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«Ενημέρωση για τη γρίπη» 
 

Σύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ε 

ρώξα βξίζθεηαη ζε θάζε πςειήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο. Μέρξη ηελ 20ε  

Φεβξνπαξίνπ 2013, 42 ζνβαξά θξνύζκαηα επηβεβαησκέλεο γξίπεο 

λνζειεύζεθαλ ζε Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο (15 ζπλερίδνπλ λα 

λνζειεύνληαη) ελώ έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά  12 ζάλαηνη. Φαξαθηεξηζηηθά ε 

πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΕΘ πάζρνπλ από 

γξίπε Α θαη θπξίσο από ην παλδεκηθό ζηέιερνο ηεο γξίπεο Α Η1Ν1 2009. 

Σηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί 

παξά ην γεγνλόο πσο ήηαλ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή λόζν από γξίπε.   

 

Σύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ επηζηεκόλσλ ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ, ε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ ζα εμαθνινπζήζεη ζηελ ρώξα γηα ηηο επόκελεο 

εβδνκάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε εκθάληζε ζνβαξώλ 

θξνπζκάησλ. Η επαλεκθάληζε ηνπ παλδεκηθνύ ζηειέρνπο κπνξεί λα ζρεηηζηεί 

κε απμεκέλν αξηζκό ζνβαξώλ πεξηζηαηηθώλ ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζε νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ θαη δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί.  

 

Υπελζπκίδνπκε όηη ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ επλνείηαη από ηηο ςπρξέο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο επηθξαηνύλ ζηελ ρώξα απηήλ ηελ πεξίνδν θαη επηβάιιεηαη 

ε πξνζνρή όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ.  
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Τνλίδεηαη εθ λένπ όηη ηα θύξηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έμαξζεο ηεο 

γξίπεο είλαη: 

i. Η ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, όπσο ζπρλό πιύζηκν ησλ  ρεξηώλ, 

αλαπλεπζηηθή πγηεηλή κε θάιπςε ηνπ βήρα θαη ηνπ θηεξλίζκαηνο. 

Επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε νηθεηνζεινύο απνκόλσζεο θαη απνθπγήο 

ζπγρξσηηζκνύ γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα γξίπεο γηα ηελ 

απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ ηνύ. 

ii. Η έγθαηξε ρξήζε ησλ αληη-ηηθώλ θαξκάθσλ θαηά ηεο γξίπεο κε ηηο 

πξώηεο εθδειώζεηο (κέζα ζε 2 εκέξεο) θαηά ηελ θξίζε ησλ 

ζεξαπόλησλ ηαηξώλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εξγαζηεξηαθή 

επηβεβαίσζε. Υπελζπκίδνπκε όηη ε ζσζηή ρξήζε ησλ αληη-ηηθώλ ζηηο 

θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ ηνπ πιεζπζκνύ (αθόκε θαη ζε ήπηα 

ζπκπηώκαηα από γξίπε) πξνζηαηεύεη από ηηο επηπινθέο.  

(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

www.keelpno.gr). Λόγσ ηεο επαλεκθάληζεο ηνπ παλδεκηθνύ ζηειέρνπο 

νη ηαηξνί θαινύληαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηελ έγθαηξε 

ρνξήγεζε ζεξαπείαο. 

iii. Η ζπλέρηζε ηνπ εκβνιηαζκνύ θαηά ηεο γξίπεο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνύ. Ο εκβνιηαζκόο ελζαξξύλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκώλα. Οη νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή λόζν από γξίπε 

παξακέλνπλ νη ίδηεο εθέηνο (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  γηα γξίπε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ www.keelpno.gr). Επηπξόζζεηα, 

ζπζηήλεηαη ηδηαηηέξσο ν εκβνιηαζκόο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ κε θύξην ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ αζζελώλ ηνπο.   
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