
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Ευχαριστούμε [την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου και τον κύριο Χατζάκη] για την 

πρόσκληση να συμμετέχουμε στην επιστημονική επιτροπή και να χαιρετίσουμε στην έναρξη 

της Πανελλήνιας Συνάντησης για το AIDS και τις ηπατίτιδες. Για τρίτη χρονιά αυτή η 

συνάντηση αποτελεί μια ευκαιρία να συζητήσουμε στα τραπέζια αυτού του συνεδρίου όχι 

μόνο για τα ευρήματα και τις επιτυχίες που έχουμε οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, 

οι ακαδημαϊκοί, επιστημονικοί και κυβερνητικοί φορείς και οι άνθρωποι που βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά επίσης για να δούμε ποιοι είναι οι 

παράγοντες που συχνά μας εμποδίζουν από το να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας με 

τρόπο που θα ωφελήσουν περισσότερο τους ανθρώπους που ζουν με HIV και ηπατίτιδες. 

Να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε από κοινού για αυτά που αποτελούν εμπόδια στο να 

κάνουμε τις σκέψεις,  τα σχέδια και τις συνεργασίες μας, πράξεις. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις δομές της Praksis είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 

των πιο ευπαθών ομάδων στον HIV και στις ηπατίτιδες, αυτών που πλήττονται πιο άμεσα 

από όλους από τις αδυναμίες ενός συστήματος που κολλάει και χρειάζεται διαρκώς 

επανεκκίνηση. 

Μέσα στο χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνάντησή μας έχουν καταγραφεί 

σημαντικές αλλαγές: Οι επονομαζόμενες επαναστατικές νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C 

έχουν αποδείξει σε κλινικές δοκιμές αλλά και στην πραγματική ζωή την 

αποτελεσματικότητά τους. Στο ίδιο διάστημα υπήρξε μια διεθνής κινητοποίηση για τις 

εξωπραγματικά υψηλές τιμές αυτών των φαρμάκων. Στην Ελλάδα ζήσαμε μια από τις πιο 

ασταθείς πολιτικές περιόδους με Εκλογές, νέα κυβέρνηση, δημοψήφισμα, νέο μνημόνιο και 

πάλι εκλογές που ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες, ελπίζοντας να καταφέρουμε τελικά 

κυβέρνηση. 

Μέσα στο 2015 τα νέα φάρμακα πήραν κανονικά τιμές στη λίστα του ΕΟΦ, τιμές ανάλογες 

με αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κι ενώ σε άλλες χώρες υπήρξαν οι μηχανισμοί 

διαπραγματεύσεων σε λειτουργία και οι συνομιλητές ήταν στη θέση τους, στην Ελλάδα δεν 

σχεδιάστηκε ένα έστω μεσοπρόθεσμο πλάνο διαπραγμάτευσης με στόχο την ευρύτερη και 

φτηνότερη για το εθνικό σύστημα υγείας πρόσβαση  στα νέα φάρμακα.. Το πιο λαμπρό 

παράδειγμα είναι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών για τα καινοτόμα φάρμακα η οποία 

ανακοινώθηκε αλλά δεν συνεδρίασε ποτέ. Έτσι καταλήξαμε να έχουμε έναν ΕΟΠΥΥ 

παροπλισμένο από εργαλεία διαπραγμάτευσης που θα συντελούσαν σε 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των ισχνών οικονομικών του αλλά και φάρμακα που πήραν 

επίσημα υψηλές τιμές μέσα από διαδικασίες που στερούνται διαφάνειας. Η διαφάνεια 

στην εποχή μας είναι ζητούμενο σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης. Η συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών στην επιτροπή διαπραγμάτευσης ίσως να είναι ένα από τα εχέγγυα 

για την επίτευξή της. 

Όπως και έναν χρόνο πριν  έτσι και φέτος η PRAKSIS σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς 

φορείς παρουσίασε το μεσημέρι και θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις μέρες του συνεδρίου 

τα αποτελέσματα από τη δουλειά μας στο πεδίο. Τα δεδομένα από ασθενείς με ηπατίτιδα 



είναι απογοητευτικά. Η καταγραφή στο πολυϊατρείο Αθήνας μαρτυρά ότι όσοι ανέφεραν 

προβλήματα στην πρόσβαση όλα είχαν να κάνουν με stock outs σε θεραπείες με βάση την 

ιντερφερόνη. Για ποια καινοτομία και για ποια πρόσβαση σε νέες θεραπείες μπορούμε να 

μιλήσουμε, όταν δεν μπορούμε να παρέχουμε καν τις παλιές και φθηνότερες θεραπείες σε 

ασθενείς που κατά τεκμήριο παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ευπάθειες; 

Τον περασμένο Απρίλιο ο υπ. Υγείας κ. Κουρουμπλής δήλωνε: "Διαπραγματευόμαστε 

σκληρά με τη φαρμακοβιομηχανία για τις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων και, σε 

λίγες ημέρες, θα τρίβετε τα μάτια σας και θα τεθούν σοβαρά ερωτήματα γιατί μια τέτοια 

διαπραγμάτευση δεν γινόταν μέχρι πρότινος"
1
. Η κοινωνία πολιτών είναι ακόμα εδώ με 

μοναδική επιλογή να προσφέρει το καλύτερο στους ασθενείς με ηπατίτιδα, συλλοιμώξεις 

και HIV. Την πολιτική ακόμα την ψάχνουμε. 

 

Εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου να είναι και φέτος παραγωγικές σε απαντήσεις σε όλες 

τις ερωτήσεις μας. 
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 http://www.avgi.gr/article/5479123/-tha-tribete-ta-matia-sas-me-tis-times-pou-tha-petuxoume-sta-

farmaka- 


