
 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Κάνουμε θόρυβο για μια Αθόρυβη Νόσο» 

Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C 

 

Μια πρωτότυπη Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C με τίτλο «Κάνουμε Θόρυβο 

για μια Αθόρυβη Νόσο» υλοποιούν η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) και ο 

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Υγείας. H Ηπατίτιδα C αποκαλείται αθόρυβη νόσος, επειδή για πολλά χρόνια δεν 

παρουσιάζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να νοσούν και να μην το 

γνωρίζουν. Με κεντρικό μήνυμα «Κάνουμε θόρυβο για μια αθόρυβη νόσο», η εκστρατεία 

καλεί όλους εμάς να κάνουμε δυνατό θόρυβο, ώστε να βοηθήσουμε στη διάδοση του 

μηνύματος για ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση της Ηπατίτιδας C. Την εκστρατεία 

στηρίζουν με τη συμμετοχή τους τέσσερα δημοφιλή πρόσωπα, η Μαρία Μπεκατώρου, ο 

Γιάννης Τσιτμιτσέλης, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Ελένη Φουρέιρα, ενώ περιλαμβάνει 

προβολή τηλεοπτικού σποτ, ενέργειες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, προβολή σε συρμό 

του μετρό, καθώς και διενέργεια εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα C και δεν το 

γνωρίζουν1. Στόχος επομένως της εκτστρατείας, είναι να ενημερώσει το κοινό για την 

Ηπατίτιδα C ώστε να παρακινήσει όσους ενδεχομένους νοσούν, να προβούν στην εξέταση 

αντισωμάτων του ιού, προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σήμερα η Ηπατίτιδα C μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, εύκολα και ανώδυνα. 

 

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της 

εκστρατείας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζου, ο 

οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης. 

 

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Πρόεδρος της 

Ε.Ε.Μ.Η., Πρόεδρος της Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας C και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής 

Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», με την πάροδο των χρόνων, η νόσος 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στον ασθενή, όπως κίρρωση, ή 

καρκίνο του ήπατος. Παράλληλα, η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού και ορισμένων 

διαγνωσμένων ασθενών για τη νόσο, την καθιστά σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, 

με πολύπλευρο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. «Η χώρα μας έχει δεσμευτεί για την 

αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για την 

Ηπατίτιδα  C, σύμφωνα με το οποίο η εξέταση αντισωμάτων του ιού συστήνεται σε όλους 

όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Ταυτόχρονα, όσοι πάσχουν από Ηπατίτιδα C 

μπορούν σήμερα να επισκέπτονται τα ειδικά ηπατολογικά ιατρεία των δημόσιων 



 

νοσοκομείων χωρίς ραντεβού, προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση και θεραπεία» 

ανέφερε ο κ. Παπαθεοδωρίδης. 

 

Η Ηπατίτιδα C μας αφορά περισσότερο από όσο νομίζουμε! 

Κύρια αιτία για τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, 

είναι η απουσία σωστής ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τους τρόπους μετάδοσης της 

νόσου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι δεν έχουν εκτεθεί στον ιό. 

Ωστόσο, η Ηπατίτιδα C μπορεί να προσβάλει τον καθένα μας. Συγκεκριμένα, ο ιός της 

Ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως με την έκθεση σε μολυσμένο αίμα και συνήθως μέσω: 

 

 Χρήσης ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών 

 Μετάγγισης αίματος ή παραγώγων του ή μεταμόσχευσης οργάνου πριν το 1992 

 Κοινής χΧρήσης βελονών-συρίγγων ή οποιουδήποτε αντικειμένου-εργαλείου μπορεί 

να έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένο αίμα   

 Επεμβάσεων αισθητικής (τατουάζ, piercing κ.λπ.) 

 Αιμοκάθαρσης 

 

Η νόσος μπορεί επίσης να μεταδοθεί με μικρή πιθανότητα (λιγότερο από 5%) μέσω της 

σεξουαλικής επαφής, καθώς και κατά τον τοκετό, από τη μητέρα στο παιδί. 

 

Δίνοντας τη διάσταση των ασθενών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 

«Προμηθέας» και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Γιώργος Καλαμίτσης, αναφέρθηκε στη σημασία της σωστής 

ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο, δηλώνοντας ότι «η μάχη που πρέπει να κερδίσουμε με 

την Ηπατίτιδα C είναι φύσει πολύ δύσκολη, καθώς η νόσος είναι ασυμπτωματική με 

αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μην γνωρίζουν ότι νοσούν. Γι’ αυτό, ο ρόλος των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικός για την παροχή της σωστής πληροφόρησης 

στο κοινό και την αντιμετώπιση της νόσου». 

 

Κάνε κι εσύ θόρυβο για την αθόρυβη νόσο! 

Κύριο όχημα της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η ιστοσελίδα www.kanoumethoryvo.gr, 

μέσω της οποίας καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα video, κάνοντας δυνατό θόρυβο, με 

οποιονδήποτε  τρόπο θέλουμε, οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε (στο σπίτι, στο γραφείο ή σε 

εξωτερικό χώρο). Στη συνέχεια, μοιραζόμαστε αυτό το video στον προσωπικό μας 

λογαριασμό Facebook και Instagram, συμβάλλοντας ενεργά στην ενημέρωση για έγκαιρη 

διάγνωση της Ηπατίτιδας C.  

 

Κάνε κι εσύ θόρυβο για την Ηπατίτιδα C! Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Δημιούργησε ένα video κάνοντας δυνατό θόρυβο 

2. Ανέβασε το video στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.kanoumethoryvo.gr 

3. Μοιράσου το video στον προσωπικό σου λογαριασμό Facebook και Instagram 

 

http://www.kanoumethoryvo.gr/
http://www.kanoumethoryvo.gr/


 

 

Παραπομπές: 

1. Papatheodoridis GV et al. J Viral Hepat 2015;22:409-15, G Touloumi et al. J Hepatol 2017;66:S71–S72   

 

*** 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 

PHOCUS 

Ανδρέας Μπόνης, 210 3460684 | 6944 377101 |bonis@phocus.gr 

 

mailto:bonis@phocus.gr

