
 

 

                                       
 

                                                                                                          

                                                                                      Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Με αφορμή ανεύθυνες και συκοφαντικές ανακοινώσεις για την πορεία της γρίπης κατά τη 
φετινή περίοδο και την επιτήρησή της στη χώρα μας, το ΚΕΕΛΠΝΟ διευκρινίζει προς κάθε 
κατεύθυνση τα εξής: 
 
Α) Η επιτήρηση της γρίπης στην Ελλάδα γίνεται με πληρότητα και μεθοδολογική επάρκεια 
χάρις στη διαχρονική ευσυνείδητη εργασία των επιστημόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Λίγες μόνο 
ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν το εύρος των συστημάτων επιδημιολογικής επιτήρησης της 
γρίπης που διαθέτει η χώρα μας. Η επιδημιολογική επιτήρηση της γρίπης στην Ελλάδα όχι 
μόνο δεν είναι πλημμελής, αλλά ασκείται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. 
 
Β) Η γρίπη είναι νόσημα συχνό και για το λόγο αυτό σε όλες τις χώρες του κόσμου 
επιτηρείται με συστήματα που έχουν «δειγματοληπτική λογική», χωρίς πουθενά να 
επιδιώκεται η καταγραφή του συνόλου των περιστατικών – κάτι τέτοιο εξάλλου δεν είναι 
εφικτό. Σε καμία χώρα του κόσμου δε γίνεται εργαστηριακή επιβεβαίωση του συνόλου των 
περιστατικών γρίπης, που άλλωστε κάθε χειμώνα πλήττει έως και το 1/5 του πληθυσμού. Ο 
αριθμός των εργαστηριακών ελέγχων που γίνονται στην Ελλάδα είναι απολύτως επαρκής 
για να αποκτηθεί σαφής εικόνα της πορείας της γρίπης στη χώρα, γίνεται με συγκεκριμένα, 
σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, και δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτά σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Η εργαστηριακή επιτήρηση της γρίπης από τα Εθνικά Εργαστήρια 
Αναφοράς συνεχίζεται κανονικά. 
 
 
Γ) Τα πλήρη αποτελέσματα από την επιδημιολογική επιτήρηση της γρίπης 
(συμπεριλαμβανομένων των κρουσμάτων ΜΕΘ και θανάτων με εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένη γρίπη) δημοσιεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα στην “Εβδομαδιαία Έκθεση 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης” η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Τίποτα δεν αποκρύπτεται, και τίποτα δεν παραποιείται. Τα στοιχεία διαβιβάζονται επίσης 
κάθε εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) μέσω του συστήματος TESSy, και η αξιοπιστία τους 
δεν αμφισβητείται, καθώς βασίζονται στην κοινή προσέγγιση που συστήνουν οι οργανισμοί 
αυτοί για την επιτήρηση του νοσήματος. Η δε εβδομαδιαία συχνότητα δημοσίευσης είναι η 
ίδια που εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι ημερήσιες 
ενημερώσεις υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την ακρίβειά τους (καθυστέρηση στη 
δήλωση των κρουσμάτων και συλλογή των στοιχείων). 
 
 
Δ) Οι επιπτώσεις της γρίπης στον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού 
βαρέων περιστατικών στις ΜΕΘ, ποικίλλουν φυσιολογικά από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα 



 

 

με τα χαρακτηριστικά του τύπου γρίπης που επικρατεί τη χρονιά εκείνη. Οι συγκρίσεις 
μεταξύ διαφορετικών ετών δεν γίνονται μόνο με βάση τον αριθμό των εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης σε ΜΕΘ (που το οργανωμένο σύστημα επιτήρησης 
δείχνει ότι είναι λιγότερα φέτος), αλλά λαμβάνοντας υπόψη πολλές άλλες παραμέτρους. 
 
Ε) Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει 
μείωση, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο εκ νέου αύξησης μέχρι το τέλος της ετήσιας 
περιόδου γρίπης. Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ  δείχνουν ότι ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης 
ήταν φέτος πιο εκτεταμένος από άλλες χρονιές, αλλά αυτό θα αποτιμηθεί συστηματικά 
μετά το τέλος της περιόδου. 
 

ΣΤ) Για τα πλήρη στοιχεία από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, παραπέμπουμε 
κάθε ενδιαφερόμενο στις  “Εβδομαδιαίες Εκθέσεις  Επιδημιολογικής Επιτήρησης της 
Γρίπης”, στον ιστότοπο www.keelpno.gr. Η εποχιακή έξαρση της γρίπης είναι ακόμη σε 
εξέλιξη. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα εγρήγορσης στους χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας, τα μέτρα ατομικής προφύλαξης, η έγκαιρη προσφυγή στον γιατρό σε 
περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου για ενδεχόμενη λήψη αντιικής αγωγής εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον 
θεράποντα ιατρό. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπογραμμίζει  ότι θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της προάσπισης της 
δημόσιας υγείας παρά τις κραυγές, τη συκοφάντηση και το κλίμα πόλωσης που 
εκπορεύεται από πλευρές που θα έπρεπε να επιδεικνύουν προσήλωση στην αλήθεια, την 
υπευθυνότητα και την ευπρέπεια. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας  
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