UNOFFICIAL TRANSLATION
Εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην Ευρώπη
«Το όραμά μας για μια Ευρώπη χωρίς ηπατίτιδα C»
Εμείς, οι υπογράφοντες της παρούσας διακήρυξης, οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε στις Βρυξέλλες με την
ευκαιρία της πρώτης διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τον ιό της
ηπατίτιδας C, στις 17 Φεβρουαρίου 2016, έχουμε αφοσιωθεί στον αγώνα για την εξάλειψη της ηπατίτιδας
C στην Ευρώπη.


Η ηπατίτιδα C είναι μια νόσος απειλητική για τη ζωή. Προσβάλει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την
Ευρώπη και καταγράφει σημαντικά ποσοστά νοσηρότητας και πρόωρων θανάτων 1.



Σήμερα, τα επιστημονικά επιτεύγματα μάς δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να εξαλείψουμε την
ηπατίτιδα C στην Ευρώπη και να αποφύγουμε το σημαντικό τίμημα που επιφέρει υπό τη μορφή
θανάτων, κοινωνικού και οικονομικού κόστους.



Οι ειδικές προκλήσεις που προβάλλει η ηπατίτιδα C απαιτούν η προσέγγιση για την εξάλειψή της
να είναι ολιστική, ανθρωποκεντρική και να καλύπτει όλο το φάσμα του συστήματος υγείας, ώστε
να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη περίθαλψη, ενημέρωση και πρόληψη, με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη να συνδυάζουν τις διαφορετικές δεξιότητες και πόρους τους σε μια ενιαία ανταπόκριση.

Μοιραζόμαστε το όραμα ότι για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην Ευρώπη μέχρι το 2030 2 θα πρέπει:
1) Να καταστήσουμε την ηπατίτιδα C και την εξάλειψή της στην Ευρώπη μια σαφή και επαρκώς
χρηματοδοτούμενη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κατάλληλα μέσα σε όλα τα επίπεδα – συνεργασίες ανάμεσα σε απλούς
πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές, τον ιδιωτικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση
και τις εθνικές κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την
Ευρώπη, καθώς και άλλα σχετικά περιφερειακά θεσμικά όργανα;
2) Να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τα άλλα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν απευθείας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών για την
εξάλειψη της ηπατίτιδας C. Τα υπάρχοντα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και οι υπάρχουσες
κατευθυντήριες γραμμές λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για στρατηγικές που βασίζονται σε
ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και οι οποίες δίνουν έμφαση σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή σε
τοπικό επίπεδο;
3) Να καταστήσουμε κεντρικό κομμάτι των στρατηγικών για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C την ανάπτυξη
οδών παροχής ολοκληρωμένης περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά εμπόδια που ορθώνουν τα
εκάστοτε συστήματα υγείας, καθώς και όλες τις άλλες προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της
λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C;
4) Να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση ανάμεσα στην ηπατίτιδας C και στην κοινωνική
περιθωριοποίηση, και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με την εξάλειψη της

ηπατίτιδας C συνάδουν με τις αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως η απαγόρευση
των διακρίσεων, η ισότητα, το δικαίωμα στη συμμετοχή και το δικαίωμα στην υγεία.;
5) Να εντείνουμε τις προσπάθειες για εναρμόνιση και βελτίωση της παρακολούθησης της ηπατίτιδας C σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενημερώνουμε και να αξιολογούμε τις στρατηγικές για την
εξάλειψη της ηπατίτιδας C;
6) Να καθιερώσουμε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης για την ηπατίτιδα (την εβδομάδα που
περιέχει την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας), προκειμένου να οργανώνουμε εντατικές και
συντονισμένες εκπαιδευτικές ενέργειες και δράσεις για την ενημέρωση του κόσμου σε όλη την Ευρώπη;
7) Να εξετάζουμε ανά τακτά διαστήματα την πρόοδο που έχει γίνει για την επίτευξη των σκοπών και των
στόχων που θέτει αυτή η διακήρυξη, και να την προωθούμε με κάθε σχετική ευκαιρία.

------------ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
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63.18 για την Ιογενή Ηπατίτιδα, 21 Μαΐου 2010)– link
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Κορυφής για την Ηπατίτιδα Β και την Ηπατίτιδα C στις Μεσογειακές και Βαλκανικές Χώρες, 5-7 Σεπτεμβρίου 2012) –
link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis, 14-15 October 2010, Brussels
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1
Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 14 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από ηπατίτιδα C σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια του, ενώ
διάφορες πηγές αναφέρουν ότι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούνε 6 εκατομμύρια ασθενείς
2
In line with the goals of the draft WHO Global Health Sector Strategy 2016-2021, November 2015 (Σε συμφωνία με τους
στόχους που θέτει το προσχέδιο της παγκόσμιας στρατηγικής του ΠΟΥ για τον τομέα υγείας 2016-2021, Νοέμβριος 2015) - link

