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Αζήλα, 9 Ννεκβξίνπ 2016 

 

 

                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ήκεξα, Σεηάξηε 9 Ννεκβξίνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

ελεκέξσζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζπληαθηώλ πγείαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Πξόεδξνπ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. αλ. θαζεγεηή θ. Θεόθηινπ Ρόδελκπεξγθ, 

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο θ. Ισάλλε Μπαζθόδνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ (ΠΙ) θ. Μηράιε Βιαζηαξάθνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σνκέα Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ ηνπ ΠΙ, θαζ. Παλαγηώηε 

Μπερξάθε. 

Σνλίζηεθε πσο ε γξίπε είλαη ε ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ πιεζπζκό θαζώο θαη 

ην πην ζπρλό λόζεκα πνπ πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκό θαη πξνθαιεί επηδεκίεο 

θάζε έηνο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε γηα ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηε 

βειηίσζε ησλ πνζνζηώλ εκβνιηαζκνύ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ, όπσο νη 

άλζξσπνη κε ρξόληα λνζήκαηα, νη έγθπεο, νη παρύζαξθνη, κε γλώκνλα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο από ηηο επηπινθέο ηεο λόζνπ θαη ην ζάλαην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο  παξνπζηάζηεθε ην πξόγξακκα δξάζεσλ ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2016-2017, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη ήδε 

πινπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηθείκελεο επνρηθήο έμαξζεο ηεο λόζνπ. Οη 

άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο 

λόζνπ, δηαρείξηζε πεξηζηαηηθώλ γξίπεο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, 

πξνώζεζε αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ, επηθνηλσλία, εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε, 

εηνηκόηεηα θαη αληηκεηώπηζε ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ αλαγθώλ. 
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Η επηηήξεζε ηεο λόζνπ αξρίδεη ηελ 40ε εβδνκάδα( 3-9 Οθησβξίνπ 2016) έσο ηελ 20ε 

εβδνκάδα( 15-19 Μαΐνπ 2017).Σα απνηειέζκαηα ηεο επηηήξεζεο δεκνζηνπνηνύληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο παξνπζηάδεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ε εηήζηα έθζεζε. Δπίζεο, ζε εβδνκαδηαία βάζε αλαθνηλώλνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ αξηζκό ησλ εηζαγσγώλ ζε ΜΔΘ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ζαλάησλ αζζελώλ κε γξίπε ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. εκεηώλεηαη όηη ηα δεδνκέλα 

ηεο επηηήξεζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.  απνηεινύλ κέξνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ επξσπατθνύ 

δηθηύνπ θαη ηνπ δηθηύνπ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. 

Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη ζην κέηξν πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν όπιν γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο γξίπεο θαη ηε δηαθνπή ηεο δηαζπνξάο θαη είλαη ν εκβνιηαζκόο ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο. 

Σα κέηξα πξνώζεζεο ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ αθνξνύλ ζε: 

- πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην αληηγξηπηθό εκβόιην 2016-2017 

- θάξηα αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ εξγαδόκελνπ 

- θηλεηά ζπλεξγεία εκβνιηαζκνύ, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελεξγή 

ζπκκεηνρή δηνηθήζεσλ, επηηξνπώλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ, δηεπζπληώλ 

θιηληθώλ, πξντζηάκελν λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 

Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. γηα ηελ πεξίνδν 2016-2017, εμαζθάιηζε δσξεά αληηγξηπηθώλ 

εκβνιίσλ, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζε λνζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θαη ΠΔΓΤ. Η 

πξνώζεζε θαη ε πνξεία ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ ζε ρώξνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο ζα θαηαγξάθεηαη ζε ηαθηηθή βάζε. 

Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ βξίζθεηαη ζε 24σξε εηνηκόηεηα, 7 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα γηα: 

- έθηαθηα ζπκβάληα, ελεκέξσζε, θνηλή επηθνηλσλία κε λνζνθνκεία θαη Κέληξα 

Αλαθνξάο Γξίπεο. 

- παξαθνινύζεζε δηάζεζεο θαη εμαζθάιηζε απνζεκάησλ εκβνιίσλ θαη 

αληηηθώλ ζθεπαζκάησλ. 

- επηθνηλσλία κε θνξείο (ΔΟΦ, ΙΦΔΣ, ΤΠΔ άιια Τπνπξγεία, ΔΚΔΠΤ, ECDC, 

WHO). 
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Για περιζζόηερες πληροθορίες για ηην εποτική γρίπη επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηοσ 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. www.keelpno.gr  

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύποσ & Επικοινωνίας 

                                                                                                                                 210.5212034-035                                                          

http://www.keelpno.gr/

