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Παρότι το 87% πιστεύουν ότι κάνουν το καλύτερο για να προσέχουν τον εαυτό τους,1 τo 70% εξακολουθούν 
να αγνοούν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο από σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο έρπητας ζωστήρας (shingles1)

Σύδνεϋ, Αυστραλία [29 Αυγούστου 2017] 

Ν έα έρευνα* που δημοσιοποι-
ήθηκε σήμερα αποκάλυψε 
ότι σχεδόν το ήμισυ των Αυ-
στραλών μας στα 70 τους δεν 

προσέχουν την υγεία τους.1 Η έρευνα 
αποκάλυψε ότι το 60% παραδέχεται 
ότι δεν ακολουθεί μία εξισορροπη-
μένη διατροφή,1 πάνω από το ήμι-
συ (52%) πίνει περισσότερο αλκοόλ 
απ’ ό,τι συνιστάται,1 σχεδόν το ήμισυ 
(49%) δεν διατηρεί έναν δραστήριο 
τρόπο ζωής,1 και το 70% παραμένει 
μη ενήμερο ότι βρίσκεται σε κίνδυνο 
σοβαρών παθήσεων όπως είναι ο έρ-
πητας ζωστήρας.1 Αυτά τα ποσοστά 
βρίσκονται σε αντίθεση με το 87% 
αυτής της ομάδας που πιστεύει ότι 
στην πραγματικότητα κάνουν το κα-
λύτερο για να φροντίζουν τον εαυτό 
τους.1

Επιπρόσθετα, μόλις κάτω από το 
ήμισυ αυτής της ομάδας (46%) δίνει 
προτεραιότητα στη σημασία της υγεί-
ας των άλλων μελών της οικογένειας 

πάνω από τη δική τους προσωπική 
υγεία.1

Ο Γεροντολόγος Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Michael Woodward AM 
ανέφερε ότι, «Η παρούσα έρευνα είναι 
ανησυχητική καθώς δείχνει ότι όχι μόνο 
πολλοί από τους γηραιότερους Αυστρα-
λούς μας παρερμηνεύουν το τι χρειά-
ζεται να κάνουν για να προστατεύουν 
την υγεία τους, παρόλες τις καλύτερες 
προσπάθειές τους, εκλαμβάνουν λανθα-
σμένα κάποια από τα βασικά στοιχεία. 
Βάζουν επίσης άλλους πάνω από τη δική 
τους υγεία, ενδεχομένως εκθέτοντας τον 
εαυτό τους και άλλους σε ασθένειες. 
Επιπρόσθετα, παρότι βλέπουν τον πα-
θολόγο τους τακτικά, εξακολουθούν να 
μη γνωρίζουν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης 
ορισμένων ασθενειών, όπως ο έρπητας 
ζωστήρας, αυξάνεται με την ηλικία».
Η έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από 
το ένα τέταρτο (27%) των Αυστρα-
λών ηλικίας 70-79 ετών έχει περά-
σει έρπητα ζωστήρα,1 μία πάθηση 
όχι μόνο συνηθέστερη για την ηλικία 

άνω των 70 ετών, αλλά και με αυξη-
μένη πιθανότητα επιπλοκών σ’ αυτήν 
την ηλικία.2 
«Το 70% των ηλικιωμένων μας ηλικίας 
70-79 ετών δεν γνωρίζουν καν ότι βρί-
σκονται σε μεγάλο κίνδυνο από έρπητα 
ζωστήρα,1 και πάνω από το ένα τρίτο 
(36%) δεν είναι ενήμεροι ότι ο έρπη-
τας ζωστήρας μπορεί να αντιμετωπιστεί 
και να προληφθεί.1 Ο έρπητας ζωστήρας 
μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή2 
και δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρός θα εί-
ναι όταν θα χτυπήσει.2 Γνωρίζουμε ότι η 
πιθανότητα ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα, 
μαζί με τον κίνδυνο επιπλοκών, αυξά-
νεται με την ηλικία, ειδικά στην ηλικία 
άνω των 70 ετών».2

«Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον 
έρπητα ζωστήρα και γνωρίζουμε ότι ένα 
στα τρία άτομα θα αναπτύξουν έρπητα 
ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής τους,3 το 
40% των Αυστραλών ηλικίας 70-79 ετών 
δεν είναι ενήμεροι ότι υπάρχουν επιλο-
γές πρόληψης και θεραπευτικής αγωγής 
επιχορηγούμενες από την Κυβέρνηση»1 
πρόσθεσε ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής Woodward.
Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται 
από τον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα, 
τον ίδιο ιό που προκαλεί την ανεμο-
βλογιά. Μετά την ανεμοβλογιά, ο ιός 
ανεμευλογιάς-ζωστήρα παραμένει σε 
λανθάνουσα κατάσταση στα νεύρα και 
μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά οποια-
δήποτε στιγμή, πολύ συχνότερα σε 
μεγαλύτερη ηλικία, προκαλώντας τον 
έρπητα ζωστήρα.4 Χαρακτηρίζεται από 
φυσαλιδώδη εξανθήματα που εμφα-
νίζονται ως ζώνη στη μία πλευρά του 
σώματος,3 ωστόσο ο έρπητας ζωστή-
ρας δεν είναι απλά εξάνθημα. Ορι-
σμένα άτομα που επηρεάζονται από 
τον έρπητα ζωστήρα επίσης βιώνουν 
σοβαρό, χρόνιο και βασανιστικό πόνο 
στα νεύρα, που μπορεί να διαρκέσει 
μήνες ή ακόμα και χρόνια, γνωστό ως 
μεθερπητική νευραλγία (PHN).3,5

Η έρευνα επίσης αποκάλυψε τους λό-
γους για τους οποίους οι γηραιότεροι 
Αυστραλοί επιθυμούν να προστατέ-
ψουν την υγεία τους, με το 84% να 
αναφέρει ότι είναι για να απολαμβά-
νουν περισσότερο τη ζωή και να ζή-
σουν μια μακροβιότερη και υγιέστερη 
ζωή,1 και το 61% να αναφέρει ότι θα 
ήθελαν να βρίσκονται στη ζωή για 
να δουν τα εγγόνια τους να μεγαλώ-
νουν.1

Η Patti Newton, μια πολυαγαπημένη 
Αυστραλή στα 70 της χρόνια, γιαγιά 
που έχει βιώσει τον πόνο και τη βα-
σανιστική φύση του έρπητα ζωστήρα 
από πρώτο χέρι, αναφέρθηκε στα πο-
ρίσματα, «Αυτή η νέα έρευνα δείχνει ότι 

οι γηραιότεροι Αυστραλοί χρειάζεται να 
προστατεύουμε καλύτερα την υγεία μας 
και να διασφαλίζουμε ότι κοιτάζουμε πε-
ρισσότερο τον εαυτό μας όσον αφορά τη 
δική μας υγεία. Ως μητέρα και γιαγιά, 
χρειάζεται να διασφαλίσω ότι παραμένω 
σε καλή φυσική κατάσταση και υγιής για 
να βρίσκομαι εκεί για την οικογένειά μου 
και για να μεγιστοποιήσω την ποιότητα 
της ζωής μου. Είναι σημαντικό να συζη-
τούμε με τους γιατρούς μας για το πώς 
μπορούμε να προστατεύουμε την υγεία 
μας, ειδικά από τον έρπητα ζωστήρα». 
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του 
National Seniors Australia (Παναυ-
στραλιανή Υπηρεσία Ηλικιωμένων), 
Dagmar Parsons, ανέφερε ότι οι γη-
ραιότεροι Αυστραλοί είναι σημαντι-
κά μέλη της κοινότητας και παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των 
αγαπημένων τους προσώπων, ειδικά 
των εγγονιών.
«Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους 
γηραιότερους Αυστραλούς να κάνουν 
οτιδήποτε μπορούν για να κοιτάζουν την 
υγεία τους και να βάζουν τη δική τους 
υγεία πάνω απ’ όλα, για να διασφαλί-
σουν ότι θα μπορούν να ζουν μια μακρο-
χρόνια και ικανοποιητική ζωή» ανέφερε 
η κ. Parsons.

Περισσότερα για τον 
έρπητα ζωστήρα
•  Το 97% των ενήλικων Αυστραλών 

έχει εκτεθεί στον ιό ανεμοβλογιάς 
οπότε είναι σε κίνδυνο προσβολής 
από έρπητα ζωστήρα.4

•   Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις 
Αυστραλούς ίσως αναπτύξει έρπη-
τα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής 
του.3

•  Το PHN είναι πόνος στα νεύρα 
που διαρκεί για τουλάχιστον τρεις 
μήνες αφότου πρωτοεμφανιστεί ο 
έρπητας ζωστήρας, 5 και μπορεί 
να εμφανιστεί σε έως ένα στα πέ-
ντε άτομα με έρπητα ζωστήρα.3,5 
Ο νευρικός πόνος στον έρπητα ζω-
στήρα έχει περιγραφεί ως παλλό-
μενος, καυστικός, με σουβλιές και 
αιχμηρός.3,6

•  Ο έρπητας ζωστήρας μπορεί επίσης 
να οδηγήσει σε άλλες επιπλοκές 
όπως βακτηριακή λοίμωξη του δέρ-
ματος, νευρολογικές επιπλοκές και 
μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίν-
δυνο εγκεφαλικού στους επόμενους 
έξι μήνες. 5,7

•  Η νέα έρευνα διαπίστωσε ότι από 
τα 387.000 άτομα ηλικίας 70-79 
ετών που προσβλήθηκαν από έρ-
πητα ζωστήρα, το 41% επίσης υπέ-
στη νευρολογικό πόνο ή PHN.1

Ανακοίνωση Τύπου 
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΣΕ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΜΕΧΡΙ 00:01 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 

Seqirus is a CSL Limited company. ASX:CSL ABN: 26 260 735 035 1 

 

 

 

Σχεδόν το ήμισυ των Αυστραλών μεγαλύτερης ηλικίας αδυνατούν να προσέχουν 
την υγεία τους1 

Παρότι το 87% πιστεύουν ότι κάνουν το καλύτερο για να προσέχουν τον εαυτό τους,1 τo 70% εξακολουθούν να 
αγνοούν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο από σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο έρπητας ζωστήρας (shingles1) 

Σύδνεϋ, Αυστραλία [29 Αυγούστου 2017] Νέα έρευνα* που δημοσιοποιήθηκε σήμερα αποκάλυψε ότι σχεδόν το ήμισυ 
των Αυστραλών μας στα 70 τους δεν προσέχουν την υγεία τους.1 Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 60% παραδέχεται ότι δεν 
ακολουθεί μία εξισορροπημένη διατροφή,1 πάνω από το ήμισυ (52%) πίνει περισσότερο αλκοόλ απ’ ό,τι συνιστάται,1 
σχεδόν το ήμισυ (49%) δεν διατηρεί έναν δραστήριο τρόπο ζωής,1 και το 70% παραμένει μη ενήμερο ότι βρίσκεται σε 
κίνδυνο σοβαρών παθήσεων όπως είναι ο έρπητας ζωστήρας.1 Αυτά τα ποσοστά βρίσκονται σε αντίθεση με το 87% 
αυτής της ομάδας που πιστεύει ότι στην πραγματικότητα κάνουν το καλύτερο για να φροντίζουν τον εαυτό τους.1 

Επιπρόσθετα, μόλις κάτω από το ήμισυ αυτής της ομάδας (46%) δίνει προτεραιότητα στη σημασία της υγείας των άλλων 
μελών της οικογένειας πάνω από τη δική τους προσωπική υγεία.1 

Ο Γεροντολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Michael Woodward AM ανέφερε ότι, «Η παρούσα έρευνα είναι ανησυχητική 
καθώς δείχνει ότι όχι μόνο πολλοί από τους γηραιότερους Αυστραλούς μας παρερμηνεύουν το τι χρειάζεται να κάνουν 
για να προστατεύουν την υγεία τους, παρόλες τις καλύτερες προσπάθειές τους, εκλαμβάνουν λανθασμένα κάποια από 
τα βασικά στοιχεία. Βάζουν επίσης άλλους πάνω από τη δική τους υγεία, ενδεχομένως εκθέτοντας τον εαυτό τους και 
άλλους σε ασθένειες. Επιπρόσθετα, παρότι βλέπουν τον παθολόγο τους τακτικά, εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ότι ο 
κίνδυνος ανάπτυξης ορισμένων ασθενειών, όπως ο έρπητας ζωστήρας, αυξάνεται με την ηλικία». 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των Αυστραλών ηλικίας 70-79 ετών έχει περάσει έρπητα 
ζωστήρα,1 μία πάθηση όχι μόνο συνηθέστερη για την ηλικία άνω των 70 ετών, αλλά και με αυξημένη πιθανότητα 
επιπλοκών σ’ αυτήν την ηλικία.2  

«Το 70% των ηλικιωμένων μας ηλικίας 70-79 ετών δεν γνωρίζουν καν ότι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο από έρπητα 
ζωστήρα,1 και πάνω από το ένα τρίτο (36%) δεν είναι ενήμεροι ότι ο έρπητας ζωστήρας μπορεί να αντιμετωπιστεί και να 
προληφθεί.1 Ο έρπητας ζωστήρας μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή2 και δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρός θα είναι 
όταν θα χτυπήσει.2 Γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα, μαζί με τον κίνδυνο επιπλοκών, αυξάνεται 
με την ηλικία, ειδικά στην ηλικία άνω των 70 ετών».2 

«Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον έρπητα ζωστήρα και γνωρίζουμε ότι ένα στα τρία άτομα θα αναπτύξουν έρπητα 
ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής τους,3 το 40% των Αυστραλών ηλικίας 70-79 ετών δεν είναι ενήμεροι ότι υπάρχουν 
επιλογές πρόληψης και θεραπευτικής αγωγής επιχορηγούμενες από την Κυβέρνηση»1 πρόσθεσε ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Woodward. 

Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από τον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα, τον ίδιο ιό που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Μετά 
την ανεμοβλογιά, ο ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα νεύρα και μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ξανά οποιαδήποτε στιγμή, πολύ συχνότερα σε μεγαλύτερη ηλικία, προκαλώντας τον έρπητα ζωστήρα.4 
Χαρακτηρίζεται από φυσαλιδώδη εξανθήματα που εμφανίζονται ως ζώνη στη μία πλευρά του σώματος,3 ωστόσο ο 
έρπητας ζωστήρας δεν είναι απλά εξάνθημα. Ορισμένα άτομα που επηρεάζονται από τον έρπητα ζωστήρα επίσης 
βιώνουν σοβαρό, χρόνιο και βασανιστικό πόνο στα νεύρα, που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια, γνωστό 
ως μεθερπητική νευραλγία (PHN).3,5 

Η έρευνα επίσης αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους οι γηραιότεροι Αυστραλοί επιθυμούν να προστατέψουν την 
υγεία τους, με το 84% να αναφέρει ότι είναι για να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή και να ζήσουν μια μακροβιότερη 
και υγιέστερη ζωή,1 και το 61% να αναφέρει ότι θα ήθελαν να βρίσκονται στη ζωή για να δουν τα εγγόνια τους να 
μεγαλώνουν.1 

Η Patti Newton, μια πολυαγαπημένη Αυστραλή στα 70 της χρόνια, γιαγιά που έχει βιώσει τον πόνο και τη βασανιστική 
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Ο Γεροντολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Michael Woodward AM ανέφερε ότι, «Η παρούσα έρευνα είναι ανησυχητική 
καθώς δείχνει ότι όχι μόνο πολλοί από τους γηραιότερους Αυστραλούς μας παρερμηνεύουν το τι χρειάζεται να κάνουν 
για να προστατεύουν την υγεία τους, παρόλες τις καλύτερες προσπάθειές τους, εκλαμβάνουν λανθασμένα κάποια από 
τα βασικά στοιχεία. Βάζουν επίσης άλλους πάνω από τη δική τους υγεία, ενδεχομένως εκθέτοντας τον εαυτό τους και 
άλλους σε ασθένειες. Επιπρόσθετα, παρότι βλέπουν τον παθολόγο τους τακτικά, εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ότι ο 
κίνδυνος ανάπτυξης ορισμένων ασθενειών, όπως ο έρπητας ζωστήρας, αυξάνεται με την ηλικία». 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των Αυστραλών ηλικίας 70-79 ετών έχει περάσει έρπητα 
ζωστήρα,1 μία πάθηση όχι μόνο συνηθέστερη για την ηλικία άνω των 70 ετών, αλλά και με αυξημένη πιθανότητα 
επιπλοκών σ’ αυτήν την ηλικία.2  
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Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από τον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα, τον ίδιο ιό που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Μετά 
την ανεμοβλογιά, ο ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα νεύρα και μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ξανά οποιαδήποτε στιγμή, πολύ συχνότερα σε μεγαλύτερη ηλικία, προκαλώντας τον έρπητα ζωστήρα.4 
Χαρακτηρίζεται από φυσαλιδώδη εξανθήματα που εμφανίζονται ως ζώνη στη μία πλευρά του σώματος,3 ωστόσο ο 
έρπητας ζωστήρας δεν είναι απλά εξάνθημα. Ορισμένα άτομα που επηρεάζονται από τον έρπητα ζωστήρα επίσης 
βιώνουν σοβαρό, χρόνιο και βασανιστικό πόνο στα νεύρα, που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια, γνωστό 
ως μεθερπητική νευραλγία (PHN).3,5 

Η έρευνα επίσης αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους οι γηραιότεροι Αυστραλοί επιθυμούν να προστατέψουν την 
υγεία τους, με το 84% να αναφέρει ότι είναι για να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή και να ζήσουν μια μακροβιότερη 
και υγιέστερη ζωή,1 και το 61% να αναφέρει ότι θα ήθελαν να βρίσκονται στη ζωή για να δουν τα εγγόνια τους να 
μεγαλώνουν.1 

Η Patti Newton, μια πολυαγαπημένη Αυστραλή στα 70 της χρόνια, γιαγιά που έχει βιώσει τον πόνο και τη βασανιστική 

Σχεδόν το ήμισυ των Αυστραλών μεγαλύτερης  
ηλικίας αδυνατούν να προσέχουν την υγεία τους1


