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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

Δβδοκαδηαία Έθζεζε  
Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες  

                                        26 Απρηιίοσ 2012     
 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα 

καο γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012). 

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή 

εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ 2010-2011 θαη ηεο 

πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο 2009-2010, όπνπ θαηά ηελ 16
ε
 εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε 

θζάζεη πιένλ ζε εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα (Γηάγξακκα 1). Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην 

επηδεκηθό θύκα ηεο γξίπεο έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ 

γξίπεο επίπεδα.  

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) απεζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο 

ζπλνιηθά 9 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 6 από λνζνθνκεία θαη 3 από ηα δίθηπα Sentinel. Τν 1 

(11,1%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β. (Γηάγξακκα 2). 

 Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη 

ηέζζεξα (124) ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθαηόλ είθνζη (120) από ηα 

νπνία ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5). 

 Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) 

ζάλαηνη. Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε 

πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ 

(Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα νθηώ απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο 

θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). 

Με βάζε ηα αλφηέρφ, θαίλεηαη όηη ηο επηδεκηθό θύκα ηες γρίπες έτεη πιέολ αποδράκεη θαη ε 

δραζηερηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηός περηόδοσ γρίπες επίπεδα. Αποκολώζεθε έλα ζηέιετος ηού 

γρίπες ηύποσ Β. 
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 Α. Κιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες εποτηθής γρίπες 

Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή 

εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ 2010-2011 θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο 

παλδεκίαο 2009-2010, όπνπ θαηά ηελ 16
ε
 εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε θζάζεη πιένλ ζε εθηόο 

πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. (Γηάγξακκα 1).  

Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην επηδεκηθό θύκα έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ 

πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα.  

 

  Γηάγρακκα 1:  Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά 1.000 επηζθέυεης, θαηά 
εβδοκάδα. ύλοιο τώρας, περίοδοη γρίπες: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
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Σημείωση 1:  Ο αξηζκόο θξνπζκάησλ αλά 1.000 επηζθέςεηο εθηηκάηαη κε ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά 

γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα (ΔΣΥΔ, απνγξαθή 2001) 

Σημείωση 2: Σην παξαπάλσ δηάγξακκα ε θακπύιε γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2010-2011 θαη 2011-2012 (θεηηλή πεξίνδνο γξίπεο) 

παξνπζηάδεη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ εβδνκάδσλ 52 θαη 01 ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα έηε  2010 θαη 2011 

δελ είραλ 53
ε
 εβδνκάδα. 

Σημείωση 3:  Δπηζεκαίλεηαη όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο επηδεκηθήο θακπύιεο, δεδνκέλνπ όηη ζπλερίδεηαη ε 

απνζηνιή δεδνκέλσλ από ηα δίθηπα Sentinel θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο έθζεζεο.  

 

Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο θιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες 

Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάµµαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζµηαο 

θξνληίδαο πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ, δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο-Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, δίθηπν 

ηαηξώλ ΙΚΑ), ηα νπνία ζπληνλίδνληαη από ην Τµήµα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέµβαζεο ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τνκέα Υγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 
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Σην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ζπκκεηέρνπλ 65 ηαηξνί, ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ 

Ιαηξείσλ 106 ηαηξνί θαη ζην δίθηπν ησλ ηαηξώλ ηνπ ΙΚΑ 55 ηαηξνί. Mέζσ απηώλ θαηαγξάθεηαη 

"δεηγκαηνιεπηηθά" ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο. Σε απηά 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε (γξηπώδεο 

ζπλδξνκή). 

Τελ εβδνκάδα 16/2012, θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιαλ 100 (44,2%) ηαηξνί από ην ζύλνιν ησλ 226 

ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα πξναλαθεξόκελα δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

ηαηξνύο πνπ δήισζαλ αλέξρνληαη ζε 6.331 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο.  

Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες 

Σπλνιηθά από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 16/2012, έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα 

Αλαθνξάο Γξίπεο 1.096 θιηληθά δείγκαηα ηόζν από ηα λνζνθνκεία όζν θαη από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 530 

(48,4%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη από απηά: ηα 287 (54,1%) ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 242 (45,7%) 

ήηαλ ηόο ηύπνπ Α(Η3Ν2) θαη 1 (0,2%) ηόο ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 (Γηάγξακκα 2). Έρνπλ επίζεο απνκνλσζεί δύν 

επηπιένλ ζηειέρε ηνύ γξίπεο ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο 

πνπ αθνξνύζαλ πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεύηεθαλ ζηελ Μ.Δ.Θ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ, έλα ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 

θαη έλα ηύπνπ Α(Η3Ν2). 

Γηάγρακκα 2:  Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα 
Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας θαη ηα Νοζοθοκεία. 
Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: 2011-2012 
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1) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας  

Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα δίθηπα 

παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο ζπλνιηθά 3 θιηληθά δείγκαηα. Τν 1 (33,3%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο 

ηύπνπ Β (Γηάγξακκα 3). 

Γηάγρακκα 3:  Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα  Κέληρα 
Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας. Δθηίκεζε αρηζκού 
θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: 2011-2012 

 
 
 

2) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Νοζοθοκεία 

Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22/04/2012) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα 

λνζνθνκεία ζπλνιηθά 6 θιηληθά δείγκαηα. Καλέλα από απηά δελ ήηαλ ζεηηθό γηα ηνύο γξίπεο. (Γηάγξακκα 

4). 
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Γηάγρακκα 4: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα 
Αλαθοράς Γρίπες από ηα Νοζοθοκεία. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, 
περίοδος γρίπες: 2011-2012 

 

Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο εργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες 

Τν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε ξηλνθαξπγγηθά 

δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη από θαζνξηζκέλνπο γηαηξνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη 

λνζνθνκεία πξνο ηα δύν Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδαο: ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο Διιάδαο 

(Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ) θαη ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο (Β΄ Μηθξνβηνινγηθό 

Δξγαζηήξην ΑΠΘ). Τα Κέληξα Αλαθνξάο µε εμεηδηθεπκέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνκνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ 

ηα ζηειέρε ηνπ ηνύ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο 

γξίπεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο. 

Γ. Δπηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε ή τφρίς λοζειεία ζε Μολάδα Δληαηηθής 
Θεραπείας θαη ζαλάηφλ από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. 

 
Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη έμη (126) 

ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Τα εθαηόλ είθνζη (120) από απηά ρξεηάζηεθαλ 

λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ), ελώ ηα έμη (6) δελ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, 

Γηάγξακκα 5). Πξόθεηηαη γηα 80 άλδξεο θαη 46 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 61 έηε θαη ε 

δηάκεζε 69 έηε (εύξνο ειηθηώλ: από 44 εκέξεο έσο 88 έηε). 

Τα 62 (49,2%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 56 (44,4,%) ζηνλ ηό γξίπεο 

ηύπνπ Α(Η3Ν2), 2 (1,6%) ζηνλ ηύπν Α(Η1Ν1)2009, 6 (4,8%) ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α όπνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ππνηππνπνίεζε.  

Από ηα 124 ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο, κε ή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 114 (90,5%) αλήθνπλ ζε θιηληθέο 

νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π. 81357). 
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Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) ζάλαηνη. 

Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα δύν (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ 

ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, 

Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα έμη απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. Πξόθεηηαη γηα 33 άλδξεο θαη 15 

γπλαίθεο.  Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 62,3 έηε θαη ε δηάκεζε 70 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 7 κήλεο  έσο 87 

έηε). 

Ιόο γξίπεο ηύπνπ Β ηαπηνπνηήζεθε ζε 20 (41,7%) από ηνπο αζζελείο,  Α(Η3Ν2) ζε 24 (50%) από ηνπο 

αζζελείο,  Α(Η1Ν1) ζε 1 (2,1%) αζζελή, ελώ ηόο ηύπνπ Α ρσξίο πεξαηηέξσ ππνηππνπνίεζε απνκνλώζεθε 

από 3 (6,2%) αζζελείο. 

Από ηνπο 46 αζζελείο πνπ θαηέιεμαλ νη 42 (91,7%)  αλήθαλ ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο 

νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π. 81357). 

Η ειηθηαθή θαηαλνκή ηόζν ησλ θξνπζκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ κε 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ θαηέιεμαλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 7. Παξαηεξείηαη όηη ε 

πιεηνλόηεηα ηόζν ησλ αζζελώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ αλήθαλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 70-79 εηώλ.  

 
Πίλαθας 1: Περηζηαηηθά κε λοζειεία ζε ΜΔΘ θαη ζάλαηοη από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε.  
                 ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 26/04/2012, ώρα 13:00.  Προζφρηλά ζηοητεία.  

 

 

  Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/2012  0 

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 26/04/2012 9 

ύλοιο λοζειεσζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. έφς 26/04/2012 120 

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/2012  0 

σλοιηθός αρηζκός ζαλάηφλ έφς ηης 26/04/2012 48 
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Γηάγρακκα 5: Αρηζκός εηζαγφγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδοκάδα, ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά 
επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 
13:00). 

 

 
 
Γηάγρακκα 6: Αρηζκός ζαλάηφλ ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ 

Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 13:00). 
 

 



ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

 Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 8 

Γηάγρακκα 7: Ηιηθηαθή Καηαλοκή εηζατζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. θαη ζαλάηφλ αζζελώλ κε εργαζηερηαθά 
                      επηβεβαηφκέλε γρίπε. Γεδοκέλα έφς 26/04/2012, ώρα 13:00. 

 

Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηελ επηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε λοζειεία ζε ΜΔΘ 

Πεγή πιεξνθνξηώλ απνηεινύλ όιεο νη ΜΔΘ ηεο ρώξαο, ελειίθσλ θαη παηδηώλ, ησλ νπνίσλ νη ηαηξνί 

δειώλνπλ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ όια ηα θξνύζκαηα επηβεβαησκέλεο εξγαζηεξηαθά γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε 

απηέο. Η δήισζε γίλεηαη κε ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ηεο γξίπεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηεξεύλεζε ησλ 

θξνπζκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. 

Δπίζεο, ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο λέεο εηζαγσγέο, ηηο λνζειείεο θαη ηνπο ζαλάηνπο ζε εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά γξίπεο από όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, ζπιιέγεη ζε εκεξήζηα βάζε ην Δζληθό 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Υ) θαη ηα απνζηέιιεη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ  

Γ. ύζηεκα επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες ζλεζηκόηεηας 
 
Παξνπζηάδνληαη εδώ ηα θύξηα επξήκαηα από ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Διιάδα, κε 

επηθέληξσζε ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζλεζηκόηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλακελόκελε (excess mortality). 

 

Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο 

θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). 
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Γηάγρακκα 8: Παραηερούκελος θαη αλακελόκελος αρηζκός ζαλάηφλ θαηά εβδοκάδα ζηης περηοτές ηες 
Διιάδας ποσ κεηέτοσλ ζηο ζύζηεκα επηηήρεζες. 

 Δβδοκάδα 17/2007 έφς εβδοκάδα 16/2012. 
 
 

 

Σημειώσεις:  

1. Ο παξαηεξνύκελνο αξηζκόο ζαλάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ δηνξζώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 
ππνινγηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο δειώζεηο ζαλάησλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε εβδνκάδα κε 
βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 

2. Τα δεδνκέλα ηεο εβδνκάδαο 16/2012 αθνξνύλ ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Κεξαηζηλίνπ θαη ηηο 
πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Αραΐαο, Μαγλεζίαο, Καβάιαο θαη Θάζνπ.  

 

 

Δ. Η δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Δσρώπε  

Σύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εβδνκαδηαία έθζεζε πνπ έρεη εθδνζεί από ην  Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη 

Διέγρνπ Νόζσλ (ECDC) γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο (EISN), έρνπλ 

θαηαγξαθεί ηα εμήο: 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012, όιεο νη ρώξεο 

αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ηεο 

Σινβαθίαο πνπ αλέθεξε κέηξηα δξαζηεξηόηεηα. 

Δθηεηακέλε δηαζπνξά ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο 

αλέθεξαλ 2 ρώξεο (Οιιαλδία, Σνπεδία),  8 ρώξεο 

δηαζπνξά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή ηνπηθή 

δηαζπνξά, ελώ ζπνξαδηθά θξνύζκαηα γξίπεο 

αλέθεξαλ 11 ρώξεο. Τέζζεξεο (4) ρώξεο, δελ 

αλέθεξε δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. Γέθα (10) ρώξεο 

αλέθεξαλ πησηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

13 ζηαζεξή δξαζηεξηόηεηα. εβδνκάδεο, πνπ Μία  

 Τν 24,1% ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ 

θαηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 από ηα δίθηπα Sentinel 

ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Σε ζύλνιν 305 ζηειερώλ 

ηνύ γξίπεο ηύπνπ Β πνπ νινθιεξώζεθε ν πεξαηηέξσ 

έιεγρνο, ην 42.0% ήηαλ B-Yamagata θαη ην 58.0% B-

Victoria lineage  Η αλαινγία ησλ απνκνλσζέλησλ ηώλ 

ηύπνπ Β απμήζεθε (34,1% θαηά ηελ πξνεγνύκελε 

εβδνκάδα), ν απόιπηνο αξηζκόο όκσο ησλ ηώλ Α θαη 

Β πνπ απνκνλώλνληαη κεηώλεηαη ζπλερώο. Η κείσζε 

ηόζν ηνπ απόιπηνπ αξηζκνύ ησλ απνκνλσζέλησλ 

ζηειερώλ ηνύ γξίπεο όζν θαη ηεο αλαινγίαο ησλ 
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ζεηηθώλ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ζπλερίδεηαη γηα 8
ε
 

εβδνκάδα πνπ ζεκαίλεη όηη ε επνρηθή έμαξζε 

ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε έρεη  παξέιζεη θαη ε 

δξαζηεξηόηεηα κεηώλεηαη.  

 Από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ 

εβδνκάδα 16/2012, από ην ζύλνιν ησλ 

ζηειερώλ ηνύ γξίπεο πνπ απνκνλώζεθαλ από 

δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ ηόζν από ηα δίθηπα 

Sentinel όζν θαη από λνζνθνκεία ην 93,9% 

αλήθε ζηνλ ηύπν Α θαη ην 6,1% αλήθε ζηνλ ηύπν 

Β ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ππνηύπνπο ηνπ ηνύ Α ζε πνζνζηό 97,3% 

απνκνλώζεθε ν ππόηππνο Α(Η3) θαη ζε 

πνζνζηό 2,7% ν ππόηππνο Α(Η1)2009.  

 Μέρξη ηελ εβδνκάδα 16/2012 έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζπλνιηθά 1.747 θξνύζκαηα ζνβαξνύ νμένο 

αλαπλεπζηηθνύ ζπλδξόκνπ από 7 ρώξεο. Τα 

1.249 (71,5%) από απηά επηβεβαηώζεθαλ σο 

γξίπε θαη από απηά ηα 1.183 ήηαλ γξίπε ηύπνπ 

Α.

 

 

 

Σεκείσζε: Η εβδνκαδηαία έθζεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC: 

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/120427_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.p
df 
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