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Δβδνκαδηαία Έθζεζε 

Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο 

                   Eβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013) 

 
Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα 

40/2012 (30 Σεπηεκβξίνπ-06 Οθησβξίνπ 2013) θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ εβδνκάδα 20 (12-18 Μαΐνπ 2014). 

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

εβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013).  

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013), νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

κηθξή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 51/2013, θαη βξίζθνληαη ζε πςειόηεξα επίπεδα από απηά 

ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ πεξηόδσλ γξίπεο 2011-2012 θαη 2012-2013 (Γηάγξακκα 1).  

 Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013) απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο, 10 

θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, 8 από λνζνθνκεία θαη 2 από ηα δίθηπα Sentinel. Τξία (3) από ηα δείγκαηα απηά 

ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. 

 Μέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 3 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί πέληε (5) ζνβαξά 

θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε ΜΔΘ. 

 Μέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 3 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρεη θαηαγξαθεί έλαο ζάλαηνο από 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε.  

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, αξρίδνπλ 

όκσο ζπνξαδηθά, λα θαηαγξάθνληαη θαη ζνβαξά θξνύζκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη έλαο ζάλαηνο.   
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Α. Κιηληθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο 

Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013), νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

κηθξή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 51/2013, θαη βξίζθνληαη ζηα πςειόηεξα επίπεδα από απηά 

ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ πεξηόδσλ γξίπεο 2011-2012 θαη 2012-2013 (Γηάγξακκα 1).  

Γηάγξακκα 1: Δθηίκεζε αξηζκνύ θξνπζκάησλ γξηπώδνπο ζπλδξνκήο αλά 1.000 επηζθέςεηο, θαηά εβδνκάδα. 
ύλνιν ρώξαο, πεξίνδνη γξίπεο:  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

 
 

 

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:  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.  

Πεγή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ην θιηληθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 

Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1, πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (Sentinel) θαη ζπγθεθξηκέλα από ην δίθηπν ησλ Ιδησηώλ Ιαηξώλ, ην Γίθηπν ησλ Ιαηξώλ Μνλάδσλ Υγείαο 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ θαη από ην δίθηπν ησλ Κέληξσλ Υγείαο/Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 248 

ηαηξνί. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, 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). 
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Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013 ν αξηζκόο ησλ ηαηξώλ πνπ απέζηεηιε θιηληθά δεδνκέλα αλήιζε ζηνπο 64 (25,8 %) ζην 

ζύλνιν ησλ 248 ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα πξναλαθεξόκελα δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ, αλήιζαλ ζηηο 2.834 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. 

Β. Δξγαζηεξηαθό ζθέινο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο 

Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013 (23-29 Γεθεκβξίνπ 2013), απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο 10 

θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, 8 από λνζνθνκεία θαη 2 από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 3 από ηα δείγκαηα απηά ήηαλ 

ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη όια ηα ζηειέρε αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α (Η1Ν1)pdm09 (Γηάγξακκα 2).  

 
Γηάγξακκα 2:  πλνιηθόο αξηζκόο θαξπγγηθώλ δεηγκάησλ θαη απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο ζηα Δζληθά 

Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο. ύλνιν ρώξαο, πεξίνδνο γξίπεο 2013-2014. 

 

 

Γ. Δπηηήξεζε ζνβαξώλ θξνπζκάησλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε ή ρσξίο λνζειεία ζε 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) 

Μέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 3 Ιαλνπαξίνπ 2013 έρνπλ θαηαγξάθεη 5 ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο 

γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε ΜΔΘ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 3). Πξόθεηηαη γηα 3 άλδξεο  θαη 2 γπλαίθεο, κε εύξνο 

ειηθηώλ από 32 έσο 73 έηε. Τξία (3) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηό Α (Η1Ν1)pdm09, έλα (1) ζε ηό ηύπνπ Α 

πνπ δελ έρεη ππνηππνπνηεζεί πεξαηηέξσ, ελώ από έλα (1) θξνύζκα απνκνλώζεθαλ δπν ζηειέρε γξίπεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα Α(Η1Ν1)pdm09 και B (Γηάγξακκα 3).  

Από ηα 5 πξναλαθεξόκελα ζνβαξά θξνύζκαηα κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 3 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. 

95847-15/10/2013). 

Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 3 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρεη θαηαγξαθεί έλαο (1) ζάλαηνο ζε ζήιπ ειηθίαο 

73 εηώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ ρξεηάζηεθε λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ. (Πίλαθαο 1). Από ηελ αζζελή 

απνκνλώζεθαλ δύν ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α(Η1Ν1)pdm09 και B.  Η αζζελήο, ε νπνία θαηέιεμε ηελ 
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εβδνκάδα 01/2014, αλήθε ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή 

γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013). 

Πίλαθαο 1: Πεξηζηαηηθά κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. ύλνιν 

Διιάδαο, έσο Παξαζθεπή 03/01/2014, ώξα 15:30.  Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  

 

  Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 3/1/2014  0 

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 3/1/2014  2 

ύλνιν λνζειεπζέλησλ ζε Μ.Δ.Θ. έσο 3/1/2014 5 

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 3/1/2014 1 

πλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ έσο ηηο 3/1/2014 1 

 
 
Γηάγξακκα 3:  Αξηζκόο εηζαγσγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδνκάδα, ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε 

γξίπε. ύλνιν Διιάδαο, έσο Παξαζθεπή 03/01/2014, ώξα 15:30.  Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  
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Γηάγξακκα 4: Ηιηθηαθή θαηαλνκή εηζαρζέλησλ ζε Μ.Δ.Θ. κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. ύλνιν 
Διιάδαο, έσο Παξαζθεπή 03/01/2014, ώξα 15:30. Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  
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Γ. Η δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ ηα δεδνκέλα γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε θαηά ηελ εβδνκάδα 52/2013. 

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013, απέζηεηιαλ δεδνκέλα 11 ρώξεο θαη όιεο αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. 

(Map 1). Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ηέζζεξηο (4) ρώξεο, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε Δζζνλία θαη ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην (Σθσηία), αλέθεξαλ ζπνξαδηθά θξνύζκαηα, ελώ ε Ιζιαλδία αλέθεξε δηαζπνξά ζε ηνπηθό επίπεδν 

(Map 2). 

 Όιεο νη ρώξεο αλέθεξαλ ζηαζεξή ή πησηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (Σθσηία) 

όπνπ αλέθεξε απμεηηθή ηάζε. 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013, από ην ζύλνιν 46 θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα Sentinel, έμη 

(13%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο.  

Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο ηελ εβδνκάδα 52/2013, ζην ζύλνιν ησλ 191 ζεηηθώλ δεηγκάησλ από ηα δίθηπα 

Sentinel, ηα 170 (89%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 21 (11%) ήηαλ ηύπνπ Β. Από ηα 132 ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ 

ππνηππνπνηήζεθαλ, ηα 73 (55%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1)pdm09 θαη ηα 59 (45%) ζηνλ ππόηππν Α(Η3). 

 Δπηπιένλ, από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο ηελ εβδνκάδα 52/2013, 647 ζπλνιηθά θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ 

από λνζνθνκεία βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 541 (83,6%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 106 (16,4%) 

ήηαλ ηύπνπ Β. Από ηα 273 ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, ηα 175 (64,1%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν 

Α(Η1)pdm09 θαη ηα   (35,9%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η3).  
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 Καηά ηελ εβδνκάδα 52/2013, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 4 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκάλεο γξίπεο κε 

λνζειεία ζε λνζνθνκείν από ηε Γαιιία.  

Σπλνιηθά, από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 52/2013, έρνπλ δεισζεί 59 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, εθ ησλ νπνίσλ ηα 47 (80%) νθείινληαλ ζε ηό ηύπνπ Α θαη ηα 12 

(20%) ζε ηό ηύπνπ Β. Γεθαέμη από ηα 20 ζηειέρε ηνύ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ αλήθαλ ζηνλ ππόηππν A(H1)pdm09. 

 

 Μέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 52/2013, έρνπλ θαηαγξαθεί δύν ζάλαηνη ζε θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο 

γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε λνζνθνκείν θα ζπγθεθξηκέλα, έλα θξνύζκα από ηε Γαιιία ηελ εβδνκάδα 

49/2013 θαη έλα από ηελ Ιζπαλία ηελ εβδνκάδα 50/2013.  

 

       Map 1. Intensity for week 52/2013              Map 2. Geographic spread for week 52/2013  

                                 


