Δβδοκαδηαία Έθζεζε
Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες
Δβδοκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβρίοσ 2012)
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 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012).

Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε
ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ πηώζε, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 50/2012, θαη
βξίζθνληαη ζε ιίγν ρακειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ δύν
πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ γξίπεο 2010-2011 θαη 2011-2012. (Γηάγξακκα 1).
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23
Γεθεκβξίνπ 2012) έρεη απνκνλσζεί έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Β ζην ζύλνιν ησλ θιηληθώλ
δεηγκάησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο.
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο ηελ
εβδνκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012) θαηαγξάθεθε έλα (1) ζνβαξό πεξηζηαηηθό
γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθε λνζειεία ζε ΜΔΘ θαη νθεηιόηαλ ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Β. Έλαο
ζάλαηνο έρεη θαηαγξαθεί ζρεηηδόκελνο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε ηύπνπ Β.
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 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε
ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ

πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 50/2012, θαη

βξίζθνληαη ζε ιίγν ρακειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ δύν
πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ γξίπεο 2010-2011 θαη 2011-2012 (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
100

Κρούζμαηα γριπώδοσς ζσνδρομής ανά 1.000 επιζκέψεις
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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
παξνπζηάδεη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ εβδνκάδσλ 52 θαη 01 ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη
ηα έηε 2010 θαη 2011 δελ είραλ 53ε 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 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, δίθηπν 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 θαη ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη
Πεξηθεξεηαθώλ
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Ιαηξείσλ 106 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).
Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012

θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιε ην 24,3% ζην ζύλνιν ησλ 206

ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα αλσηέξσ δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο
ηαηξνύο πνπ δήισζαλ, αλήιζαλ ζε 4.080 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο.

Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες
Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012) απεζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο
Γξίπεο ζπλνιηθά 16 θιηληθά δείγκαηα, όια από λνζνθνκεία. Καλέλα από απηά δελ ήηαλ ζεηηθό γηα
ηνύο γξίπεο.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο θαη ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23
Γεθεκβξίνπ 2012) έρεη απνκνλσζεί έλαο (1) ηόο γξίπεο ηύπνπ Β ζην ζύλνιν ησλ θιηληθώλ
δεηγκάησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο.

Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο εργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες
Τν 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). 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 λοζειεία ζε Μολάδα Δληαηηθής
Θεραπείας
Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβξίνπ 2012)

δελ θαηαγξάθεθε θαλέλα ζνβαξό

πεξηζηαηηθό γξίπεο πνπ λα ρξεηάζηεθε λνζειεία ζε ΜΔΘ.
Από ηελ εβδνκάδα 40/2012 (01-07 Οθησβξίνπ 2012) έσο ηελ εβδνκάδα 51/2012 (17-23
Γεθεκβξίνπ 2012) έρεη θαηαγξαθεί έλα (1) ζνβαξό πεξηζηαηηθό γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθε λνζειεία
ζε ΜΔΘ θαη θαηέιεμε. Τν 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

Τκήκαηνο

Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο.
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Δ. Η δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Δσρώπε
ε

ηνύο γξίπεο ηύπνπ Α. Γύν από ηα ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ

δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο παξέκεηλε ρακειή ζε 15 από

απνκνλώζεθαλ από ηα ζνβαξά θξνύζκαηα, αλήθαλ

ηηο 17 ρώξεο πνπ απέζηεηιαλ δεδνκέλα. Η Γαιιία θαη ην

ζηνλ ππόηππν A(H1)pdm09, δύν ζηνλ ππόηππν Α(H3),

Λνπμεκβνύξγν ήηαλ νη κνλαδηθέο ρώξεο πνπ αλέθεξαλ

ελώ ηα άιια δύν δελ έρνπλ ηππνπνηεζεί πεξαηηέξσ.

Καηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

εβδνκάδαο

51/2012

κέηξηα δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. Δθηεηακέλε δηαζπνξά
θξνπζκάησλ γξίπεο αλέθεξαλ ε Γαλία, ε Οιιαλδία θαη
ε Αγγιία, δηαζπνξά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ε Γαιιία,
ηνπηθή δηαζπνξά

ε Τζερία θαη ε Σθσηία, ελώ

ζπνξαδηθά θξνύζκαηα γξίπεο αλέθεξαλ ην Βέιγην, ε

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε κεηάδνζε ηεο
γξίπεο

ζπλερίδεηαη

λα

απμάλεη

ζηελ

πιήηηνληαο κεγαιύηεξν πνζνζηό ρσξώλ ηελ εβδνκάδα
51 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε

Δζζνλία, ε Οπγγαξία, ε Λεηνλία, ην Λνπμεκβνύξγν, ε
Ιζπαλία θαη ε Βόξεηα Ιξιαλδία. Οη έμη ππόινηπεο ρώξεο
δελ αλέθεξαλ δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. Δλλέα (9) ρώξεο
αλέθεξαλ απμεηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ
ζηαζεξή ή κεηνύκελε δξαζηεξηόηεηα αλέθεξαλ νθηώ (8)
ρώξεο.
Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012, από ην ζύλνιν ησλ 535
θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα
sentinel 17 ρσξώλ, ηα 146 (27,3%) δείγκαηα ήηαλ
ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηέηαξηε
ζπλερή εβδνκάδα όπνπ θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηνπ
πνζνζηνύ ζεηηθώλ γηα ηνύο γξίπεο θιηληθώλ δεηγκάησλ
από ηα δίθηπα sentinel. Δπηπξόζζεηα 447 θιηληθά
δείγκαηα πνπ ζπιιέρηεθαλ από λνζνθνκεία ήηαλ ζεηηθά
γηα ηνύο γξίπεο. Από ην ζύλνιν ησλ απνκνλσζέλησλ
ηώλ γξίπεο (sentinel & λνζνθνκεία), ην 71,8% ήηαλ
ηύπνπ Α θαη ην 28,2% ήηαλ ηύπνπ Β. Από ηα 161
ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, ην 31,1%
αλήθαλ ζηνλ ππόηππν A(H1)pdm09 θαη ην 68,9% ζηνλ
ππόηππν Α(Η3). Τέζζεξα από ηα πέληε ζηειέρε ηύπνπ
Β πνπ ειέγρζεθαλ πεξαηηέξσ αλήθαλ ζηε ζεηξά
Yamagata, ελώ έλα ζηε ζεηξά Victoria.
Καηά ηελ εβδνκάδα 51/2012 δελ αλαθέξζεθε θάπνην
ζνβαξό
γξίπεο.

θξνύζκα
Από

ηελ

εξγαζηεξηαθά
εβδνκάδα

επηβεβαησκέλεο

40/2012

κέρξη

ηελ

εβδνκάδα 51/2012, έρνπλ αλαθεξζεί ζπλνιηθά 10
ζνβαξά

θξνύζκαηα

εξγαζηεξηαθά

Δπξώπε

επηβεβαησκέλεο

γξίπεο, από πέληε ρώξεο. Τν 60% απηώλ νθεηιόηαλ ζε

4

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/121221_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf 2012.pdf

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες
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