
   
 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας   

Θέμα: «Σοβαρές διακρίσεις εις βάρος των οροθετικών ατόμων, οι οποίοι 
στερούνται τις απαραίτητες εξετάσεις» 

Οι οροθετικοί, όσοι δηλαδή είναι φορείς του ιού HIV, χρειάζονται τακτικές εξετάσεις 
ώστε να παρακολουθούν το ιικό φορτίο στο αίμα τους και να τροποποιούν την 
θεραπεία τους εγκαίρως ώστε να μην νοσήσουν από AIDS. Σύμφωνα με τον Σύλλογο 
Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια των 4 
Κέντρων Αναφοράς της χώρας αντιμετωπίζουν μόνιμα μεγάλες ελλείψεις 
αντιδραστηρίων. Ως εκ τούτου, χιλιάδες οροθετικοί δεν έχουν αποδείξεις για την 
αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής αγωγής που λαμβάνουν. Παράλληλα, οι 
γιατροί αναγκάζονται να ξεκινούν θεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει προηγηθεί η 
διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων με την ταχύτητα και τη συχνότητα που 
είναι αναγκαία. Επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για 
την επιβεβαίωση μιας νέας διάγνωσης HIV και την καταγραφή της στο μητρώο 
ασθενών του οργανισμού, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξέταση Elisa και η 
επιβεβαιωτική εξέταση Western-Blot. Ωστόσο, για παράδειγμα, το Κέντρο 
Αναφοράς του ΑΧΕΠΑ επανειλημμένως δεν διαθέτει αντιδραστήρια, λόγω μη 
έγκαιρης ανανέωσης της σύμβασης χρηματοδότησης. 

Παρά τις επίμονες και χρόνιες προσπάθειες του Συλλόγου “Θετική Φωνή” αλλά και 
των πολλαπλών παρεμβάσεων/αναφορών από το Συνήγορο του Πολίτη, την 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS και παρά τις πυροσβεστικές 
κινήσεις και τα βήματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, βήματα δυσανάλογα 
μικρά σε σχέση με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας αλλά κυρίως συγκρινόμενα 
με την αδήριτη ανάγκη και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για την 
πρόσβαση σε θεραπευτική αγωγή, το ζήτημα παραμένει άλυτο. Κι έτσι ενώ 
υπογράφηκαν οι Προγραμματικές Συμβάσεις Συνεργασίας το Δεκέμβριο του 2019 
μεταξύ του ΕΟΔΥ και των Κέντρων Αναφοράς, με την παρουσία του Υπουργού κ. 
Κικίλια, δεν προβλέπεται να έχουν οδηγήσει στην αγορά ενός αντιδραστηρίου πριν 
τον Οκτώβριο και ακόμη και σήμερα η πλειοψηφία των ασθενών δεν έχουν 
πρόσβαση σε εξετάσεις ιικού φορτίου και γονοτυπικής αντοχής από το 2015. Με 
την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων, είχατε διακηρύξει πως λύνονται τα 
προβλήματα που επί σειρά ετών παρεμπόδιζαν τη δυνατότητα διενέργειας αυτών 
των εξετάσεων. Ωστόσο, η ενημέρωση που έχουμε από τους ίδιους τους 
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οροθετικούς ασθενείς και την “Θετική Φωνή” είναι πως οι εξετάσεις ιικού φορτίου 
γίνονται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις με την προϋπόθεση πως ο θεράπων 
γιατρός θα έχει σημειώσει πάνω στο φάκελο με την εξέταση τη λέξη «Επείγον» και 
οι εξετάσεις γονοτυπικής αντοχής δεν πραγματοποιούνται παρά μόνο σε ελάχιστες 
περιπτώσεις. 

Δεδομένου ότι ο Ε.Ο.Δ.Υ. και η κυβέρνηση οφείλουν να αντιμετωπίσουν άμεσα και 
μόνιμα όλα τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που απειλούν την υγεία και τη ζωή 
των οροθετικών ατόμων και να προασπίσουν στην πράξη τη δημόσια υγεία,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Δεσμεύεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα για την άμεση αποκατάσταση της 
πρόσβασης όλων των ασθενών στην μέτρηση ιικού φορτίου και γονοτυπικής 
αντοχής βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως έχει υπογραφεί στην 
προαναφερθείσα Σύμβαση, με αποζημίωση μέσω ΕΟΠΥΥ και για τους 
ανασφάλιστους/ες οροθετικούς/ες; 

2. Γνωρίζει γιατί δεν τελεσφόρησε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς διαγνωστικά εργαστήρια για διαπραγμάτευση από το ΕΟΠΥΥ; 

3. Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη και σύγκριση του κόστους των 
εναλλακτικών επιλογών της διενέργειας των εξετάσεων;  

4. Πως σκοπεύει να επιλύσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε διαγνωστικές 
εξετάσεις για τους πολίτες και την πλήρη παρακολούθηση και θεραπεία 
όλων των ασθενών; 

5. Θα δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό του κράτους κονδύλια προκειμένου 
να έχουμε μόνιμη και σταθερή κάλυψη των οροθετικών ασθενών και έτσι να 
τερματιστεί η ομηρία τους; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
 

 

 

 

 




