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Αρ. Πρωτ.:
Οι τρεισ οργανϊςεισ που αςχολοφνται με κζματα HIV/AIDS ςτθν Ελλάδα, ο Σφλλογοσ Οροκετικϊν Ελλάδοσ «Θετικι Φωνι», το
«Κζντρο Ζωισ» και θ «PRAKSIS», ζχουμε ςυγκροτιςει μία πλατφόρμα ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ και του ςτίγματοσ που αντιμετωπίηουν οι άνκρωποι που ηουν με HIV/AIDS, τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων τουσ,
τθν αφξθςθ τθσ ορατότθτάσ τουσ ςτθ δθμόςια ςφαίρα, κακϊσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των κφριων
διαμορφωτϊν των πολιτικϊν και τθσ κοινισ γνϊμθσ, όπωσ το κοινοβοφλιο, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τα μζςα ενθμζρωςθσ.
Αποςτζλλουμε τθν παροφςα επιςτολι με αφορμι το άρκρο ςασ με τίτλο «Έξω από τα δόντια» που δθμοςιεφκθκε ςτθν
εφθμερίδα ςτισ 29 Απριλίου 2015. Στο πρϊτο μζροσ του κειμζνου υπάρχει ανάρτθςθ μζρουσ άρκρου ςυναδζλφου ςασ, που με
αφορμι το εκπαιδευτικό ςεμινάριο προσ δθμοςιογράφουσ που διοργάνωςαν οι οργανϊςεισ μασ ςτθν ΕΣΗΕΑ, γίνεται αναφορά
ςτο γεγονόσ ότι δυο ευπακείσ ςτον HIV ομάδεσ οριςμζνεσ φορζσ μζνουν χωρίσ αντιρετροϊκι αγωγι: οι μετανάςτεσ χωρίσ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα και οι μετανάςτεσ που, ενϊ ζχουν δουλζψει κατά καιροφσ ςτθν Ελλάδα και ζχουν νομιμοποιθτικά
ζγγραφα, μζνοντασ χωρίσ δουλειά δεν κατάφεραν να τα ανανεϊςουν.
Στθν εν ςυνεχεία ερϊτθςι ςασ για το ποιοσ κα καλφψει το κόςτοσ τθσ αντιρετροϊκισ αγωγισ για τουσ αναςφάλιςτουσ
μετανάςτεσ ι τουσ μετανάςτεσ χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα κα κζλαμε να παρακζςουμε τθ κζςθ μασ, θ οποία καλφπτει τόςο
τθν πλευρά τθσ δθμόςιασ υγείασ, όςο και τθν πλευρά των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.

Για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ:
Ο HIV είναι μία λοίμωξθ που επιπολάηεται κατά κφριο λόγο ςε ςυγκεκριμζνεσ ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Αυτό ςυμβαίνει
είτε επειδι υιοκετοφνται μθ αςφαλείσ πρακτικζσ (για παράδειγμα κοινι χριςθ ςφριγγασ ςε χριςτεσ ναρκωτικϊν ι ςεξ χωρίσ
προφφλαξθ), είτε γιατί ςε κάποιεσ χϊρεσ δεν υπάρχει επαρκισ πρόςβαςθ ςτθν αντιρετροϊκι αγωγι (για παράδειγμα χϊρεσ τθσ
υποςαχάριασ Αφρικισ) και εν γζνει ςτο ςφςτθμα υγείασ. Επιπλζον είναι καλό να γνωρίηουμε ότι όπωσ όλεσ οι μεταδοτικζσ
αςκζνειεσ, θ HIV λοίμωξθ δε γνωρίηει ςφνορα και όςο οι άνκρωποι κυκλοφοροφν ςτον πλανιτθ δε γίνεται να περιοριςτεί θ
λοίμωξθ, χωρίσ να γίνουν παρεμβάςεισ που ζχουν αποδειχκεί αποτελεςματικζσ.
Η τελευταία αναφορά του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC) για τουσ μετανάςτεσ και τισ εκνικζσ μειονότθτεσ
ςτθν Ευρϊπθ1 ζδειξε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα που εκτίκεται ςε υψθλό ρίςκο μετάδοςθσ, κακϊσ τα
εμπόδια πρόςβαςθσ ςτθ δωρεάν εξζταςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν απαιτοφμενθ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αγωγι είναι πολλά
(κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιςτικά και υγειονομικά). Αυτά τα εμπόδια απομακρφνουν τουσ πλθκυςμοφσ αυτοφσ από το
ςφςτθμα υγείασ και δφο τινά μποροφν να ςυμβοφν:



Οι κετικοί ςτον HIV δεν εξετάηονται και παρουςιάηονται ςε πολφ όψιμο ςτάδιο ςτο νοςοκομείο για κάποια αςκζνεια
που ςυνδζεται με τον ιό.
Μθν γνωρίηοντασ ότι είναι κετικοί ςτον HIV ςυνεχίηουν πικανά να υιοκετοφν μθ αςφαλείσ πρακτικζσ, οπότε θ μετάδοςθ
τθσ λοίμωξθσ δεν αναχαιτίηεται.

Και οι δυο αυτζσ περιπτϊςεισ επιβαρφνουν το ςφςτθμα υγείασ τθσ χϊρασ μασ. Τα αυξθμζνα νοςιλια λόγω τθσ επιβάρυνςθσ του
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dublin-migrants-evidence-brief-september-2013.pdf
Το έπγο σπημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Είμαζηε όλοι Πολίηερ», ηο οποίο είναι μέπορ ηος ζςνολικού
Χπημαηοδοηικού Μησανιζμού ηος ΕΟΧ για ηην Ελλάδα. Διασειπιζηήρ Επισοπήγηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ είναι ηο Ίδπςμα
Μποδοζάκη. Σηόσορ ηος Ππογπάμμαηορ είναι η ενδςνάμωζη ηηρ κοινωνίαρ ηων πολιηών ζηη σώπα μαρ και η ενίζσςζη ηηρ
κοινωνικήρ δικαιοζύνηρ, ηηρ δημοκπαηίαρ και ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ.

ανκρϊπινου οργανιςμοφ από τθν εξζλιξθ τθσ λοίμωξθσ ςε AIDS κα κλθκοφμε να τα πλθρϊςουμε ςτο μζλλον, κακϊσ μια
πνευμονία με εξαςκενθμζνο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα ίςωσ αποβεί μοιραία. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κανζνα ςφςτθμα υγείασ δεν
μπορεί να αφιςει τουσ ανκρϊπουσ να πεκάνουν ςτο δρόμο, επομζνωσ κα επιβαρυνκεί (ωσ οφείλει) τα ζξοδα τθσ νοςθλείασ
τουσ.
Γι’ αυτό το λόγο ζχει εκδοκεί από τθν θγεςία του Υπουργείου Υγείασ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ το 20122 που δίνει το πράςινο
φωσ ςτα δθμόςια νοςοκομεία να παρζχουν κεραπεία / αγωγι ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται επί ελλθνικοφ εδάφουσ
και είναι κετικοί ςτον HIV. Ειδικότερα για τουσ μετανάςτεσ χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα, θ εγκφκλιοσ προβλζπει ρθτά τθν
παροχι δωρεάν αντιρετροϊκισ αγωγισ, εφόςον κρίνεται απαραίτθτθ.

Για τθν υπεράςπιςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ:
Η προςζγγιςθ του κζματοσ από τθ πλευρά τθσ δθμόςιασ υγείασ (αναχαίτιςθ των HIV μεταδόςεων) και από τθν ςκοπιά του
κόςτουσ – οφζλουσ, που ςαφϊσ προκφπτει από τθν άρςθ των εμποδίων διαςφνδεςθσ των μεταναςτϊν και των εκνικϊν
μειονοτιτων με τθν ζγκαιρθ εξζταςθ και τθ κεραπευτικι αγωγι, δεν πρζπει να μασ κάνει να ξεχνάμε ότι θ πρόςβαςθ ςτθν υγεία
είναι κυρίωσ ζνα ανκρϊπινο δικαίωμα.
Πρόςφατθ επίςθσ μελζτθ του ECDC3 ζδειξε ότι μεγάλοσ αρικμόσ των μεταναςτϊν κολλάει τον ιό HIV ςτθν Ευρϊπθ και δεν τον
μεταφζρει από τισ χϊρεσ υψθλοφ επιπολαςμοφ ςτθ γθραιά ιπειρο. Σε κάκε περίπτωςθ, όποια και να είναι θ οδόσ μετάδοςθσ,
είναι ςθμαντικό να μθν ξεχνάμε ότι ειδικά ςε περιόδουσ κρίςθσ, οφείλουμε να προτάςςουμε το ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και να αντιμαχόμαςτε τισ φωνζσ που παρουςιάηουν ωσ γραφικζσ ι ανζφικτεσ τισ παρεμβάςεισ που τα διαςφαλίηουν.

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.

Με εκτίμθςθ,

Νίκοσ Δζδεσ, Πρόεδροσ, Σφλλογοσ Οροκετικϊν Ελλάδοσ «Θετικι Φωνι»
Λεωνίδασ Βακερλισ, Πρόεδροσ, Κζντρο Ζωισ
Τηανζτοσ Αντφπασ, Πρόεδροσ, PRAKSIS
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http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%C
E%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%
CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF
%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%83
%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82/Egkyklios%2018082011.pdf
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Migrant-health-sexual-transmission.pdf
Το έπγο σπημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Είμαζηε όλοι Πολίηερ», ηο οποίο είναι μέπορ ηος ζςνολικού
Χπημαηοδοηικού Μησανιζμού ηος ΕΟΧ για ηην Ελλάδα. Διασειπιζηήρ Επισοπήγηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ είναι ηο Ίδπςμα
Μποδοζάκη. Σηόσορ ηος Ππογπάμμαηορ είναι η ενδςνάμωζη ηηρ κοινωνίαρ ηων πολιηών ζηη σώπα μαρ και η ενίζσςζη ηηρ
κοινωνικήρ δικαιοζύνηρ, ηηρ δημοκπαηίαρ και ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ.

