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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV

Αθήνα, 29 Σεπτέμβριου 2019: Ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα έρευνας, η οποία
διεξήχθη με την συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
(Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ. Σύμφωνα με την έρευνα,
η πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις για την διαχείριση της HIV λοίμωξης είναι δυσχερής
και αποκλίνει από τις διεθνείς Κατευθυντήριες οδηγίες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η έρευνα σε Λοιμωξιολόγους σχετικά με
τον έλεγχο του ιικού φορτίου, η πρόσβαση στην εξέταση πραγματοποιείται με σημαντικά
εμπόδια για 1 στα 2 άτομα κατά τη φάση της παρακολούθησης ενώ περίπου 1 στα 4 άτομα
δεν έχει καθόλου πρόσβαση.
Αντίστοιχα, το 35% των ατόμων που ζουν με HIV δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια ως
προς τη διενέργεια της εξέτασης για τον έλεγχο του ιικού φορτίου, με τα άτομα που έχουν
διαγνωστεί μετά το 2015 να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια έναντι όσων διαγνώστηκαν
πριν από το 2015 (33,9% έναντι 21,51% αντίστοιχα). Η πρόσβαση στην εξέταση φαίνεται να
επηρεάζεται και από τον τόπο διαμονής, καθώς το 30,2% των ατόμων που διαμένουν εκτός
Αττικής δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν την εξέταση μετά την διάγνωσή τους (έναντι
14,4% που διαμένουν στην Αττική), ενώ 1 στα 4 άτομα έχουν να πραγματοποιήσουν την
εξέταση περισσότερο από 1 χρόνο.
Τέλος, όσον αφορά την εξέταση γονοτυπικής αντοχής, οι Λοιμωξιολόγοι εκτιμούν ότι το 54%
των πρωτοθεραπευμένων και το 48% των προθεραπευμένων δεν έχουν καθόλου πρόσβαση,
ενώ περιορισμένη πρόσβαση έχουν το 37,5% και 44% των ασθενών τους αντίστοιχα. Τέλος,
περίπου 1 στους 2 λοιμωξιολόγους δηλώνει ότι διαθέτει δεδομένα γονοτυπικής αντοχής
μόλις για το 15% των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με HIV μετά το 2015.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ανέφερε: «Παρότι η διαχείριση της
HIV λοίμωξης στην Ελλάδα συνιστά, σε βάθος χρόνου, ένα υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής,
στον τομέα της πρόσβασης των ασθενών στις απαραίτητες εξετάσεις, φαίνεται ότι υπάρχουν
σημαντικά εμπόδια. Η έλλειψη καθολικής πρόσβασης στις εν λόγω εξετάσεις έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην επιδημιολογική επιτήρηση και, τελικά, στη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης των
εμποδίων στην πρόσβαση των ατόμων που ζουν με HIV».
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) κ.
Μάριος Λαζανάς ανέφερε σχετικά με την έρευνα: «Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν
τα εμπόδια στην πρόσβαση των απαραίτητων εξετάσεων για την ορθή διαχείριση και
παρακολούθηση της νόσου. Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως την αναγκαιότητα, βάσει
άλλωστε και των κατευθυντήριων οδηγιών, για καθολική πρόσβαση των ασθενών στις

εξετάσεις και φαίνεται ότι η έλλειψη αντιδραστηρίων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
δυσχεραίνει την πρόσβαση αυτή».
O Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή κ. Νίκος Δέδες
αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, σχολίασε: «Εδώ και μία πενταετία, οι
άνθρωποι που ζούμε με HIV αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην πρόσβαση μας στις
εξετάσεις που επιβεβαιώνουν ότι η αντιρετροϊκή αγωγή λειτουργεί και συνεπώς είμαστε μη
μεταδοτικοί. Το πρόβλημα οφείλεται στις ελλείψεις αντιδραστηρίων στα τέσσερα
πανεπιστημιακά εργαστήρια της χώρας και στα γραφειοκρατικά προσκόμματα των
διαδικασιών προμήθειας. Η μόνη επιλογή μας είναι η διενέργεια της εξέτασης σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα, είτε με την οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς, είτε με αποζημίωση
του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους και με την αποκάλυψη ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων στο Α.Μ.Κ.Α. για μία νόσο που κυριαρχείται από το κοινωνικό
στίγμα. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, μία
πενταετία δεν ήταν αρκετή για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Οι δύο πλευρές
οφείλουν επιτέλους να πάψουν αν αποτελούν μέρος του προβλήματος και να καταστούν
μέρος της λύσης, προστατεύοντας την υγεία των ασθενών και ασφαλώς τη δημόσια υγεία».

Σημειώσεις για τους συντάκτες
Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας, με την πρωτοβουλία και
υποστήριξη της GSK, και την συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης
του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ,
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 26 Λοιμωξιολόγων και 154 ατόμων με HIV, μέλη του Συλλόγου
Θετικής Φωνής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 15
Δεκεμβρίου 2019 έως 15 Ιανουαρίου 2020 στους ιατρούς και 10 Δεκεμβρίου 2019 έως 10
Ιανουαρίου 2020 στα άτομα με HIV.
Εικόνα: Κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των Λοιμωξιολόγων και των ατόμων με HIV που συμμετείχαν
στην έρευνα

Την επιστημονική ευθύνη της έρευνας είχε ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης.
Για περαιτέρω πληροφορίες: ksouliotis@uop.gr

