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HIV/AIDS ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Από το 1986 μέχρι σήμερα…

Της ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΑ

Π

αγκόσµια ηµέρα HIV/AIDS χθες και όσον αφορά τουλάχιστον την Κύπρο φαίνεται
ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πολλές κατευθύνσεις, το
πρόβληµα συνεχίζει να βρίσκεται σε ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ το χειρότερο
δεν παρουσιάζεται και ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την συµπεριφορά και στάση της
κοινωνίας, έναντι των συνανθρώπων µας που ζουν µε το HIV. Την σηµερινή εικόνα του
προβλήµατος στην Κύπρο, περιγράφει σε συνέντευξη του στην «Α» ο Χρίστος Κρασίδης,
Γραµµατέας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΜΚΟ «Κίνηση Συµπαράστασης για το AIDS»
Ερ: Υπάρχει ύφεση του προβλήµατος
στις µέρες µας και η κοινωνία αντιλήφθηκε περί τίνος πρόκειται και προχώρησε στα µέτρα πρόληψης ή µείναµε
στάσιµοι;
Η πρώτη διάγνωση µε τον ιό HIV εµφανίστηκε στην Κύπρο το 1986. Εκείνο το
έτος είχαµε συνολικά 11 περιστατικά
µε HIV λοίµωξη. Από τότε µέχρι και σήµερα δυστυχώς οι διαγνώσεις αυξάνονται.
Το 2017 καταγράφηκαν 85 περιστατικά,
ενώ από τον Ιανουάριο µέχρι και τον
Οκτώβριο του 2018, έχουµε συνολικά
65 καταγεγραµµένα περιστατικά. Έτσι
τα στατιστικά αποτελέσµατα που έχουµε,
τόσο στο Cy Checkpoint, που αποτελεί
το Κέντρο Πρόληψης, Ενηµέρωσης και
Εξέτασης για τον HIV και άλλα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ)
της Κίνησης Συµπαράστασης για το AIDS,
όσο και από το Υπουργείο Υγείας, καταδεικνύουν ελλιπή γνώση των Κυπρίων
για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας από τον HIV. Στο Cy Checkpoint,
από το 2015 µέχρι και τα µισά του 2018,
έχουµε πραγµατοποιήσει περίπου 2000
εξετάσεις ταχείας διάγνωσης για τον
HIV, εκ των οποίων 17 αντέδρασαν σε
αντισώµατα, ενώ από 1000 εξετάσεις
ταχείας διάγνωσης για σύφιλη αντέδρασαν οι 20. Τα αποτελέσµατα αυτά, σε
συνδυασµό µε τη συµβουλευτική που
παρέχουµε στους ωφελούµενους που
µας επισκέπτονται, επιτρέπουν να εξάγουµε συµπεράσµατα για την αµάθεια
ή την ηµιµάθεια που επικρατεί σε σχέση
µε τους τρόπους µετάδοσης και µη-µετάδοσης του HIV, αλλά και τις µεθόδους
πρόληψης που υπάρχουν. ∆υστυχώς οι
Κύπριοι υιοθετούν σεξουαλικές συµπεριφορές που τους εκθέτουν σε διάφορα
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα,
συµπεριλαµβανοµένου και του HIV. Τα
αποτελέσµατα καθρεφτίζουν ακριβώς
τις συµπεριφορές που υιοθετούµε ως
λαός.
Ερ: Πώς βοηθά το κράτος τους ανθρώπους που ζουν µε τον HIV εκτός από την
παροχή βοήθειας των €300;
Η πολιτεία καλύπτει το κόστος της αντιρετροϊκής αγωγής και παρακολούθησης
της υγείας των ανθρώπων που ζουν µε
τον HIV εντελώς δωρεάν για τους ίδιους.
Η Κίνησης Συµπαράστασης για το AIDS
διατηρεί εδώ και περισσότερα από 20
χρόνια πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής στήριξης, µε τοποθέτηση ψυχολόγου που
εργοδοτούµε στη Γρηγόρειο Κλινική, το
οποίο πρόγραµµα στηρίζει σε µεγάλο
βαθµό το κράτος. Οι δράσεις του Cy
Checkpoint που αφορούν την αποστιγµατοποίηση και την ενηµέρωση στηρίζονται επίσης από το Κράτος. Σε σχέση
µε την παροχή βοήθειας χρηµατικού ποσού, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αυτό
είναι ένα σχέδιο κινήτρων για τη συµµόρφωση των ανθρώπων που ζουν µε
τον HIV για λήψη της φαρµακευτικής
τους αγωγής. Η Κίνηση Συµπαράστασης

για το AIDS έχει χαιρετίσει το σχέδιο
που έχει τεθεί σε εφαρµογή µετά από
προεδρική και υπουργική απόφαση το
οποίο αποτελεί σίγουρα ένα κίνητρο για
συµµόρφωση µε την αντιρετροϊκή αγωγή
και την τακτική λήψη της.

Ερ: Σε ποιο επίπεδο θεραπείας βρίσκεται
η Κύπρος; Τα κρατικά νοσηλευτήρια καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων που
ζουν µε τον HIV;
Η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει δωρεάν
φαρµακευτική αγωγή και παρακολούθηση σε όλους τους ανθρώπους που
ζουν µε τον HIV και είναι εγγεγραµµένοι
στο σύστηµα δηµόσιας υγείας. Η εγγραφή
µάλιστα γίνεται µε πλήρη σεβασµό στην
ανωνυµία του ατόµου στην Κύπρο, και ο
κάθε οροθετικός άνθρωπος επιλέγει ο
ίδιος να ακυρώσει την ανωνυµία του αν
επιθυµεί να αιτηθεί τη λήψη του επιδόµατος, που γίνεται µε επώνυµη αίτηση.
Το κράτος µας είναι µικρό σε µέγεθος
και πληθυσµό και ευτυχώς αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί θετικά ως προς
τη προσβασιµότητα στην αντιρετροϊκή
αγωγή.
Ερ: Υπάρχουν τοµείς που το κράτος θα
µπορούσε να συµβάλει περισσότερο;
Υπάρχουν διάφοροι τοµείς που µπορεί
το κράτος να συµβάλει θετικά, όπως
είναι η στήριξη της Γρηγορείου Κλινικής
µε περισσότερο προσωπικό από το υφιστάµενο, αλλά και η υιοθέτηση πολιτικών
που θα διευκολύνουν περισσότερο τους
ανθρώπους που ζουν µε τον HIV σε
σχέση µε τη µετάβαση τους στη κλινική,
αλλά και τις συνθήκες παρακολούθησης
τους. Υπάρχουν βέβαια µεγάλα περιθώρια
βελτίωσης, τόσο στη πρόσβαση στα νέα
φάρµακα, όσο και στη πρόσβαση σε
αγωγή που λειτουργεί προληπτικά, όπως

η «PrEP», η οποία δεν υπάρχει επίσηµα
στην Κύπρο ακόµα. Μάλιστα, είµαστε
ήδη στη διαδικασία συζήτησης για την
ποιοτική αναβάθµιση και στήριξη της
Γρηγορείου Κλινικής, του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού της, µετά από
τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε
την ∆ευτέρα, 26 Νοεµβρίου, 2018, στην
Κοινοβουλευτική Συνεδρία της Επιτροπής
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Βουλής
των Αντιπροσώπων. Οι συµµετέχοντες
βουλευτές συµφώνησαν να συζητήσουν
µαζί µας τρόπους στήριξης της Γρηγορείου προς βελτίωση των συνθηκών
υπέρ των οροθετικών ωφελούµενων της
Κλινικής.. Αυτό είναι ήδη πολύ θετικό.

Ερ: Τι ρόλο έπαιξαν οι ΜΚΟ όσον αφορά
τον ιό και την πρόληψη ή τη θεραπεία
του;
Εµείς ως µη-κυβερνητική και µη-κερδοσκοπική οργάνωση µπορούµε να πούµε
ότι έχουµε µια στενή συνεργασία µε το
Υπουργείο Υγείας και τη Γρηγόρειο Κλινική. Θεωρούµε δε ότι η ενηµέρωση
του κοινού σε σχέση µε την πρόληψη
είναι πιο αποδοτική και περισσότερο τελεσφόρα όταν πραγµατοποιείται από
οµότιµους, δηλαδή από άτοµα της κοινότητας προς την κοινότητα, από τους
ίδιους τους πολίτες προς τους πολίτες.
Αυτό είναι και το λεγόµενο µοντέλο
“peer-to-peer”, το οποίο εφαρµόζεται
σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουµε
υιοθετήσει στο Κέντρο Πρόληψης από
την αρχή. Το κοινό ενηµερώνεται καλύτερα για τις µεθόδους πρόληψης όταν η
ενηµέρωση έρχεται από οµότιµους. ∆εν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα Checkpoint
σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι µη-κλινικά
κέντρα, χωρίς νοσηλευτικό ή ιατρικό
προσωπικό, δεν θυµίζουν σε τίποτε νοσοκοµείο ή δηµόσιες δοµές υγείας, και
λειτουργούν από εκπαιδευµένους ερ-

γαζόµενους στην υγεία που προέρχονται
από την ίδια την κοινότητα στην οποία
απευθύνονται. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δυστυχώς υστερεί στη χώρα µας
και τα κοινοτικά κέντρα σεξουαλικής
υγείας και πρόληψης, όπως το Cy Checkpoint, καλύπτουν αυτό το κενό, λειτουργώντας συµπληρωµατικά στις δηµόσιες
δοµές. Αν αυτά αγκαλιαστούν και τύχουν
ακόµα περισσότερης στήριξης, µπορούµε
να ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο τη
δηµόσια υγεία.

Ερ: Η κοινωνία πως αντιµετωπίζει τους
ανθρώπους που ζουν µε τον HIV, στις
µέρες µας; Κρατάει την ίδια στάση όταν
πρωτοεµφανίστηκε ο ιός στην Κύπρο ή
παρατηρείται βελτίωση;
Το 2015 πραγµατοποιήσαµε µια έρευνα
σε σχέση µε τις γνώσεις και τις αντιλήψεις
των Κυπρίων γύρω από τον HIV. Στην
έρευνα αυτή, 1 στους 3 απάντησε ότι
δε γνωρίζει τη διαφορά του HIV από το
AIDS, δηλαδή δε γνωρίζει κάτι βασικό:
ότι ένας οροθετικός στον HIV άνθρωπος
δεν σηµαίνει ότι έχει AIDS. Πρόκειται
για δύο διαφορετικές έννοιες που αν
αντιληφθούµε τη διαφορά τους δεν θα
πούµε ποτέ ξανά τη λανθασµένη φράση
“φορείς του AIDS”. Αν οι γνώσεις µας
για τον HIV/AIDS είναι περιορισµένες,
το κενό που αφήνει η έλλειψη αυτή γεµίζει µε φόβο και ανασφάλεια. Αυτό
είναι και το πραγµατικό πρόσωπο του
κοινωνικού στίγµατος γύρω από τον HIV.
Η έρευνα κατέδειξε επίσης κάτι πολύ

σηµαντικό. Ενώ 7 στους 10 απάντησαν
ότι θα στήριζαν έναν άνθρωπο που ζει
µε τον HIV αν αυτός ανήκε στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον, και
ενώ 6 στους 10 απάντησαν ότι δεν θα
άλλαζαν στάση αν κάποιο οροθετικό
άτοµο βρισκόταν στο επαγγελµατικό
τους περιβάλλον, ταυτόχρονα 8 στους
10 δεν θα ήθελαν να έχουν ερωτική
σχέση µαζί µε κάποιον οροθετικό. Τα
συµπεράσµατα δικά σας…
Αυτό που πρέπει να τονιστεί όµως, είναι
τα ευρήµατα της έρευνας Partner 1 και
Partner 2. ∆ηλαδή αν ένας άνθρωπος
οροθετικός στον HIV έχει µη-ανιχνεύσιµο
φορτίο του ιού στο αίµα του, ως αποτέλεσµα της φαρµακευτικής του αγωγής,
τότε δεν µπορεί να µεταδώσει τον ιό µε
σεξουαλική επαφή, ακόµα κι αν δεν
χρησιµοποιήσει προφυλάξεις. Φυσικά
υποστηρίζουµε τη χρήση του προφυλακτικού, τόσο για τα ίδια τα οροθετικά
άτοµα, όσο και για τους/τις συντρόφους
τους. Το προφυλακτικό εξάλλου είναι η
φθηνότερη µέθοδος πρόληψης και προστασίας από τα περισσότερα Σεξουαλικός
Μεταδιδόµενα Νοσήµατα. Αλλά, οι έρευνες Partner στην πραγµατικότητα λένε
κάτι πάρα πολύ απλό: ότι οι άνθρωποι
που ζουν µε τον HIV και έχουν µη-ανιχνεύσιµο ιικό φορτίο δεν αποτελούν κίνδυνο για κανέναν.

Ερ: Οι άνθρωποι που ζουν µε τον HIV
στις µέρες µας νιώθουν ότι είναι παραγκωνισµένοι από την κοινωνία ή συµµετέχουν ενεργά;
Η Κίνηση Συµπαράστασης για το AIDS
είναι µια οικογένεια οροθετικών και οροαρνητικών ανθρώπων, διαφόρων ηλικιών,
ταυτοτήτων φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, εθνικής ταυτότητας, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και στηρίζει
την προσωπική έκφραση και τον αλληλοσεβασµό. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν
υπάρχουν διακρίσεις. Οι οροθετικοί στον
HIV άνθρωποι, όπως και όλες οι οµάδες
ανθρώπων µε χρόνιες παθήσεις, µπορούν
και είναι παραγωγικοί, προσφέρουν στη
κοινωνία, την οικογένεια και στους φίλους
τους, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του κοινωνικού ιστού, είναι περήφανοι
και χρήσιµοι, και συµµετέχουν ενεργά
στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας
µας στην Κύπρο. Αυτό βέβαια συµβαίνει
σε ασφαλές περιβάλλον όπου υπάρχει
αποδοχή, αλληλοεκτίµηση και αγάπη.
Εκεί όπου βασιλεύει ο φόβος, η ηµιµάθεια, η έλλειψη δηµοκρατικότητας και
αγάπης, εκεί τρέφεται και µεγαλώνει το
κοινωνικό στίγµα. Στο χέρι µας είναι να
φτιάξουµε µια κοινωνία χωρίς φόβο.

