ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΓΡΙΠΗ ΣΙ Μ.Δ.Θ.
ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΙΠΗ 2013-2014
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013
Με βάζε ηα δεδνκέλα ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ επνρηθήο γξίπεο ζηε ρώξα καο (2011-2012 θαη 2012-2013),
θαίλεηαη όηη ε επηδεκηνινγία ηνπ λνζήκαηνο, κεηά ηελ παλδεκία ηνπ 2009, έρεη πιένλ απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπλήζνπο επνρηθήο έμαξζεο, θαη εηδηθόηεξα:
α) ην επηδεκηθό θύκα ζπκβαίλεη κεηαμύ Ιαλνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ,
β) ε θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζπκβαίλεη κεηαμύ Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ,
γ) θπθινθνξνύλ ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν πνζνζηό όια ηα ζηειέρε γξίπεο [ Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) θαη Β],
δ) ηα ζνβαξά θξνύζκαηα γξίπεο πνπ ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., νθείινληαη αθόκα θαηά θύξην ιόγν ζην
παλδεκηθό ζηέιερνο Α(Η1Ν1)pdm09.
Όζνλ αθνξά ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε αθξηβή εθηίκεζε,
δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ πεξζηλή πεξίνδν 2012-2013, δελ θαηαγξάθεθε ην ζύλεζεο επηδεκηθό θύκα, αιιά κία ζηαζεξή
κέηξηα δξαζηεξηόηεηα θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο επηδεκηθήο πεξηόδνπ. Ο αξηζκόο όκσο ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ
γξίπεο κε αλάγθε λνζειείαο ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ), ζεσξνύκε όηη ζα θπκαλζεί πεξίπνπ ζηα ίδηα
επίπεδα κε πέξπζη. (Δηήζηα Έθζεζε Δπηηήξεζεο Γξίπεο 2012-13).
Οη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινύ θηλδύλνπ» αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εγθύθιην γηα ηνλ
«Αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό» πνπ έρεη εθδώζεη ην Τπνπξγείν Τγείαο.

ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Η επνρηθή γξίπε επηηεξείηαη από ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κέζσ:
1. ζπζηήκαηνο παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (sentinel)
2. ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο, γηα ηελ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε (δειώλεηαη κε ην Δηδηθό Γειηίν
Γήισζεο Γξίπεο)
3. ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο πνπ ρξήδνπλ λνζειείαο ζε ΜΔΘ.
Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο γξίπεο ηόζν ζηελ Δπξώπε όζν θαη ζηε ρώξα καο μεθηλά ηελ εβδνκάδα 40/2013 (30
επηεκβξίνπ 2013 - 6 Οθησβξίνπ 2013) θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12 -18 Μαΐνπ 2014). Κάζε
εβδνκάδα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ (www.keelpno.gr) έθζεζε ηεο Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο, πνπ
πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηεο θιηληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο, θαζώο θαη ηα δεδνκέλα ηεο
επηηήξεζεο ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΔΘ.
Όζνλ αθνξά ζηηο λνζειείεο ζε Μ.Δ.Θ., ζπλνπηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2012-2013 θαηαγξάθεθαλ
ζπλνιηθά 108 ζνβαξά θξνύζκαηα γξίπεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 49 ζαλάησλ, εθ ησλ νπνίσλ
νη 44 αθνξνύζαλ αζζελείο πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ. Η κέζε ειηθία ησλ θξνπζκάησλ πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ
ηελ πεξίνδν 2012-2013 ήηαλ 56,2 έηε, ελώ ην 69,4% απηώλ, αλήθε ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο
ζπζηελόηαλ εκβνιηαζκόο γηα ηε γξίπε. Σν 96,3% ησλ θξνπζκάησλ πνπ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ νθείινληαλ ζην
ζηέιερνο Α ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο θαη ην 61,5% ησλ ζηειερώλ απηώλ αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09.
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ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2013-2014
Δίλαη απνιύησο απαξαίηεηνο ν εηήζιορ ανηιγπιπικόρ εμβολιαζμόρ όισλ ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο
πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.Τ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε αλάγθε εκβνιηαζκνύ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, εηδηθόηεξα όζσλ λνζειεύνπλ
αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ π.ρ. Μνλάδεο Νενγλώλ, Ογθνινγηθέο θιηληθέο, Αηκαηνινγηθέο θιηληθέο, θιηληθέο
Μεηακνζρεύζεσλ θιπ.
ε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπησκαηνινγία από ην αλαπλεπζηηθό (ηδηαίηεξα ππξεηό θαη δύζπλνηα) θαηά
ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη θαη ε κλινική ςποτία γπίπηρ.
Οη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί δηαζπνξά ηεο λόζνπ ζηα λνζνθνκεία (δηαινγή, απνκόλσζε, θιπ).
πζηήλεηαη ε άμεζη σοπήγηζη καηάλληληρ ανηιφικήρ αγυγήρ ζε αζζελείο κε ηελ ππνςία γξίπεο θαη κε ζνβαξή
θιηληθή εηθόλα, ηδηαίηεξα ζε απηνύο κε ηζηνξηθό ππνθείκελνπ λνζήκαηνο πνπ πξνδηαζέηεη ζε επηπινθέο από
γξίπε, αλεμάξηεηα από ηελ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη εγξήγνξζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ ανίσνεςζη ζςπποών κποςζμάηυν κε
ζνβαξή αλαπλεπζηηθή λόζν, ώζηε λα δηεξεπλώληαη γηα γξίπε θαη λα αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια.

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΓΡΙΠΗ Δ Μ.Δ.Θ
Η επηηήξεζε ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε Μ.Δ.Θ ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ πεξίνδν
γξίπεο 2013-14, ώζηε λα παξαθνινπζεζνύλ κεηαβνιέο ηεο λνζεξόηεηαο, ηεο ζλεηόηεηαο θαη ηεο επηβάξπλζεο ησλ
Μ.Δ.Θ από ηε γξίπε, ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ γηα ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΔΘ:
 Θα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ςτηλόρ δείκηηρ κλινικήρ ςποτίαρ για γπίπη ζηα πεπιζηαηικά με ζοβαπή
αναπνεςζηική νόζο (αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, θξίζε ΥΑΠ, ALI θαη ARDS), θαηά ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ησλ
ηώλ ηεο γξίπεο ζηε ρώξα καο.
 ηα πεξηζηαηηθά απηά ζα πξέπεη λα δίδεηαι έμθαζη ζηην έγκαιπη σοπήγηζη ανηιφικήρ αγυγήρ θαζώο θαη λα
επηδεηείηαη ε εξγαζηεξηαθή ηεθκεξίσζε ηεο γξίπεο.
 Σα πεξηζηαηηθά πνπ επηβεβαηώλνληαη εξγαζηεξηαθά ζα πξέπεη λα δειώλνληαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, κε ην εηδηθό δειηίν
δήισζεο (ΤΓ7): «ΓΡΙΠΗ (Κξνύζκα κε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ή ζύλδεζε κε θξνύζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί
εξγαζηεξηαθά)».
Όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα έηε, ην πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο δηεξεπλά θαη παξαθνινπζεί ηα πεξηζηαηηθά απηά, κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από ηε
ΜΔΘ. . Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη επεμεξγάδνληαη θαη ζπλνπηηθή έθζεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εβδνκαδηαία
έθζεζε επηηήξεζεο ηεο γξίπεο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ - ΓΗΛΩΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ
Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ
πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επνρηθήο γξίπεο (βι. Γξάθεκα 1 ζηελ Δβδνκαδηαία Έθζεζε
Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο)
Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε γξίπεο ζκόπιμο είναι να επιδιώκεηαι γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ
◦ εκθαλίδνπλ βαξηά θιηληθή εηθόλα
◦ έρνπλ ζνβαξά ππνθείκελα λνζήκαηα πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε εκθάληζε ζνβαξώλ επηπινθώλ από ηε γξίπε
◦ ηίζεηαη ε ππνςία αληνρήο ζηελ αληηηθή ζεξαπεία (π.ρ. παξαηεηακέλν εκπύξεην παξά ηελ ζεξαπεία,
αδπλακία βειηίσζεο θιπ).
Η επγαζηηπιακή διεπεύνηζη για ηα ζοβαπά κπούζμαηα γπίπηρ, ηα οποία νοζηλεύονηαι ζε Μ.Δ.Θ., ζην πιαίζην
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «επηηήξεζεο ζνβαξώλ θξνπζκάησλ γξίπεο ζηηο Μ.Δ.Θ», γίλεηαη ζηα δύν Δζληθά
Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ην θόζηνο ζα θαιύπηεηαη από ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
Σα δύν Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο είλαη:
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1. Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Ν. Διιάδνο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Pasteur ζηελ Αζήλα
και
2. Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδνο, B΄ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ., ζηε
Θεζζαινλίθε.
Γείγκαηα από ζνβαξά πεξηζηαηηθά κε ηελ ππνςία γξίπεο, ηα νπνία πιεξνύλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα αλλά ΓΔΝ
νοζηλεύονηαι ζε Μ.Δ.Θ κπνξνύλ λα απνζηαινύλ (θαηά ηε θξίζε ησλ ζεξαπόλησλ ηαηξώλ) θαη ζε εξγαζηήξηα
παλεπηζηεκηαθώλ θαη γεληθώλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ δηάγλσζε ηεο γξίπεο, θαζώο
θαη ζην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Σν θόζηνο ησλ δεηγκάησλ απηώλ
πξέπεη λα θαιπθζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ππάξρεη ζε θάζε λνζνθνκείν, γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζε
εξγαζηήξηα εθηόο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Όια ηα δείγκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εηδηθό «πλνδεπηηθό Γειηίν Απνζηνιήο Ρηλνθαξπγγηθνύ
Δπηρξίζκαηνο/Δθπιύκαηνο ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ή άιια Δξγαζηήξηα».
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
είλαη δπλαηόλ λα απαηηείηαη >1 δείγκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο γξίπεο ηδηαίηεξα ζε βαξηά θξνύζκαηα.
ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ δείγκαηνο, δεν ζςνιζηάηαι η επανάλητη ηηρ εξέηαζηρ γηα ηελ δηαπίζησζε ζπλερηδόκελεο
παξνπζίαο ηνπ ηνύ:
◦ νη κνξηαθέο ηερληθέο δηαπηζηώλνπλ ηελ ύπαξμε γελεηηθνύ πιηθνύ αθόκε θαη ζηε πεξίπησζε ύπαξμεο λεθξώλ ηώλ,
◦ ε αληητηθή αγσγή ζεξαπεύεη ηνλ αζζελή, αιιά δελ εμαιείθεη πάληνηε άκεζα ηνλ ηό από ην βξνγρηθό δέλδξν θαη
◦ ηα επαλαιακβαλόκελα δείγκαηα απμάλνπλ δπζαλάινγα ην θόξην εξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην θόζηνο ηεο
δηάγλσζεο, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ πξόζζεηε βνήζεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θξνπζκάησλ.

(Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: α) Clinical Description & Lab Diagnosis of Influenza, Center for Disease Control
and Prevention. http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/ β) Manual for the laboratory diagnosis and
virological surveillance of influenza, WHO Global Influenza Surveillance
Network, WHO 2011
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/index.html
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