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Σχετ.: 

1. Η  υπ’  Αρ.  Πρωτ.  Υ1/Γ.Π.οικ.88649/13-10-14  εγκύκλιος  της  Υπηρεσίας  μας  «Αντιγριπικός  
εμβολιασμός για την εποχική γρίπη» ΑΔΑ: 7Ω88Θ-Ν3Λ.

2. Η  υπ’  Αρ.  Πρωτ.  Υ1/Γ.Π.οικ.4188/15-1-15  εγκύκλιος  της  Υπηρεσίας  μας  «Δωρεάν  διάθεση  
ανιϊκών φαρμάκων»  ΑΔΑ: 7ΗΑΡΘ-1ΟΘ.

3. Η συνοπτική ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης για την περίοδο  2012-
2013 του ΚΕΕΛΠΝΟ.

4. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  της  επιτήρησης  της  εποχικής  γρίπης  του  ΚΕΕΛΠΝΟ, 

αναμένεται αυξητική τάση στα κρούσματα της εποχικής γρίπης τις επόμενες εβδομάδες. Για 

το  λόγο  αυτό  παρακαλούνται  όλες  οι  Υπηρεσίες  και  φορείς  που  έχουν  αρμοδιότητα 

ενημέρωσης  του  κοινού  (της  Τοπικής  και  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης,  Υπουργείων 

Παιδείας & Θρησκευμάτων,  Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.τ.λ.) να μεριμνήσουν ώστε οι πολίτες και  

ειδικότερα οι κλειστοί πληθυσμοί (εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές, ηλικιωμένοι κ.α.) και 

άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου βάσει της σχετ. 1 εγκυκλίου μας να λάβουν 

γνώση αναφορικά με τις οδηγίες πρόληψης της εποχικής γρίπης. 

Υπενθυμίζεται  ότι  η  γρίπη  μπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρές  επιπλοκές  ιδιαίτερα  σε 

άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (σχετ. 1). Κατά τη φετινή περίοδο γρίπης 

ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι το προεξάρχον στέλεχος που ευθύνεται 

τόσο  στη  Ευρώπη  όσο  και  στη  Αμερική  για  την  υψηλή νοσηρότητα  της  γρίπης  είναι  το  
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στέλεχος Α(Η3Ν2) που εμφανίζει γενετικές διαφορές από το αντίστοιχο στέλεχος Α(Η3Ν2) 

που περιέχεται στο κυκλοφορούν εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Αυτό συνέβη διότι το εποχικό 

εμβόλιο της γρίπης περιέχει στελέχη της γρίπης που αναμέναμε ότι θα επικρατήσουν φέτος 

στο βόρειο ημισφαίριο και όχι τον διαφοροποιημένο υπότυπο (Η3Ν2), που όλα τα δεδομένα 

δείχνουν ότι θα αποτελέσει σημαντικό αίτιο της φετινής επιδημίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις  

του  ΚΕΕΛΠΝΟ,  στην  Ελλάδα  αναμένεται  η  κυκλοφορία  του  στελέχους  Α(Η3Ν2),  όπως 

επίσης και του στελέχους Α(Η1Ν1)pnd09 και του στελέχους τύπου Β.

Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο παραμένει το καλύτερο προληπτικό μέτρο για τη γρίπη,  

αφού  καλύπτει  για  τα  στελέχη  Α(Η1Ν1)pnd09  και  τύπου  Β  και  ενδεχομένως,  μέσω  της 

παραγωγής αντισωμάτων με διασταυρούμενη ανοσία, να προστατεύει από σοβαρή νόσο και 

από το διαφοροποιημένο στέλεχος Α(Η3Ν2)

Σε συνέχεια των ανωτέρω είναι σημαντικό να ενταθούν τα προληπτικά, διαγνωστικά 

και θεραπευτικά μέτρα κατά της εποχικής γρίπης (σχετ.1) και ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

 Εμβολιασμός  κατά  της  εποχικής  γρίπης  στις  ομάδες  αυξημένου  κινδύνου  του 

πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού κύματος γρίπης.

 Για τα άτομα υψηλού κινδύνου, και ιδιαίτερα όταν ο εμβολιασμός διενεργήθηκε κατά 

την έναρξη της περιόδου της εποχικής γρίπης,  είναι  πιθανόν για τη διατήρηση επαρκούς 

επιπέδου  αντισωμάτων  να  χρειαστεί  επαναληπτική  δόση,  κατόπιν  συνεννόησης  με  το 

θεράποντα ιατρό.

 Οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  για  την  ενημέρωση  του  κοινού  να  μεριμνήσουν  για  τη 

διοργάνωση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με :

i) Την ανάγκη συνέχισης τους εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ακόμη και κατά τη 

διάρκεια  του  επιδημικού  κύματος  εποχικής  γρίπης,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  απαιτείται  

περίοδος περίπου 2 εβδομάδων για την ανάπτυξη αντισωμάτων.

ii) Τη λήψη μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη του βήχα ή του 

φτερνίσματος,  τον αερισμό των χώρων,  την αποφυγή συγχρωτισμού,  και την τήρηση των 

κανόνων αναπνευστικής υγιεινής.

iii) Την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή 

σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου 

κινδύνου και την έγκαιρη λήψη αντιϊκών φαρμάκων μετά από ιατρική συμβουλή.

iv) Την ανάγκη οικιοθελούς απομόνωσης (π.χ. από το σχολείο ή της εργασία) για τα άτομα 

με συμπτώματα γρίπης για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

Επιπλέον,  οι  Διοικήσεις  των  Υγειονομικών  Περιφερειών  και  οι  Επιστημονικοί  

Σύλλογοι  των  επαγγελματιών  υγείας παρακαλούνται  να  μεριμνήσουν  για  την 
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ευαισθητοποίηση των γιατρών σχετικά με την έγκαιρη χορήγηση αντιϊκής θεραπείας κατά 

της  γρίπης  στις  κλινικές  ομάδες  αυξημένου  κινδύνου  του  πληθυσμού  με  τις  πρώτες 

εκδηλώσεις της νόσου (μέσα σε 48 ώρες), ακόμη και χωρίς την εργαστηριακή επιβεβαίωση της 

γρίπης.  Τα αντιϊκά φάρμακα κατά της γρίπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 

πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων γρίπης, κατά τη κρίση του θεράποντα ιατρού. Με τη 

σχετ.2 εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι ισχύει και φέτος η δωρεάν διάθεση αντιϊκών φαρμάκων 

από τις δημόσιες μονάδες  υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού 
3. Γραφεία Γεν. Γραμματέων
4. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Υ.Υ.
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλες   τις Υ.ΠΕ.  της χώρας 
Υπόψη Διοικητών                 
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία, Κ.Υ., Ι.Α.Κ.  και  Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας  
αρμοδιότητάς σας)
2. Όλες   τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
 Υπόψη Περιφερειαρχών (έδρες τους)
 Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας)
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Υπόψη Γενικών Γραμματέων – Έδρες τους
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τους δήμους ευθύνης τους)
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας)
5. Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός 
(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα όλες τις μονάδες υγείας  Ενόπλων Δυνάμεων)
6.  Δ/νση Υγειονομικού Ελληνικής Αστυνομίας
Πειραιώς 153,  118 54 Αθήνα

7.  Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Γρ. Γεν. Γραμματέα Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι TK 15180
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8. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γεν. Δ/νση Πρόνοιας
Σταδίου 27, Αθήνα
9. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
(με την παράκληση να ενημερώσει άμεσα όλα τα μέλη του)
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 
ΤΚ 11854, Αθήνα
10. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών του) 

Πλουτάρχου 3 , Αθήνα 10675

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Τ. Κ. 54124 
2. Ε.Ι. Παστέρ - Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Ν. Ελλάδος
Βασ. Σοφίας 127,  11521 – Αθήνα
3. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
(με την παράκληση της έγκαιρης αποστολής στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των εντύπων καταχώρησης  
εμβολιασθέντων εργαζομένων σε αυτά)
Αγράφων 3-5, 15121 – Mαρούσι
4. ΕΚΕΠΥ
Υπόψη Διοικητή
Κηφισίας 39, Μαρούσι
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