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Δβδοκαδηαία Έθζεζε
Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες
Δβδοκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβρίοσ 2012 – 6 Ιαλοσαρίοσ 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 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013).

Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα
γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ κηθξή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 52/2012,
θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε εβδνκάδα ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ γξίπεο
2011-2012 θαη ζε ρακειόηεξα επίπεδα ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε εβδνκάδα ηεο πεξηόδνπ γξίπεο
2010-2011 (Γηάγξακκα 1).
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ
2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) έρεη απνκνλσζεί έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, έλαο ηόο (1) γξίπεο ηύπνπ
Α(Η3Ν2) θαη έλαο ηόο (1) γξίπεο ηύπνπ Α(Η1Ν1)pdm09 ζην ζύλνιν ησλ 144 θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ
έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο ηελ εβδνκάδα 01/2013 ( 31 Γεθεκβξίνπ 2012 –
06 Ιαλνπαξίνπ 2013)

έρεη θαηαγξαθεί έλα (1) ζνβαξό πεξηζηαηηθό γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθε λνζειεία ζε

ΜΔΘ θαη θαηέιεμε. Σν θξνύζκα νθεηιόηαλ ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Β.
Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα
από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 3).
Όια ηα παραπάλφ ηεθκερηώλοσλ όηη ε δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Διιάδα ζσλετίδεη λα
βρίζθεηαη ζε τακειά επίπεδα.
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Α. Κιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες
Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε
ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ κηθξή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 52/2012, θαη βξίζθνληαη
ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε εβδνκάδα ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ γξίπεο 2011-2012 θαη ζε
ρακειόηεξα επίπεδα ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε εβδνκάδα ηεο πεξηόδνπ γξίπεο 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
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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 (ΔΤΔ, απνγξαθή 2001)
Σημείωση 2: 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
Σα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ, δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Τγείαο-Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ θαη δίθηπν
ηαηξώλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.), ηα νπνία ζπληνλίδνληαη από ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο
θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.
ην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ζπκκεηέρνπλ 100 ηαηξνί, ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Ιαηξείσλ 106 ηαηξνί θαη ζην δίθηπν ηαηξώλ από ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 53 ηαηξνί. Μέζσ απηώλ
θαηαγξάθεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο.
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ε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα, νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε
(γξηπώδεο ζπλδξνκή).
Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιε ην 34,4 % ζην ζύλνιν ησλ 259 ζπκκεηερόλησλ
ηαηξώλ ζηα αλσηέξσ δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ,
αλήιζαλ ζε 5.020 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο.

Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες
Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) απεζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα
Αλαθνξάο Γξίπεο ζπλνιηθά 09 θιηληθά δείγκαηα, όια από λνζνθνκεία, κόλν έλα (1) από ηα νπνία ήηαλ ζεηηθό
γηα ηό γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηό γξίπεο ηύπνπ Α(Η1Ν1)pdm09.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 –
06 Ιαλνπαξίνπ 2013) έρνπλ απνκνλσζεί έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Α(Η3Ν2) θαη
έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Α(Η1Ν1)pdm09 ζην ζύλνιν ησλ 144 θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηα
Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο.
Γηάγρακκα 2: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα
Δργαζηήρηα Αλαθοράς Γρίπες. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας,
περίοδος γρίπες: 2012-2013
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Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο εργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες
Σν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο αθνξά ηελ 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). Σα 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 Τγείαο.

Γ. Δπηηήρεζε ζοβαρώλ θροσζκάηφλ εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλες γρίπες κε λοζειεία ζε
Μολάδα Δληαηηθής Θεραπείας
Καηά ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013) δελ θαηαγξάθεθε θαλέλα ζνβαξό
πεξηζηαηηθό γξίπεο πνπ λα ρξεηάζηεθε λνζειεία ζε ΜΔΘ.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο ηελ εβδνκάδα 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06
Ιαλνπαξίνπ 2013) έρεη θαηαγξαθεί έλα (1) ζνβαξό πεξηζηαηηθό γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθε λνζειεία ζε ΜΔΘ θαη
θαηέιεμε. Σν θξνύζκα νθεηιόηαλ ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Β.

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 Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο.

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 01/2013 (31 Γεθεκβξίνπ 2012 – 06 Ιαλνπαξίνπ 2013), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από
όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 3).
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Γηάγρακκα 3: Παραηερούκελος θαη αλακελόκελος αρηζκός ζαλάηφλ θαηά εβδοκάδα ζηης περηοτές ηες
Διιάδας ποσ κεηέτοσλ ζηο ζύζηεκα επηηήρεζες.
Δβδοκάδα 02/2008 έφς εβδοκάδα 01/2013.

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. Σα δεδνκέλα ηεο εβδνκάδαο 01/2013 αθνξνύλ ην Γήκν Αζελαίσλ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Καβάιαο
θαη Μαγλεζίαο & πνξάδσλ
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Δ. Η δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Δσρώπε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο 1/2013, 12 από ηηο 26

Από ην ζύλνιν ησλ 6.309 ζηειερώλ ηνύ γξίπεο πνπ

ρώξεο πνπ απέζηεηιαλ δεδνκέλα αλέθεξαλ κέηξηα ή

έρνπλ

πςειή

ρακειή

πξνέξρνληαη από λνζνθνκεία από ηελ εβδνκάδα

δξαζηεξηόηεηα. Απμεηηθέο ηάζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο

40/2012 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 1/2013, ηα 4.392

ηεο

ζηαζεξή

(70%) αλήθαλ ζηνλ ηύπν Α θαη ηα 1.917 ζηνλ ηύπν Β.

δξαζηεξηόηεηα 9 ρώξεο, ελώ ε κνλαδηθή ρώξα πνπ

Από ηα 1.960 ζηειέρε ηνύ γξίπεο ηύπνπ Α πνπ

αλέθεξε πησηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ ε

ππνηππνπνηήζεθαλ, 1.266 (65%) ήηαλ Α(Η1)pdm09

Ρνπκαλία. Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, 10

694 (35%) Α(Η3). Από ηα 264 ζηειέρε ηνύ γξίπεο

από ηηο 26 ρώξεο πνπ απέζηεηιαλ δεδνκέλα αλέθεξαλ

ηύπνπ Β πνπ ειέγρζεθαλ πεξαηηέξσ, ηα 249 (94%)

εθηεηακέλε

αλήθαλ ζηε ζεηξά Yamagata θαη ηα 15 (6%) ζηε ζεηξά

δξαζηεξηόηεηα
γξίπεο

γξίπεο

αλέθεξαλ

δηαζπνξά,

θαη

16

14

ρώξεο,

πνζνζηό

πςειόηεξν

ηνπ

απνκνλσζεί

από

θιηληθά

δείγκαηα

πνπ

αληίζηνηρνπ γηα ηελ εβδνκάδα 52/2012 (10 από ηηο 20

Victoria.

ρώξεο). Σξεηο ρώξεο (Σζερία, Γεξκαλία θαη Ιηαιία)

Καηά

αλέθεξαλ δηαζπνξά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ε

θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε

Απζηξία ηνπηθή δηαζπνξά θαη ελλέα ρώξεο ζπνξαδηθά

λνζειεία ζην λνζνθνκείν.

θξνύζκαηα γξίπεο.

40/2012 κέρξη ηελ εβδνκάδα 1/2013, έρνπλ αλαθεξζεί

Καηά ηελ εβδνκάδα 1/2013, από ην ζύλνιν ησλ 734

239 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο

θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα

κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, από επηά ρώξεο, εθ ησλ

sentinel 20 ρσξώλ, ηα 320 (44%) δείγκαηα ήηαλ ζεηηθά

νπνίσλ ηα 129 (54%) νθείινληαλ ζηνλ ηό γξίπεο

γηα ηνύο γξίπεο. Από απηά, ηα 146 (46%) ήηαλ ηύπνπ Α

ηύπνπ Α θαη ηα 110 (46%) ζηνλ ηό ηύπνπ Β. Από ηα 66

θαη ηα 174 (54%) ήηαλ ηύπνπ Β. Δπηπξόζζεηα, 2.367

ζηειέρε ηνύ ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, 34

από ηα θιηληθά δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα

(52%) ήηαλ Α(Η3) θαη 32 (48%) ήηαλ Α(Η1)pdm09.

ηελ

εβδνκάδα

1/2013

αλαθέξζεθαλ

167

Από ηελ εβδνκάδα

λνζνθνκεία ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Από απηά
πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηελ εβδνκάδα 1/2013 ε

1.768 (75%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη 599 (25%) ηύπνπ Β.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 έσο θαη ηελ εβδνκάδα
1/2013 έρνπλ απνκνλσζεί ζπλνιηθά 1.451 ζηειέρε ηνύ
γξίπεο από θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ από ηα

δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο απμήζεθε ζεκαληηθά ζε
νξηζκέλεο από ηηο επξσπατθέο ρώξεο, ηδίσο ζε απηέο
ηεο Β.Γ. Δπξώπεο.

δίθηπα sentinel. Από απηά 641 (44%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη
810 (56%) ηύπνπ Β. Από ηα 545 ζηειέρε ηνύ γξίπεο
ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, 280 (51%) ήηαλ
Α(Η3) θαη 265 (49%) ήηαλ Α(Η1)pdm09. Ογδόληα έμη
(86) από ηα ζηειέρε ηνύ γξίπεο ηύπνπ Β ειέγρζεθαλ
πεξαηηέξσ θαη από απηά ηα 72 (84%) αλήθαλ ζηε
ζεηξά Yamagata θαη ηα 14 (16%) ζηε ζεηξά Victoria.
Από ην ζύλνιν ησλ 6.309 ζηειερώλ ηνύ γξίπεο πνπ
έρνπλ

απνκνλσζεί

από

θιηληθά

δείγκαηα

πνπ

ειήθζεζαλ από λνζνθνκεία από ηελ εβδνκάδα
40/2012 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 1/2013πξνέξρνληαη
από λνζνθνκεία
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εκείσζε: Η εβδνκαδηαία έθζεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-4-jan-2013.pdf
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