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Ε Γοίπη ζηη Δτή μαπ

«ημεοιμά δεδξμέμα και ποξξπηικέπ»



100 ςοόμια από ηη θξμική ιζπαμική γοίπη

Γθαηό πνόκηα ζομπιενώκμκηαη θέημξ από ημ λέζπαζμα ηεξ 
πενηβόεηεξ ηζπακηθήξ γνίπεξ, ε μπμία πνμθάιεζε ηε 

μεγαιύηενε πακδεμία πμο γκώνηζε πμηέ ε ακζνςπόηεηα. 
Γίκεηαη ιόγμξ αθόμα θαη γηα 100 εθαημμμύνηα κεθνμύξ.



Μηα θμκηθή γνίπε λέζπαζε ημ 1918. Μόιηξ είπε ηειεηώζεη μ A´
Παγθόζμημξ Πόιεμμξ, όμςξ ηα ζύμαηα ηεξ γνίπεξ ήηακ 
πενηζζόηενα από αοηά ημο πμιέμμο. Η γνίπε λέζπαζε ζηαδηαθά ζε 
ηνεηξ πενηόδμοξ μέπνη ημ 1920. Πνόθεηηαη γηα ηε μεγαιύηενε 
πακδεμία πμο γκώνηζε πμηέ ε ακζνςπόηεηα. Υπμιμγίδεηαη όηη από 
27 μέπνη 50 εθαημμμύνηα άκζνςπμη έπαζακ ηε δςή ημοξ. Κάπμημη 
μάιηζηα θάκμοκ ιόγμ θαη γηα 100 εθαημμμύνηα κεθνμύξ.
Οη επηζηήμμκεξ ζεςνμύκ πςξ ε ηζπακηθή γνίπε δεκ είκαη μηα 
μεμμκςμέκε πενίπηςζε. Πακδεμίεξ οπήνλακ θαη άιιεξ θμνέξ όπςξ 
ζοκέβε γηα πανάδεηγμα με ηεκ αζηαηηθή γνίπε (1957) αιιά θαη ηε 
γνίπε ημο Φμκγθ Κμκγθ (1968).



Γπιδημικά ςαοακηηοιζηικά ηηπ γοίπηπ

• Φνόκμξ Έκανλεξ

Τύπμξ Ιμύ

• Δηάνθεηα

Βαζμόξ 
ακμζίαξ

• Σμβανόηεηα ηςκ επηπηώζεώκ ηεξ



Α (Ν3Ν2) Αοζηναιία – ΗΠΑ (≈
80000)

Β Γονώπε



Σηεκ Γονώπε, η γοίπη καηαηάζζεηαι 
ζηημ ποώηη θέζη μεηανύ 31 λξιμτδώμ 
μξζημάητμ για ηιπ επιπηώζειπ ηηπ ζηημ 
ργεία ηξρ πληθρζμξύ, εκώ οπμιμγίδεηαη 
όηη 4-50 εθαημμμύνηα άκζνςπμη κμζμύκ 
θάζε πνόκμ από γνίπε, από ημοξ μπμίμοξ 
15.000 – 70.000 πάκμοκ ηε δςή ημοξ 
ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε. 



Πεοίξδξπ 2017 - 2018

• Ιόξ γνίπεξ ηύπμο Β (71,2%)

• Ιόξ γνίπεξ ηύπμο Α (28,8%)



• Β & Α (Ε1Ν1)        Δεμ παοξρζίαζαμ γεμικέπ μεηαβξλέπ

• Α (Ε3Ν2) Αμηιγξμική και γεμεηική πξικιλξμξοθία



ργκοιηικά με 2016 - 2017
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Περιςτατικά από εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθ γρίπθ 
φνολο Ελλάδασ για τθν περίοδο γρίπθσ 2017-2018

Σύνολο νοζηλεσθένηων ζε Μ.Ε.Θ., καηά ηην 

περίοδο γρίπης 2017-2018

107

Θάναηοι νοζηλεσθένηων ζε Μ.Ε.Θ., καηά ηην 

περίοδο γρίπης 2017-2018

38

Θάναηοι μη νοζηλεσθένηων ζε Μ.Ε.Θ., καηά ηην 

περίοδο γρίπης 2017-2018

4

Σσνολικός αριθμός θανάηων, καηά ηην περίοδο 

γρίπης  2017-2018 

42

Από τα 107 κροφςματα ιταν εμβολιαςμζνα τα 
14 (13%). 

Σθμειϊνεται ότι τα 78 (72,9%) από τα 107 
ανικαν ςε κλινικι ομάδα υψθλοφ κινδφνου



2016 - 2017

Νμζειεύηεθακ 276 ζε ΜΓΘ

108 Απεβίςζακ



Εμβολιαςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων ςε νοςοκομεία και Κζντρα Τγείασ 
τισ τρεισ τελευταίεσ περιόδουσ γρίπθσ (2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018) 

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2018
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ΓΝΠ ΣΖΑΝΕΙΟ - ΠΟΟΣΟ ΕΜΒΟΛΙΑΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ

2015-2016 2016-2017 2017 -2018

υνολικόσ απόλυτοσ αρικμόσ 
εμβολιαςκζντων :

2015-2016 33

2016-2017 172

2017-2018 209





ηαηιζηικά
Καηά ημ έημξ 2017- 2018  ςξ πνμξ ημ πνμζςπηθό δηεκενγήζεθακ:

• Mantoux ζε 103 άημμα
• Engerix ή HBVaxPro ζε 70 άημμα
• DT ζε 29
• Prevenar13 ή Pneumo23 ζε 6
• Vaxigrip ζε 192
• MMR ή Priorix ζε 38

Σε αζζεκείξ με HIV ιμίμςλε:
• 250 ακηηγνηπηθά θαη πκεομμκηόθμθθμο
• 50 HbVaxPro
• 30 Havrix

Σε αζζεκείξ με ΣΔ- Υπένηαζε: 
• 200 ακηηγνηπηθά θαη πκεομμκηόθμθθμο

Κανδημπάζεηεξ: 
• 200 ακηηγνηπηθά θαη πκεομμκηόθμθθμο

Νεθνηθή ακεπάνθεηα: 
• 100 ακηηγνηπηθά θαη πκεομμκηόθμθθμο



ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ

Ο εμβξλιαζμόπ





Με μία μαηιά….





• Άτομα >60 ετϊν

• Παιδιά και ενιλικεσ με υποκείμενα νοςιματα

• Ζγκυεσ - Λεχωΐδεσ - Θθλάηουςεσ

• Άτομα με Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ > 40 kg/m2

• Άτομα που βρίςκονται ςε ςτενι επαφι με παιδιά < 6 μθνϊν, ι 
φροντίηουν άτομα με υποκείμενο νόςθμα

• Γθροκομεία, δομζσ χρονίων παςχόντων

• Κλειςτοί πλθκυςμοί

• Εργαηόμενοι ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
(ιατρονοςθλευτικό προςωπικό και άλλοι εργαηόμενοι) 

• Επαγγελματίεσ όπωσ πτθνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτθνίατροι, 
εκτροφείσ, ςφαγείσ και γενικά άτομα που ζρχονται ςε 
ςυςτθματικι επαφι με πουλερικά 

Ομάδεσ προτεραιότθτασ για εμβολιαςμό, ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ 
τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν του Τπουργείου Τγείασ:





Σα εμβόλια είμαι…

• Τμ ηζπονόηενμ

πνόιερε, κόζμ,

• Τμ απμηειεζμαηηθόηενμ    ακαπενία, 

ζάκαημ

• Τμ μηθμκμμηθόηενμ



Σοιιμγηθή ακμζία > 80-95%

98% ηςκ μεηαδμηηθώκ κμζεμάηςκ





WHO…

«Η άνκεζε θαη θαζοζηενεμέκε απμδμπή 

ηςκ εμβμιίςκ ζε έκα πενηβάιιμκ, ημ 

μπμίμ πανέπεη εμβόιηα θαη οπενεζίεξ 

εμβμιηαζμώκ»



Ωζηόζμ….

Η απμηειεζμαηηθόηεηα θαη ε αζθάιεηα ηςκ 

εμβμιίςκ ελαζθαιίδεηαη από ζύκζεηε 

πμιοζηαδηαθή δηαδηθαζία πμιιαπιώκ ειέγπςκ 

θαηά ηεκ παναγςγή ημοξ.









Ποόληση, η λετθόοξπ ηηπ ργείαπ...

Υγείαξ γηα  εμάξ, γηα ημοξ γύνς μαξ, γηα ηε 
δεμόζηα ογεία.

Γθανμόδμκηαξ ηηξ ζηναηεγηθέξ ημο 
πνμιεπηηθμύ εμβμιηαζμμύ.





Έθθιεζε….




