Ενημερωτικό δελτίο για το Committed to Cure
Τι είναι το Committed to Cure;
Το Committed to Cure είναι μία νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει σε ένα μέλλον χωρίς
ηπατίτιδα C, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο και επισημαίνοντας τη
σπουδαιότητα της ίασης και γιατί αυτή έχει σημασία.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που λήφθηκε από μία συμμαχία ειδικών, θέτει δύο κύριους στόχους:
 Δημιουργία κοινότητας στήριξης σχετικά με την ίαση της ηπατίτιδας C, όπου θα κοινοποιούνται
πραγματικές ιστορίες ατόμων που ζουν με την ηπατίτιδα C
 Στήριξη των ατόμων που επηρεάζονται από την ηπατίτιδα C με παροχή εκπαιδευτικών
πληροφοριών και πρακτικών εργαλείων υψηλής ποιότητας
Το Committed to Cure τιμά τα άτομα και τις οικογένειες που ζουν με την ηπατίτιδα C, τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας που τους φροντίζουν και την επιστήμη που έχει κατορθώσει να πετύχει την ίαση.
Ποιος εμπλέκεται στο Committed to Cure;
Το Committed to Cure έχει ξεκινήσει από μία αποκλειστική συμμαχία ειδικών, μία ομάδα
επαγγελματιών υγείας και συνηγόρων ασθενών από ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μέλη της Συμμαχίας
συνεργάζονται, μαζί με μία γραμματεία έργων, προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με μία νόσο, την οποία χαρακτηρίζει ένα στίγμα, έχοντας ξεκινήσει ένα κίνημα που
προάγει τη συμπαράσταση μέσω οπτικής επαφής και εστιάζει στην ανακούφιση μέσω της ίασης.
Γιατί να συμμετάσχω;
Για πρώτη φορά μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλλον κατά το οποίο δεν θα υπάρχει πια η ηπατίτιδα
C και εσείς μπορείτε να συμβάλετε σε αυτό συμμετέχοντας στο Commitment to Cure.
Με το Commitment to Cure, θα ευαισθητοποιήσετε περισσότερο κόσμο σχετικά με τη νόσο, θα
ενθαρρύνετε την εξάλειψη του στίγματος και θα εμπνεύσετε άλλους να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες
τους με την ηπατίτιδα C, σηματοδοτώντας έτσι αυτήν τη σημαντική χρονική στιγμή που ένα μέλλον
χωρίς ηπατίτιδα C είναι επιτέλους εφικτό.
Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Αρχικά, απλώς μεταβείτε στον ιστότοπο Committed to Cure για να δηλώσετε τη στήριξή σας στο Cure
Wall με την κοινοποίηση ενός ‘C’ για τη λέξη Cure = ίαση. Αυτό θα μπορούσε να είναι η φωτογραφία
μίας πινακίδας στον δρόμο, ένα πρωτότυπο έργο τέχνης, λέξεις παρατεταγμένες σε σχήμα ‘C’ που λένε
μία ιστορία ή ακόμη και μία selfie με το γράμμα ‘C.’
Στη συνέχεια, πείτε μας τη δική σας ιστορία για να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας. Φτιάξτε ένα βίντεο
για τις προσωπικές σας εμπειρίες με την ηπατίτιδα C και τι σημαίνει η ίαση για εσάς.
Όταν αναρτάτε πληροφορίες στα δικά σας κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φροντίστε να
χρησιμοποιείτε το hashtag #CisforCure. Οι αναρτήσεις που χρησιμοποιούν το hashtag στο Facebook,

στο Instagram ή στο Twitter θα μπορούσαν να αναρτηθούν εκ νέου στον ιστότοπο και στα κανάλια
κοινωνικής δικτύωσης του Committed to Cure.


Κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι – Να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε για αυτήν τη
νόσο και να βοηθήσουμε ώστε να δημιουργηθεί μία κοινότητα που ενημερώνει τον κόσμο ότι
το γράμμα C αντιπροσωπεύει τη λέξη Cure = ίαση. Βρείτε ένα γράμμα ‘C,’ βγάλτε το μία
φωτογραφία και αναρτήστε το στα κανάλια σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
χρησιμοποιώντας το hashtag #CisforCure. Εμείς θα συλλέξουμε τις εικόνες στον ιστότοπο του
Committed to Cure. Μπορείτε, επίσης, να ακούσετε τις ιστορίες των ανθρώπων που
επηρεάστηκαν από την ηπατίτιδα C στην τοποθεσία www.committedtocure.org.



Άτομα που ζουν με ηπατίτιδα C και φροντιστές – Κοινοποιήστε την προσωπική σας ιστορία
αποστέλλοντας ένα βίντεο που περιγράφει τι σημαίνει η ίαση για εσάς
Γιατροί και νοσοκόμες – Η συνεργασία με τα άτομα που ζουν με την ηπατίτιδα C είναι αυτό
που κάνει εφικτή αυτήν την κίνηση. Μέσω της συζήτησης για το Committed to Cure με τους
ασθενείς, αυτό που αρχικά ήταν μία ακατανίκητη διάγνωση γίνεται πλέον ένα πιο διαχειρίσιμο
πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται μαζί με την κοινότητα αλλά και την ίαση
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής – Εξάλειψη της ηπατίτιδας C με τη στήριξη των σχεδίων
πρόσβασης στην ίαση αυτής





Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Όποιος μπορεί να κάνει την κίνηση Commitment to Cure, από τους ασθενείς και το ευρύ κοινό, έως
τους γιατρούς, φροντιστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Όλοι μπορούν να υποστηρίξουν
ένα μέλλον χωρίς ηπατίτιδα C με τον τρόπο τους και μπορούν να ξεκινήσουν από εδώ:
www.committedtocure.org
Γνωρίστε τη συμμαχία που εμπνεύστηκε το Committed to Cure
Η Tove Frisch (Σουηδία) είναι δικηγόρος στην Εθνική Ένωση για την Ηπατίτιδα της Σουηδίας
Riksföreningen Hepatit C στη Στοκχόλμη, η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα άτομα με ηπατίτιδα
C έχουν πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες. Επί του παρόντος ασκεί παρασκηνιακή πίεση για τη
δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ηπατίτιδα C στη Σουηδία, ενώ εργάζεται και για τη
δημιουργία διεθνών επαφών και δικτύων.
Ο Γιώργος Καλαμίτσης (Ελλάδα) είναι το ιδρυτικό μέλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών
Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», ο οποίος έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς
με ηπατικές νόσους να λάβουν έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σεβασμό καθώς και να έχουν ίση
πρόσβαση στο βέλτιστο πρότυπο ιατρικής φροντίδας.
Η Δρ. Ana Cláudia Miranda (Πορτογαλία) ειδικεύεται στα λοιμώδη νοσήματα στο Νοσοκομείο Egas
Moniz στη Λισαβόνα. Ανήκει στην ομάδα κλινική φροντίδας των ασθενών με λοίμωξη HCV ή
συνδυασμένη λοίμωξη HCV/HIV, διεξάγει ελαστογραφία ήπατος σε πραγματικό χρόνο, που είναι μία
τεχνική που επιτρέπει στους γιατρούς να μετρούν την εξέλιξη της ίνωσης στο ήπαρ.

Ο Δρ. Antonio Olveira (Ισπανία) είναι γιατρός στο Πανεπιστημιακό Γαστρεντερολογικό Νοσοκομείο «La
Paz» στη Μαδρίτη. Συμμετέχει στη διεξαγωγή μεγάλων κλινικών δοκιμών για νέες θεραπείες για τα
άτομα με ηπατίτιδα C, ηπατίτιδα B και καρκίνο του ήπατος.
Η Δρ Gloria Taliani (Ιταλία) είναι καθηγήτρια ιατρικής με ειδικότητα στα λοιμώδη νοσήματα και
Διευθύντρια της Σχολής Τροπικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης. Η έρευνά της για την
ηπατίτιδα C περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των διαφορετικών τύπων του ιού και την ταυτοποίηση
των παραγόντων που σχετίζονται με την αντίσταση στη θεραπεία.
Ο Δρ Karsten Wursthorn (Γερμανία) είναι γιατρός και λέκτορας στο Ίδρυμα IFI για την Διεπιστημονική
Ιατρική στο Αμβούργο, που ειδικεύεται στην παθολογία και στη γαστρεντερολογία. Έχει διεξάγει
έρευνα για την ηπατίτιδα B και συμμετέχει ως ερευνητής σε κλινικές δοκιμές για λοιμώδη νοσήματα,
συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας B και C.

Από πού προέρχεται η στήριξη προς το Committed to Cure;
Την πρωτοβουλία Committed to Cure και αυτόν τον ιστότοπο στηρίζει η Gilead Sciences Europe Ltd που
τα χρηματοδοτεί. Η Gilead Sciences Europe Ltd δεν εμπλέκεται στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου
ούτε σε άλλα υλικά που προωθούνται από την πρωτοβουλία.
Πρόσθετη στήριξη από πιθανούς χορηγούς χρηματοδότησης και σχόλια από την κοινότητα είναι
ευπρόσδεκτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση
info@committedtocure.org

