
 

Η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων 
ηπατίτιδας στις φυλακές σύμφωνα με το 
πόρισμα της νέας κατάταξης 30 χωρών 

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2012 

 

Κάθε χρόνο, 125.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω διαφόρων νόσων που 

σχετίζονται με την ηπατίτιδα. Στην Ευρώπη, 23 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από 

ηπατίτιδα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι φορείς της νόσου χωρίς να το 

γνωρίζουν. Το γεγονός αυτό καθιστά τα συγκεκριμένα άτομα παράγοντα υψηλού 

κινδύνου αναφορικά με τη μετάδοση της λοίμωξης. Στο προσκήνιο έρχεται μια νέα 

μελέτη η οποία συγκρίνει τις θεραπευτικές αγωγές και τις πολιτικές τριάντα 

ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας, με σκοπό να εντοπιστούν τα 

πιο επιτυχή παραδείγματα και να καθοριστεί η βέλτιστη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πρώτη στη λίστα κατάταξης είναι η Γαλλία και ακολουθούν η Σλοβενία και η 

Γερμανία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η, με 633 βαθμούς από ένα δυνητικό σύνολο 

1000 βαθμών. 

 

Η ιογενής ηπατίτιδα αποτελεί μια ευρέως «παραμελημένη» επιδημία στην Ευρώπη, παρόλο 

που εκτιμάται ότι περίπου 23 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με χρόνια ηπατίτιδα B (HVB) 

και/ή ηπατίτιδα C (HVC). Ο αριθμός αυτός πρέπει να εξεταστεί έναντι ενός πολύ χαμηλού 

ποσοστού ανίχνευσης των πασχόντων. Ακόμα και σε χώρες όπου ακολουθείται στρατηγική 

σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό που ανιχνεύεται είναι μικρότερο του 40%. Σε χώρες όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, το ποσοστό ανίχνευσης είναι 14-18%. Στις περισσότερες 

άλλες χώρες, το ποσοστό κυμαίνεται από 0,3% (Ελλάδα) ως 3% (Πολωνία). Αυτό σημαίνει 

ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι συνεχίζουν να αγνοούν ότι πάσχουν από ηπατίτιδα. 

 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δεν θεωρούν τα αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ηπατίτιδας ύψιστη προτεραιότητα. Βασική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο (η Σκωτία και, όλο και περισσότερο, η Αγγλία) και η Γαλλία. Συνεπώς, 

υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης σε πολλές χώρες - ακόμα και με υψηλή θέση 

στον πίνακα κατάταξης υπηρεσιών υγείας για την ηπατίτιδα! 

 

Περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φορείς του ιού της ηπατίτιδα τύπου Β (HVB), ο 

οποίος μεταδίδεται κυρίως μέσω της έκθεσης σε μολυσμένο αίμα ή σωματικά υγρά 

(σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, μητρικό γάλα και σάλιο). 

 



 

Άλλα 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας C (HVC), κυρίως 

από σύριγγες που μοιράζονται μεταξύ τους οι χρήστες ναρκωτικών. Πριν από το 1992, οι 

μεταγγίσεις αίματος παρουσίαζαν χαμηλό ποσοστό ασφάλειας και προκαλούσαν μολύνσεις. 

 

Ομάδες υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τη μόλυνση και τη μετάδοση της νόσου, δεν είναι 

μόνο οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση, τα άτομα που κάνουν ενδοφλέβιες ενέσεις, τα παιδιά 

μολυσμένων μητέρων, οι προσφέροντες επαγγελματικά σεξουαλικές υπηρεσίες, οι 

κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα και οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με 

άλλους άνδρες, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και οι πληθυσμοί μεταναστών. 

Ο ιός HVB, κυρίως, μπορεί να υπάρχει χωρίς να εκδηλώνονται σαφή συμπτώματα και συχνά 

ο φορέας δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τη νόσο. Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο το γενικό 

πληθυσμό και καθιστά σημαντική τη δημόσια ενημέρωση. Καθώς η χρόνια ηπατίτιδα 

παραμένει συχνά χωρίς θεραπεία, με ένα ποσοστό ασθενών μικρότερο του 20% να λαμβάνει 

θεραπευτική αγωγή, αποτελεί βασική αιτία για κίρρωση και πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος. 

 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ηπατίτιδα θα σώσει ζωές 

Καθώς η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν 

τον αντίκτυπο από την ασθένεια, υπάρχει ζήτηση για αποτελεσματικές πρακτικές. Ο 

ευρωπαϊκός πίνακας κατάταξης υπηρεσιών υγείας για την ηπατίτιδα (EHepI), στον οποίο 

γίνεται σύγκριση των πολιτικών και των θεραπευτικών αγωγών έναντι της ασθένειας μεταξύ 

30 ευρωπαϊκών χωρών, παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ασθενών με Ηπατική Νόσο ή ELPA (η οποία διένειμε, επίσης, δελτίο τύπου σχετικά με τον 

πίνακα) και το «εργαστήριο ιδεών» Health Consumer Powerhouse (HCP). Η μελέτη 

υποδεικνύει διάφορους τομείς που επιδέχονται βελτίωσης και χαράσσει μια στρατηγική για 

την ηπατίτιδα στην Ευρώπη: 

 

 Αποτελεσματικά προγράμματα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β. 

 Εύκολα διαθέσιμα και δωρεάν προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου για το γενικό 

πληθυσμό και για όλες τις ομάδες κινδύνου. 

 Ενημερωτικές καμπάνιες υπέρ της ανίχνευσης και του περιορισμού των επικίνδυνων 

συμπεριφορών μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των βασικών ομάδων φορέων της 

λοίμωξης.  

 Πρόσβαση σε θεραπεία, όταν απαιτείται, όχι μόνο στο πλαίσιο της επιδοτούμενης 

φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και σε εξατομικευμένη θεραπεία, παρέχοντας 

εκπαίδευση σε θέματα υγείας και κοινωνική υποστήριξη. 

 Πιστοποιημένοι επαγγελματίες για βελτιστοποιημένη διαχείριση της νόσου σύμφωνα 

με τη βέλτιστη πρακτική. 



 

 Εθνικά μητρώα για την κατάλληλη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον εντοπισμό 

και την επανεξέταση τομέων που χρήζουν βελτίωσης. 

 Η δέσμευση της ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημόσια υγεία. Απαιτείται μια 

στρατηγική σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειες σε κάθε 

χώρα. 

 

«Η Ελλάδα θα πρέπει να εξαλείψει τα ανησυχητικά 
περιστατικά ηπατίτιδας στις φυλακές» 

- Ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι οι συνθήκες υγιεινής στα 

υπερπλήρη σωφρονιστικά ιδρύματα. Υπάρχουν περιστατικά σχετικά με σοβαρές 

ασθένειες που έχουν παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες. «Η ηπατίτιδα, η φυματίωση και 

το AIDS εξαπλώνονται στις ελληνικές φυλακές», δήλωσε η Δρ Beatriz Cebolla, 

συντονίστρια του έργου EHepI. Οι εθνικές πολιτικές εμβολιασμού δεν φτάνουν ως 

τους κρατούμενους και τους προσφέροντες επαγγελματικά σεξουαλικές υπηρεσίες, οι 

οποίοι αποτελούν σημαντικές ομάδες κινδύνου αναφορικά με την ηπατίτιδα. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει εθνικό μητρώο για τον καρκίνο του ήπατος. Η κυβέρνηση δεν 

υποστηρίζει οικονομικά την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την ηπατίτιδα. 

Στα θετικά σημεία καταγράφονται η καλή καθολική εμβολιαστική κάλυψη των βρεφών για 

τον ιό HVB, καθώς και ο καθολικός προγεννητικός διαγνωστικός έλεγχος HVB. Επίσης, ο 

εμβολιασμός έναντι του HVB είναι δωρεάν. Υπάρχουν σύλλογοι ασθενών με ηπατίτιδα, οι 

οποίοι ωστόσο δεν συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια λήψη αποφάσεων. 

 

  



 

Ο πίνακας καταρτίζεται από το Health Consumer Powerhouse Ltd, από το 2004, και 

κατατάσσει τις επιδόσεις 35 χωρών όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, από την πλευρά του 

καταναλωτή. Ο πίνακας EHepI υποστηρίχτηκε με μη δεσμευτική δωρεά από την ELPA 

(Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών με Ηπατική Νόσο). 

 

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση, τον πίνακα, τα γραφήματα και τις παρουσιάσεις στα 

τοπικά μέσα στην ιστοσελίδα www.healthpowerhouse.com 

 

Για ερωτήσεις: info@healthpowerhouse.com ή 

Δρ Arne Bjornberg: +46705848451   

Δρ Beatriz Cebolla: +34620783383            
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