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Η νέα εκστρατεία ενηµέρωσης της MSD µε κεντρικό µήνυµα: 

«Μην αφήσεις τον έρπητα ζωστήρα να κάνει τη ζωή σου ανυπόφορη. 

Εµβολιάσου – Θωρακίσου!» 

 
 

 
ΑΘΗΝΑ, 12 Οκτωβρίου 2017: «Μην αφήσεις τον έρπητα ζωστήρα να κάνει τη ζωή 

σου ανυπόφορη. Εµβολιάσου σήµερα». Με το σύνθηµα αυτό η εταιρεία MSD 

εγκαινιάζει µία νέα  ενηµερωτική εκστρατεία για τον έρπητα ζωστήρα, µια ασθένεια 

που προκαλεί πόνο, ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη, δοκιµάζοντας τα όρια και τις 

αντοχές των ασθενών. 

Η εκστρατεία ενηµέρωσης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας 

Λοιµώξεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει ως βασικό σκοπό να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις επιστηµονικές και κοινωνικές παραµέτρους που 

σχετίζονται µε τον έρπητα ζωστήρα, τις επιπλοκές που προκαλεί σε υψηλό ποσοστό, 

αλλά και για την πρόληψη της εκδήλωσης της ασθένειας µέσω του εµβολιασµού. 

Για τον έρπητα ζωστήρα και τις δράσεις της MSD προς την κατεύθυνση της 

ενηµέρωσης και της προστασίας από τις επιπλοκές της λοίµωξης, µίλησαν σε 

συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιµώξεων κ. Παναγιώτης 

Γαργαλιάνος – Κακολύρης, ο Πρόεδρος  του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. 

Γιώργος Πατούλης, ο υπεύθυνος Ιατρικού Τµήµατος Εµβολίων της MSD κ. 

Γιώργος Τρίµης και ο Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής Τµήµατος Εµβολίων της MSD κ. 

Νίκος Μαρκουλάτος.  

Η καµπάνια ενηµέρωσης έχει ως «βάση» την ιστοσελίδα www.erpiszostir.gr, 

όπου ο επισκέπτης µπορεί να αντλήσει πληροφορίες για κάθε πτυχή της ασθένειας 

και να ενηµερωθεί υπεύθυνα για την αιτία και τα συµπτώµατα του έρπητα ζωστήρα, 

καθώς και για το πότε συνιστάται η διενέργεια εµβολιασµού έναντι του έρπητα 

ζωστήρα. 

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιµώξεων κ. 

Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης, οι ενήλικες έχουν και εκείνοι ανάγκη για τη 

θωράκιση του οργανισµού τους από διάφορα λοιµώδη νοσήµατα µέσω των 

εµβολιασµών  αναλόγως των υποκείµενων ασθενειών που έχουν, της ηλικίας, του 



τρόπου ζωής και του επαγγέλµατος. Στα εθνικά προγράµµατα εµβολιασµών 

υπάρχουν συγκεκριµένες συστάσεις για τα απαραίτητα εµβόλια των ενηλίκων όπως 

και των παιδιών. Ειδικότερα για τον έρπητα ζωστήρα, όπως είπε ο κ. Π. Γαργαλιάνος 

– Κακολύρης, γνωρίζουµε ότι στις ηλικίες πάνω των 60 ετών η επίπτωση 

υπολογίζεται σε 13-15 περιστατικά ανά 1.000 ενηλίκους κάθε χρόνο.   

Κάποιοι ασθενείς µπορεί να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές στο Κεντρικό 

Νευρικό Σύστηµα, την όραση και την ακοή, αλλά η συχνότερη επιπλοκή είναι η 

µεθερπητική νευραλγία (ΜΕΝ) που µπορεί να διαρκέσει από 3 µήνες έως και 10 

χρόνια. Η πρόληψη της εµφάνισης του έρπητα ζωστήρα επιτυγχάνεται µε  ειδικό 

εµβόλιο το οποίο προστατεύει από τις περισσότερες περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα 

αλλά και ΜΕΝ.  

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γ. Πατούλης µιλώντας στην 

εκδήλωση, χαρακτήρισε σηµαντική την πρωτοβουλία  της Ελληνικής Εταιρείας 

Λοιµώξεων και της εταιρείας MSD και τόνισε ότι ο ΙΣΑ είναι  αρωγός σε τετοιες 

προσπάθειες που προάγουν την πρόληψη. 

«Το επίπεδο εµβολιασµού  αποτελεί κριτήριο για το επίπεδο της υγειονοµικής 

φροντίδας µιας χώρας. Και στην Ελλάδα ευτυχώς, οι γιατροί και όλο το ανθρώπινο 

δυναµικό του χώρου της υγείας προσπαθούµε να διατηρήσουµε υψηλό αυτό το 

επίπεδο, παρά τις αντιξοότητες που έχει δηµιουργήσει η πολυετής οικονοµική κρίση. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ενηµερωθεί σωστά ο κόσµος για να προστατευθεί από 

την παραπληροφόρηση που εγκυµονεί µεγάλους υγειονοµικούς κινδύνους. Για το 

λόγο αυτό πρέπει να γίνονται τέτοιες προσπαθειες που αποσκοπούν στην πρόληψη 

και προάγουν την υγεία των πολιτών». 

Ο υπεύθυνος Ιατρικού Τµήµατος Εµβολίων της MSD κ. Γ. Τρίµης, στην οµιλία 

του αναφέρθηκε στην αξία του εµβολιασµού των ενηλίκων. Όπως εξήγησε «στα 

ηλικιωµένα άτοµα οι λοιµώξεις είναι πιο σοβαρές, καθώς υπάρχει τουλάχιστον τρεις 

φορές µεγαλύτερος κίνδυνος ανάπτυξης επιπλοκών µε υψηλή νοσηρότητα αλλά και 

θνητότητα. Ο δια βίου εµβολιασµός προσφέρει ανεκτίµητα οφέλη στον άνθρωπο. Με 

τον εµβολιασµό ενηλίκων αποφεύγεται κάθε χρόνο µεγάλος αριθµός περιστατικών 

γρίπης και περιορίζεται η µετάδοση καθώς και οι εισαγωγές στα νοσοκοµεία, ενώ µε 

το εµβόλιο του πνευµονιόκοκκου, περιορίζονται κάθε χρόνο οι πνευµονίες, γίνεται 

πιο εύκολη η αντιµετώπιση των πνευµονιών που είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά και 

µειώνονται αντίστοιχα οι εισαγωγές λόγω πνευµονίας στα νοσοκοµεία και τις 

Μονάδες  Εντατικής Θεραπείας».  

Σηµειώνεται ότι τα εµβόλια που συστήνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα 

Εµβολιασµών για τους ενήλικες άνω των 60 ετών είναι η αναµνηστική δόση του 

εµβολίου για τέτανο, διφθερίτιδα ή/και κοκκύτη, το εµβόλιο της γρίπης ετησίως, το 

εµβόλιο του πνευµονιόκοκκου  (>65 ετών, εκτός αν συνυπάρχει χρόνιο νόσηµα στην 



ηλικία 60-65 ετών)  και το εµβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα. Τα εµβόλια αυτά 

χορηγούνται δωρεάν από τα ασφαλιστικά Ταµεία. 

Αναφερόµενος στον έρπητα ζωστήρα, ο κ. Τρίµης τόνισε ότι ο υπεύθυνος ιός 

εντοπίζεται στο 95% των ενηλίκων (σε όλους όσους έχουν περάσει ανεµευλογιά), και 

εκτιµάται ότι 1 στα 4 άτοµα θα αναπτύξουν έρπητα ζωστήρα στη ζωή τους. Η 

πιθανότητα εµφάνισης και η σοβαρότητα  της λοίµωξης αυξάνουν δραµατικά µετά την 

ηλικία των 50 ετών, ενώ µε την αύξηση της ηλικίας, αυξάνεται αντίστοιχα η διάρκεια 

του πόνου που προκαλεί η νόσος µε αποτέλεσµα να είναι πιο συχνή η µεθερπητική 

νευραλγία (πόνος πέραν του µηνός από την έναρξη του επεισοδίου έρπητα 

ζωστήρα). 

Ο έρπητας ζωστήρας και η µεθερπητική νευραλγία (ΜΕΝ) – συνέχισε – είναι 

µία επώδυνη νόσος που µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας 

ζωής, καθώς η αντιµετώπιση του Έρπητα Ζωστήρα και της ΜΕΝ είναι δύσκολη και  

συχνά αναποτελεσµατική.  

Επιπλέον µερικοί ασθενείς  µπορεί να υποφέρουν από σοβαρές εκδηλώσεις 

και επιπλοκές. Είναι χαρακτηριστικό, είπε ο κ. Τρίµης, ότι τουλάχιστον 1 στους 10 

ασθενείς µε Έρπητα Ζωστήρα θα αναπτύξει βλάβες στον οφθαλµό και το ήµισυ 

αυτών θα υποφέρουν από χρόνια οφθαλµική νόσο  και κίνδυνο απώλειας όρασης. 

Επίσης, άτοµα που είχαν περάσει επεισόδιο έρπητα ζωστήρα,  το επόµενο 6µηνο 

έχουν 3 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου, συγκριτικά 

µε το γενικό πληθυσµό.  

Με τα δεδοµένα αυτά, κατέληξε ο κ. Τρίµης, γίνεται αντιληπτή η αξία του 

εµβολιασµού των ενηλίκων, προκειµένου να διατηρείται σε ένα υψηλό επίπεδο η 

θωράκιση και η ανοσία του πληθυσµού έναντι λοιµωδών ασθενειών που µπορεί να 

προληφθούν αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. 

Από την πλευρά του ο  Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής Τµήµατος Εµβολίων της 

MSD κ. Νίκος Μαρκουλάτος, παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα της MSD για τον έρπητα 

ζωστήρα, το www.erpiszostir.gr. Μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, οι 

επισκέπτες µπορούν να ενηµερωθούν για τον έρπητα ζωστήρα και τη µεθερπητική 

νευραλγία, τα συµπτώµατα και τη διάγνωση  αλλά και για τις επιπλοκές που µπορεί 

να εµφανιστούν, καθιστώντας ακόµα πιο δύσκολη τη ζωή των ασθενών µε έρπητα 

ζωστήρα.  

Η καµπάνια της MSD για τον έρπητα ζωστήρα εστιάζει επιπλέον στη 

σοβαρότητα της ασθένειας και τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχει κάποιος που δεν 

έχει εµβολιασθεί έναντι της λοίµωξης, µέσα από µαρτυρίες των ίδιων των ασθενών, 

είπε ο κ. Ν. Μαρκουλάτος.  

«Είναι σαν να φλέγεται η πλάτη σου», «Νιώθω σαν να µε διαπερνά ηλεκτρικό 

ρεύµα» και «Μην αφήσεις τον έρπητα ζωστήρα να κάνει τη ζωή σου ανυπόφορη. 



Εµβολιάσου – Θωρακίσου», είναι µερικά από τα µηνύµατα που περιλαµβάνονται στα 

υλικά της καµπάνιας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές οι εκφράσεις είναι πραγµατικές 

µαρτυρίες ασθενών που περιέγραψαν τον πόνο του έρπητα ζωστήρα µέσω µελετών 

επηρεασµού της ποιότητας ζωής. 

 

Σχετικά µε την MSD  

Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η MSD, µια βιο-φαρµακευτική εταιρεία µε 

ηγετική θέση παγκοσµίως, ανακαλύπτει φάρµακα και εµβόλια για τις πιο σοβαρές 

ασθένειες σε όλο τον κόσµο, κάνοντας πράξη την αποστολή της να ερευνά για να 

προσφέρει περισσότερη και καλύτερη ζωή. MSD είναι η εµπορική επωνυµία της  

εταιρείας Merck & Co., Inc., µε έδρα το Kenilworth, Ν.J., στις ΗΠΑ. Μέσω των 

προϊόντων µας -συνταγογραφούµενα  φάρµακα, εµβόλια, βιολογικές θεραπείες και 

κτηνιατρικά φάρµακα- και µε παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες 

προσφέρουµε καινοτόµες θεραπευτικές λύσεις στους ασθενείς. Παράλληλα, 

δέσµευσή µας είναι η αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονοµική 

περίθαλψη, µέσω πολιτικών, προγραµµάτων και συνεργασιών που υλοποιούµε. 

Σήµερα, η MSD συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στην έρευνα για την 

ανακάλυψη και εξέλιξη θεραπειών που προλαµβάνουν και αντιµετωπίζουν 

«απειλητικές» ασθένειες για τη ζωή των ανθρώπων παγκοσµίως, όπως ο καρκίνος, 

οι παθήσεις του καρδιο-µεταβολικού, η νόσος Alzheimer, µολυσµατικές ασθένειες 

συµπεριλαµβανοµένων των ιών HIV και Έµπολα καθώς και πρώτο- εµφανιζόµενες 

ασθένειες ζώων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.msd.gr και να ακολουθήσετε τον λογαριασµό µας στο Τwitter. 


