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Δβδνκαδηαία Έθζεζε 

 Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο 

                    Eβδνκάδα 2/2015 (5- 11 Ιαλνπαξίνπ 2015) 

 
Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα 

40/2014 (29 Σεπηεκβξίνπ-5 Οθησβξίνπ 2014) θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ εβδνκάδα 20/2015 (11-17 Μαΐνπ 2015). 

Σηελ παξνύζα έθζεζε, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο, γηα ηελ 

εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015).  

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

πεξαηηέξσ αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα 1/2015 (Γηάγξακκα 1).  

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015) ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην 

Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α, ειέγρζεθαλ γηα ηνύο γξίπεο ζπλνιηθά 51 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

45 από λνζνθνκεία θαη 6 από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 37 από ηα αλσηέξσ δείγκαηα έρνπλ ειεγρζεί θαη εμ΄ απηώλ ηα 

14 (37,8%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Δηδηθόηεξα ηα 12 (85,7%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 2 (14,3%) ήηαλ ηύπνπ Β. Τα 

12 ζηειέρε ηύπνπ Α ππνηππνπνηήζεθαλ θαη εμ΄ απηώλ ηα 11 (91,7%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2) θαη ην 1 (8,3%) 

ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm (Γηάγξακκα 2).  

 Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015) θαηαγξάθεθαλ 22 ζνβαξά 

θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 21 λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, 

Γηάγξακκα 3). 

 Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 15 Ιαλνπαξίνπ 2015 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρoπλ θαηαγξαθεί 

28 ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 27 λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ 

(Πίλαθαο 2).  

 Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015) θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 5 

ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Οη 4 ζάλαηνη αθνξνύζαλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ 

θαη 1 ζε αζζελή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 4).  

 Από ηελ εβδνκάδα 40/2014 έσο θαη ηελ Πέκπηε 15 Ιαλνπαξίνπ 2015 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα, έρνπλ θαηαγξαθεί 7 

ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Οη 6 ζάλαηνη αθνξνύλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ 

θαη 1 ζε αζζελή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 2).   

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε.  
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Α. Κιηληθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015), νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

πεξαηηέξσ αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα 1/2015 (Γηάγξακκα 1).  

 

Γηάγξακκα 1: Δθηίκεζε αξηζκνύ θξνπζκάησλ γξηπώδνπο ζπλδξνκήο αλά 1.000 επηζθέςεηο, θαηά εβδνκάδα. 
Σύλνιν ρώξαο, πεξίνδνη γξίπεο:  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Σημείωση 1:   Σην αλσηέξσ δηάγξακκα, ν αξηζηεξόο θαηαθόξπθνο άμνλαο απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκό θξνπζκάησλ αλά 1.000 επηζθέςεηο γηα 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γξίπεο (2014-2015) βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ λένπ αλαδηνξγαλσκέλνπ Σπζηήκαηνο Sentinel, ελώ ν 

δεμηόο θαηαθόξπθνο άμνλαο ηνλ αξηζκό θξνπζκάησλ αλά 1.000 επηζθέςεηο γηα ηηο δύν παξειζνύζεο πεξηόδνπο γξίπεο 

(2012-2013 θαη 2013-2014) βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπζηήκαηνο  (θαη γηα ην ιόγν 

απηό ε αξηζκεηηθή θιίκαθα είλαη δηαθνξεηηθή). Η παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζην αλσηέξσ γξάθεκα ΓΔΝ γίλεηαη γηα 

ηε ζύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θξνπζκάησλ αλά 1.000 επηζθέςεηο κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ (κε ζπγθξίζηκα 

δεδνκέλα) αιιά γηα ηελ απεηθόληζε ηεο δηαρξνληθήο εβδνκαδηαίαο εμέιημεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο 

Σημείωση 2: 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 3:  Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  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.  
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Πεγή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ην θιηληθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 
 

Τα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην Σύζηεκα Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Υγείαο (Sentinel), ην νπνίν ηελ πεξίνδν 2014-2015 αλαδηνξγαλώζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ.Σ.Π.Α) 2007-

2013. Σπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ, ην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη ην 

δίθηπν ηαηξώλ Μνλάδσλ Υγείαο Π.Δ.Γ.Υ (πξώελ Μνλάδεο Υγείαο Δ.Ο.Π.Υ.Υ). Μέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο Sentinel 

θαηαγξάθεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ κε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο. Σε απηά 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα, νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε γξίπε (γξηπώδεο ζπλδξνκή).  

 

Σην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ.Σ.Π.Α) 2007-2013, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πινπνηεί πξάμε κε ηίηιν  «Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ», κε ζηόρν ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ππάξρνληνο εζληθνύ Σπζηήκαηνο Παξαηεξεηώλ 

Ννζεξόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο.  

Τα ζηνηρεία ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξηπώδνπο ζπλδξνκήο πξνέξρνληαη από ην Σύζηεκα Παξαηεξεηώλ 

Ννζεξόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (Sentinel),  

 

Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ Σπζηήκαηνο Sentinel απνζθνπεί:  

α) ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο πιεζπζκηαθέο αιιαγέο θαη ηηο ζεζκηθέο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο Π.Φ.Υ ζηε ρώξα 

ηα ηειεπηαία έηε θαη  

β) ζηελ ελαξκόληζή ηνπ κε επηθαηξνπνηεκέλα επξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα-νδεγίεο. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, επηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ αιιαγώλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ Σπζηήκαηνο Sentinel ζην 

πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηνπ από ηελ πεξίνδν 2014-2015, ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηύνπ δελ ζεσξνύληαη 

ζπγθξίζηκα κε απηά ησλ παξειζόλησλ εηώλ.  

 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2015 ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ πνπ απέζηεηιε θιηληθά δεδνκέλα αλήιζε ζηνπο 147 

θαη νη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ, αλήιζαλ ζηηο 10.453 ζην ζύλνιν ηεο 

ρώξαο. 

 

Β. Δξγαζηεξηαθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015) ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην Μηθξνβηνινγηθό 

Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α, ειέγρζεθαλ γηα ηνύο γξίπεο ζπλνιηθά 51 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 45 από 

λνζνθνκεία θαη 6 από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 37 από ηα αλσηέξσ δείγκαηα έρνπλ ειεγρζεί θαη εμ΄ απηώλ ηα 14 (37,8%) 

ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Δηδηθόηεξα, ηα 12 (85,7%) από ηα ειεγρζέληα δείγκαηα ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 2 (14,3%) ήηαλ 

ηύπνπ Β. Τα 12 ζηειέρε ηύπνπ Α ππνηππνπνηήζεθαλ θαη εμ΄ απηώλ ηα 11 (91,7%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2) θαη 

ην 1 (8,3%) ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm.  
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Από ηελ εβδνκάδα 40/2014 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015 έρνπλ ειεγρζεί ζπλνιηθά 291 θιηληθά δείγκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα 265 από λνζνθνκεία θαη 26 από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 47 (13%) εμ΄ απηώλ ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο 

θαη εηδηθόηεξα ηα 42 (89,4%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 5 (10,6%) ηύπνπ Β. Τα 39 ζηειέρε ηύπνπ Α ππνηππνπνηήζεθαλ θαη 

από απηά ηα 37 (96,3%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2) θαη ηα 2 (3,7%) ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm.  

 
 

Γηάγξακκα 2:  Σπλνιηθόο αξηζκόο θαξπγγηθώλ δεηγκάησλ θαη απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο ζηα Δζληθά 
Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Σύλνιν ρώξαο, 
πεξίνδνο γξίπεο 2014-2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Γ. Δπηηήξεζε ζνβαξώλ θξνπζκάησλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε ή ρσξίο λνζειεία ζε 
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) 

 
Από ηελ εβδνκάδα 40/2014 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2/15, ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 22 ζνβαξά θξνύζκαηα 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 21 λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 3).  

Όζνλ αθνξά ζηα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πξόθεηηαη γηα 10 άλδξεο  θαη 11 γπλαίθεο, κε εύξνο ειηθηώλ 

από 0 έσο 94 έηε, κέζε ειηθία 63,1 έηε θαη δηάκεζε 68 έηε Τα 16 (76,2%) από ηα πξναλαθεξόκελα θξνύζκαηα 

νθείινληαη ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α, ηα 4 (19%) ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Β, ελώ ζε 1 (4,8%) θξνύζκα δελ έρεη 
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ηαπηνπνηεζεί ν ηόο ηεο γξίπεο. Τα 9 από ηα ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ απνκνλώζεθαλ από ηα αλσηέξσ θξνύζκαηα 

ππνηππνπνηήζεθαλ θαη εμ΄ απηώλ ηα 7 (77,8%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2) θαη ηα 2 (22,2%) ζηνλ ππόηππν 

Α(Η1Ν1)pdm09. (Γηάγξακκα 3).  

Τα 17 (80,9%) από ηα 21 πξναλαθεξόκελα ζνβαξά θξνύζκαηα κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ αλήθνπλ ζε θιηληθή νκάδα 

πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Υ.Υ 

(Υ1/Γ.Π.νηθ. 88649-13/10/2014). 

Όζνλ αθνξά ζην κρούσμα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πξόθεηηαη γηα άηνκν ειηθίαο 72 εηώλ πνπ αλήθεη ζε θιηληθή 

νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ θαη από ην νπνίν απνκνλώζεθε ν ηόο γξίπεο Α(Η3Ν2).  

 

Από ηελ εβδνκάδα 40/2014 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015, ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 5 ζάλαηνη από 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, εθ ησλ νπνίσλ νη 4 αθνξνύλ ζε θξνύζκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε 

Μ.Δ.Θ θαη 1 ζε θξνύζκα πνπ δελ λνζειεύηεθε ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 4). Πξόθεηηαη γηα 4 άλδξεο θαη 1 

γπλαίθα, κε εύξνο ειηθηώλ από 46 έσο 86 έηε, κέζε ειηθία 68,8 έηε θαη δηάκεζε 72 έηε. Από ηα 3 (60%) θξνύζκαηα 

απνκνλώζεθε ηόο γξίπεο ηύπνπ Α, από ην 1 (20%) ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, ελώ ζε 1 (20%)  δελ ηππνπνηήζεθε ην 

ζηέιερνο ηεο γξίπεο. Τα 2 ζηειέρε γξίπεο ηύπνπ Α πνπ απνκνλώζεθαλ από ηα πξναλαθεξόκελα θξνύζκαηα 

ππνηππνπνηήζεθαλ θαη εμ΄ απηώλ 1 (50%) αλήθε ζηνλ ππόηππν Α (Η1Ν1)pdm09 θαη 1 (50%) ζηνλ ππόηππν 

Α(Η3Ν2).  Τα 4 (80%) από ηα 5 πξναλαθεξόκελα θξνύζκαηα, αλήθαλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ 

νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Υ.Υ (Υ1/Γ.Π.νηθ. 88649-

13/10/2014). 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηζηαηηθά κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη ζάλαηνη (ζε Μ.Δ.Θ & εθηόο Μ.Δ.Θ) από εξγαζηεξηαθά 
επηβεβαησκέλε γξίπε. Σύλνιν Διιάδαο, από εβδνκάδα 40/2014 έσο εβδνκάδα 2/2015 (5-11 
Ιαλνπαξίνπ 2015).  

 
 

 

  

  Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 11/1/2015 1 

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 11/1/2015 11 

Σύλνιν λνζειεπζέλησλ ζε Μ.Δ.Θ. έσο 11/1/2015 21 

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 11/1/2015 0 

Σπλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ έσο 11/1/2015 5 
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Πίλαθαο 2: Πεξηζηαηηθά κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. 
Σύλνιν Διιάδαο, από εβδνκάδα 40/2014 έσο θαη Πέκπηε 15/1/2015, ώξα 15:30.  Πξνζσξηλά 
ζηνηρεία.   

 

 

Γηάγξακκα 3: Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδνκάδα, ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε 
γξίπε. Σύλνιν Διιάδαο, από εβδνκάδα 40/2014 έσο εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015). 
Σπλνιηθόο αξηζκόο δεισζέλησλ θξνπζκάησλ έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015: 21 

  

  Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 15/1/2015 7 

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 15/1/2015 16 

Σύλνιν λνζειεπζέλησλ ζε Μ.Δ.Θ. έσο 15/1/2015 27 

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 15/1/2015 1 

Σπλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ έσο 15/1/2015 7 
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Γηάγξακκα 4: Αξηζκόο ζαλάησλ (ζε Μ.Δ.Θ. & εθηόο Μ.Δ.Θ) αλά εβδνκάδα, ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά 
επηβεβαησκέλε γξίπε. Σύλνιν Διιάδαο, από εβδνκάδα 40/2014 έσο εβδνκάδα 2/2015 (5-11 
Ιαλνπαξίνπ 2015). Σπλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2015: 5 
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Γηάγξακκα 5: Ηιηθηαθή θαηαλνκή εηζαρζέλησλ ζε Μ.Δ.Θ. κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε θαη αζζελώλ 
πνπ θαηέιεμαλ ζε Μ.Δ.Θ ή εθηόο Μ.Δ.Θ. Σύλνιν Διιάδαο, από εβδνκάδα 40/2014 έσο 
εβδνκάδα 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Σύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο 
 
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 2/2015 (5-11 Ιαλνπαξίνπ 2015), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 6). 
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Γηάγξακκα 6: Παξαηεξνύκελνο θαη αλακελόκελνο αξηζκόο ζαλάησλ θαηά εβδνκάδα ζηηο πεξηνρέο ηεο 
Διιάδαο πνπ κεηέρνπλ ζην ζύζηεκα επηηήξεζεο. Δβδνκάδα 2/2010 έσο εβδνκάδα 2/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1/2015 αθνξνύλ ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ, Κεξαηζηλίνπ θαη Πεηξαηά, θαζώο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 

Μαγλεζίαο θαη Σπνξάδσλ, Αραΐαο, Καβάιαο θαη Κέξθπξαο. 

 
 
 
 
 
 

Πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ην ζύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο από όιεο ηηο 
αηηίεο 
 

Η θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ γίλεηαη  δεηγκαηνιεπηηθά από ηα Λεμηαξρεία νξηζκέλσλ δήκσλ ηεο ρώξαο ζε ζρεδόλ 

πξαγκαηηθό ρξόλν θαη αθνξά ηνπο  ζαλάηνπο πνπ εγγξάθεθαλ ζηα ιεμηαξρεία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο.  

 

Σην ζύζηεκα, ζηελ παξνύζα θάζε, ζπκκεηέρνπλ πεξηνρέο κε πιεζπζκό πεξίπνπ 1.661.541 θαηνίθνπο, πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ, 2011). Σπγθεθξηκέλα 
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ζπκκεηέρνπλ ην ζύλνιν ησλ δήκσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ Αραΐαο, Κέξθπξαο, Μαγλεζίαο & Σπνξάδσλ, 

Καβάιαο & Θάζνπ θαη νη Γήκνη Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.  

 
Τα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από ην λέν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηαξρηθώλ Πξάμεσλ (ΠΣ ΛΗΠ) πνπ 

ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ 2013 ζηε Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο & ΗΔΣ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Σην πιαίζην απηό, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ έρεη νξηζηεί από ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο.   

 

Τν ζύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο από όιεο ηηο αηηίεο εθαξκόδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο European Mortality Monitoring (Euro-MOMO), ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη άιιεο 21 επξσπατθέο ρώξεο. 

Τν ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην Τκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

Τα ζηνηρεία ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξηπώδνπο ζπλδξνκήο πξνέξρνληαη από ην Σύζηεκα Παξαηεξεηώλ 

Ννζεξόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (Sentinel), ην νπνίν ηελ πεξίνδν 2014-2015 αλαδηνξγαλώζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (Δ.Σ.Π.Α) 2007-2013. 

 

 

 


