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Εκτίμηση αριθμού κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις,  
ανά εβδομάδα. Σύνολο χώρας, περίοδοι γρίπης: 2021-2022, 2022-2023. 
(Έως  την εβδομάδα 48/2022 (28 Νοεμβρίου – 04 Δεκεμβρίου 2022) 

48.2022-FLU-WEEK.pdf (eody.gov.gr) 



https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-influenza-update-week-49-december-2022 



https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-influenza-update-week-49-december-2022 



Joint EC, WHO and ECDC statement 

Η επιδημία της εποχικής γρίπης ξεκινά νωρίς στην Ευρώπη, ενώ 

υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του RSV και η λοίμωξη COVID-19 

εξακολουθεί να αποτελεί απειλή 

 Αυξημένη κυκλοφορία των ιών της γρίπης και του RSV, ιδιαίτερα στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας 

 Αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις υπηρεσίες υγείας και τον πληθυσμό 

 Υπογραμμίζεται η σημασία του εμβολιασμού 

 Αύξηση του αριθμού των εισαγωγών για γρίπη από τον Οκτώβριο.  

 Περίπου οι μισές εισαγωγές αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών 

Χειμώνας 2022-2023: Τριπλή επιδημία; 



Χειμώνας 2022-2023: Τριπλή επιδημία; 
 Σημειώνεται αύξηση του RSV από τον Οκτώβριο, με πάνω από 20 χώρες 

να καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα. 

 Οι περιπτώσεις COVID-19, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο και σε ΜΕΘ, 

καθώς και η θνητότητα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με 

τους προηγούμενους 12 μήνες, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με 

την ανάδυση νέων παραλλαγών, ενώ η νόσος εξακολουθεί να πιέζει τα 

συστήματα υγείας 

 Με αυτά τα δεδομένα, η πρόβλεψη για την εξέλιξη αυτής της χειμερινής 

περιόδου είναι δύσκολη 

 Είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν τα προγράμματα εμβολιασμού και να 

υπάρχουν μέτρα ετοιμότητας 

 Η ανάγκη να προστατευτεί ο πληθυσμός είναι πιο επιτακτική από ποτέ 

Joint EC, WHO and ECDC statement 



– Συστηματική εφαρμογή μέτρων ατομικής 
υγιεινής 

– Απομόνωση πασχόντων   

– Αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς 
χώρους 

Σημαντικά μέτρα  

αλλά δεν επαρκούν 









Το αποτελεσματικότερο 

μέτρο πρόληψης  

της γρίπης είναι  

ο έγκαιρος εμβολιασμός 



 Η προστασία που παρέχει το εμβόλιο αφορά τόσο στην 

πρόληψη, όσο και στην εκδήλωση ηπιότερων κλινικών 

συμπτωμάτων σε περίπτωση νόσου. 

 Συμβάλλει στη μείωση εμφάνισης επιπλοκών που μπορεί 

να οδηγήσουν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο ή και σε ΜΕΘ. 

 Συμβάλει στη μείωση απουσιών από την εργασία, το 

σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση 

Κατά την περίοδο 2018-2019 

  76,7%  των κρουσμάτων ανήκε σε ομάδες υψηλού κινδύνου  

εμβολιασμένοι ήταν το 15% 



 Άτομα >60 ετών 

 Παιδιά > 6 μηνών και ενήλικες με παράγοντες κινδύνου ή χρόνια νοσήματα 

 Έγκυες - Λεχωΐδες - Θηλάζουσες 

 Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος > 40 kg/m2 

 Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών, ή φροντίζουν 

άτομα με υποκείμενο νόσημα 

 Γηροκομεία, δομές χρονίων πασχόντων 

 Κλειστοί πληθυσμοί 

Αντένδειξη: Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης 
 σε αυγό 

 σε προηγούμενο εμβολιασμό έναντι της γρίπης 

 σε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου 

 





Εργαζόμενοι σε χώρους  
παροχής υπηρεσιών υγείας 



Ιδιαίτερα το προσωπικό των ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, ΤΕΠ  

οφείλει να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο. 

Κίνδυνος γρίπης 

Κίνδυνος μετάδοσης σε ευπαθείς ασθενείς 

– Άμεση προστασία των ΕΥ και των οικογενειών τους 

– Έμμεση προστασία - Φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης 

(ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου) 



– Οι ΕΥ με συμπτωματική ή ασυμπτωματική λοίμωξη συχνά 

συνεχίζουν να εργάζονται, παρότι δεν πρέπει και μπορεί να 

μεταδώσουν τον ιό της γρίπης.  

– Το αντιγριπικό εμβόλιο είναι καλά ανεκτό, ασφαλές και είναι 70-90% 

αποτελεσματικό σε υγιείς ενήλικες κάτω των 65 ετών.  

– Η επίτευξη υψηλών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης του 

προσωπικού συμβάλλει στη μείωση της νοσηρότητας, της 

θνητότητας και των απουσιών από την εργασία καθώς και στη 

διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.  

Ahmed F et al.Clinical Infectious Diseases 2014;58:50-57  
Bénet Τ et al. BMC Infectious Diseases 2012;12:30  
Carman WF et al. Lancet 2000;355:93-97  
Imai C et al. PloSOne 2018;13:e0198685  



 Ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός όλων των εργαζομένων 

 Μέσα – τέλος Νοεμβρίου (έως και τέλος Δεκεμβρίου) ανάλογα με την 

έναρξη της δραστηριότητας του ιού της γρίπης 



–Σπανίως υπερβαίνει το 40% παγκοσμίως 
–Συνήθως κυμαίνεται από 5% έως 42% 

Εμβολιαστική κάλυψη ΕΥ στην Ελλάδα 

ΕΟΔΥ, 2021 

Στόχος 75% 



Murti M et al. Vaccine. 2019 Jul 9;37(30):4008-4014. 
Black CL et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Sep 18;64(36):993-9 

Babcock HM et al. Clin Infect Dis. .2010 Feb 15;50(4):459-64 
Ksienski DS. Can J Public Health. 2014 Jul 11;105(4):e312-6  

H εφαρμογή της πολιτικής αυτής απαιτεί το 

απαραίτητο νομικό πλαίσιο εφαρμογής αλλά θέτει και 

θέματα ηθικά 

ΗΠΑ: Την τελευταία δεκαετία εφαρμόζουν προγράμματα 

υποχρεωτικού αντιγριπικού εμβολιασμού των ΕΥ και 

διατηρούνται υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 

(>95%).  
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Αντιεμβολιαστικό 
κίνημα 

Αμφισβήτηση 

Καχυποψία 

Άρνηση 

Δισταγμός 



Το σύνδρομο Guillain-Barre συνδέεται 

περισσότερο με τη φυσική νόσηση από 

τον ιό της γρίπης και  σε ελάχιστο ποσοστό 

με τον αντιγριπικό εμβολιασμό  

(<1/1.000.000, συχνότητα εμφάνισης –  

ίδια με του γενικού πληθυσμού) 





 Εμβολιασμός ΕΥ 

 Εφαρμογή κανόνων αναπνευστικής υγιεινής 

 Έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων  

 Ορθή διαχείριση ΕΥ με πιθανή έκθεση 

 Πιστή εφαρμογή μέτρων πρόληψης 

 Πιστή εφαρμογή οδηγιών διαχείρισης κρουσμάτων  

 Πιστή εφαρμογή οδηγιών για 

καθαρισμό/απολύμανση άψυχου περιβάλλοντος 

 







 Συν-νοσηλεία (cohorting) εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης  

   (3κλινοι Παθολογικών) 

 Παροχή φροντίδας από εμβολιασμένο προσωπικό 

 Εφαρμογή βασικών προφυλάξεων, προφυλάξεων επαφής και προφυλάξεων σταγονιδίων 

 Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια χειρισμών που προκαλούν αυξημένη διασπορά 

σταγονιδίων και αερολύματος (π.χ. διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση) 

 Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων (ο ασθενής να φορά μάσκα) 

 Αποφυγή – περιορισμός επισκεπτηρίου 



SOS για επαγγελματίες υγείας: 
η χρήση μάσκας  

ΚΑΙ η  σ υ χ ν ό τ α τ η  εφαρμογή της ΥΓΙΕΙΝΗΣ των ΧΕΡΙΩΝ 



 Οι συνήθεις διαδικασίες καθαριότητας (απορρύπανση και στη συνέχεια 

απολύμανση) αρκούν για την απομάκρυνση του ιού της γρίπης από τις επιφάνειες 

 Επιμελής καθαρισμός συχνά αγγιζόμενων επιφανειών και αντικειμένων (πόμολα, 

κουπαστές σκάλας, πληκτρολόγια, τηλέφωνα κλ.π) 

 Απολύμανση εξοπλισμού κοινής χρήσης (π.χ.θερμόμετρα) 

Συχνός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων 



Δ. Δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των ΕΥ 

στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την 

διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων 

Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της διοίκησης των μονάδων  



Μόνο αν είμαστε προετοιμασμένοι, 

παραμένουμε σε ετοιμότητα και συνεχίζουμε 

να κάνουμε αυτά που γνωρίζουμε ότι είναι 

αποτελεσματικά, θα ξεπεράσουμε τις 

προκλήσεις αυτής της χειμερινής περιόδου 




