – 2020
8 Χρόνια 
Μαζί 

Κλείσαμε τα 8 και το γιορτάσαμε! Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» 
συμπλήρωσε φέτος 8 όμορφα και ζεστά χρόνια λειτουργίας, πάντοτε με πυξίδα όσους 
στερούνται φωνής και δικαιωμάτων στην Ελλάδα του σήμερα.

Σαν ένα μικρό δείγμα μιας μεγάλης ευγνωμοσύνης, ο ΣΑΗΕ «Προμηθέας» οργάνωσε την 
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του, ευχαριστήρια εκδήλωση με προσκεκλη-
μένους τους δημοσιογράφους και φίλους του Συλλόγου, προκειμένου να τους πει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για την ανεκτίμητη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, καταφέραμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και 
να δραστηριοποιήσουμε μεγάλο μέρος τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο και της πο-
λιτικής ηγεσίας, επιτυγχάνοντας σε μεγάλο βαθμό έμπρακτα και απτά αποτελέσματα 
υπέρ του αδυνάτου. 
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Διετής Απολογισμός Δράσεων 2019-2020

Εκτός από τους θερμούς υποστηρικτές μας, τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς, 
βασικοί συνοδοιπόροι μας σε αυτή την προσπάθεια, δεν ήταν άλλοι από τους αγαπη-
μένους μας δημοσιογράφους. Εκείνοι ήταν που με τις σημαντικές τους δημοσιεύσεις και 
την προβολή του Συλλόγου μας, έκαναν τον Προμηθέα να σταθεί από την αρχή στα πό-
δια του, δίνοντας σάρκα και οστά στο όραμά μας. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γ. Καλαμίτσης, απηύθυνε ευχαριστήριο χαιρετισμό, με το 
όμορφο σουαρέ να ολοκληρώνεται με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στις μελλοντικές μας αναμνήσεις λοιπόν ! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

’Ολα τα προγράμματα και οι δράσεις του Προμηθέα, είναι πλήρως 
εναρμονισμένα βάσει των καίριων αναγκών των ασθενών που ζουν με 
ηπατικά νοσήματα, γενικού και ειδικού πληθυσμού, και υλοποιούνται 
βάσει αυτών. Η χαρτογράφηση των αναγκών προκύπτει μέσα από με-
λέτες, συνέδρια και προγράμματα του Συλλόγου, καθώς και από τις 
τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας. Τη διετία 2019/2020 υλοποι-
ήσαμε με επιτυχία τα παρακάτω προγράμματα: 



Αξίζω να γνωρίζω σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το ήπαρ μου. Με αυτή τη φράση, πριν 
από περίπου 5 χρόνια ξεκινήσαμε την υλοποίηση πανελλαδικού προγράμματος παρο-
χής δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας ήπατος.

Το πανελλαδικό πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας ήπατος με τίτλο «Αξίζω 
να Γνωρίζω» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με ηπατολογικά κέντρα και 
ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε στην ανά-
γκη των ανθρώπων που ζουν με νόσους του ήπατος για ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ια-
τρικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η εξέταση ελαστογραφίας ήπατος δεν καλύπτεται από τα δημό-
σια ασφαλιστικά ταμεία, ενώ το μηχάνημα διεξαγωγής ελαστογραφίας του ήπατος 
(fibroscan), διατίθεται σε ελάχιστες ηπατολογικές κλινικές της χώρας. Επίσης, η συγκε-
κριμένη εξέταση αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης στη θεραπεία για αρκετά ηπατικά 
νοσήματα.

Από την έναρξη της δράσης μέχρι και σήμερα, το πιστοποιημένο προσωπικό του ΣΑΗΕ 
«Προμηθέας» έχει επισκεφθεί ηπατολογικές κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, 
Κρήτη, Κέρκυρα, Βόλο, Βέροια, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ιωάννινα, Σαμοθράκη, Λέ-
σβο, Σάμο, Χίο και Λήμνο, με δυνατότητα είτε επανάληψης των επισκέψεων αυτών είτε 
εκ νέου επισκέψεων και σε άλλες πόλεις.

Από την έναρξη του προγράμματος, τον Απρίλιο 
του 2016, μέχρι και σήμερα, πραγματοποιήσαμε 
συνολικά 13.059 εξετάσεις σε αστικά κέντρα και 
ακριτικά νησιά της Ελλάδας. 

Ευχαριστούμε θερμά την ELPEN και την Aegean Airlines για τη γενικότερη υποστήριξη 
του προγράμματος.

Αξίζω να Γνωρίζω 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019-2020

Ηπατίτιδα C: 691 
Ηπατίτιδα B: 548
Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του 
‘Ηπατος: 252
Αυτοάνοσα Νοσήματα του ‘Ηπατος 
(PBC, PSC, AIH): 389
Αλκοολική Ηπατίτιδα: 77
‘Αλλη νόσος του ήπατος: 198
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Από το Μάρτιο του 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» συνεχίζει 
να υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία το ολιστικό πρόγραμμα διάγνωσης και διασύνδεσης σε 
θεραπεία αμιγώς για έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα με τίτλο «Access4All», 
με την επιστημονική επιμέλεια της Ελ ληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος, βασίστηκε στο γεγονός ότι η πρόσβαση των κρατου-
μένων σε υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά εμπόδια. Παράλληλα, ο πλη-
θυσμός των ατόμων που έχουν ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών 
υπέρ – εκπροσωπείται στα σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ αποτελεί πληθυσμό με 
πολύ υψηλό επιπολασμό της Ηπατίτιδας C. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον των καταστη-
μάτων κράτησης λόγω συμπεριφορών των κρατουμένων, δυνητικά ευνοεί τη μετάδοση 
της Ηπατίτιδας C με συνέπεια τη συνέχιση της διασποράς της νόσου στην κοινότητα και 
μετά την αποφυλάκιση.

Με την αρχή να πραγματοποιείται στο κατάστημα των Διαβατών, σε συνεργασία με τη 
Δ’ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, οι δράσεις του 
Προμηθέα τη τελευταία διετία, έχουν επεκταθεί σε σειρά σωφρονιστικών καταστημά-
των σε όλη τη χώρα.

ACCESS 4-ALL  |  C-MAXIA
Προγράμματα πρόληψης και 
διασύνδεσης σε σωφρονιστικά 
καταστήματα
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Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2019-2020, επισκεφθήκαμε τα καταστήματα των Δια-
βατών, Νιγρίτας, Κασσάνδρας, Αλικαρνασσού και Δομοκού, πραγματοποιώντας και δια-
γιγνώσκοντας τα ακόλουθα: 

1.872 Screenings 
323 άτομα ζουν με Ηπατίτιδα C
25 άτομα ζουν με Ηπατίτιδα Β 
4 άτομα ζουν με HIV 
125 άτομα διασυνδέθηκαν επιτυχώς 
με τη θεραπεία τους 

Στην ίδια λογική, πραγματοποιούμε από τις αρχές του 2020, αντίστοιχο ολιστικό πρό-
γραμμα πρόληψης, διάγνωσης και διασύνδεσης σε σωφρονιστικά καταστήματα με την 
ονομασία C-MAXIA. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την επιστημονική επιμέλεια της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αντε-
γκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περιλαμβάνοντας τα 
καταστήματα της Λάρισας και των Τρικάλων. Μέχρι και σήμερα, δεδομένης και της δια-
κοπής του προγράμματος από την πανδημία, έχουν υλοποιηθεί και διαγνωστεί με επι-
τυχία τα εξής: 

849 Screenings 
78 άτομα ζουν με Ηπατίτιδα C
19 άτομα ζουν με Ηπατίτιδα Β 
13 άτομα ζουν με HIV 
45 άτομα διασυνδέθηκαν επιτυχώς με τη θεραπεία 
τους
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
HCV – HIV 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νο-
σημάτων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ο Σύλλογος 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», υλοποίησαν επιτυχώς το δεύτερο κύκλο του 
ολιστικού προγράμματος εξάλειψης ιογενών Ηπατιτίδων B & C και HIV, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
HCV / HIV».

Τα τελευταία χρόνια, η ενδοφλέβια χρήση ναρκω-
τικών ουσιών αποτελεί τον κυριότερο τρόπο με-
τάδοσης της Ηπατίτιδας C (HCV). Οι Χρήστες Εν-
δοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) είναι η κύρια ομάδα 
κινδύνου στην Ελλάδα, εξαιτίας της κοινής χρή-
σης συνέργων. Στην Αθήνα εκτιμάται ότι υπάρχουν 
8.800 ΧΕΝ, ένας πληθυσμός με δυσανάλογο φορ-
τίο HIV λοίμωξης και Ηπατίτιδας C παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα, που έφερε την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, αποτέλεσε συνέχεια του 
βραβευμένου προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που υλοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ σε συ-
νεργασία με τον ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα, ως απάντηση στην επιδημία του HIV στους ΧΕΝ, 
την περίοδο 2012 – 2013.

Στόχος του προγράμματος αποτέλεσε και πάλι ο περιορισμός της μετάδοσης της Ηπα-
τίτιδας C και του HIV αλλά και η αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης σε φροντίδα 
/ θεραπεία για τους ΧΕΝ της Αθήνας.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λιοσίων 1 της Πλα-
τείας Βάθης, δόθηκε η δυνατότητα στους ωφελούμενους του προγράμματος να πραγ-
ματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για την έναρξη της θεραπείας τους, συ-
μπεριλαμβανομένης και της ελαστογραφίας ήπατος. 

Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στην ατομική συμβουλευτική, ενώ δημιουργήθηκε ένα 
δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους παραπέμπονταν απευθείας οι 
ασθενείς.

Μέσα από το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV & HIV», δημιουργήθηκε ένα σημείο ανα-
φοράς για τους ΧΕΝ, όπου σε φιλικό περιβάλλον αίρονται εμπόδια πρόσβασης σε κα-
τάλληλες θεραπείες, προάγεται η πρόληψη και διευκολύνεται η ζωή των ασθενών.
 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Ερευνητική Ομάδα

Κύριοι ερευνητές
Β. Σύψα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
A. Χατζάκης Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Co-Chair του Hepatitis B and C Pu
blic Policy Association
Γ. Παπαθεοδωρίδης
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο
Γ. Καλαμίτσης Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας»

Ερευνητική ομάδα
Δ. Παρασκευής Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Ψυχογυιού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ. Δαΐκος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής

Οι συνολικές επισκέψεις στο πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
HCV-HIV» την περίοδο 2019 – 2020 ήταν 625

N
 =

 317
1

Φύλο
‘Ανδρες

Γυναίκες
264 (83.3%)

56 (16.7%)

Εθνικότητα
Ελληνική

‘Αλλη
256 (81.8%)

57 (18.2%)

‘Αστεγοι (τώρα) 
Ναι

Οχι
79 (25.2%)

234 (74.8%)

Ενεργοί χρήστες
Ναι

Οχι
188 (60.1%)

125 (39.9%)

Ενταγμένοι σε πρόγραμμα υποκατάστασης (τώρα)
Ναι

Οχι
79 (25.3%)

233 (74.7%)

Επιπολασμός HCV
Ναι

Οχι
228 (72.2%)

88 (27.8%)

Επιπολασμός HBV
Ναι

Οχι
11 (3.5%)

305 (96.5%)

Επιπολασμός HIV
Ναι

Οχι
42 (13.3%)

274 (86.7%)
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Από το 2019, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Σύλλο-
γος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», το Εργαστήριο Υγιεινής   και   Επιδημιολο-
γίας   της  Ιατρικής   Σχολής   του   Εθνικού   και   Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων 
Νοσημάτων προχώρησαν στην έναρξη αντίστοιχου ολιστικού προγράμματος για την 
αναχαίτιση της Ηπατίτιδας C στη Θεσσαλονίκη, υπό την ονομασία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV» που 
υλοποιείται από το 2018 στην Αθήνα και στόχο έχει την ταχεία προσυμπτωματική δι-
άγνωση της HIV/AIDS λοίμωξης, των Ηπατιτίδων B & C, καθώς και των απαραίτητων 
εξετάσεων προκειμένου ο ασθενής να συνδεθεί με την κατάλληλη θεραπεία.

Στην περιοχή ΟΟΣΕ, στην οδό Γιαννιτσών 31, οι ωφελούμενοι του προγράμματος βρί-
σκουν ένα σημείο αναφοράς όπου μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, 
ώστε να συνδεθούν με την κατάλληλη θεραπεία. Όσοι χρήζουν θεραπείας συνδέονται 
με την Δ’ Παθολογική  Κλινική  του  Ιπποκρατείου  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης,  ενώ  
ταυτόχρονα μπορούν να εξεταστούν για HIV λοίμωξη και να διασυνδεθούν με μονάδες 
λοιμώξεων στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Ερευνητική Ομάδα

Κύριοι ερευνητές
Β. Σύψα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
A. Χατζάκης Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Co-Chair του Hepatitis B and C Pu
blic Policy Association
Ι. Γουλής Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γ. Καλαμίτσης Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας»
 

Ερευνητική ομάδα
Δ. Παρασκευής Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ε. Τσιρογιάννη Παθολόγος Δ΄ Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

Οι συνολικές επισκέψεις στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
την περίοδο 2019 – 2020 ήταν 1.191

N
 =

 928
2

Φύλο
‘Ανδρες

Γυναίκες
816 (87.9%)

112 (12.1%)

Εθνικότητα
Ελληνική

‘Αλλη
763 (82.6%)

161 (17.4%)

‘Αστεγοι (τώρα) 
Ναι

Οχι
148 (16.0%)

773 (84.0%)

Ενεργοί χρήστες
Ναι

Οχι
513 (55.5%)

411 (44.5%)

Ενταγμένοι σε πρόγραμμα υποκατάστασης (τώρα)
Ναι

Οχι
196 (21.3%)

725 (78.7%)

Επιπολασμός HCV
Ναι

Οχι
575 (62.0%)

352 (38.0%)

Επιπολασμός HBV
Ναι

Οχι
8 (3.2%)

239 (96.8%)

Επιπολασμός HIV
Ναι

Οχι
54 (5.8%)

873 (94.2%)
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Το Streetwork Project της 
Θετικής Φωνής και Προμηθέα

Το Μάρτιο του 2020, τα δικαιολογημένα μέτρα της Κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ απένα-
ντι στην πανδημία, βρήκαν την πλειοψηφία των συμπολιτών μας στο σπίτι. Ήταν όμως 
πράγματι οι δρόμοι άδειοι; 
 

Για περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως χρήστες 
ψυχοδραστικών ουσιών και αστέγους, η καραντί-
να αποτέλεσε τη χαριστική βολή σε μια ήδη οριακή 
καθημερινότητα, καθώς πλέον οι συνθήκες έγιναν 
ακραίες, με έλλειψη στα στοιχειώδη, όπως τρόφι-
μα και νερό, καθώς και σύνεργα ασφαλέστερης 
χρήσης.

 
Η αρχή μιας ολιστικής αντιμετώπισης έγινε στις 16 Μαρτίου, στα πλαίσια έκτακτου σχε-
δίου ανάγκης προς άστεγους και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών από το Δήμο Αθηναί-
ων και όλες τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο πρόληψης και μείωσης 
της βλάβης ευάλωτων ομάδων, όπως οι Θετική Φωνή και Προμηθέας. Στη συζήτηση 
συμφωνήθηκαν τα κάτωθι: 

▶ Ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού στον ευάλωτο πληθυσμό, μέσω συνε-
χούς ενημέρωσης, ευρείας διανομής υγειονομικού και καθαρού ενέσιμου υλικού 
και πρόσβασης σε υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, σίτισης και φιλοξενίας.

▶ Συνεχιζόμενη υιοθέτηση μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι σύλλογοί μας ανέλαβαν άμεσα δράση και δύο ημέρες μετά, το Streetwork Project 
πραγματοποίησε τις πρώτες του δράσεις εν μέσω καραντίνας. Στις 18 Μαρτίου, σε συ-
νεργασία με το Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ ξεκινήσαμε να υλοποιούμε σειρά επιτό-
πιων παρεμβάσεων στην Αθήνα, διαμοιράζοντας σύνεργα ασφαλέστερης χρήσης, κα-
θώς και υγειονομικό υλικό, με τη δράση να πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα 
(Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή), σε κεντρικές περιοχές όπως Ομόνοια και Πανεπιστη-
μίου. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Σημειώνουμε, πως το Streetwork Project δεν αποτέλεσε δράση εν μέσω πανδημίας, κα-
θώς προϋπήρχε αυτής. Υλοποιείται από το 2013 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους 
συλλόγους «Θετική Φωνή» και «Προμηθέας» και τα προγράμματα «Checkpoint», «Red 
Umbrella Athens» και «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή 
εμπειρία στο πεδίο, καθώς και εθελοντές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, προσεγγίζουν ευάλωτες ομάδες όπως χρήστες ψυχοδρα-
στικών ουσιών (ΧΕΝ), πρόσφυγες, μετανάστες, εργαζόμενα άτομα στο σεξ, άνδρες που 
κάνουν σεξ με άνδρες, καθώς και άστεγους, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης, μείωσης βλάβης και παραπομπής σε 
άλλους φορείς και οργανώσεις. Επίσης, πραγματοποιεί παρεμβάσεις προαγωγής της 
πρόληψης μέσω διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων, προφυλακτικών και συνέργων 
ασφαλέστερης χρήσης για τους ΧΕΝ.
 

Καθώς η καραντίνα εντεινόταν, διαπιστώσαμε ότι η 
διανομή υγειονομικού υλικού, καθώς και συνέργων 
ασφαλέστερης χρήσης κάλυπτε μερικό εύρος των 
αναγκών, με την επισιτιστική ανάγκη να παραμένει 
αναπάντητη. Για το λόγο αυτό, προσαρμόσαμε 
τις δράσεις μας, επεκτείνοντας ωράριο και ημέρες 
λειτουργίας και ξεκινώντας τη δράση σε κεντρικά 
σημεία της Θεσσαλονίκης. 
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Η άμεση ανταπόκριση συλλόγων, φορέων, αλλά και του ιδιωτικού τομέα στα αιτήματα χορη-
γιών που αποστείλαμε ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα συγκε-
ντρώσαμε μεγάλες ποσότητες ποικίλων προϊόντων, δίνοντας μια ανάσα ζωής στους ωφελού-
μενους. 
 
Σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν και από το Δήμο. Στις 22 
Απριλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, με τη συμβολή της Θετικής Φωνής και του Προμηθέα, και 
σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και όλους τους συλλόγους μείωσης της βλάβης, ανα-
κοίνωσε τη λειτουργία του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων Τοξικοεξαρτημένων στο 
κέντρο της Αθήνας. Μια δομή χωρητικότητας 70 ατόμων που παρέχει υπηρεσίες διαμονής, 
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, ενώ δίνει τη δυνατότητα 24ωρης νοσηλευτικής φροντί-
δας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και προγραμμάτων θεραπείας για τον ωφε-
λούμενο. 

Στόχος μας, είναι το Streetwork Project να συνεχίσει να υλοποιεί τις δράσεις του με τον ίδιο ή 
και περισσότερο ζήλο και μετά την πανδημία. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους χορη-
γούς μας, καθώς και τους πολίτες που αγκάλιασαν άμεσα τη δράση μας. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Μέχρι και σήμερα, έχουμε προσφέρει στους ωφελούμενους του προγράμματος τα εξής: 

 

Είμαστε άνθρωποι, 
όταν δεν αφήνουμε 
κανένα πίσω.
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Ο Προμηθέας στο πλευρό των 
κρατουμένων απέναντι στον 
COVID-19 
Στις 4 Μαΐου 2020, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» υλοποίησε 
έκτακτη δράση σε σειρά σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα, με στόχο τη θω-
ράκιση των κρατουμένων απέναντι στον COVID-19, μέσα από τη δωρεά υγειονομικού 
και ενημερωτικού υλικού.

Στο κρίσιμο της συγκυρίας, με τα έκτακτα μέτρα προστασίας των πολιτών, καθώς και 
την τεράστια πίεση που καθημερινά δεχόταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Προμηθέας, 
πάντα με το βλέμμα στραμμένο σε όσους στερούνται φωνής, αλλά και αναγνωρίζοντας 
τη μεγάλη επικινδυνότητα που διατρέχει ένα περιβάλλον κράτησης για περαιτέρω δια-
σπορά του ιού, βρέθηκε ξανά στο πλευρό των κρατουμένων, αλλά και των σωφρονιστι-
κών υπαλλήλων.  

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από έκτακτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με την αδειοδότηση 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με την επιστημονική επιμέλεια δια-
κεκριμένων λοιμωξιολόγων του ΕΚΠΑ στις φυλακές Διαβατών, Νιγρίτας, Τρικάλων, Λά-
ρισας,  Δομοκού,  Χαλκίδας,  Πάτρας,  Αλικαρνασσού,  Χανίων  και  Χίου,  διαμοιράστηκαν 
συνολικά 200 πακέτα γάντια, 60 λίτρα αντισηπτικού υγρού και πάνω από 10.000 ενημε-
ρωτικά φυλλάδια. Τα ενημερωτικά φυλλάδια, που ήταν διαφορετικά για κρατουμένους 
και υπαλλήλους, περιείχαν τα βασικά μέτρα προστασίας απέναντι στον COVID-19, κα-
θώς και τις καίριες κινήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από πλευράς υπαλ-
λήλων, σε περίπτωση πιθανού κρούσματος στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η έκτακτη δράση του Προμηθέα, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών 
για την αντιμετώπιση και αναχαίτιση του COVID-19, καθώς και της γενικότερης παρέμ-
βασής του για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων σε σωφρονιστικά καταστήματα. 
Το πρόγραμμα έφερε την αδειοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε ένα  σπουδαίο παγκόσμιο πρόγραμ-
μα για την Υγεία, το «Partnership for Healthy Cities»,  με το οποίο συστρατεύθηκαν η Ελ-
ληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοση-
μάτων και ο Δήμος Αθηναίων.

Υποστηριζόμενο από το «Bloomberg Philanthropies», σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας  και τον παγκόσμιο φορέα υγείας  «Vital Strategies», το  «Partnership 
for Healthy Cities» αποτελεί ένα καταξιωμένο παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο 70 πόλεων, 
με  βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής  και της  δημόσιας υγείας. Η δι-
εθνής πρωτοβουλία «αγκαλιάζει» πλέον πάνω από  300 εκατομμύρια ανθρώπους, με 
αποδεδειγμένες στρατηγικές στη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των 
πολιτών.

Το πρόγραμμα με την ονομασία “Πρόληψη Θανάτων από Υπερδο-
σολογία Οπιοειδών με Διανομή Ναλοξόνης στο Δήμο της 
Αθήνας”, έχει σαν στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση του μη ιατρικού προσωπι-
κού γύρω από τη χρήση της ναλοξόνης, μιας χημικής ουσίας που χορηγείται σαν αντίδο-
το στα περιστατικά υπερδοσολογίας ενός Χρήστη Ενδοφλέβιων Ουσιών και που δύνα-
ται κυριολεκτικά να του σώσει τη ζωή. 

Πέραν του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Έρευνας 
AIDS  και  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και του Προμηθέα, συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα οι ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Θετική Φωνή, Γιατροί του Κόσμου, Δίκτυο Ομότι-
μων Χρηστών, Praksis, Κέντρο Ζωής, καθώς και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Δήμος Αθηναίων, Προμηθέας και 
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
‘Ερευνας AIDS και Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων 
συσπειρώνονται από κοινού με το 
Partnership for Healthy Cities  



ΗΜΕΡΙΔΕΣ & 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αθηναίων ενημερωτική συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν τα 
επόμενα βήματα του προγράμματος “Πρόληψη Θανάτων από Υπερδοσολογία Οπιο-
ειδών με Διανομή Ναλοξόνης στο Δήμο της Αθήνας”, παρουσία όλων των φορέων και 
συλλόγων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη μείωση της βλάβης 
σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, καθώς και αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Η ναλοξόνη, αποτελεί μια χημική ουσία, ένα αντίδοτο, που χορηγείται στο χρήστη σε 
περιπτώσεις υπερδοσολογίας, και το οποίο δύναται να επιβραδύνει ή ακόμα και να 
αποτρέψει θανατηφόρες για εκείνον συνέπειες. 

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έδωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας 
AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και η Συμβουλευτική Επιτροπή του 
Προγράμματος,  ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕ-
ΘΕΑ, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», οι Γιατροί του Κόσμου, το Δίκτυο 
Ομότιμων Χρηστών, η Praksis, το Κέντρο Ζωής, καθώς και η Γενική Γραμματεία Αντε-
γκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Εκ μέρους της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Με-
ταδιδόμενων Νοσημάτων, ο Καθηγητής κύριος Άγγελος Χατζάκης, παρουσίασε εκτενώς 
το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια ενδελεχή παράθεση επιδημιολογικών 
δεδομένων αναφορικά με τα περιστατικά θανάτων χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών από 
υπερδοσολογία (στην Ελλάδα περίπου 250 θάνατοι ανά έτος), προκύπτει το γεγονός 
ότι οι περισσότεροι θάνατοι λαμβάνουν χώρα όχι σε εξωτερικά περιβάλλοντα, αλλά 
σε συγκεντρώσεις χρηστών σε εσωτερικούς χώρους. Βάσει αυτού, ο κύριος Καθηγητής 
υπογράμμισε την  ανάγκη σύστασης ενός προγράμματος εκπαίδευσης γύρω από τη 
ναλοξόνη, το οποίο έχει ως τελικό αποδέκτη όχι μόνο τον ίδιο το χρήστη, αλλά και τον 
πληθυσμό που έρχεται σε επαφή μαζί του, όπως συγγενείς, φίλοι, εθελοντές οργανώ-
σεων που πραγματοποιούν επιτόπιες δράσεις στο δρόμο, αστυνομικοί υπάλληλοι και 
άλλοι. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, καίριο πρώτο βήμα αποτελεί η εκπαίδευση επιλεγ-
μένων μελών των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη μείωση της βλάβης, τα οποία 
στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τις προαναφερθείσες ομάδες στόχου του προγράμμα-
τος.  

Ενημερωτική συνάντηση επί του 
Προγράμματος 
“Πρόληψη Θανάτων από 
Υπερδοσολογία 
Οπιοειδών με 
Διανομή 
Ναλοξόνης 
στο Δήμο της 
Αθήνας”
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Ημερίδα: Ηπατίτιδα C και χρήση 
ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα 2020

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προμηθέας», το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Δ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΑΠΘ, διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με 
τίτλο «Αντιμετώπιση Ανισοτήτων στην Υγεία 2020: Ηπατίτιδα C και χρήση ναρκωτικών 
στη Βόρεια Ελλάδα». Την ημερίδα συνόδευσαν εισηγήσεις από καταξιωμένους ομιλητές 
και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καθώς και η παρουσία του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Στόχος της ενημερωτικής ημερίδας ήταν η σφαι-
ρική προσέγγιση της Ηπατίτιδας C, η αξιολόγηση 
και ο τρόπος αντιμετώπισης των χρηστών ενδο-
φλέβιων ουσιών από το σύστημα υγείας, καθώς και 
η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
φορέων.

Ευχαριστούμε θερμά τη GILEAD Science για την έμπρακτη υποστήριξη των προγραμ-
μάτων εξάλειψης των ιογενών ηπατιτίδων και HIV, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV» και «ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ», καθώς και για την οικονομική υποστήριξη της ημερίδας μας.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Με βασικό θέμα την υιοθέτηση της στρατηγικής εξάλειψης της ηπατίτιδας C και την 
αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής 
Πολιτικής κα. Σοφία Νικολάου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Πέμπτη 10 
Οκτωβρίου 2019.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» έθεσε τα βασικότερα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι στα σωφρονιστικά καταστήματα αναφορικά με την 
πρόσβαση τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως η έλλειψη ΑΜΚΑ, το στίγ-
μα, η ελλιπής ενημέρωση σωφρονιστικών υπαλλήλων καθώς και η απουσία νομικού 
πλαισίου για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης καθώς και η μείωση της βλάβης.

Η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξασφάλιση της 
πρόσβασης των κρατουμένων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χαιρετίζουμε την υι-
οθέτηση της στρατηγικής εξάλειψης της ηπατίτιδας C από το Υπουργείο.  Οποιαδήποτε 
πολιτική θέτει στο επίκεντρο της τους ασθενείς θα μας βρίσκει πάντοτε αρωγούς.

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης AIDS και Ηπατίτιδες 
και συμμετείχαν ο Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής από το Εργα-
στήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Άγγελος Χατζάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης και Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση της ηπατίτιδας C κ. 
Γιώργος Παπαθεοδωρίδης και εκπρόσωποι του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«Προμηθέας».

Συνάντηση εργασίας με 
την Γενική Γραμματέα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής
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Συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας 

Η υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C τέθη-
κε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ του επιτελείου της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Υγείας και του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», την Παρα-
σκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη συνάντηση τέθηκαν υπόψιν του Γενικού Γραμματέα  οι επείγουσες ενέργειες που 
εκκρεμούν για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στη χώρα μας, σύμφωνα με τους στόχους 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης:

▶  Η κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ 
(ελαστογραφία ήπατος, γονότυπος) υπογραμμίστηκε ως απολύτως απαραίτητη 
για την άρση εμποδίων πρόσβασης των ασθενών στη φροντίδα υγείας.
▶  Η αύξηση του ποσοστού των διαγνωσμένων ασθενών και η αύξηση του αριθ-
μού των ατόμων που λαμβάνουν  θεραπεία, αποτελούν βασικούς πυλώνες του 
εθνικού σχεδίου. Το 75% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C όμως παραμένουν 
αδιάγνωστοι. Τα χαμηλά ποσοστά διάγνωσης και τα εμπόδια πρόσβασης σε υπη-
ρεσίες υγείας που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κυρίως ομάδες 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική υστέρηση από τον ετήσιο στόχο θεραπευτικής κά-
λυψης (κατά 48%).
▶ Το γεγονός ότι ευάλωτες ομάδες (χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, έγκλειστοι 
σε σωφρονιστικά καταστήματα) πλήττονται δυσανάλογα από τον ιό στρέφει την 
προτεραιοποίηση των ενεργειών στην ενίσχυση δράσεων μείωσης της βλάβης 
στη βελτίωση της πρόσβασης των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε αυτές 
τις πρακτικές και στη βελτίωση της πρόσβασης των κρατουμένων στις φυλακές 
σε μέτρα πρόληψης. 
▶ Η δυνατότητα στοχευμένης εξάλειψης της ηπατίτιδας C, από περιοχές/πλαίσια 
με ιδιαίτερα υψηλό επιπολασμό, παρουσιάστηκε ως ευκαιρία να πετύχουμε πο-
λυάριθμες μικροεξαλείψεις (microelimination) ώστε να μειωθεί η επίπτωση της 
νόσου.

Ο Σύλλογος «Προμηθέας» χαιρέτισε την έναρξη του διαλόγου με το Υπουργείο Υγείας. 
Από το θετικό κλίμα της συνάντησης διαφάνηκε ότι η Γενική Γραμματεία κατανοεί την 
ανάγκη για υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, συμφωνεί με τις προτάσεις, ενώ 
δεσμεύτηκε για επόμενη συνάντηση.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο 
Υγείας, μεταξύ συλλόγων ασθενών και της ηγεσίας του Υπουργείου. Σκοπός της συνά-
ντησης με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη, 
ήταν η γνωριμία με τους Συλλόγους και η επικοινωνία των κυριότερων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς κατά την επαφή τους με το Σύστημα Υγείας.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από την πλευρά του, κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να θέσει στους Υπουργούς ζητήματα δημόσι-
ας υγείας που χρήζουν προτεραιότητας. Η υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C και των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίησή 
του, τέθηκε στο επίκεντρο. 

Ειδική μνεία επίσης έγινε, στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου που αφορά σε προϋποθέ-
σεις διεξαγωγής συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από συλ-
λόγους, με αίτημα την άμεση κατάργηση της.

O Προμηθέας συμμετείχε στη 
συνάντηση των συλλόγων 
ασθενών με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας



36

Η
Μ

Ε
Ρ

ΙΔ
Ε

Σ 
&

 Σ
Υ

Ν
Α

Ν
Τ

Η
ΣΕ

ΙΣ
 

Σχέση ιατρού – ασθενούς: Από την 
ενσυναίσθηση στον εμβολιασμό

Μία πρωτότυπη εκδήλωση με τη μορφή ημερίδας – βιωματικού εργαστηρίου το Σάβ-
βατο 29 Ιουνίου 2019, αποτέλεσε την αφορμή ανάδειξης της ανεκτίμητης αξίας του 
εμβολιασμού.    Την εκδήλωση με τίτλο «Ενσυναισθάνομαι – Εμβολιάζω» διοργάνωσε 
ο  Σύλλογος Ασθενών Ήπατος  «Προμηθέας», σε συνεργασία με τη Civil Act, την Ένωση 
Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής  και το πρότυπο βιωματικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης  «Empathize with me doctor».  Στόχος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ευαι-
σθητοποίηση παιδιάτρων/επαγγελματιών υγείας, ως βασικός αρωγός προαγωγής και 
προάσπισης του παιδικού/εφηβικού εμβολιασμού – της πρώτης γραμμής πρόληψης.

Η ορθή πληροφόρηση αποτελεί το κλειδί για την κατάρριψη μύθων που έχουν συσ-
σωρευτεί με την πάροδο των χρόνων, όμως δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτό. 
Η συνήθης πρακτική των «παράλληλων μονολόγων» και επιχειρηματολογίας από την 
κάθε πλευρά μοιάζει να μην λειτουργεί, καθώς ο γονέας που βρίσκεται σε θέση αμφι-
σβήτησης του εμβολιασμού, ενδέχεται να πάρει μία απόφαση ζωής βάσει συναισθήμα-
τος. Σε αυτό το σημείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιατρού – γονέα, εισέρχεται η έννοια 
της ενσυναίσθησης ως παράγοντας που επιδρά στην εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, 
σεβασμού και γνησιότητας.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Ηπατίτιδα C και χρήση 
ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα

Τον Φεβρουάριο του 2019, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο 
«Αντιμετώπιση Ανισοτήτων στην Υγεία 2019: Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στη 
Βόρεια Ελλάδα», με εισηγήσεις από καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές.

Σκοπός των φορέων διοργάνωσης  (Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», 
Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ Πα-
θολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», ΑΠΘ) αποτέλεσε η σφαιρική προ-
σέγγιση της Ηπατίτιδας C και της χρήσης ναρκωτικών στη Β. Ελλάδα, η αξιολόγηση της 
προόδου διασύνδεσης των χρηστών με το σύστημα υγείας, καθώς και η ενίσχυση των 
συνεργασιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Φορείς Υλοποίησης: 
1. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμε-
νων Νοσημάτων», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
2. Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
3. Δ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Abbvie και GILEAD για την ευγενική υποστήριξη.



ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
& 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
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Τον Οκτώβριο του 2020, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» υλοποί-
ησε νέα ενημερωτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Ήπατος με 
κεντρικό μήνυμα «Δουλεύει για Σένα!», με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ) και την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθο-
λόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ).

Ο Καρκίνος του Ήπατος είναι ο 6ος κατά σειρά εμφανιζόμενος καρκίνος παγκοσμίως και 
ο 4ος πιο θανατηφόρος, συνήθως ως απόρροια των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της 
ιογενούς ηπατίτιδας. Παρόλη τη μεγάλη του επικινδυνότητα, εντούτοις δεν έχει λάβει 
την απαιτούμενη δημοσιότητα και πληροφορία. Ως αποτέλεσμα, οι παράγοντες κινδύ-
νου για την ασθένεια παραμένουν άγνωστοι τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου.

Στόχος της ενημερωτικής εκστρατείας, αποτέλεσε 
η ενημέρωση κυρίως του γενικού πληθυσμού για 
τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της νόσου, 
υπογραμμίζοντας το καίριο μήνυμα για έγκαιρη 
εξέταση, ιδίως για τις ομάδες υψηλού ρίσκου.

ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!
Ενημερωτική καμπάνια του 
Συλλόγου Ασθενών ‘Ηπατος 
Ελλάδος «Προμηθέας» για τον 
Καρκίνο του ‘Ηπατος
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Σκανάρετε εδώ, για 
να περιηγηθείτε 

στον ιστότοπό μας

Με βασικό πυλώνα επικοινωνίας ένα ευφάνταστο τηλεοπτικό βίντεο σε μια ειδικά δια-
μορφωμένη ιστοσελίδα που παρείχε όλες τις πληροφορίες της νόσου στον επισκέπτη, 
προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπαίθρια μηνύματα, καθώς και μέσω της 
διάχυσης ενημερωτικού υλικού σε καίρια σημεία αναφοράς, στοχεύσαμε στην έγκαιρη 
πρόληψη της νόσου και στην αποτροπή των συνεπειών της.

Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας «Δουλεύει για Σένα!» ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» Γιώργος Καλαμίτσης δήλωσε: 

«Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν το πρωταρχικό βήμα απέναντι στον καρκίνο 
του ήπατος. Παρόλη την αυξημένη θνητότητα που παρουσιάζει, ωστόσο δεν έχει λάβει 
την απαιτούμενη προσοχή. Η πληροφόρηση του κοινού σε απλή και κατανοητή γλώσ-
σα, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την καίρια αντι-
μετώπιση της νόσου».

Η καμπάνια υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Roche Hellas. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.

Τον Απρίλιο του 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», υλοποίησε 
ενημερωτική εκστρατεία για την Ηπατίτιδα C, με κεντρικό μήνυμα «Η Ηπατίτιδα C δεν 
κοιμάται – Υπάρχει νέα θεραπεία», με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εται-
ρείας Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ).

Η Ηπατίτιδα C αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με κοινωνικές προεκτά-
σεις. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία και με το πέρασμα των χρόνων, προκαλεί βλάβη 
στο συκώτι (ίνωση), η οποία επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, καρκίνο 
του ήπατος, ακόμη και σε θάνατο. Συνήθως οι άνθρωποι με Ηπατίτιδα C δεν παρου-
σιάζουν συμπτώματα και για αυτό το λόγο η πλειονότητα είτε δεν γνωρίζει ότι ζει με 
την ασθένεια, είτε καθυστερεί να πάρει θεραπεία επειδή δεν τη θεωρεί σοβαρή. Όμως 
υπάρχουν νέες, αποτελεσματικές θεραπείες που λαμβάνονται από το στόμα, δεν πα-
ρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες και είναι διαθέσιμες για όλους τους ασθενείς.

Η ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών πλήττεται δυσανά-
λογα από τον ιό της ηπατίτιδας C, λόγω πρακτικών που ευνοούν την μετάδοση του ιού. 

Βάσει  στοιχείων του 2019, 7 στους 10 ανθρώπους με ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης έχουν 
έρθει σε επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας C στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, η αναζήτηση 
ιατρού και θεραπείας για την ηπατίτιδα C, από τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 
παρέμενε και παραμένει ακόμα, εξαιρετικά μειωμένη. 

Ως εκ τούτου, η έννοια της εξάλειψης της νόσου μέχρι το 2030, για την οποία έχει δε-
σμευτεί η χώρα μας, είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς ειδική μέριμνα και φροντίδα για 
αυτή την ευαίσθητη ομάδα.

ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ 
Εκστρατεία Ενημέρωσης 
για την Ηπατίτιδα C



Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, βασικές αιτίες του μειωμένου ενδιαφέροντος για ανα-
ζήτηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποδίδονταν στην επικράτηση εσφαλμένων 
αντιλήψεων σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου και στην ελλιπή πληροφόρηση για τα 
νέα δεδομένα της επιστήμης. Λόγω έντονων ανεπιθύμητων ενεργειών και χαμηλών πο-
σοστών αποτελεσματικότητας που συνόδευαν παλιότερα θεραπευτικά σχήματα, επι-
κράτησε γενικευμένη άρνηση για τη λήψη θεραπείας. Την άρνηση αυτή ενίσχυσε το γε-
γονός ότι τα παρωχημένα θεραπευτικά σχήματα περιλάμβαναν ενέσιμη λήψη αγωγής, 
δημιουργώντας επιπρόσθετα εμπόδια, με αποτέλεσμα να επικρατήσει στους κόλπους 
της κοινότητας η χαρακτηριστική και αναληθής φράση «η δική μου ηπατίτιδα κοιμάται».

Στόχος της εκστρατείας αποτέλεσε η ενημέρω-
ση των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών, το υποστη-
ρικτικό τους δίκτυο και επαγγελματίες υγείας για 
τα νέα δεδομένα, φιλοδοξώντας να κινητοποιήσει 
όλους τους ασθενείς να αναζητήσουν κατάλληλη 
θεραπεία για την ηπατίτιδα C, δείχνοντάς τους το 
πώς! Παράλληλα η καμπάνια υπογράμμισε πρό-
ληψη της νόσου, παραθέτοντας πληροφορίες για 
την αποφυγή επαναμόλυνσης μετά την επιτυχημέ-
νη ολοκλήρωση της θεραπείας.

Με όχημα μας δύο πρωτότυπα βίντεο, ειδική ιστοσελίδα και πλούσιο ενημερωτικό υλι-
κό σε απλή γλώσσα που διαχύθηκε και δομές της Ελλάδας, αναδείξαμε την ευκολία της 
ίασης από μία νόσο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ανεξαρτήτως του τρόπου ζωής 
του πάσχοντος. Το απαραίτητο στοιχείο, ήταν ο ΑΜΚΑ!

Με αφορμή την έναρξη της καμπάνιας «Η ηπατίτιδα C δεν κοιμάται – Υπάρχει νέα θε-
ραπεία»  ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας»  Γιώργος Καλαμί-
τσης είχε δηλώσει: «Οι χρήστες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια κατά την πρόσβαση 
στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C. Τα δομικά εμπόδια του συστήματος υγείας, μαζί με τις 
στιγματιστικές συμπεριφορές από τους επαγγελματίες υγείας, δημιουργούν αφιλόξενο 
περιβάλλον. Αυτό σε συνδυασμό με πολλαπλές συννοσηρότητες, αποτελούν εμπόδια 
σοβαρά που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής μας εφόσον ορα-
ματιζόμαστε την εξάλειψη της νόσου».

Ο τέως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ), Γιώργος Πα-
παθεοδωρίδης, είχε τοποθετηθεί, με τη σειρά του, επί του θέματος αναφέροντας: «Η 
διάγνωση και η θεραπεία όλων των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών είναι πολύ σημαντική 
και γιατί συμβάλλει στην πρόληψη της μετάδοσης σε αυτή την ομάδα και γιατί είναι κρί-
σιμη για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα γενικότερα».

Η καμπάνια υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών 
Abbvie και GILEAD. Σκανάρετε εδώ, για 

να περιηγηθείτε 
στον ιστότοπό μας
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Τον Οκτώβριο του 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» με αφορμή 
τον παγκόσμιο μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του ήπατος, ανακοίνωσε τη δη-
μοσίευση του πρώτου ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου για τον καρκίνο του 
ήπατος στην χώρα μας.

Το ερωτηματολόγιο Liver Cancer Risk Assessment υλοποιήθηκε με την ευγενική υπο-
στήριξη της IPSEN ενώ η επιστημονική επιμέλεια του ερωτηματολογίου έγινε από τον 
Καθηγητή Παθολογίας – Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη.

Στόχους του Liver Cancer Risk Assessment συναποτελούν η ευαισθητοποίηση και προ-
τροπή του γενικού πληθυσμού αλλά και των ανθρώπων που ζουν με χρόνια ηπατική 
νόσο για τακτική παρακολούθηση και για πρώιμη διάγνωση τυχόν ανάπτυξης καρκίνου 
του ήπατος. Σε λιγότερο χρόνο από πέντε λεπτά, οι ενδιαφερόμενοι που συμπληρώ-
νουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο λαμβάνουν εξατομικευμένα συμπεράσματα αναφο-
ρικά με το αν υπάρχει χαμηλός, ενδιάμεσος ή υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου στο 
ήπαρ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφέρονται συμβουλές για την 
θωράκιση της υγείας μας. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση αυτή είναι αυστηρά προσωπι-
κή, ανώνυμη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του 
ατόμου.

H ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο Liver Cancer Risk Assessment είναι διαθέσιμη στον 
σύνδεσμο https://assessment.helpa-prometheus.gr/el/ έχει τη μορφή πολύ σύντομου 
και απλού ερωτηματολογίου, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης και στα Αγγλικά!

Μέχρι και σήμερα, πάνω από 8.000 άτομα έχουν 
κάνει το τεστ. Γίνε ο επόμενος, γρήγορα και με ένα 
κλικ! 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
κινδύνου για τον καρκίνο του 
ήπατος – Liver Cancer Risk 
Assessment

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
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Νέο ασθενοκεντρικό εγχειρίδιο για 
ασθενείς και επαγγελματίες υγείας 
για την πρόληψη και την θεραπεία 
της ηπατίτιδας C 

Το Σεπτέμβριο του 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ενώθη-
κε με την εταιρεία εκπαίδευσης και έρευνας PRIME®  για την αντιμετώπιση του ιού της 
Hπατίτιδας C (HCV) και την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου εξάλειψης της ηπατίτιδας 
C μέχρι το 2030.

Οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη αναγνωρίζουν την ανάγκη για καινο-
τόμες στρατηγικές και πρακτικά εργαλεία, που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώ-
πιση των τεράστιων προκλήσεων όσον αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπεία 
της ηπατίτιδας C, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με περιθωριοποιημένους 
πληθυσμούς ασθενών.  

Πολλά επιστημονικά δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί από την έγκριση των πρώτων 
αντιικών άμεσης δράσης, οδηγώντας σε αναπροσαρμοσμένες ή πρόσφατα εκδοθείσες 
κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες. Ωστόσο, υπήρξε έλλειψη απλών πρακτικών 
ενημερωτικών υλικών, που τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι ασθενείς μπορούν 
πραγματικά να εργαστούν με αυτά – όπως δήλωσε ο Δρ. Stephan Walcher, μέλος του 
Δ.Σ.  του οργανισμού European Opiate Addiction Treatment Association και Διευθυ-
ντής του Center for Addiction Treatment – CONCEPT. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη, 
η PRIME® ανέπτυξε τα απαραίτητα ενημερωτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν τους 
ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας να εμπλακούν ενεργά στη διεξαγωγή διαγνω-
στικών εξετάσεων,  στη διασύνδεση και στη λήψη θεραπείας για την HCV μέσω συνερ-
γασίας, δίνοντας παράλληλα κίνητρο στους ασθενείς για την φροντίδα του εαυτού τους 
και την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών για την υγεία τους, συμπεριλαμβανομένου 
του τακτικού ελέγχου, της έναρξης και της συμμόρφωσης στη θεραπεία, καθώς και της 
μείωσης επικίνδυνων συμπεριφορών – risk reduction).

Αυτά τα πρακτικά εργαλεία έχουν ελεγχθεί από γνωστούς Ευρωπαίους εμπειρογνώμο-
νες για την HCV και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
κέντρα απεξάρτησης ή υποκατάστασης, χώρους εποπτευόμενης χρήσης ενέσιμων ψυ-
χοδραστικών ουσιών, προγράμματα εργασίας στον δρόμο και σωφρονιστικά καταστή-
ματα. Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά 
και απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στους ασθενείς.
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Το θέμα του Π.Ο.Υ για την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας 2020, ήταν το «μέλλον χωρίς 
ηπατίτιδα», με έμφαση στην πρόληψη της ηπατίτιδας Β μεταξύ μητέρων και νεογνών. 
Ένα μέλλον χωρίς ηπατίτιδα είναι εφικτό με μια κοινή προσπάθεια. Ο ΠΟΥ κάλεσε όλες 
τις χώρες να συνεργαστούν για την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας έως το 2030.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας πρέπει πάντα να αποτελεί την αφορμή και όχι την αι-
τία για τακτικό έλεγχο του ήπατος μας, ειδικά αν ανήκουμε σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

‘Ολοι μαζί, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα 
κόσμο χωρίς ηπατίτιδες έως το 2030! 

#WorldHepatitisDay

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 
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Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας στις 28 Ιουλίου 2019, ο Σύλλογος Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» παρουσίασε το νέο ψηφιακό εργαλείο με τίτλο «NOhep 
Greece», διαθέσιμο στη διεύθυνση – https://helpa-prometheus.gr/nohepgreece/.

Το NOhep Greece, είναι μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενώσει επιστημονική κοι-
νότητα, αρμόδιους φορείς, πολιτικά πρόσωπα και πολίτες, με στόχο την εξάλειψη της 
ηπατίτιδας C στη χώρα μας.

Σκοπός του NOhep Greece είναι να λειτουργεί ως παρατηρητήριο της προόδου που ση-
μειώνεται αλλά και των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την πλήρη εξάλειψη της Ηπατίτιδας C έως το 2030.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της πλατφόρμας Nohep Greece μπορούν όλοι, με μία 
απλή εγγραφή, να γίνουν πρεσβευτές του μηνύματος της σημασίας  εξάλειψης της ηπα-
τίτιδας C. Όλοι μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε ενιαία φωνή για να τονίσουμε την ανα-
γκαιότητα σε πράξεις, δράση και αλλαγές!

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ηπατίτιδας είναι η ευαισθητοποίηση και πληροφόρη-
ση του γενικού πληθυσμού και των αρμόδιων φορέων για το σοβαρό πρόβλημα δημόσι-
ας υγείας των ιογενών ηπατιτίδων, ως έναυσμα για ουσιαστική δράση και αλλαγή. Αυτό 
πρεσβεύει και το ΝΟhep Greece.
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Στις 12 Ιουνίου 2020, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», με αφορμή 
την Παγκόσμια  Ημέρα μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας (NASH), ένωσε τη φωνή του 
για ακόμα μια φορά με τον οργανισμό «Global Liver Institute» στη μάχη ενάντια στη νόσο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα NASH, ο Πρόεδρος του Προμηθέα Γιώργος Καλαμί-
τσης δήλωσε: 

«‘Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κρούουμε τον 
κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε μια σιωπηλή 
νόσο, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη της 
πρόληψης μέσα από την έγκαιρη εξέταση. 
Ειδικότερα, ομάδες υψηλού κινδύνου όπως άτομα 
με παχυσαρκία, διαβητικοί και άτομα με υψηλά 
επίπεδα χοληστερόλης, πρέπει να επικοινωνήσουν 
άμεσα με τον ηπατολόγο τους. Με την αρωγή μας 
για ακόμα μια χρονιά στη σπουδαία πρωτοβουλία 
του Global Liver Institute, ευελπιστούμε πως η 
νόσος θα λάβει την προσοχή και τη σοβαρότητα 
που της αρμόζει».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ NASH 
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Στις 12 Ιουνίου 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», με αφορ-
μή την Παγκόσμια  Ημέρα μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας (NASH), ένωσε τη φωνή 
του με τον οργανισμό «Global Liver Institute» στη μάχη ενάντια στη νόσο NASH. Αυτή 
την ημέρα, πάνω από 50 οργανισμοί από όλο τον κόσμο συγκεντρωνόμαστε, με σκοπό 
μας την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για τη NASH και την προαγωγή της 
έγκαιρης παρέμβασης για μία πάθηση που επηρεάζει πάνω από 115 εκατομμύρια αν-
θρώπους παγκοσμίως.

Η  NASH αποτελεί την προοδευτική μορφή της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του 
ήπατος (NAFLD), με περίπου το 20% των ασθενών με NAFLD να αναπτύσσουν NASH. 

Η NASH είναι το αποτέλεσμα συσσώρευσης λιποκυττάρων 
στα κύτταρα του ήπατος, οδηγώντας τα στον κυτταρικό 
θάνατο και την εξέλιξη φλεγμονής. Μετά από χρόνια η φλεγ-
μονή, έχει ως συνέπεια την ίνωση του ήπατος, ενώ όταν η 
ίνωση επιδεινώνεται εξελίσσεται σε κίρρωση του ήπατος, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια και καρ-
κίνο του ήπατος. Η μόνη θεραπεία αυτή τη στιγμή, είναι η 
μεταμόσχευση ήπατος.
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Η συνεργασία μας με τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint» του Συλλόγου 
Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», συνεχίστηκε σε άρτιο κλίμα σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. Τα «Checkpoint» είναι μη κλινικές δομές όπου οι ωφελούμενοι μπορούν να 
πραγματοποιούν ταχείς εξετάσεις με μια σταγόνα αίμα από το δάχτυλο (rapid tests), 
εντελώς δωρεάν και εμπιστευτικά, για HIV και ιογενείς Ηπατίτιδες B και C. Χάρη σε ένα 
εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, η καινοτομία του προγράμματος έχει αναγνωρι-
στεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», παρέχει δωρεάν εξετάσεις, πλη-
ροφόρηση και συμβουλευτική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναφορικά με ιογενείς Ηπα-
τίτιδες B και C. 

Από το 2012, έτος ίδρυσης του Συλλόγου, μέχρι και 
το τέλος του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω 
από 150.000 εξετάσεις για HIV και Ηπατίτιδες B και 
C! 

Εξετάσεις Ηπατίτιδας Β: 4111
Αντιδρώντα: 81 
Εξετάσεις Ηπατίτιδας C: 3899
Αντιδρώντα: 234

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
«CHECKPOINT» 

50

2019-
2020

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.



Διετής Απολογισμός Δράσεων 2019-2020

51

Στις 27 Ιουνίου 2019, μία μακρά διαδρομή συνεργασίας, ζυμώσεων και ωρίμανσης, καρ-
ποφόρησε. Το όραμα για μία κοινή, μία δυνατή φωνή των ασθενών στην Ελλάδα όπως 
έχει αναδειχθεί ήδη από το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο «Patients in Power» το 2012, 
έγινε πλέον πραγματικότητα με την ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
Βασικοί άξονες της κοινής αυτής φωνής, αποτελούν οι εξής: 
 

▶  Συνεργασία και συντονισμός των σωματείων για ζητήματα υγείας οριζόντιου 
ενδιαφέροντος.
▶  Προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του 
εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε θεσμούς.
▶  Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές 
υγείας.
▶  Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
▶  Ενδυνάμωση των ασθενών και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων τους.
▶  Προαγωγή και συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.

 
Παράλληλα, στις 27 Νοεμβρίου 2019,  η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασθε-
νών Ελλάδας  εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες 
του συλλογικού οργάνου.

Πρόεδρος της Ένωσης εκλέχθηκε η Κατερίνα Κουτσογιάννη από την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ρευμαζήν. Στις θέσεις των τριών αντιπροέδρων αναδείχθηκαν ο Δημήτρης 
Κοντοπίδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση, η 
Βασιλική Μαράκα, Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και ο 
Γιώργος Καλαμίτσης Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας». 
Στη θέση του Γραμματέα εκλέχθηκε ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετι-
κών Ελλάδας «Θετική Φωνή», με αναπληρώτρια την Εύη Ορφανού, Πρόεδρο του Συλλό-
γου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για ζωή» και στη θέση 
της Ταμία η Μαίρη Χήναρη, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., με αναπληρώτρια τη 
Θεοφανεία Τσαχαλίνα, Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, Παιδιών και Νέων με Διαβήτη.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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• Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων B & C «Στ. Χατζηγιάννης» 

• WAD 2020

• Support. Don’t Punish 2020

• 8η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες 

• 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών Patients in Power: 
Δημοκρατία στην Υγεία

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης

• Support. Don’t Punish 2019 

• Athens Pride 2019

• 7η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Απευθύναμε νέο κάλεσμα διαλόγου στο 
Υπουργείο Εργασίας για τον αποκλεισμό 
των ασθενών από την αναδοχή και την 
υιοθεσία

Το Δεκέμβριο του 2019, σε συνέχεια της δημόσιας παρέμβασης της Ένωσης Ασθενών 
Ελλάδας, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και ο Σύλλογος Οροθετι-
κών Ελλάδας «Θετική Φωνή» έστειλαν νέο αίτημα προς την αρμόδια Υφυπουργό Δόμνα 
Μιχαηλίδου για τον προγραμματισμό συνάντησης για το μείζον ζήτημα των προϋποθέ-
σεων που θέτει ο νόμος 4538/2018 για την αναδοχή και την υιοθεσία.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει σε άτομα με κάποιο χρόνιο μεταδοτικό νόση-
μα να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς, εισάγοντας αθέμιτη διάκριση και παραβιάζοντας 
αναιτιολόγητα το δικαίωμα περίπου 100.000 ασθενών με ηπατίτιδα C, 250.000 ατό-
μων με ηπατίτιδα Β και 20.000 ασθενών με HIV λοίμωξη στην οικογενειακή ζωή. Βάσει 
των επιστημονικών δεδομένων, η πρόβλεψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί 
το συμφέρον των ανηλίκων, καθώς δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο έκθεσης στις παθήσεις, 
δεδομένου ότι αυτές δεν μεταδίδονται με την κοινωνική συναναστροφή. Επιπλέον, δεν 
λαμβάνει υπόψη την παράμετρο της θεραπείας που παρέχεται και στις τρεις νόσους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο σύλλογοι κάλεσαν το Υπουργείο να άρει τον αποκλεισμό των 
ασθενών από το δικαίωμα στην αναδοχή και υιοθεσία, ως ένα μέτρο αποκατάστασης της 
ισονομίας στην πράξη, που υπηρετεί ταυτόχρονα το συμφέρον και την ευημερία των 
παιδιών.
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Στην προστασία 
των προσωπικών 
δεδομένων 
δεν υπάρχουν 
αστερίσκοι

Ζούμε πλέον σε μια εποχή, όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο φυ-
σικά όσο και ηλεκτρονικά, όχι μόνο δεν αποτελεί μέρος μιας τυπικής ουτοπικής συζή-
τησης, αλλά έχει πάρει κανονικά σάρκα και οστά μέσα από μια σειρά νομικών περιορι-
σμών και κυρώσεων. Παρά το γεγονός αυτό, τον περασμένο Αύγουστο γίναμε μάρτυρες 
μιας πρωτοφανούς παραβίασης, η οποία μας κάνει να βάζουμε μεγάλα ερωτηματικά 
αναφορικά με την έμπρακτη τήρηση της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα, στις 31 Αυγούστου 2019 γνωστό ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευ-
σε άρθρο σχετικά με την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις τριών απόφοιτων θερα-
πευτικού προγράμματος από την χρήση ουσιών, οι οποίοι επανεντάχθηκαν με τη συμ-
βολή γνωστού φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο και στους οποίους ο Προμηθέας 
εύχεται ολόψυχα καλή σταδιοδρομία. 

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν το εν λόγω πρακτορείο επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως συ-
νοδευτικό του άρθρου τη φωτογραφία ενός προσώπου, το οποίο είχε προ ετών διατελέ-
σει μέλος του συγκεκριμένου φορέα. Το πρόσωπο αυτό, που τυγχάνει να είναι ένα από 
τα παλαιότερα μέλη του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», όχι μόνο 
δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του, αλλά και ουδεμία σχέση είχε με την είδηση! Όπως είναι 
φυσικό, η είδηση αναπαρήχθη από σειρά ηλεκτρονικών μέσων με αποτέλεσμα το εν 
λόγω πρόσωπο να εκτεθεί ανεπανόρθωτα, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελ-
ματικό τομέα, ιδίως σε μια κοινωνία στην οποία οι ευάλωτες ομάδες στιγματίζονται και 
περιθωριοποιούνται ευκολότερα.   

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», μόλις πληροφορήθηκε για το ατυ-
χές συμβάν, αυτομάτως στήριξε το μέλος του δια της νομικής οδού με τα αποτελέσματα 
να είναι άμεσα, καθώς η φωτογραφία εν τέλει διεγράφη από όλα τα ειδησεογραφικά 
μέσα. Δεν δύναται όμως να διορθώσει στο σύνολό του ένα κακό που ήδη έχει γίνει και το 
οποίο εν προκειμένω προήλθε από ένα, έστω και κατά λάθος, μεγάλο δημοσιογραφικό 
ατόπημα. Ατόπημα το οποίο μας δημιουργεί ένα διττό προβληματισμό, τόσο ως προς το 
κατά πόσον η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μια είδηση διασταυρώνεται, ειδικά από ένα 
τόσο μεγάλο πρακτορείο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Οι θέσεις του Προμηθέα σε συνεδρίαση 
της Βουλής για νέο νομοσχέδιο

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» συμμετείχε στη συνεδρίαση της 
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητή-
θηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-
φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». Η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και στην ποικίλη θεματολογία 
της συμπεριλήφθηκε:

▶  Η δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης ως μέτρο μείωσης της βλάβης 
που επιφέρει η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Με γνώμονα τα ανθρώπινα δι-
καιώματα το συγκεκριμένο μέτρο προάγει την ατομική και τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, ενώ προσφέρει τη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης στις γειτονιές 
και στην ευρύτερη κοινότητα.
▶  Η κατάργηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 
με τη σημερινή του μορφή και η μετατροπή του σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ)με αρμοδιότητες: την επιστημονική παρακολούθηση και εκτίμηση 
της υγείας του πληθυσμού, την επιδημιολογική επιτήρηση και την εποπτεία της 
επίπτωσης των νοσημάτων.
▶  Διατάξεις που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική και στην αποζημίωση φαρ-
μάκων.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» Γ. Καλαμίτσης, με 
γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας και ατομικής υγείας, την υπεράσπιση των δικαι-
ωμάτων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και τη σημασία της θεσμοθετημένης συμμετοχής 
της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τοποθετήθηκε επί 4 
θεμάτων:
 1. Χώροι εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ)
 2. Μείωση της βλάβης
 3. Ανασύσταση και μετονομασία του ΚΕΕΛΠΝΟ
 4. Αξιολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (ΗΤΑ)

Μέσα από καίριες πιέσεις, στις 30 Μαΐου 2019, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους 
Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης ήταν γεγονός. 
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HIV/AIDS και χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην Αθήνα 2012-
2020: Μεγάλη αύξηση του επιπολασμού 
και επιδείνωση κοινωνικο-δημογραφικών 
χαρακτηριστικών

Μεγάλη αύξηση του επιπολασμού (συχνότητας) του HIV/AIDS  και αλλαγές σε κοινω-
νικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν τους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκω-
τικών (ΧΕΝ) της Αθήνας, έφερε πρόσφατα στο φως ανάλυση δεδομένων από 677 ΧΕΝ 
που μελετήθηκαν  κατά τις περιόδους 2012-2013 και 2018-2020.

Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί προϊόν του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κατά τις 
περιόδους 2012-2013 και 2018-2020, με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο και τη διασύν-
δεση σε θεραπεία για λοιμώδη νοσήματα HIV, HCV, HBV.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων την περίοδο 2018-2020 ήταν 40,6 έτη, στην πλειοψη-
φία τους άνδρες (81,2%) ελληνικής εθνικότητας (93,2%). Παρατηρήθηκε ότι το διάστη-
μα 2018-2020, αυξήθηκε το ποσοστό των ΧΕΝ που ήταν άστεγοι (25,6% έναντι 17,2% 
το 2013), ανασφάλιστοι (79,1% έναντι 58,8% το 2013), άνεργοι (91,0% έναντι 80,0% το 
2013). Επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό των ατόμων που αναφέρει χρήση τουλάχιστον μια 
φορά την εβδομάδα (2018-2020: 56,7%, 2013: 48,5%), ενώ μείωση παρατηρείται στο 
ποσοστό των ΧΕΝ που αναφέρει ότι έλαβε δωρεάν σύριγγες τους τελευταίους 12 μήνες 
(2018-2020: 45,1%, 2013: 54,9%). Ο επιπολασμός του HIV στους ΧΕΝ την περίοδο 2012-
2013 ήταν στο 14,3% και το 2018-2020 εκτοξεύθηκε στο 22%. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Υπενθυμίζεται ότι ο επιπολασμός  HIV/AIDS  στους ΧΕΝ της Αθήνας ήταν μικρότερος 
του 1% μέχρι το 2010. Τα έτη 2011-2012 ανήλθε στο 14%, μετά από μια μεγάλη επιδημι-
κή έξαρση. Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» τα έτη 2012-2013 ανέκοψε προσωρινά την 
επιδημική έξαρση. Τα παραπάνω δεδομένα τεκμηριώνουν τη μεγαλύτερη επιδημική 
έκρηξη HIV/AIDS σε ΧΕΝ που παρατηρήθηκε σε Ευρωπαϊκή  χώρα τη δεκαετία 2011-
2020 και σηματοδοτούν τη διαχρονική κρίση της πρόληψης και περίθαλψης των ΧΕΝ 
στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» υλοποιήθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων1 και το Σύλλογο Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας»2, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής3 την Α’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής4 και το 
Τμήμα της Νοσηλευτικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)5.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας:
Ρούσσος Σωτήρης1,3, Παρασκευής Δημήτριος1,3, Καλαμίτσης Γεώργιος2, Ψυχογυιού 
Μήνα4, Φλούντζη Ελένη3, Παπαδοπούλου Μάρθα4, Παυλοπούλου Ιωάννα5, Χατζάκης 
Άγγελος1,3, Σύψα Βάνα1,3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:
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Silver Award για το Streetwork Project 
της Θετικής Φωνής και Προμηθέα στα 
Healthcare Business Awards 2020

Πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 20 Οκτωβρίου  η τελετή απονομής των  Healthcare  Busi
ness Awards 2020 για 5η συνεχή χρονιά. Silver Award απονεμήθηκε στους συλλόγους 
«Θετική Φωνή» (Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος) και «Προμηθέας» (Σύλλογος Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος), στο πλαίσιο της σειράς κοινών παρεμβάσεων για την προστασία ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω του Streetwork Project.

Με τη σειρά τους, οι Σύλλογοι αφιέρωσαν για άλλη μια φορά το βραβείο σε όλους τους 
εθελοντές της δράσης και όλους τους υποστηρικτές (συλλόγους, οργανισμούς ή εταιρεί-
ες) που εκδήλωσαν εμπράκτως την υποστήριξή τους στο πρόγραμμα από την πρώτη 
στιγμή.

Η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2020 πραγματοποιήθηκε από την 
Boussias Communications και το Health Daily. Ο θεσμός επιβραβεύει τις επιχειρήσεις, 
τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τους οργανισμούς του κλάδου της Υγείας για 
τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, τις αναπτυξιακές και επενδυτικές πρω-
τοβουλίες, τις συνέργειες καθώς και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η εκδήλωση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας, υλοποιήθηκε με τη μορφή φωτογράφησης 
και τη συμμετοχή των νικητών και της κριτικής επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Τιμητικό βραβείο στους συλλόγους 
Θετική Φωνή και Προμηθέας για την 
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων μέσω του Streetwork Project

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η τελετή απονομής των βραβείων 
Patient Partnerships Awards 2020. Τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στους συλλόγους 
«Θετική Φωνή» (Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος) και «Προμηθέας» (Σύλλογος Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος) στο πλαίσιο της σειράς κοινών παρεμβάσεων για την προστασία ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι δύο σύλλογοι με την σειρά τους αφιέρωσαν το βραβείο σε όλους τους υποστηρικτές 
-ιδιώτες, οργανισμούς και εταιρίες-   που εν μέσω της πανδημίας στήριξαν έμπρακτα 
τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες αστεγίας.

Ο θεσμός επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές για συνεργασίες που αποσκοπούν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, την προσφορά προγραμμάτων υποστήρι-
ξης των ασθενών σε όλη την πορεία της θεραπευτικής τους διαδρομής, την πρόληψη, 
την ενημέρωση και την εκπαίδευση.

Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν από την Boussias Communications και το Health Daily 
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του Συλλόγου Αντιπροσώπων 
Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ). Η εκδήλωση, προσαρμοζόμενη στις 
απαιτήσεις της εποχής και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστα-
σίας, υλοποιήθηκε με τη μορφή φωτογράφησης και τη συμμετοχή των νικητών και της 
κριτικής επιτροπής.
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Ο Σύλλογος Ασθενών ‘Ηπατος 
Ελλάδος «Προμηθέας» βραβεύτηκε 
εις διπλούν στην απονομή 
των βραβείων Healthcare 
Business Awards 2019

To  βραβείο  GOLD  στην κατηγορία «Ιατρικές / Επιστημονικές Εταιρείες» απέσπασε η 
ενημερωτική εκστρατεία «Κάνουμε Θόρυβο για μία Αθόρυβη Νόσο», η οποία υλοποιή-
θηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ) και τον Σύλλογο Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» κατά τη διάρκεια των Healthcare Business Awards 2019. 
Με κοινό στόχο την εξάλειψη της ηπατίτιδας  C  στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία προτρέπει όλους εμάς να κάνουμε δυνατό θόρυβο, ώστε να βοηθήσουμε στη 
διάδοση του μηνύματος για ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση της ηπατίτιδας C. 

Με βραβείο silver, στην κατηγορία «Δράσεις με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποί-
ηση / πρόληψη» διακρίθηκε το ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης για την ηπατίτιδα C με 
τίτλο «Access4All». Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδος «Προμηθέας» σε συνεργασία με τη Δ’ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια εξάλειψης της ηπατί-
τιδας C σε σωφρονιστικό κατάστημα (Διαβατά) και αφορούσε στην ανίχνευση της νόσου 
και στη διασύνδεση των κρατουμένων με ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.
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Αφιέρωμα του Vital Strategies στις 
πολιτικές και ενέργειες μείωσης της 
βλάβης και τη σημασία τους στη 
δημόσια υγεία

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Daliah Heller, Διευθύντρια Καινοτομίας στη 
Χρήση Ουσιών του Vital Strategies, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Προμηθέα, Γιώργος Καλα-
μίτσης, χαρτογράφησε τη σημερινή εικόνα αναφορικά με τις πολιτικές και τις ενέργειες 
στη μείωση της βλάβης, καθώς και τη μείζονα σημασία τους στη δημόσια υγεία.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την παράθεση τελευταίων στοιχείων από το ΕΚΤΕΠΝ, τα οποία 
αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα των περιστατικών υπερδοσολογίας ουσιών, κίνδυ-
νος που για ένα άτομο το οποίο κάνει σταθερά χρήση, κυμαίνεται μεταξύ 30-70 %.

Σε αυτό το πλαίσιο, και πάντα με βασικούς εταίρους το Δήμο Αθηναίων, την Ελληνική 
Εταιρεία Έρευνας AIDS & ΣΜΝ, τη Θετική Φωνή, τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και φυσικά το 
Partnership for Healthy Cities του Vital Strategies του Bloomberg Philanthropies, πραγ-
ματοποιήθηκε αναφορά στο επικείμενο πρόγραμμα της «Πρόληψης Θανάτων από 
Υπερδοσολογία Οπιοειδών με Διανομή Ναλοξόνης στο Δήμο της Αθήνας», το οποίο 
στοχεύει στη διανομή ναλοξόνης και χορήγησή της από μη ιατρικό προσωπικό χωρίς 
συνταγογράφηση, μετά και την καίρια συμβολή του ΟΚΑΝΑ με πρόταση νόμου προς το 
Υπουργείο Υγείας.
Παράλληλα, έγινε αναφορά στις επιμέρους δράσεις που κάθε οργανισμός υλοποιεί, 
ενώ έγινε αντιπαραβολή και με άλλες αντίστοιχες ενέργειες οργανώσεων της Κοινωνίας 
των Πολιτών.
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Εκτενής αναφορά πραγματοποιήθηκε στις ενέργειες μείωσης βλάβης εντός της πανδη-
μίας του COVID-19 και συγκεκριμένα στο έκτακτο πλάνο στήριξης σε ευάλωτες ομάδες 
του Δήμου Αθηναίων το Μάρτιο του 2020 σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, τη 
Θετική Φωνή, τον Προμηθέα και όλες τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη μεί-
ωση της βλάβης, αποτέλεσμα του οποίου ήταν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία του Ξενώνα 
Προσωρινής Φιλοξενίας Άστεγων Τοξικοεξαρημένων στο κέντρο της Αθήνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, έγινε αναφορά στην εντατικοποίηση των επιτόπιων παρεμβά-
σεων για την προάσπιση των ευάλωτων πληθυσμών, μέσα από τη δράση του Streetwork 
Project της Θετικής Φωνής και Προμηθέα, πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναί-
ων, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, καθώς και μέσα από συνέργειες με τις υπόλοιπες οργα-
νώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τους κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τέλος, υπογραμμίστηκε η καίρια σημασία επένδυσης σε ενέργειες μείωσης της βλάβης, 
καθώς εκείνες αποτελούν τον ακρογονιαίο λίθο στη σωματική αλλά και ψυχική προά-
σπιση όσων στερούνται φωνής και στοιχειωδών δικαιωμάτων.
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Αναγνώριση της Αθήνας και του 
Streetwork Project από τον ΠΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, στις 31 Οκτωβρίου 2020, η ιστοσελίδα του 
Partnership for Healthy Cities φιλοξένησε αφιέρωμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας στις καλές και άμεσες πρακτικές πόλεων αναφορικά με τον περιορισμό της διασπο-
ράς του νέου κορωνοϊού στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Ειδική αναφορά έγινε στην πόλη της Αθήνας και στο Streetwork Project. Πιο συγκε-
κριμένα, αναφέρθηκαν τα δύο υπνωτήρια του Δήμου Αθηναίων (Πολυδύναμο Κέντρο 
Αστέγων & Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Άστεγων Τοξικοεξαρτημένων), καθώς και 
η καίρια συμβολή στον περιορισμό της πανδημίας από το Streetwork Project της Θετι-
κής Φωνής και του Προμηθέα, μέσα από σειρά επιτόπιων παρεμβάσεων και διάχυση 
ενημερωτικού υλικού στους ωφελούμενους με ειδικά φυλλάδια προστασίας και χάρτες 
όλων των υπηρεσιών για εύκολη πρόσβαση.
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Αφιέρωμα του ΠΟΥ στις κοινές δράσεις 
του Δήμου Αθηναίων, της Θετικής Φωνής 
και του Προμηθέα με την αρωγή του 
Partnership for Healthy Cities

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπερδοσολογίας στις 31 Αυγούστου 2020, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέταξε αφιέρωμα για τις κοινές δράσεις του Δή-
μου Αθηναίων, της Θετικής Φωνής και του Προμηθέα με την αρωγή του Partnership for 
Healthy Cities.

«Η Αθήνα είναι μία από τις 70 πόλεις που ανήκουν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που έχει 
δεσμευτεί να σώσει ζωές μέσω της πρόληψης των Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών και 
των τραυματισμών – του Partnership for Healthy Cities. Από τον Μάρτιο, το Partnership 
επεκτάθηκε για να αντιμετωπίσει επειγόντως την πανδημία, καθώς οι πόλεις διαδραμα-
τίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση του COVID-19.

Οι αρχές της πόλης της Αθήνας, μαζί με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική 
Φωνή», τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» και τη σπουδαία σύμπραξη του 
Partnership for Healthy Cities, μπόρεσαν να ενισχύσουν ενεργά την υποστήριξη ευάλω-
των πληθυσμών σε βασικές προμήθειες τροφίμων και πληροφορίες για την υγεία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά μέρος του αφιερώματος. 
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Διάκριση του Προμηθέα στο πρόγραμμα 
δωρεών COMMIT ανάμεσα σε δεκάδες 
προτάσεις 

Τον Οκτώβριο του 2019, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» κατέκτη-
σε μία σημαντική περιφερειακή διάκριση, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεών 
“COMMIT” της εταιρείας Gilead Sciences Inc για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αυστραλία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Προμηθέας υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο πρό-
ληψης για την ηπατίτιδα  C προς τους κρατούμενους των φυλακών Δομοκού, Ηρακλείου 
και Κασσάνδρας, το οποίο περιελάμβανε δράσεις ευαισθητοποίησης, προσυμπτωματι-
κό έλεγχο σε εθελοντική βάση και διασύνδεση με το σύστημα υγείας για παροχή θερα-
πείας.

Η συμμετοχή του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» στο πρόγραμμα 
δωρεών “COMMIT” αποτέλεσε μια ιδιαιτέρως απαιτητική και σε περιβάλλον υψηλού 
ανταγωνισμού διαδικασία. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει την ανάγκη στοχευμέ-
νων παρεμβάσεων για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C και το ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει η κοινωνία των πολιτών με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προς αυτή 
την κατεύθυνση, πάντοτε όμως στο πλαίσιο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.
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Ο Προμηθέας στο εγχειρίδιο καλών 
πρακτικών του ΠΟΥ, για την εκρίζωση 
των ιογενών ηπατιτίδων

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», είχε την τιμή να περιλαμβάνεται 
στο εγχειρίδιο του ΠΟΥ Ευρώπης, που αφορά καλές πρακτικές και προγράμματα απέ-
ναντι στις ιογενείς ηπατίτιδες. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα, αφορά την πρώτη παρέμ-
βαση στο Κατάστημα Κράτησης Διαβατών σε συνεργασία με τη Δ Παθολογική του Ιπ-
ποκράτειου Νοσοκομείου, ως η πρώτη από μια σειρά σωφρονιστικών καταστημάτων 
που ακολούθησαν. Παρεμβάσεις που αφορούν την ομαλή διάγνωση και διασύνδεση 
στη θεραπεία για τους έγκλειστους, καθώς και τη συνεχή φροντίδα τους ακόμα και μετά 
το πέρας της θεραπείας.

Το WHO Regional Office για την Ευρώπη ξεκίνησε μια επίσημη έκκληση για καλές πρα-
κτικές για την ιογενή ηπατίτιδα τον Μάιο 2019. Εθνικές αρχές υγείας, ενδοπεριφερειακά 
προγράμματα, εθνικά τεχνικά σημεία και προγράμματα, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (CSO) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που πραγματοποιούν δράσεις 
απέναντι στις ιογενείς ηπατίτιδες, κλήθηκαν να υποβάλουν υποδειγματικές πρακτι-
κές. Οι προτάσεις συλλέχθηκαν από το Μάιο έως το Νοέμβριο του 2019, καταρτίστηκαν 
και αξιολογήθηκαν με προκαθορισμένα κριτήρια, καθώς και από ένα τεχνικά αναθε-
ωρημένο περιφερειακό γραφείο. Αυτή η περίληψη περιλαμβάνει 34 καλές πρακτικές 
από 18 κράτη μέλη. 

O Προμηθέας, πάντοτε με πυξίδα τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού και το σύστημα υγείας, αποσκοπεί μέσα από τις δράσεις αυτές, 
στην επίτευξη του μεγάλου στόχου που αποτελεί και στρατηγική του ΠΟΥ, που δεν είναι 
άλλος από την εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων έως το 2030.
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Ο Προμηθέας στην έκθεση του 
Correlation – Καλές πρακτικές για την 
ηπατίτιδα C 

To 2019, ο ευρωπαϊκός οργανισμός Correlation – European Harm Reduction Network δη-
μοσίευσε έκθεση με τίτλο: Good Practice Examples of hepatitis C interventions by 
organizations providing harm reduction services in Europe – Παραδείγματα Καλών Πρα-
κτικών και παρεμβάσεων για την ηπατίτιδα C από οργανισμούς που παρέχουν υπηρε-
σίες μείωσης της βλάβης στην Ευρώπη.

Σκοπός της έκθεσης ήταν η ανάδειξη καλών πρακτικών  στο πεδίο των δράσεων ευαι-
σθητοποίησης και παροχής υπηρεσιών υγείας σε ΧΕΝ για την ηπατίτιδα C, από οργα-
νισμούς της κοινότητας στην Ευρώπη και η προσφορά πληροφορίας σε παρόχους υπη-
ρεσιών, επαγγελματίες υγείας και φορείς χάραξης πολιτικής, που ευνοούν την εξέλιξη 
παρεμβάσεων ή και την ανάπτυξη νέων.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν πληροφορίες παρεμβάσεων για την ηπατίτιδα C από 
14 χώρες/ οργανισμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων του Συλλόγου Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»!
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Οικονομικός 
Απολογισμός 

68

Ε
ΣΟ

Δ
Α

2020
2019



Ε
Ξ

Ο
Δ

Α
2020

2019

69



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΩΝ

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

OKANA ΚΕΘΕΑ



 ΔΙΚΤΥΟ
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 ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σ.Α.Η.Ε.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια προς το Σύλλογο τους: 

Δίκτυο Εθελοντών: Θετική Φωνή, Streetwork Project, Προμηθέας, Checkpoint, 
Red Umbrella Athens 

Αντώνη Βαλληνδρά | Σκηνοθέτης, Παραγωγός 

Δημήτρη Μπούρα | Φωτογράφος 

Ιωάννη και Ορέστη Σιδηρόπουλο | Ηπατολόγοι 

Ιωάννη Ξανθάκη | Ογκολόγος - Παθολόγος

Παναγιώτη Στούπα | Υπεύθυνος Ιστότοπου 

Χρυσούλα Κοροβέση | Εικαστικές επιμέλειες

Αθηνά Ριζόπουλου | Εικαστικές επιμέλειες 

Γιώργο Μιχέλη | Υπαίθρια Διαφήμιση

Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο
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ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η γραμμή υποστήριξης «Hep Line» είναι ανοιχτή και σε 
αυτή μπορούν να απευθύνονται άνθρωποι που ζουν με 
κάποια νόσο του ήπατος, το οικείο τους περιβάλλον αλλά 
και όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα ιογενών 
ηπατιτίδων σε επίπεδο πρόληψης, πρώτης εξέτασης και 
γενικής πληροφόρησης.

Τη γραμμή υποστήριξης «Hep Line» στελεχώνει το 
εξειδικευμένο προσωπικό του ΣΑΗΕ «Προμηθέας» το οποίο 
είναι διαθέσιμο στο κοινό 
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1.466 μέλη 

5.870 κλήσεις hep-line 

6.230 Facebook Likes

Δευτέρα έως Παρασκευή 
ώρες 09:00-17:00 [εκτός αργιών]



Γεφυρώνοντας 
το χάσμα

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 213Β
115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Τηλ.: 211 012 21 02
e-mail: info@helpa-prometheus.gr




