Έκκληση για δράση με στόχο τη «Διασφάλιση βιώσιμης
χρηματοδότησης των προγραμμάτων εξάλειψης της ιογενούς
ηπατίτιδας C»
Ιστορικό
Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία, με υψηλά
ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Εξαιτίας της ασυμπτωματικής του φύσης, αποτελεί
επίσης μια σιωπηλή επιδημία, καθώς ο εκτιμώμενος αριθμός των ανθρώπων που έχουν
μολυνθεί παγκοσμίως ανέρχεται σε 71 εκατομμύρια, ωστόσο από αυτούς έχει διαγνωστεί
μόνο το 20% (1,2).
Το 2013 η εισαγωγή νέων, ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών για τον HCV
δημιούργησε την ευκαιρία για την εξάλειψη της ασθένειας. Ωστόσο, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις δαπάνες υγείας κρατών τα
οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία, έχουν στη διάθεσή τους μια γρήγορη και
αποφασιστική θεραπευτική αγωγή για μια διαδεδομένη χρόνια ιογενή ασθένεια, η οποία
παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο αντίστασης ή υποτροπής. Εκτός από το κόστος θεραπείας,
επιπλέον πρόκληση αποτελούν το κόστος της επέκτασης των δοκιμών για την εύρεση των μη
εντοπισθέντων μολυσμένων ατόμων και της εφαρμογής αποτελεσματικών μοντέλων
περίθαλψης σε διαφορετικούς πληθυσμούς.
Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση όλων των στοιχείων του
κόστους που αφορούν την εξάλειψη του HCV, στα οποία περιλαμβάνονται τα κόστη των
προγραμμάτων επιτήρησης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και διάγνωσης, καθώς και των
προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας. Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η στρατηγική
εξάλειψης του HCV του ΠΟΥ μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους σε πολλά
κράτη (3, 4). Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση πόρων που συνδέονται με την πρόληψη και
θεραπεία του HCV μπορεί να υπερβεί το κόστος εξάλειψης του HCV, προσφέροντας
ικανοποιητική σχέση κόστους-οφέλους, δεδομένης και της υψηλής αρχικής δαπάνης. Η
στρατηγική κατεύθυνση 4 της παγκόσμιας στρατηγικής του ΠΟΥ στον τομέα της υγείας για
την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας την περίοδο 2016-2021 με τίτλο
«Χρηματοδότηση με στόχο την επίτευξη βιωσιμότητας» (5) περιέχει συστάσεις για τη
χρηματοδότηση της βιώσιμης απόκρισης στην ηπατίτιδα, σκιαγραφώντας δράσεις που
πρέπει να αναληφθούν για την αύξηση των εσόδων που απαιτούνται για την αποπληρωμή
των σχετικών με την ιογενή ηπατίτιδα παρεμβάσεων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό
μέτρων προστασίας κατά του οικονομικού κινδύνου και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη χρήση των πόρων του συστήματος υγείας.

Η υπογραφή στις 17 Φεβρουαρίου 2016 του Μανιφέστου Εξάλειψης της Ηπατίτιδας C με
τίτλο «Το όραμά μας για μια Ευρώπη χωρίς ηπατίτιδα C» αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για
την ανάληψη δράσης ώστε ο HCV και η εξάλειψή του στην Ευρώπη να καταστούν ρητή
προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας (6, 7). Καθώς ασθενείς, ομάδες της
κοινωνίας των πολιτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς εμπλέκονται άμεσα στην ανάπτυξη
και εφαρμογή στρατηγικών εξάλειψης του HCV, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το επόμενο
βήμα παραπέρα και να καταστήσουμε το κόστος της εξάλειψης του HCV προσιτό.
Εμείς, οι υπογράφοντες την έκκληση για δράση με στόχο τη «Διασφάλιση βιώσιμης
χρηματοδότησης των προγραμμάτων εξάλειψης της ηπατίτιδας C», δεσμευόμαστε για την
εξάλειψη του HCV στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2015 με τίτλο
«Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το
2030», σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 - Καλή υγεία και ευημερία και τον
υποστόχο 3.3 για την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων, σύμφωνα με το Ψήφισμα 67.6
της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του 2014 για την ηπατίτιδα, σύμφωνα με τη διακήρυξη
του 2016 για την εξάλειψη του HCV, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ στον
τομέα της υγείας για την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας την περίοδο 2016-2021 με
τίτλο «Προς την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας», και προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους
υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων να εκπληρώσουν τη στρατηγική κατεύθυνση 4
της παγκόσμιας στρατηγικής του ΠΟΥ στον τομέα της υγείας για την καταπολέμηση της
ιογενούς ηπατίτιδας την περίοδο 2016-2021 και το κόστος της εξάλειψης του HCV να
καταστεί προσιτό, καλούμε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να
προβούν στις εξής ενέργειες:
1. Να διασφαλίσουν ότι τα κράτη διαθέτουν εν ισχύ ολοκληρωμένο, κοστολογημένο
στρατηγικό σχέδιο εξάλειψης της ηπατίτιδας C, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η
διεξοδική παρακολούθηση μαζί με την εκτίμηση των σταδίων φροντίδας σύμφωνα
με τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων
(ECDC) και το παράρτημα του ΠΟΥ στην Ευρώπη·
2. Να καθορίσουν σε επίπεδο χώρας το φορτίο της νόσου καθώς και την οικονομική
επιβάρυνση από τον HCV υπολογίζοντας το άμεσο και έμμεσο κοινωνικοοικονομικό
κόστος για τη βελτίωση της απόκρισης με σκοπό την εξάλειψη του HCV, λαμβάνοντας
υπόψη τη στενή σχέση μεταξύ HCV και HIV σε ορισμένους πληθυσμούς·
3. Να αναπτύξουν συγκεκριμένα μοντέλα ανά χώρα και πληθυσμό, όπως μοντέλα
περιπτώσεων επενδύσεων στον τομέα της ιογενούς ηπατίτιδας, με στόχο την
εκτίμηση του συνολικού κόστους, του προσδόκιμου επιβίωσης υψηλής ποιότητας,
καθώς και του οριακού λόγου κόστους-αποτελεσματικότητας στην περίπτωση
ανάληψης διαφόρων στρατηγικών προληπτικού ελέγχου και θεραπείας σε σύγκριση
με τη μη ανάληψη δράσης·

4. Να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την κατάρτιση και την έρευνα, την ανάπτυξη
αξιόπιστων μοντέλων περίθαλψης για την αντιμετώπιση του HCV και την επείγουσα
και αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων 2, 4 και 5 της
παγκόσμιας στρατηγικής του ΠΟΥ στον τομέα της υγείας·
5. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
προσπάθεια εξάλειψης του HCV με τη θέσπιση ενός σαφούς πολιτικού οδικού χάρτη
και να καλέσουν τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τη
δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα
εξάλειψης ως εργαλείο ανάπτυξης·
6. Να ενθαρρύνουν και να εμπλέξουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μεταξύ
τους συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το
ομόλογo κοινωνικού αντικτύπου και άλλα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας νέων
κοινωνικών υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση υπηρεσιών πρόληψης,
συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, συμβάλλοντας στην
εξάλειψη του HCV κατά τρόπο βιώσιμο·
7. Να προβούν στην ανταλλαγή και εφαρμογή ορθών πρακτικών σχετικά με τη
χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και της εξάλειψης του HCV, μεταξύ
άλλων και μέσω προσεγγίσεων μικρο-εξάλειψης (8) στο εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων εξάλειψης του ΠΟΥ έως το
2030 και κατά προτίμηση πολύ νωρίτερα.
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