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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1051/2011, του/της O. G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη σύνδεση συμφερόντων με την ολλανδική ένωση για τον ιό HIV

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, η HIV Vereniging Nederland (η ολλανδική 
ένωση για τον HIV) αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο ενημέρωσης και τη σπουδαιότερη πηγή 
εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στις Κάτω Χώρες. Ασθενείς με 
ερωτήματα που αφορούν τον HIV παραπέμπονται σε σταθερή βάση από νοσοκομεία και 
αρχές στην HIV Vereniging. Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, χορηγοί της HIV 
Vereniging είναι μεγάλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες και το Aids Fonds (το ταμείο για 
το AIDS στις Κάτω Χώρες), το οποίο, με τη σειρά του, έχει ως χορηγούς μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρείες. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτό ισοδυναμεί με 
μονόπλευρη ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση του AIDS και ότι οι επικίνδυνες 
παρενέργειες των φαρμάκων που προορίζονται για την καταπολέμηση του AIDS 
παραβλέπονται συστηματικά. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα διερωτάται ποιος προστατεύει 
τους ασθενείς από αυτήν τη σύνδεση συμφερόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Το υψηλό επίπεδο διαφάνειας συνήθως συμβάλλει στην πρόληψη της επαγγελματικής 
μεροληψίας. Οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές και τους χορηγούς της 
συλλογικής οργάνωσης «HIV Vereniging» δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. Αναφέρονται 
οι συνεισφορές φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και τα ονόματα των εταιρειών. 
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Το γεγονός της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδοτικής συμβολής στην αντιμετώπιση του 
HIV, είναι σε γενικές γραμμές σύνηθες. 

Η αμερόληπτη ενημέρωση για τις παρενέργειες των φαρμάκων που καταπολεμούν τον ιό 
HIV μπορεί να αποκτηθεί μέσω των σχετικών ιατρικών φυλλαδίων και των επαγγελματιών 
στον τομέα της υγείας. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα/στην αναφέρουσα να απευθύνει τις ανησυχίες που έχει 
εκφράσει στην αναφορά προς το ολλανδικό Υπουργείο Υγείας.


