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                  Αθήνα: 31-10 -2013 
                   Αρ.πρωτ.:Υ1/Γ.Π.94911 
 
ΠΡΟΣ:                                                                                  
1.Όλες τις ΥΠΕ της χώρας 
   Υπόψη Διοικητών  

Τηλέφωνο: 2132161324                                      (με την παράκληση να ενημερώσουν  
Fax: 210 5233563                 όλα τα ΚΥ και Π.Ι  ευθύνης τους) 
               2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
         (με την παράκληση να ενημερώσει  
                                                                              όλα τα μέλη του) 
                                                                             Πλουτάρχου 3 ,10675 Αθήνα 
               3.ΕΟΠΥΥ 
       (με την παράκληση να ενημερώσει το 
                                                                             ιατρικό προσωπικό) 
        Κηφισίας 39 Μαρούσι 
 
Θέμα: «Συμβολή στην επέκταση του Δικτύου Παρατηρητών Νοσηρότητας 
 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»     
Σχετ.: Το με Αρ. Πρωτ. Οικ.18067/7-10-13 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
 
Όπως γνωρίζετε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ επιτελεί την επιδημιολογική επιτήρηση της εποχικής 
γρίπης κάθε χρόνο μέσω τριών συστημάτων επιτήρησης. Το σύστημα  Παρατηρητών 
Νοσηρότητας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (sentinel) παρακολουθεί  σε εβδομαδιαία 
βάση τη νοσηρότητα στην Ελλάδα για επιλεγμένα κλινικά σύνδρομα που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον από πλευράς Δημόσιας Υγείας (μεταξύ των οποίων και η εποχική γρίπη), 
ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση ενδεχομένων εξάρσεων και η οργάνωση 
παρεμβάσεων για τον περιορισμό και έλεγχό της. 
 
Τα δίκτυα sentinel όπως αυτό, που λειτουργεί στη χώρα μας από το 2003, έχουν 
δειγματοληπτικό χαρακτήρα και αποτελούν διεθνώς τον ακρογωνιαίο λίθο της 
επιδημιολογικής επιτήρησης  της εποχικής γρίπης, συλλέγοντας πληροφορίες 
απαραίτητες μεταξύ των άλλων για τη δημιουργία  εθνικών στρατηγικών σχεδίων 
αντιμετώπισης της εποχικής γρίπης και πανδημικών κυμάτων γρίπης. 
 
Το σύστημα αυτό αντλεί πληροφορίες από 3 υποσυστήματα τα οποία αφορούν σε i) 
ιδιώτες γιατρούς, ii) γιατρούς δομών του ΕΟΠΥΥ και iii) γιατρούς Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Ιατρείων από όλη τη χώρα (γενικοί ιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι). 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σχεδιάζει για την  περίοδο της 
εποχικής γρίπης 2013-2014 να ενισχύσει το Δίκτυο Παρατηρητών ΠΦΥ στα 
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Κέντρα Υγείας, με τη προσθήκη νέων σημείων και έχει  ήδη στείλει επιστολές σε 
δείγμα Κέντρων Υγείας από όλη την επικράτεια προκειμένου να επιτύχει την επέκταση 
του παρόντος δικτύου  sentinel. 
 
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση και να 
συμμετάσχετε στο δίκτυο και παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια και συνεργασία 
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, συμβάλλοντας στο μεγάλο έργο της επιδημιολογικής επιτήρησης των 
νοσημάτων στη χώρα μας. 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:                                             Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
-Γρ. Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή 
-Γρ. Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Υγείας 
-Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας και 
 Ποιότητας Ζωής       ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
-Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής   
 
Κοινοποίηση: 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
Γρ. Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου 
Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι 
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