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Δβδοκαδηαία Έθζεζε
Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες
Δβδοκάδα 17/2013 (22-28 Απρηιίοσ 2013)
Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα
40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) θαη ζα δηαξθέζεη έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20 (13-19 Μαΐνπ 2013).
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο γηα
ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013).

Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ
κηθξή πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα 16/2013 θαη βξίζθνληαη ζε ιίγν πςειόηεξα επίπεδα από
απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ 2011-2012 θαη ηεο πεξηόδνπ 2010-2011 (Γηάγξακκα 1).
Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο, 28
θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 27 από λνζνθνκεία θαη 1 από ηα δίθηπα Sentinel. Από απηά, 2 (7,1%) ήηαλ ζεηηθά
γηα ηνύο γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα 1 (50%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη 1 (50%) ήηαλ ηύπνπ Β (Γηάγξακκα 2).
Μέρξη ηελ Πέκπηε 2 Μαΐνπ 2013 (ώξα 15:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 112 ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Τα 107 από απηά εηζήρζεζαλ γηα λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5).
Μέρξη θαη ηελ Πέκπηε 2 Μαΐνπ 2013 (ώξα 15:00), έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 47 ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλε γξίπε θαη αθνξνύλ ζε 42 αζζελείο κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη 5 αζζελείο ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ.
(Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6)
Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8 ).
Με βάζε ηα αλφηέρφ, θαίλεηαη όηη ε δραζηερηόηεηα ηες γρίπε ζηελ Διιάδα ζσλετίδεη λα βρίζθεηαη ζε
πηφηηθή θάζε.
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Α. Κιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες
Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ κηθξή
πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα 16/2013 θαη βξίζθνληαη ζε ιίγν πςειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο
αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ 2011-2012 θαη ηεο πεξηόδνπ 2010-2011 (Γηάγξακκα 1).
Γηάγρακκα 1: Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά 1.000 επηζθέυεης, θαηά εβδοκάδα.
ύλοιο τώρας, περίοδοη γρίπες: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

Σημείωζη 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)
Σημείωζη 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 ηφλ πιεροθορηώλ γηα ηο θιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες
Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ θαη δίθηπν ηαηξώλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δίθηπν ησλ ηαηξώλ Κέληξσλ ΥγείαοΠεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ), ηα νπνία ζπληνλίδνληαη από ην Τκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τνκέα Υγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.
Σην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ζπκκεηέρνπλ 100 ηαηξνί, ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Ιαηξείσλ 106 ηαηξνί θαη ζην δίθηπν ηαηξώλ από ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. 53 ηαηξνί. Μέζσ 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).
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Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιαλ 97 (37,5%) ζην ζύλνιν ησλ 259 ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ θαη
ζηα ηξία δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ, αλήιζαλ ζε 7.040 ζην
ζύλνιν ηεο ρώξαο.

Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες
Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο, 28 θιηληθά
δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 27 από λνζνθνκεία θαη 1 από ηα δίθηπα Sentinel. Από απηά, 2 (7,1%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο
γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα 1 (50%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη 1 (50%) ήηαλ ηύπνπ Β. Τα ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ απνκνλώζεθε,
Α(Η1Ν1)pdm. (Γηάγξακκα 2).
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (1-7 Οθησβξίνπ 2012) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013), ζπλνιηθά
1.456 θιηληθά δείγκαηα έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο
ηνπ Δ.Κ.Π.Α θαη ζπγθεθξηκέλα 1.198 από λνζνθνκεία θαη 258 από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 427 (29,3%) ήηαλ ζεηηθά γηα
ηνύο γξίπεο θαη από απηά: 407 (95,3%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη 20 (4,7%) ηύπνπ Β. Η ππνηππνπνίεζε ησλ ζηειερώλ Α έδεημε
όηη ηα 231 (56,8%) ήηαλ Α(Η3Ν2) θαη ηα 176 (43,2%) ήηαλ Α(Η1Ν1)pdm09.
Γηάγρακκα 2: σλοιηθός αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Δζληθά
Δργαζηήρηα Αλαθοράς Γρίπες. ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες 2012-2013.
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1) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας (Sentinel)
Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) εζηάιε ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα δίθηπα
Sentinel 1 θιηληθό δείγκα, ην νπνίν ήηαλ αξλεηηθό γηα ηνύο γξίπεο (Γηάγξακκα 3).
Γηάγρακκα 3: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Δζληθά
Δργαζηήρηα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας. ύλοιο τώρας,
περίοδος γρίπες: 2012-2013

2) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Νοζοθοκεία
Καηά ηελ εβδνκάδα 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013) εζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα
λνζνθνκεία, ζπλνιηθά 27 θιηληθά δείγκαηα. Τα 2 (7,4%) από απηά ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα 1 ήηαλ
ηύπνπ Α (50%) θαη 1 (50%) ήηαλ ηύπνπ Β. Η ππνηππνπνίεζε ηνπ απνκνλσζέληνο ζηειέρνπο ηύπνπ Α, έδεημε όηη θαη
ήηαλ Α(Η1Ν1)pdm09 (Γηάγξακκα 4).
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Γηάγρακκα 4: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Δζληθά
Δργαζηήρηα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Νοζοθοκεία. ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: 20122013

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
Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδαο: ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Νόηηαο Διιάδαο (Διιεληθό
Ιλζηηηνύην Παζηέξ) θαη ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο (Β΄ Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην
ΑΠΘ). Τα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο µε εμεηδηθεπκέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνκνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ ηα
ζηειέρε ηνπ ηνύ γξίπεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο
γξίπεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο.
Όζνλ αθνξά ζηα θιηληθά δείγκαηα από ηα λνζνθνκεία, απηά απνζηέιινληαη πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Δζληθώλ
Δξγαζηεξίσλ Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Στολής τοσ Πανεπιστημίοσ Αθήνας

Γ. Δπηηήρεζε ζοβαρώλ θροσζκάηφλ εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλες γρίπες κε ή τφρίς λοζειεία ζε
Μολάδα Δληαηηθής Θεραπείας (Μ.Δ.Θ)
Μέρξη ηελ Πέκπηε 2 Μαΐνπ 2013 (ώξα 14:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 112 ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Τα 107 από απηά εηζήρζεζαλ γηα λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ. (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5).
Όζνλ αθνξά ζηα κρούζμαηα με νοζηλεία ζε Μ.Ε.Θ: Πξόθεηηαη γηα 63 άλδξεο θαη 44 γπλαίθεο, κε κέζε ειηθία 55,8 έηε
θαη δηάκεζε ειηθία 59 έηε. Τα 103 (96,3%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α θαη ηα 4 (3,7%) ζε
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ηό γξίπεο ηύπνπ Β. Από ηα ζηειέρε ηύπνπ Α ηα 64 (61,5%) αλήθνπλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09, ηα 34 (32,7) ζηνλ
ππόηππν Α(Η3Ν2), ελώ 6 (5,8%) δελ έρνπλ ππνηππνπνηεζεί. Από ηα 107 θξνύζκαηα πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ, ηα
74 (69,2%) αλήθνπλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε,
ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π. 81357).
Όζνλ αθνξά ζηα κρούζμαηα χωρίς νοζηλεία ζε Μ.Δ.Θ: Πξόθεηηαη γηα 5 άλδξεο, κε κέζε ειηθία 62,8 έηε θαη δηάκεζε
ειηθία 71 έηε. Όια ηα θξνύζκαηα νθείινληαη ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α. Από ηα 5 ζηειέρε ηύπνπ Α, ηα 4 αλήθνπλ ζηνλ
ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09 θαη ην 1 ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2). Τα 4 από ηα 5 θξνύζκαηα ρσξίο 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 ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π. 81357).
Μέρξη ηελ Πέκπηε 2 Μαΐνπ 2013 (ώξα 14:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 47 ζάλαηνη αζζελώλ κε
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε θαη αθνξνύλ 42 αζζελείο κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη 5 αζζελείο ρσξίο λνζειεία ζε
Μ.Δ.Θ. Οη 2 (4,3%) από ηνπο ζαλάηνπο νθεηιόηαλ ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Β θαη νη 45 (95,7%) ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α. Από ηα
ζηειέρε ηνύ γξίπεο ηύπνπ Α πνπ απνκνλώζεθαλ από ηα θξνύζκαηα πνπ θαηέιεμαλ, 30 (66,7%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν
Α(Η1Ν1)pdm09, ηα 13 (28,9%) ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2), ελώ ηα 2 (4,4%) δελ έρνπλ ππνηππνπνηεζεί. Πξόθεηηαη γηα 32
άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο κε κέζε ειηθία 56,1 έηε θαη δηάκεζε ειηθία 59,5 έηε. Από ην ζύλνιν ησλ 47 αζζελώλ πνπ
θαηέιεμαλ, 37 (78,7%) αλήθαλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ
επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π. 81357) (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 7).
Πίλαθας 1: Περηζηαηηθά κε λοζειεία ζε Μ.Δ.Θ θαη ζάλαηοη από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. ύλοιο
Διιάδας, έφς Πέκπηε 02/05/2013, ώρα 14:00. Προζφρηλά ζηοητεία.

Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 02/05/2013

0

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 02/05/2013

3

ύλοιο λοζειεσζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. έφς 02/05/2013

107

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 02/05/2013

0

σλοιηθός αρηζκός ζαλάηφλ έφς ηης 02/05/2013

47
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Γηάγρακκα 5: Αρηζκός εηζαγφγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδοκάδα, ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε.
ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 02/05/2013, ώρα 14:00. Προζφρηλά ζηοητεία.

*Μη ολοκληρωμένη εβδομάδα

Γηάγρακκα 6: Αρηζκός ζαλάηφλ (ζε Μ.Δ.Θ. & εθηόο Μ.Δ.Θ) αλά εβδοκάδα, ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά
επηβεβαηφκέλε γρίπε. ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 02/05/2013, ώρα 14:00. Προζφρηλά
ζηοητεία.

*Μη ολοκληρωμένη εβδομάδα
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Γηάγρακκα 7: Ηιηθηαθή θαηαλοκή εηζατζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. θαη ζαλάηφλ (ζε Μ.Δ.Θ. & εθηόο Μ.Δ.Θ) κε
εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 02/05/2013, ώρα 14:00.
Προζφρηλά ζηοητεία.

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 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο 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 17/2013 (22-28 Απξηιίνπ 2013), 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 18/2008 έφς εβδοκάδα 17/2013.

Σημειώζεις:
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 17/2013 αθνξνύλ ην Γήκν Αζελαίσλ.

Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο ζύζηεκα επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες ζλεζηκόηεηας
Η θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά από ηα ιεμηαξρεία νξηζκέλσλ Γήκσλ ηεο ρώξαο ζε ζρεδόλ
“πξαγκαηηθό ρξόλν” θαη αθνξά ηνπο ζαλάηνπο πνπ εγγξάθεθαλ ζηα ιεμηαξρεία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο. Σηελ
παξνύζα

θάζε

ζην

ζύζηεκα

ζπκκεηέρνπλ

πεξηνρέο

κε

πιεζπζκό

πεξίπνπ

1.350.000

θαηνίθνπο,

πνπ

αληηπξνζσπεύνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο (ην ζύλνιν ησλ Γήκσλ ησλ λνκώλ Αραΐαο,
Κεξθύξαο, Μαγλεζίαο θαη Καβάιαο θαη νη Γήκνη Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Κεξαηζηλίνπ).
Τν ζύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Διιάδα εθαξκόδεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
European Mortality Monitoring (Euro MoMo), ζην νπνίν κεηέρνπλ θαη άιιεο 19 Δπξσπατθέο ρώξεο. Καηά ηελ εβδνκάδα
17/2013 ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνξνύζε ηνπο Γήκν Αζελαίσλ.
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Τν ζπληνληζκό απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην Τκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ
ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Υγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ζπκκεηέρεη ε
Γηεύζπλζε Υγείαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Μαγλεζίαο
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