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Ο ι περίπου τρία εκατοµµύ-
ρια Αυστραλοί οι οποίοι 
λαµβάνουν φάρµακα για 
να ελέγξουν την αρτηρια-

κή τους πίεση θα πρέπει να συ-
νεχίσουν να τα παίρνουν µε βάση 
τις οδηγίες του γιατρού τους, πα-
ρόλο που ορισµένοι τύποι χα-
πιών αυξάνουν τον κίνδυνο του 
COVID-19, ανακοίνωσε χθες 
το  σήµερα το Ίδρυµα Προστασί-
ας Καρδιάς.Ορισµένοι ερευνητές 
θεωρούν ότι η χρήση κοινώς συ-
νταγογραφούµενων φαρµάκων 
για την υψηλή πίεση µπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο λοίµωξης, 
σοβαρής ασθένειας ή θανάτου 
από το COVID-19. Η προτεινόµε-
νη σχέση µεταξύ του COVID-19 
και αυτών των φαρµάκων βασί-
ζεται στην παρατήρηση ότι αυ-
ξάνουν τα επίπεδα του ενζύµου 
«ACE2» στο σώµα, το ίδιο ένζυµο 
που χρησιµοποιεί ο κορωναϊός 
για να µολύνει το σώµα. Ο επι-
κεφαλής ιατρικός σύµβουλος του 
Ιδρύµατος Προστασίας Καρδιάς 
(Heart Foundation), ο καρδιο-
λόγος καθηγητής Garry Jennings, 
δήλωσε σε αυτό το στάδιο ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία από άτοµα 
που έχουν προσβληθεί από τον 
ιό COVID-19 που να επιβεβαιώ-
σουν αυτή τη θεωρία και συµβου-
λεύει τους Αυστραλούς να συνε-
χίσουν να παίρνουν τα φάρµακά 
τους. «Συνεχίστε να παίρνετε όλα 
τα φάρµακά σας, όπως σας τα έχει 
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας», 
δήλωσε ο καθηγητής Jennings. 
Τα φάρµακα ARB χρησιµοποιού-
νται για τη θεραπεία της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης, καθώς και 
σε περιπτώσεις καρδιακής ανε-
πάρκειας και στη θεραπεία µετά 
από καρδιακή προσβολή. «Αυτά 
τα φάρµακα χρησιµοποιούνται 
ευρέως και θεωρούνται ασφα-
λή. Έχουν σηµαντικά οφέλη στη 
θεραπεία της υψηλής πίεσης του 
αίµατος και στη µείωση του κιν-
δύνου ασθένειας και θανάτου σε 
πολλές χρόνιες παθήσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένης της καρδιακής 
ανεπάρκειας». Περισσότερα από 
τρία εκατοµµύρια Αυστραλοί λαµ-
βάνουν αντι-υπερτασικά φάρµα-
κα, ποσοστό που ισοδυναµεί µε 
τρεις στους 10 Αυστραλούς ενή-
λικες. Εκτιµάται ότι πάνω από έξι 
εκατοµµύρια Αυστραλοί έχουν 
υψηλή αρτηριακή πίεση (34% ή 1 

στους 3) - ένας σηµαντικός παρά-
γοντας κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο, που είναι η πρώτη αιτία θα-
νάτου στην Αυστραλία. Ο καθη-
γητής Jennings δήλωσε ότι η δι-
ακοπή του συνταγογραφούµενου 
φαρµάκου µπορεί να προκαλέσει 

περισσότερη βλάβη παρά καλό: 
«Οι κίνδυνοι να σταµατήσετε ξαφ-
νικά τα φάρµακά σας για την αρ-
τηριακή πίεση είναι σαφείς και 
γνωστοί ενώ η αλληλεπίδραση 
αυτών των τύπων φαρµάκων µε 
το COVID-19 είναι υποθετική και 

µη αποδεδειγµένη». Συνιστάται 
σε όλους τους Αυστραλούς, ειδι-
κά αν υποφέρουν από καρδιακές 
παθήσεις, να ακολουθήσουν τις 
συµβουλές του Υπουργείου Υγεί-
ας για την πρόληψη της µόλυνσης 
και της µετάδοσης του COVID-19.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυβερνητικό Αυστραλιανό κλιμάκιο πραγματοποίησε επίσκεψη  στις 11, 12 και 13 
Φεβρουαρίου 2020, στο Ελληνικό Κοινοτικό Σπίτι για τους Ηλικιωμένους στο Earlwood 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, για να ελέγξει την 
λειτουργία του και κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες  καλής λειτουργίας που έχουν τεθεί 
από την Αρμόδια Επιτροπή. 

 Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και ήταν σύμφωνα με τα Πρότυπα της Φροντίδας των 
Ηλικιωμένων, όλες οι βαθμίδες της εξέτασης ήταν άριστες  και ως εκ τούτου δόθηκε 
διαπίστευση για τριετή περίοδο  ήτοι μέχρι το 2023, ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και 
επίτευγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και οι εθελοντές  του Κοινοτικού Γηροκομείου 
εργάστηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και με αφοσίωση στα πρότυπα που ορίζονται 
από το Νόμο για την επίτευξη των σκοπών αυτών,  ώστε να έχουμε σήμερα μια τόση 
μεγάλη επιτυχία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας  
μαζί με την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού πέτυχαν το όραμα να προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα  στους ηλικιωμένους μας. Αποδείχθηκε πως η αφοσίωση στον 
σκοπό και η προσήλωση στις ηθικές αξίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της κάθε εργασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την  ευγνωμοσύνη του προς όλους τους 
ηλικιωμένους και τις οικογένειές των που έχουν εναποθέσει  την φροντίδα  και την 
εμπιστοσύνη τους στο Κοινοτικό Γηροκομείο. Η άνεση και η ευημερία των ηλικιωμένων 
είναι η ύψιστη μέριμνα της Διοικήσεως που θα συνεχίσει  να παρέχει τις υπηρεσίες  και 
να γίνονται σεβαστές οι επιλογές και οι προτιμήσεις των ηλικιωμένων. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας 
Ουαλίας ευχαριστεί και συγχαίρει την Διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Κοινοτικού 
Γηροκομείου για την μεθοδικότητα και υποδειγματική στάση των κατά την διάρκεια  του 
όλου ελέγχου.    

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ίδρυμα Προστασίας Καρδιάς: 
Συνεχίστε να παίρνετε
τα φάρμακα για την πίεση




