ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ &ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ
ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011

Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο επνρηθήο γξίπεο θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν 2010–2011, μεθίλεζε ηελ
εβδνκάδα 40/2010 (4 Οθησβξίνπ 2010) θαη νινθιεξώζεθε ηελ εβδνκάδα 20/2011 (22 Μαΐνπ 2011).
Σν επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ (27 Γεθεκβξίνπ – 2 Ιαλνπαξίνπ
2011) θαη θνξπθώζεθε ηελ εβδνκάδα 5/2011 (31 Ιαλνπαξίνπ – 6 Φεβξνπαξίνπ 2011). Σηο επόκελεο
εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο έσο ηελ εβδνκάδα
13/2011 (28 Μαξηίνπ – 3 Απξηιίνπ) θαηά ηελ νπνία ε δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ έθηαζε ζε «εθηόο
επνρήο γξίπεο» επίπεδα.
ηα δύν Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά 13.286 θιηληθά δείγκαηα. Δμ’ απηώλ,
5.404 δείγκαηα βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο. Σο επικραηών ζηέλετος γρίπης και για ηη
θεηινή περίοδο ήηαν ο ιός ηης γρίπης ηύποσ Α (Η1Ν1) 2009 με ποζοζηό 97,7% (5.281
δείγμαηα) επί ηοσ ζσνόλοσ ηφν απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης. Δίθνζη πέληε δείγκαηα
(0,5%) αλήθαλ ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α (Η3Ν2), ελώ 98 δείγκαηα (1,8%) αλήθαλ ζην ηό ηεο γξίπεο
ηύπνπ Β.
Καηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 368 πεξηζηαηηθά γξίπεο κε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε, πνπ ρξεηάζηεθαλ
λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ ήηαλ 50,4 έηε. Ο κέγηζηνο
αξηζκόο αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, πνπ λνζειεύζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα ζε
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ήηαλ 155 αζζελείο (12 – 13 Φεβξνπαξίνπ 2011).
Καηαγξάθεθαλ επίζεο 180 ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Η κέζε
ειηθία ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ ήηαλ 56,7 έηε.
Η ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο, γηα όιε
ηε θεηηλή πεξίνδν επηηήξεζεο ηεο γξίπεο (πξόγξακκα EuroMoMo).
πκπεξαζκαηηθά, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν ήηαλ ρακειόηεξε
ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν, ήηαλ όκσο πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο
πεξηόδνπο γξίπεο. Σα ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε ΜΔΘ ήηαλ απμεκέλα
ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν. εκαληηθά απμεκέλν ήηαλ θαη ην θνξηίν λνζεξόηεηαο ζηηο
ΜΔΘ πνπ νθείιεηαη ζηε γξίπε. Σέινο, νη ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε
πνπ θαηαγξάθεθαλ ηε θεηηλή πεξίνδν ήηαλ απμεκέλνη ζπγθξηηηθά κε πέξπζη.
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Διζαγφγή
Η γξίπε επηηεξείηαη από ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ
ηόζν θιηληθά όζν θαη εξγαζηεξηαθά.
Η θιηληθή επηηήξεζε γίλεηαη κέζσ:
1)

ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (αθνξά ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα θξνύζκαηα «γξηπώδνπο ζπλδξνκήο» ζηελ θνηλόηεηα) θαη

2)

ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο, γηα ηελ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε
(δειώλεηαη κε ην εηδηθό δεληίο - ΤΓ7).

Η εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε ηεο γξίπεο αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ από ηα δύν
Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
α)

Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο. Διιάδαο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Pasteur θαη

β)

Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο, B΄ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ιαηξηθήο
ρνιήο Α.Π.Θ.

Σα θιηληθά δείγκα ζπλνδεύνληαη ΠΑΝΣΑ από ην εηδηθό «σνοδεσηικό Γεληίο Απνζηνιήο
Ρηλνθαξπγγηθνύ Δπηρξίζκαηνο/Δθπιύκαηνο πξνο Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο 2010-2011».
ε

Η πεξίνδνο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο αξρίδεη ηελ 40 εβδνκάδα ηνπ έηνπο θαη νινθιεξώλεηαη ηελ 20

ε

εβδνκάδα ηνπ επόκελνπ έηνπο, όπσο γίλεηαη θαη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο.
Καηά ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν (2009 – 2010), πέξαλ ηεο ζπλήζνπο επηηήξεζεο,
νξγαλώζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ πξόζζεηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο (επηηήξεζε θξνπζκάησλ γξίπεο
κε λνζειεία ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.), επηηήξεζε ζαλάησλ από εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλε γξίπε, επηηήξεζε ησλ απνπζηώλ ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ).
Καηά ηε θεηηλή (2010 - 2011) πξώηε κεηαπαλδεκηθή πεξίνδν, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο
θαηαγξαθήο θαη δηεξεύλεζεο ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο κε λνζειεία ζηηο Μ.Δ.Θ.. Δπηπιένλ,
ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο ηεο εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο,
ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία εληζρπκέλν ζύζηεκα επηηήξεζεο ησλ ζαλάησλ από γξίπε.
Η δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ λνζήκαηνο ζηελ Διιάδα, δείρλεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο
επνρηθήο γξίπεο ζπλήζσο αξρίδεη λα απμάλεη θαηά ηνλ Ιαλνπάξην, ελώ θνξπθώλεηαη θαηά ηνπο κήλεο
Φεβξνπάξην – Μάξηην. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία, ιόγσ
ηεο θπθινθνξίαο ηνπ παλδεκηθνύ ζηειέρνπο, ε κέγηζηε δξαζηεξηόηεηα γξίπεο παξαηεξήζεθε πνιύ
λσξίηεξα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εβδνκάδα 48/2009 (23-29 Ννεκβξίνπ 2009).
ηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ηεο γξίπεο
θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ γηα ηε θεηηλή πεξίνδν 2010 – 2011.
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Κλινικό ζκέλος επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης γρίπης
Tν ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο ηεο πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ
ηαηξώλ, δίθηπν ηαηξώλ Μνλάδσλ Τγείαο ΙΚΑ, δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Τγείαο – Πεξηθεξεηαθώλ
Ιαηξείσλ), ζπληνλίδεηαη από ην Σµήµα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέµβαζεο ηνπ
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.
Η ζπκκεηνρή ησλ γηαηξώλ ζην ζύζηεκα απηό είλαη εζεινληηθή. ην πξώην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ 87
ηδηώηεο ηαηξνί, ζην δεύηεξν 47 ηαηξνί Μνλάδσλ Τγείαο ΙΚΑ από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη
ζην ηξίην 106 ηαηξνί Κέληξσλ Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ (ύλνιν 240 ηαηξνί). Mέζσ απηώλ
θαηαγξάθεηαη "δεηγκαηνιεπηηθά" ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο
δηαγλώζεηο. ε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη
ζπκβαηέο µε γξίπε ή "γξηπώδε ζπλδξνµή" (Influenza-like -illness – ILI).
Κάζε εβδνκάδα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ αξηζκό επηζθέςεσλ γηα θάζε αηηία θαζώο
θαη ηνλ αξηζκό επηζθέςεσλ ιόγσ «γξηπώδνπο ζπλδξνκήο». Σα ζηνηρεία απηά

αλαιύνληαη κε

ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα
(ΔΤΔ, δεδνκέλα απνγξαθήο 2001) θαη πξνθύπηεη ν αξηζκόο θξνπζκάησλ “γξηπώδνπο ζπλδξνκήο”
αλά 1.000 επηζθέςεηο θαηά εβδνκάδα (Γηάγξακκα 1).

Γιάγραμμα 1: Δκηίμηζη, καηά εβδομάδα. ύνολο τώρας, περίοδοι γρίπης: 2008–2009, 2009–
2010, 2010–2011.
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ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξείηαη όηη θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν γξίπεο ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ
ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ (27 Γεθεκβξίνπ 2010 – 2 Ιαλνπαξίνπ 2011). Η δξαζηεξηόηεηα
ηεο γξίπεο θνξπθώζεθε ηελ εβδνκάδα 5/2011 (31 Ιαλνπαξίνπ – 6 Φεβξνπαξίνπ 2011), θαηά ηελ
νπνία ε αλαινγία επηζθέςεσλ γηα γξηπώδε ζπλδξνκή πξνο ηηο επηζθέςεηο γηα νπνηαδήπνηε αηηία
έθηαζε ηηο 77 / 1.000 επηζθέςεηο. Σηο επόκελεο εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ζηαδηαθή κείσζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα έσο ηελ εβδνκάδα 13/2011 θαηά ηελ νπνία ε
δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ έθηαζε ζε «εθηόο επνρήο γξίπεο» επίπεδα.
ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη ε αλαινγία επηζθέςεσλ ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή από ην
έηνο 2004 κέρξη ζήκεξα. Παξαηεξείηαη όηη, κε εμαίξεζε ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν, θέηνο είλαη
ε κνλαδηθή ρξνληά (πξώηε κεηαπαλδεκηθή πεξίνδνο) πνπ ε αλαινγία επηζθέςεσλ ππεξέβε
ζεκαληηθά ηηο 70 / 1.000 επηζθέςεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο γξίπεο πνπ ε
αλαινγία απηή θπκαηλόηαλ από 35-65 /1.000 επηζθέςεηο.

Γιάγραμμα 2: Δκηίμηζη αριθμού κροσζμάηφν γριπώδοσς ζσνδρομής ανά 1.000 επιζκέυεις,
καηά εβδομάδα. ύνολο τώρας, περίοδοι γρίπης: 2004 - 2011
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Δργαζηηριακό ζκέλος επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης γρίπης
Σν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεµηνινγηθήο επηηήξεζεο, αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε
ξηλνθαξπγγηθά δείγµαηα πνπ απνζηέιινληαη (α) από θαζνξηζµέλνπο γηαηξνύο ηεο πξσηνβάζµηαο
θξνληίδαο πγείαο θαη (β) από λνζνθνµεία 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 εμεηδηθεπµέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνµνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ ηα
ζηειέρε ηνπ ηνύ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπµµεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο
επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηνπ Παγθόζµηνπ Οξγαληζµνύ Τγείαο (πάλσ από 110 εξγαζηήξηα ζε
πεξηζζόηεξεο από 80 ρώξεο).
Σα Κέληξα Αλαθνξάο απνζηέιινπλ ζηνλ Παγθόζµην Οξγαληζµό Τγείαο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηειέρε
ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο πνπ θπθινθνξνύλ θάζε ρξόλν. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από
ην δίθηπν, ην Φεβξνπάξην θάζε ρξόλνπ (γηα ην βόξεην εµηζθαίξην) ν Παγθόζµηνο Οξγαληζµόο Τγείαο
ζπζηήλεη πξνο ηηο θαξµαθνβηνµεραλίεο ηε ζύλζεζε ηνπ εµβνιίνπ ηεο επόµελεο ρξνληάο.

(α) Κλινικά δείγμαηα από ηα δίκησα παραηηρηηών νοζηρόηηηας πρφηοβάθμιας θρονηίδας
σγείας
Από ηελ 40ε εβδνκάδα 2010 (αξρή πεξηόδνπ επηηήξεζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο) έσο θαη ηελ 20ε
εβδνκάδα ηνπ 2011, απεζηάιεζαλ 355 θιηληθά δείγκαηα ζηα δύν Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο
κέζσ ησλ ηαηξώλ ησλ δηθηύσλ παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο (sentinel – Γηθηύνπ Μνλάδσλ Τγείαο ΙΚΑ
θαη Γηθηύνπ Κέληξσλ Τγείαο – Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ). Δθαηόλ νγδόληα επηά (187) δείγκαηα
βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο ηύπνπ Α [ηα 185 δείγκαηα αλήθνπλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)
2009 θαη ηα 2 δείγκαηα αλήθνπλ ζηνλ ππόηππν Α(Η 3Ν2)], ελώ ελλέα (9) δείγκαηα βξέζεθαλ ζεηηθά γηα
ηνλ ηό ηεο γξίπεο ηύπνπ Β (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 3).

Πίνακας 1:

Αριθμός αποζηαλθένηφν κλινικών δειγμάηφν και ανιτνεσθένηφν ζηελετών
γρίπης ζηα Κένηρα Αναθοράς Γρίπης από ηα δίκησα παραηηρηηών
νοζηρόηηηας. ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.

Αποζηαλθένηα δείγμαηα
Θεηικά δείγμαηα
Απομονφθένηα ζηελέτη ηύποσ Α
Α(Η1Ν1) θνηλήο επνρηθήο γξίπεο
Α(Η3Ν2) θνηλήο επνρηθήο γξίπεο
Α(Η1Ν1) 2009
Αλακέλεηαη ππνηππνπνίεζε
Απομονφθένηα ζηελέτη ηύποσ Β
Αρνηηικά δείγμαηα

Αριθμός
355
196
187
0
2
185
0
9
159
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Ποζοζηό %
100,0%
55,2%
95,4%
0,0%
1,1%
98,9%
0,0%
4,6%
44,8%
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Όπσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 3, ην πνζνζηό ησλ ζεηηθώλ δεηγκάησλ γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο
ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνζηαιζέλησλ δεηγκάησλ, άξρηζε λα απμάλεη κε ηελ
έλαξμε ηνπ επηδεκηθνύ θύκαηνο (εβδνκάδα 1/2011), έθηαζε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ηαπηόρξνλα κε ηελ
θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο (εβδνκάδα 5/2011) θαη αθνινύζσο άξρηζε λα θζίλεη.
Γιάγραμμα 3: Αριθμός θαρσγγικών δειγμάηφν και απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης,
ζηα Κένηρα Αναθοράς Γρίπης από ηα δίκησα παραηηρηηών νοζηρόηηηας.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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β) Κλινικά δείγμαηα από ηα νοζοκομεία
Από ηελ 40ε εβδνκάδα 2010 (αξρή πεξηόδνπ επηηήξεζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο) έσο θαη ηελ 20ε
εβδνκάδα ηνπ 2011, απεζηάιεζαλ από δεκόζηα λνζνθνκεία 12.931 θιηληθά δείγκαηα ζηα δύν
Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο. Πέληε ρηιηάδεο εθαηόλ δεθαελληά (5.119) δείγκαηα βξέζεθαλ ζεηηθά
γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο ηύπνπ Α [ηα 23 ήηαλ ππόηππνο Η3Ν2 θαη ηα 5.096 ήηαλ ππόηππνο (Η1Ν1)
2009] θαη νγδόληα ελλέα (89) δείγκαηα βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο ηύπνπ Β (Πίλαθαο 2,
Γηάγξακκα 4).
Πίνακας 2:

Αριθμός αποζηαλθένηφν κλινικών δειγμάηφν και ανιτνεσθένηφν ζηελετών
γρίπης ζηα Κένηρα Αναθοράς Γρίπης από ηα νοζοκομεία.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.

Αποζηαλθένηα δείγμαηα
Θεηικά δείγμαηα
Απομονφθένηα ζηελέτη ηύποσ Α
Α(Η1Ν1) θνηλήο επνρηθήο γξίπεο
Α(Η3Ν2) θνηλήο επνρηθήο γξίπεο
Α(Η1Ν1) 2009
Αλακέλεηαη ππνηππνπνίεζε
Απομονφθένηα ζηελέτη ηύποσ Β
Αρνηηικά δείγμαηα
Αναμένονηαι

Αριθμός
12.931
5.208
5.119
0
23
5.096
0
89
7.723
0

Ποζοζηό %
100,0%
40,3%
98,3%
0,0%
0,4%
99,6%
0,0%
1,7%
59,7%
0,0%

Γιάγραμμα 4: Αριθμός θαρσγγικών δειγμάηφν και απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης,
ζηα Κένηρα Αναθοράς Γρίπης από ηα νοζοκομεία.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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Οκνίσο, ην πνζνζηό ησλ ζεηηθώλ δεηγκάησλ γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 επί ηνπ
ζπλόινπ, άξρηζε λα απμάλεη κε ηελ έλαξμε ηνπ επηδεκηθνύ θύκαηνο (εβδνκάδα 52/2010), έθηαζε ηε
κέγηζηε ηηκή ηνπ ηαπηόρξνλα κε ηελ θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο (εβδνκάδεο 5 θαη
6/2011) θαη αθνινύζσο άξρηζε λα θζίλεη (Γηάγξακκα 4).
Ο ηόο ηεο γξίπεο ηύπνπ Α (Η1Ν1) 2009 ήηαλ ην επηθξαηώλ ζηέιερνο γξίπεο θαη γηα ηε θεηηλή
πεξίνδν, κε πνζνζηό 97,7% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο (δίθηπα
παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο θαη λνζνθνκεία – Γηάγξακκα 5).

Γιάγραμμα 5: Καηανομή ζστνόηηηας ηφν απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης, καηά ηύποσπόησπο, ζηα Κένηρα Αναθοράς Γρίπης από ηο δίκησο παραηηρηηών
νοζηρόηηηας και ηα νοζοκομεία.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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Δπιηήρηζη περιζηαηικών γρίπης με νοζηλεία ζε Μονάδα Δνηαηικής
Θεραπείας – Δπιηήρηζη θανάηφν από εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη γρίπη
ην πιαίζην επηηήξεζεο ηεο γξίπεο από ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά ηελ πξώηε κεηαπαλδεκηθή πεξίνδν
(2010-2011) θξίζεθε απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο κε
λνζειεία ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.), θαζώο θαη ησλ ζαλάησλ από εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλε γξίπε, όπσο είρε γίλεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο (2009 – 2010).
Η ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηα θξνύζκαηα απηά επηηξέπεη ηελ
παξαθνινύζεζε γηα ηπρόλ αιιαγέο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο θαζώο θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε ηνπ
θνξηίνπ λνζεξόηεηαο ζηηο Μ.Δ.Θ. πνπ νθείιεηαη ζηελ γξίπε.

α) Περιζηαηικά γρίπης με νοζηλεία ζε Μ.Δ.Θ
Από ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία έλα εληζρπκέλν ζύζηεκα επηηήξεζεο, κε
ζπκκεηνρή ησλ Μ.Δ.Θ. όιεο ηεο ρώξαο, νη ηαηξνί ησλ νπνίσλ δήισλαλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θάζε
πεξηζηαηηθό κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Σν πξνζσπηθό ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αλαιάκβαλε ηελ
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο θιηληθήο πνξείαο θάζε θξνύζκαηνο, κε θαζεκεξηλή
επηθνηλσλία κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο.
πλνιηθά γηα ηελ θεηηλή πεξίνδν γξίπεο θαηαγξάθεθαλ 368 ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο κε
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Πξόθεηηαη
γηα 207 άλδξεο θαη 161 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ ήηαλ 50,4 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 3 κήλεο
έσο 86 έηε).
Από ηα 368 πεξηζηαηηθά γξίπεο κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 239 (64,9%) αλήθαλ ζε θιηληθέο νκάδεο
πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ
εγθύθιην ηνπ ΤΤΚΑ (Τ1/Γ.Π. 81357).
ην Γηάγξακκα 6 παξαηεξείηαη όηη νη πξώηεο εηζαγσγέο αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε
γξίπε ζε Μ.Δ.Θ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εβδνκάδα 1/2011, ζρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ηελ έλαξμε ηνπ
επηδεκηθνύ θύκαηνο γξίπεο. Οη εηζαγσγέο ζε Μ.Δ.Θ θνξπθώζεθαλ ηελ εβδνκάδα 6/2011, κία
εβδνκάδα κεηά ηελ θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα. Σηο επόκελεο
εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηζαγσγώλ, έσο ηελ εβδνκάδα 13/2010 θαηά ηελ
νπνία παξαηεξήζεθε ε ηειεπηαία εηζαγσγή αζζελνύο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε ζε
Μ.Δ.Θ.
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, πνπ λνζειεύζεθαλ ηελ ίδηα
εκέξα ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ήηαλ 155 αζζελείο. Η κέγηζηε θάιπςε θιηλώλ ΜΔΘ
παξαηεξήζεθε ζηηο 12-13/02/2011 (Γηάγξακκα 7).
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Γιάγραμμα 6: Αριθμός ειζαγφγών ζε Μ.Δ.Θ. ανά εβδομάδα, ζε αζθενείς με εργαζηηριακά
επιβεβαιφμένη διάγνφζη γρίπης ζηην Δλλάδα.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.

Γιάγραμμα 7: Ημερήζια κάλσυη κλινών Μ.Δ.Θ. από αζθενείς
επιβεβαιφμένη διάγνφζη γρίπης ζηην Δλλάδα.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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β) Θάναηοι ζε αζθενείς με εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη γρίπη
Με ηελ έλαξμε ηεο επηδεκηθήο πεξηόδνπ γξίπεο 2010-2011, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία εληζρπκέλν
ζύζηεκα επηηήξεζεο ησλ ζαλάησλ από γξίπε, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο
ηεο εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο.
πλνιηθά γηα ηελ θεηηλή πεξίνδν γξίπεο θαηαγξάθεθαλ 180 ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλε γξίπε. Απηό αληηζηνηρεί ζε ζλεζηκόηεηα 15,9/εθαηνκ. πιεζπζκνύ (95% CI: 13,7 18,4).
Οη 144 ζάλαηνη αθνξνύλ λνζειεπζέληεο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ελώ νη 36 ζάλαηνη
αθνξνύλ λνζειεπζέληεο ζε θιηληθέο. Πξόθεηηαη γηα 106 άλδξεο θαη 74 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ
αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ ήηαλ 56,7 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 2,5 έσο 96 έηε).
ην Γηάγξακκα 8 παξαηεξείηαη όηη νη πξώηνη ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε
γξίπε ζπλέβεζαλ ηελ εβδνκάδα 3/2011, δύν εβδνκάδεο κεηά ηηο πξώηεο εηζαγσγέο αζζελώλ κε
γξίπε ζε Μ.Δ.Θ. Ο αξηζκόο ζαλάησλ θνξπθώζεθε ηελ εβδνκάδα 7/2011, ελώ ηηο επόκελεο
εβδνκάδεο παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή κείσζε, κέρξη ηελ εβδνκάδα 19/2011, θαηά ηελ νπνία
θαηαγξάθεθε ν ηειεπηαίνο ζάλαηνο ζε αζζελή κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε γηα ηε θεηηλή
πεξίνδν 2010-2011.

Γιάγραμμα 8: Αριθμός θανάηφν ζε αζθενείς με εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη διάγνφζη
γρίπης ζηην Δλλάδα.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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Η ειηθηαθή θαηαλνκή ηόζν ησλ θξνπζκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ κε
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ απεβίσζαλ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 9.
Παξαηεξνύκε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. (75,8%) ήηαλ άηνκα
ειηθίαο 30-69 εηώλ. Αληηζηνίρσο ε πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ (84,4%) ήηαλ άηνκα
ειηθίαο 40-79 εηώλ.

Γιάγραμμα 9: Ηλικιακή καηανομή αζθενών με εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη γρίπη, οι οποίοι
(α) ειζήτθηζαν ζε Μ.Δ.Θ., και (β) απεβίφζαν
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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ύζηημα επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης θνηζιμόηηηας
Η θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά από ηα ιεμηαξρεία νξηζκέλσλ Γήκσλ ηεο ρώξαο
ζε ζρεδόλ "πξαγκαηηθό ρξόλν" θαη αθνξά ηνπο ζαλάηνπο πνπ ελεγξάθεζαλ ζηα ιεμηαξρεία θαηά ηελ
εβδνκάδα αλαθνξάο. Γηα θάζε ζάλαην ζπιιέγνληαη αλώλπκα νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: α)
εκεξνκελία ζαλάηνπ, β) θύιν, γ) εκεξνκελία ή έηνο γέλλεζεο, θαη δ) αηηίεο ζαλάηνπ πνπ
αλαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ. Σα ζηνηρεία απνζηέιινληαη κε θαμ ή ειεθηξνληθά ζην
Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαη αλαιύνληαη θάζε
εβδνκάδα κε ηε ρξήζε αλάιπζεο ρξόλν-ζεηξώλ (time-series analysis), έηζη ώζηε λα γίλεηαη ζύγθξηζε
ηεο ηξέρνπζαο ζλεζηκόηεηαο κε απηήλ πνπ αλακέλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ζλεζηκόηεηαο ησλ
πξνεγνπκέλσλ 5 εηώλ.
ηελ παξνύζα θάζε, ζην ζύζηεκα ζπκκεηέρνπλ πεξηνρέο κε πιεζπζκό πεξίπνπ 1.350.000
θαηνίθνπο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 12% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο (ην ζύλνιν ησλ
Γήκσλ ησλ λνκώλ Αραΐαο, Κεξθύξαο, Μαγλεζίαο θαη Καβάιαο θαη νη Γήκνη Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη
Κεξαηζηλίνπ). Σν 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.
Σν ζπληνληζκό απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο
θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ζπκκεηέρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Μαγλεζίαο.
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 ηε θεηηλή πεξίνδν επηηήξεζεο ηεο γξίπεο (εβδνκάδα 40/2010 έσο εβδνκάδα 20/2011), ε
ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα
10).
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Γιάγραμμα 10: Παραηηρούμενος και αναμενόμενος αριθμός θανάηφν καηά εβδομάδα ζηις
περιοτές ηης Δλλάδας ποσ μεηέτοσν ζηο ζύζηημα επιηήρηζης.
Δβδομάδα 31/2006 έφς εβδομάδα 20/2011.
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σμπεράζμαηα
Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο επνρηθήο γξίπεο θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν 2010 – 2011, μεθίλεζε ηελ
εβδνκάδα 40/2010 (4 Οθησβξίνπ 2010) θαη νινθιεξώζεθε ηελ εβδνκάδα 20/2011 (22 Μαΐνπ 2011).
Παξάιιεια κε ηα ζπζηήκαηα θιηληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο πνπ ιεηηνπξγνύλ
θάζε ρξόλν, ηε θεηηλή πεξίνδν ιεηηνύξγεζε επηπξόζζεηα ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη δηεξεύλεζεο ησλ
ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο κε λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, θαζώο θαη εληζρπκέλν
ζύζηεκα επηηήξεζεο ησλ ζαλάησλ από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε.
Σν επηθξαηώλ ζηέιερνο γξίπεο θαη γηα ηε θεηηλή πεξίνδν ήηαλ ν ηόο ηεο γξίπεο ηύπνπ Α (Η1Ν1) 2009
κε πνζνζηό 97,7% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο.

Γιάγραμμα 11: Δπιδημικές καμπύλες βαζιζμένες ζηα ακόλοσθα επιδημιολογικά δεδομένα
α) αριθμός κροσζμάηφν γριπώδοσς ζσνδρομής ανά 1.000 επιζκέυεις,
β) ειζαγφγές ζε ΜΔΘ και
γ) θάναηοι από γρίπη
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2010–2011.
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Φέηνο ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ (27 Γεθεκβξίνπ – 2
Ιαλνπαξίνπ 2011). Η δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο θνξπθώζεθε ηελ εβδνκάδα 5/2011 (31 Ιαλνπαξίνπ –
6 Φεβξνπαξίνπ 2011), θαηά ηελ νπνία ε αλαινγία επηζθέςεσλ πνπ αθνξνύζαλ γξηπώδε ζπλδξνκή
έθηαζε ηηο 77 / 1.000 επηζθέςεηο. Σηο επόκελεο εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ζηαδηαθή κείσζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα έσο ηελ εβδνκάδα 13 θαηά ηελ νπνία ε δξαζηεξηόηεηα
ηεο λόζνπ έθηαζε ζε «εθηόο επνρήο γξίπεο» επίπεδα (Γηάγξακκα 11).
πλνιηθά γηα ηελ θεηηλή πεξίνδν γξίπεο θαηαγξάθεθαλ 368 ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο κε
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Η κέζε
ειηθία ησλ αζζελώλ ήηαλ 50,4 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 3 κήλεο έσο 86 έηε). Οη πξώηεο εηζαγσγέο ζε
Μ.Δ.Θ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εβδνκάδα 1/2011. Οη εηζαγσγέο ζε Μ.Δ.Θ θνξπθώζεθαλ ηελ
εβδνκάδα 6/2011, κία εβδνκάδα κεηά ηελ θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα.
Σηο επόκελεο εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηζαγσγώλ, έσο ηελ εβδνκάδα 13/2010
(Γηάγξακκα 11).
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, πνπ λνζειεύζεθαλ ηελ ίδηα
εκέξα ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ήηαλ 155 αζζελείο. Η κέγηζηε θάιπςε θιηλώλ ΜΔΘ
παξαηεξήζεθε ζηηο 12-13/02/2011.
πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 180 ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Απηό
αληηζηνηρεί ζε ζλεζηκόηεηα 15,9/εθαηνκ. πιεζπζκνύ (95% CI: 13,7 - 18,4). Η κέζε ειηθία ησλ
αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ ήηαλ 56,7 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 2,5 έσο 96 έηε). Οη πξώηνη ζάλαηνη ζε
αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε ζπλέβεζαλ ηελ εβδνκάδα 3/2011, δύν εβδνκάδεο
κεηά ηηο πξώηεο εηζαγσγέο αζζελώλ κε γξίπε ζε Μ.Δ.Θ. Ο αξηζκόο ζαλάησλ θνξπθώζεθε ηελ
εβδνκάδα 7/2011, ελώ ηηο επόκελεο εβδνκάδεο παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή κείσζε, κέρξη ηελ
εβδνκάδα 19/2011 (Γηάγξακκα 11).
Με βάζε όια ηα αλσηέξσ, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν
(2010 – 2011) ήηαλ ρακειόηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν, ήηαλ όκσο
πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο γξίπεο. Σα ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο πνπ
ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε ΜΔΘ ήηαλ απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή παλδεκηθή πεξίνδν.
εκαληηθά απμεκέλν ήηαλ θαη ην θνξηίν λνζεξόηεηαο ζηηο ΜΔΘ πνπ νθείιεηαη ζηε γξίπε. Σέινο, νη
ζάλαηνη ζε αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ θαηαγξάθεθαλ ηε θεηηλή πεξίνδν
ήηαλ απμεκέλνη ζπγθξηηηθά κε πέξπζη.
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