Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Media Cluster Meeting on HIV Projects
Τν Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ζπλδηνξγαλψλεη κε ηελ
εθηειεζηηθή ππεξεζία θαηαλαισηψλ, πγείαο θαη ηξνθίκσλ- Consumers, Health and
Food Executive Agency (Chafea) ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο - ζήκεξα θαη αχξην (1213 Ινπλίνπ 2014) ζηελ Αζήλα, ζπλάληεζε εηδηθψλ ζην πιαίζην ηεο Ειιεληθήο
Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (E.E.). Σηφρνο είλαη ε
ελεκέξσζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ αιιά θαη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηα
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ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 2007-2013. Έλα ζχλνιν 34 δξάζεσλ γηα ηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ HIV / AIDS θαη ηηο ζπιινηκψμεηο ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηελ Επηηξνπή κε πνζφ χςνπο 15,9 εθαη. επξψ. Απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα κέζε
θαηαλνκή ηνπ 5,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πγείαο γηα
ηελ πεξίνδν 2008-13.
Τνλ θχθιν ησλ νκηιηψλ άλνημαλ νη θ. Jacques Remacle, επηθεθαιήο Δηεχζπλζεο
Υγείαο ηεο Chafea, ε θ. Φξηζηίλα Παπαληθνιάνπ, Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο ηεο Ειιάδνο, ν θ. Martin Seychell, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Δηεπζπληήο ηεο
Δηεχζπλζεο γηα ηελ πγεία θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ν θ. Luis
Mendao, εθπξφζσπνο Επξσπατθήο Έλσζεο ησλ νξνζεηηθψλ, ε θ. Φξπζνχια Μπφηζε,
ηαηξφο,
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ζπλεξγάηεο

ηνπ

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,

θαζψο

πξνβιήζεθε

καγλεηνζθνπεκέλν κήλπκα ηνπ Επξσπαίνπ Επίηξνπνπ Υγείαο, θ. Tonio Borg. Τε
ζπλέληεπμε ηχπνπ ζπληφληζε ε πξφεδξνο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θ. Τδέλε Κξεκαζηηλνχ.
Τν HIV cluster meeting απνηειεί κία επθαηξία γηα ηα Επξσπατθά κέζα ελεκέξσζεο θαη
ηνπο εηδηθνχο λα ζπδεηήζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο
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πξφθιεζεο πνπ απνηειεί ν HIV ρξεζηκνπνηψληαο ην λέν Πξφγξακκα ηεο Ε.Ε. γηα ηε
Δεκφζηα Υγεία.
Τν HIV/AIDS θαη νη ζπλνδέο ινηκψμεηο παξακέλνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα
δεκφζηαο πγείαο ζηελ Επξψπε. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ HIV απμάλεηαη θαη
απηφ ππνδειψλεη ηε ζπλερηδφκελε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ζε πνιιέο Επξσπατθέο ρψξεο.
Σρεδφλ ηα κηζά απφ ηα λενδηαγλσζζέληα πεξηζηαηηθά παξνπζηάδνληαη θαζπζηεξεκέλα
(49%), αληαλαθιψληαο ηε ρακειή πξφζιεςε ηνπ ηεζη HIV θαη ηελ πεξηνξηζκέλε
πξφζβαζε ζε απηφ. Τα HIV νξνζεηηθά άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε θαζπζηέξεζε
είλαη πην πηζαλφ λα κελ έρνπλ θαιή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία θαη λα κεηαδίδνπλ ηε
ινίκσμε φζν δε γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο.
Σηελ Επξψπε νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ δνπλ κε ηελ HIV ινίκσμε ιακβάλνπλ
ζεξαπεία. Έηζη, ην HIV/AIDS δελ απνηειεί φπσο πξψηα ζαλαηεθφξα αζζέλεηα, αιιά
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «ρξφληα» θαηάζηαζε. Τα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηξεηξντθή
αγσγή (ARV) δνπλ πεξηζζφηεξν, αιιά κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηζκνχο
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ιφγσ ησλ ζπλαθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ HIV ινίκσμε ή κε αζζέλεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην λφζεκα θαη κε ηηο
καθξνπξφζεζκεο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ. Επηπιένλ, ε δηα βίνπ ζεξαπεία ηνπ
HIV θαη νη ζπλνδέο ινηκψμεηο είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο ελαπνζέηνληαο απμαλφκελα
βάξε ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηελ πγεία.
Η ζπλάληεζε επηθεληξψζεθε ζε
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πξνγξακκάησλ γηα ην HIV/AIDS θαη ηηο ζπλνδέο ινηκψμεηο πεξηιακβάλνληαο ηξφπνπο
δηαζθάιηζεο ηεο ζρέζεο θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Σην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζεξαπείαο σο κέζνπ πξφιεςεο, νη εηδηθνί κνηξάζηεθαλ
εκπεηξίεο θαη ηδέεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ
δνπλ κε HIV, ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζήο ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε αληνρήο ηνπ
ηνχ ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή (ART).
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