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1. Επιδθμιολογικι Επιτιρθςθ

• Κλινικι Επιτιρθςθ
– Δίκτυο παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 

(sentinel)

– φςτθμα υποχρεωτικισ διλωςθσ εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθσ γρίπθσ

– φςτθμα επιτιρθςθσ ςοβαρϊν εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνων 
κρουςμάτων γρίπθσ που νοςθλεφονται ςε ΜΕΘ 

– φςτθμα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ κνθςιμότθτασ

• Εργαςτθριακι Επιτιρθςθ
– Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ Γρίπθσ Νότιασ  Ελλάδασ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο 

Pasteur 

– Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ Γρίπθσ Βόρειασ Ελλάδασ, Bϋ Εργαςτιριο 
Μικροβιολογίασ Ιατρικισ χολισ Α.Π.Θ. 



Εργαςτθριακι Επιτιρθςθ

• Επεξεργαςία κλινικϊν δειγμάτων από δίκτυο sentinel και 
νοςθλευόμενουσ αςκενείσ ςε ΜΕΘ
– Σαυτοποίθςθ, τυποποίθςθ και υποτυποποίθςθ κυκλοφοροφντων  

ςτελεχϊν γρίπθσ

– Ζλεγχοσ εμφάνιςθσ αντοχισ ςε αντιικά ςκευάςματα

– Αποςτολι αντιπροςωπευτικϊν ςτελεχϊν ςτο WHO (ςφνκεςθ 
εμβολίου επόμενθσ περιόδου γρίπθσ)

• Διάρκεια επιτιρθςθσ 
– 40θ εβδομάδα (3-9 Οκτ) 2016 ζωσ 20θ εβδομάδα (15-19 Μαΐου) 2017







•76% των αςκενϊν που νοςθλεφτθκαν ςε ΜΕΘ, ανικαν ςε 
ομάδα υψθλοφ κινδφνου
•84%  των αςκενϊν που κατζλθξαν, ανικαν ςε ομάδα 
υψθλοφ κινδφνου

Πόςοι όμωσ ιταν εμβολιαςμζνοι ζναντι τθσ γρίπθσ;

Ζνδειξθ εμβολιαςμοφ



Ευρωπαϊκό δίκτυο ECDC

WHO Global Influenza Surveillance 
Network System



2. Διαχείριςθ περιςτατικϊν γρίπθσ ςε Χϊρουσ 
Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ

Οδθγίεσ για τα μζτρα 

πρόλθψθσ μετάδοςθσ τθσ 
εποχικισ γρίπθσ 
– Διαλογι

– Μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων, 
ςυνκικεσ νοςθλείασ

– Αντιμετϊπιςθ 
νοςοκομειακϊν ςυρροϊν 
γρίπθσ

ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ



Ποςοςτό αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ 
εργαηόμενων ςε ΧΠΤ

ΕΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ

2015 – 2016 10,93% 24,31%

2014 – 2015 10,72% 32,01%

2013 – 2014 4,38% 20,16%

2012 – 2013 11,47% 18,95%

2011 – 2012 7,86% 18,16%

2010 – 2011 8,12% 16,83%

2009 - 2010 13,07% 32,95%





3. Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ εργαηομζνων ςε χϊρουσ 
υγείασ 2016-17

 Πλθροφοριακό υλικό για το αντιγριπικό εμβόλιο 2016-17

 Κάρτα αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ εργαηόμενου

 Οδθγίεσ για τθν επίτευξθ υψθλοφ ποςοςτοφ εμβολιαςμοφ
 Κινθτά ςυνεργεία
 Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
 Ενεργι ςυμμετοχι διοικιςεων, Επιτροπϊν Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων, διευκυντϊν κλινικϊν, προϊςτάμενων νοςθλευτικισ 
υπθρεςίασ

Εξαζθάλιζη δωπεάρ ανηιγπιπικών εμβολίων και 

διανομή ηοςρ ζε νοζοκομεία, κένηπα ςγείαρ ηηρ 

σώπαρ και ΠΕΔΥ 



Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ εργαηομζνων ςε χϊρουσ 
υγείασ 2016-17

 Καταγραφι ποςοςτοφ αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ ςυνολικά και 
ανά κλινικι

 Σο ετιςιο ποςοςτό του αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ: δείκτθσ 
ελζγχου νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  (Τ1.Γ.Π.114971, 18/02/2014)

 ζνα από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
και αποδοτικότθτασ των Διοικιςεων και τθσ ποιότθτασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Καταγραφι δράςεων προϊκθςθσ και πορείασ αντιγριπικοφ 
εμβολιαςμοφ



4. Επικοινωνία Εκπαίδευςθ Ενθμζρωςθ

τόχοι

Μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ γρίπθσ

Μείωςθ διαςποράσ, φορτίου νοςθρότθτασ

Ενίςχυςθ του αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ επαγγελματιϊν υγείασ  και 
ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ



Επικοινωνία Εκπαίδευςθ Ενθμζρωςθ

• Επιςτθμονικζσ θμερίδεσ ςτισ ΤΠΕ

– Ζχουν προγραμματιςτεί 5 θμερίδεσ (1θ και 2θ ςτθν Ακινα,  3θ και 4θ

ςτθ Θεςςαλονίκθ, 5θ ςτθ Λάριςα, 6θ ςτθν Πάτρα, 7θ ςτο Θράκλειο)

• υμμετοχι ςε ενθμερωτικζσ δράςεισ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ

• Παραγωγι ζντυπου υλικοφ (αφίςεσ και φυλλάδια)

• Σθλεοπτικά και ραδιοφωνικά μθνφματα

• Μθνφματα ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ

• Αναρτιςεισ ςτθν ιςτοςελίδα

• υνεργαςία με επιςτθμονικζσ εταιρείεσ, ιατρικοφσ και φαρμακευτικοφσ 
ςυλλόγουσ, ςυλλόγουσ αςκενϊν



5. Ετοιμότθτα

• 24ωρθ ετοιμότθτα Κζντρου Επιχειριςεων ΚΕΕΛΠΝΟ: 
ζκτακτα ςυμβάντα και ενθμζρωςθ κοινοφ, επικοινωνία με 
νοςοκομεία και κζντρα αναφοράσ γρίπθσ

• Εξαςφάλιςθ αποκεμάτων εμβολίων και αντιικϊν 
ςκευαςμάτων (παρακολοφκθςθ διάκεςθσ)

• Επικοινωνία με φορείσ (ΕΟΦ, ΙΦΕΣ, ΤΠΕ, άλλα υπουργεία 
π.χ  Αγροτικισ ανάπτυξθσ, ΕΚΕΠΤ, ECDC, WHO)



Θ επίτευξθ των ςτόχων απαιτεί: 

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

υμμαχίεσ και ςυνεργαςία

Επιςτθμονικι εγκυρότθτα και εμπιςτοςφνθ


