
 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ 

Σηλ. 210-5212000 www.keelpno.gr 
 

 
 

 
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 
 
 

Οθηώβξηνο 2015 
 

 
 
1. Δηζαγσγή  
 
Η γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: 

 Πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ  

 Πξνζβάιεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ εηεζίσο  

 Δπηβαξχλεη ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία 
παξά ην γεγνλφο φηη  πξφθεηηαη γηα κηθξήο δηάξθεηαο λφζν 

 Δπηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο ιφγσ λνζειείαο ζην λνζνθνκείν επηπιένλ αζζελψλ ηε 
ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (winter pressure) 

 Δπζχλεηαη γηα ηε ζνβαξή λφζεζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζάλαην αζζελψλ 
πςεινχ θηλδχλνπ  

 
Πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο γξίπεο Α θαη Β, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ην αλψηεξν ή/θαη ην 
θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η γξίπε εκθαλίδεηαη κε επνρηθέο εμάξζεηο. 
ηε ρψξα καο ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην, κε έμαξζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 
ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, θαηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2014-2015 ην 
επηδεκηθφ θχκα ηεο γξίπεο δηήξθεζε ζπλνιηθά 19 εβδνκάδεο, ρσξίο λα θαηαγξαθεί ε ζπλήζεο 
θνξχθσζε ηνπ επηδεκηθνχ θχκαηνο αιιά κηα παξαηεηακέλε πεξίνδνο απμεκέλεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζπλνιηθά 5 εβδνκάδσλ. Σν επηθξαηέο ζηέιερνο γξίπεο ήηαλ ν ηφο γξίπεο 
ηχπνπ Β, ζε πνζνζηφ 59%. Καηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2014-2015 θαηαγξάθεθαλ 248 ζνβαξά 
θξνχζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 233 λνζειεχηεθαλ ζε 
Μ.Δ.Θ. Καηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 111 ζάλαηνη απφ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. Οη 99 
ζάλαηνη αθνξνχζαλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ θαη 12 ζε αζζελείο ρσξίο 
λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ. Σα 99 (89,2%) απφ ηα 111 πξναλαθεξζέληα θξνχζκαηα αλήθαλ ζε 
θιηληθή νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκφο γηα ηελ επνρηθή 
γξίπε, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Γ1α/Γ.Π.νηθ 81918 (26/10/2015).  
 
Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε λφζνο κπνξεί λα δηαζπαξεί κέζα ζε 
ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο λνζειείαο, ηεο ζλεηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θφζηνπο 
λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθψλ 
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φπσο  αλνζνθαηεζηαικέλνη, λενγλά θαη άηνκα κε ρξφληα λνζήκαηα. Η αχμεζε ηεο 
λνζεξφηεηαο δελ αθνξά κφλν άκεζεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. 
πλεπκνλία) αιιά θαη επηδείλσζε πξνυπαξρνπζψλ λφζσλ (π.ρ. θαξδηνπάζεηα, 
πλεπκνλνπάζεηα). 
 
Η ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηε γξίπε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηήζην 
εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
κεηάδνζεο ηεο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν παξφλ θπιιάδην 
πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή γξίπε κέζα ζε 
ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Οη νδεγίεο απηέο δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) 
θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 
 
2. Δκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο  
 
Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζπζηήλεη ηνλ εηήζην αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ρώξνπο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο (φρη κφλν ην 
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη άηνκα άιισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 
πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, πνπ πηζαλφλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο). Ο εκβνιηαζκφο 
θαηά ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην – Ννέκβξην θάζε έηνπο, ζε πεξίπησζε 
φκσο πνπ δελ γίλεη ζην δηάζηεκα απηφ, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ’ φιν ην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ 
θξνχζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ψζηε νη εξγαδφκελνη ζε 
ηκήκαηα κε αζζελείο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ζνβαξή λφζεζε ή επηπινθέο απφ ηε γξίπε, 
φπσο ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ, ησλ Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο, ησλ Μνλάδσλ 
Eηδηθψλ Λνηκψμεσλ αιιά θαη φισλ ησλ θιηληθψλ θαη ηκεκάησλ πνπ λνζειεχνπλ νγθνινγηθνχο 
ή/θαη αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο, λα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ εκβνιηαζκέλν. 
 
Ο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Η δηεζλήο 
βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ είλαη πςειή ζε 
φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο, ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην 
λνζνθνκείν, ηε ζλεηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ησλ απνπζηψλ ιφγσ 
αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.   
 
3. Κιηληθή εηθόλα επνρηθήο γξίπεο  
 
Η γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Η πεξίνδνο 
επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα 
κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη επηά εκέξεο 
κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Σα 
αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο.  
 
Α. Ήπηα θιηληθή εηθόλα 
Η λφζνο παξνπζηάδεη αηθλίδηα έλαξμε κε ήπηα ζπζηεκαηηθά ή ζπκπηψκαηα απφ ην αλψηεξν ή 
θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ φπσο:  

 Ππξεηφ ή ππξέηην 

 Κεθαιαιγία 

 Μπαιγίεο 

 Ρηληθή θαηαξξνή 
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 Κπλάγρε 

 Με παξαγσγηθφ βήρα θαη/ή 

 Αίζζεκα θαθνπρίαο, θαηαβνιήο 
 
Β. νβαξή θιηληθή εηθόλα θαη επηπινθέο 
Η λφζνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα ιφγσ 
ηαηκίαο ή δεπηεξνπαζνχο βαθηεξηαθήο επηκφιπλζεο ζπλήζσο απφ Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus ή Haemophilus influenzae. Η εμέιημε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ε 
ζνβαξή πλεπκνλία ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο. Οη παξαπάλσ επηπινθέο αθνξνχλ δπλεηηθά ηνλ 
νπνηνδήπνηε αζζελή, ηδηαίηεξα φκσο ηνπο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), ηα παηδηά θαη εθείλνπο κε 
ρξφλην λφζεκα. 
 
Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη εθείλνη κε: 

 Μεηαβνιηθφ λφζεκα (π.ρ. ζαθραξψδεο δηαβήηεο) 

 Υξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα βξνγρίηηδα, απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 
θιπ) 

 Καξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. ζηεθαληαία λφζνο)* 

 Νεθξηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) 

 Νεπξνκπηθά λνζήκαηα(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε)  
 
*νη αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ 
 
Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, 
εκεηνχο, δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα 
δηαξθνχλ 2–7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 
πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1–2 εβδνκάδεο.  

 
4. Οξηζκόο  θξνύζκαηνο επνρηθήο γξίπεο 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δλδερόκελν θξνύζκα: 
ηελ θαηεγνξία ηνπ ελδερφκελνπ θξνχζκαηνο εκπίπηνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 
θιηληθή εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε γξίπε (π.ρ. αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ, βήραο, 
ππξεηφο >38ν C, κπαιγία θαη/ή θεθαιαιγία) θαη έρνπλ επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε 
θξνχζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά. 
 
Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα: 
ηε θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ θιηληθή 
πεξηγξαθή θαη έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

 Αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο 

 Αλίρλεπζε λνπθιετληθνχ νμένο (RNA) ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο 

 Απνκφλσζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο 

 Αχμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ γξίπεο Α θαη Β 
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5. Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ 
επνρηθήο γξίπεο 
 
Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη απαξαίηεην 
λα ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο 
γξίπεο, ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ γξίπεο. πληζηάηαη ζηελ 
πεξίζαιςε ηνπ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο 
αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα.  
 
ηελ ππνδνρή ηνπ ρψξνπ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζε εκθαλή ζεκεία 
ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη 
αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. ην ρψξν αλακνλήο πξέπεη λα 
ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ραξηνκάληεισλ θαη πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ 
απφξξηςή ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη 
εηδηθφο ρψξνο αλακνλήο αζζελψλ κε ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα βήρα θαη 
θηάξληζκα, ή ηνπιάρηζηνλ ε δπλαηφηεηα λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη 
θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην 
ρψξν αλακνλήο. 
 
ην ρψξν εμέηαζεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: εμεηαζηηθφ θξεβάηη, έλαο πνδνθίλεηνο 
θάδνο δίπια ζην εμεηαζηηθφ θξεβάηη γηα ηελ απφξξηςε ησλ ραξηνκάληεισλ ηνπ αζζελή, έλα 
ηξνρήιαην κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή (ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, 
γάληηα κηαο ρξήζεο, αιθννινχρν δηάιπκα, γισζζνπίεζηξα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, 
πεξηρεηξίδεο θαη ζηεζνζθφπηα) θαη έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ 
πξνζηαζίαο (βιέπε παξάγξαθν 5) δίπια ζηελ πφξηα εμφδνπ. Ο ρψξνο απηφο ζπληζηάηαη λα 
δηαζέηεη ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ γηα πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη αιθννινχρν 
αληηζεπηηθφ. Η εμέηαζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεηαη ε 
πξνθχιαμε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ ζην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. 
 
6. Οδεγίεο πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο 
 
ε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε ρψξνπο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε 
ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, 
θ.α.) πξέπεη λα ρνξεγείηαη ρεηξνπξγηθή κάζθα. Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα νδεγνχληαη ζε 
εηδηθφ ρψξν αλακνλήο, αλ ππάξρεη. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, ζπληζηάηαη λα θάζνληαη ζε 
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, απφ 
άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο.  

 
6α. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελή, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 
ηνπο θαλφλεο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ 
ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηα κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο εάλ είλαη πηζαλή απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, ε 
έθζεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελνχο ή ε 
άκεζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. 

 Σε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ 
επαγγεικαηία πγείαο κε ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελνχο. 

 Αιιαγή ησλ γαληηψλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο κεηά απφ ηελ επαθή κε θάζε 
αζζελή θαη εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά απφ φιεο ηηο επαθέο κε ηνλ αζζελή ή ηελ επαθή κε 
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αληηθείκελα πνπ πηζαλψο έρνπλ κνιπλζεί κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή, θαζψο θαη πξηλ ηελ 
εθαξκνγή θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Αλ δελ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ, ν επαγγεικαηίαο 
πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. ε πεξίπησζε πνπ 
ηα ρέξηα είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα πξέπεη λα πιέλνληαη κε ζαπνχλη θαη λεξφ θαη φρη κε 
αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. 

 Η ρξήζε γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 
Σα γάληηα εθαξκφδνληαη ζε θάζε πηζαλή επαθή κε κνιπζκαηηθφ πιηθφ θαη 
αθαηξνχληαη κεηά ηελ επαθή. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ αθνινπζεί πγηεηλή ησλ 
ρεξηψλ. Σα γάληηα είλαη κηαο ρξήζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πιέλνληαη γηα λα 
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
6β. Πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ 
ε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα 
ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε πηζαλή ή 
επηβεβαησκέλε γξίπε γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ή γηα 24 ψξεο κεηά 
ηελ απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ. 
 
Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε ηδηαίηεξν δσκάηην. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, νη 
αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε γξίπε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
θνηλφ ζάιακν (cohorting), ελψ θαη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ επηβεβαησκέλε γξίπε 
ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζε άιιν μερσξηζηφ ζάιακν. 
 
Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηα 
δσκάηηα ησλ αζζελψλ. Η κάζθα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην ηνπ 
αζζελνχο θαη απνξξίπηεηαη ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία 
ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απιή ρεηξνπξγηθή 
κάζθα.  

 
εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εηζήιζε ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή δελ πξέπεη λα 
πηάλεη ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ πξηλ εμέιζεη απφ απηφλ, απνξξίςεη ηε κάζθα θαη 
φπνην άιιν κέξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν  εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη 
πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, 
πεξηρεηξίδεο, ζεξκφκεηξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
αζζελή.  
 
7. Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε 
 
Ο  πιήξεο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: 

 Απιή Υεηξνπξγηθή κάζθα 

 Γάληηα κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ 
ζηνλ αζζελή (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) 

 Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο 
αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) 

 Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο νπηηθνχ πεδίνπ ή αζπίδα πξνζψπνπ: 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε παξεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε 
βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελή (π.ρ. βξνγρνζθφπεζε, αλαξξφθεζε). 
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Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ εηδηθφ 
ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη δηαδηθαζία: 

 Πιχζηκν ρεξηψλ 

 Υεηξνπξγηθή κάζθα  

 Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ (αλ ρξεηάδεηαη) 

 Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (αλ ρξεηάδεηαη) 

 Αληηζεςία ρεξηψλ  

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο  

 Δίζνδνο ζην ρψξν  
 
Ο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο αθαηξείηαη ζηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν 
εμέηαζεο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:  

 Αληηζεςία ρεξηψλ 

 Δπαλαηνπνζέηεζε γαληηψλ κηαο ρξήζεσο  

 Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ 

 Μπινχδα κηαο ρξήζεσο  

 Αθαίξεζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο  

 Αθαίξεζε γαληηψλ  

 Αληηζεςία ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά 
 
Σα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ.  
 
8. Γηαρείξηζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ 
 
Α. πληζηάηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε λα είλαη  
κηαο ρξήζεο, αλ είλαη δπλαηφλ. Σα πιηθά απηά απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε 
θάδν απνξξηκκάησλ (πνδνθίλεην κε θαπάθη) πνπ ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν λνζειείαο. 
 
Β. ην ζάιακν λνζειείαο ηνπ αζζελή πξέπεη λα ππάξρνπλ κφλν ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα 
πιηθά. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 
Σα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δε κεηαθέξνληαη ζε άιινπο ζαιάκνπο ή ζην ηκήκα.  
 
Γ. Ο δηαζέζηκνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζπζθεπέο 
αλαξξφθεζεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή κε 
γξίπε θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο αζζελείο ηαπηφρξνλα. 

 
Γ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. πηεζφκεηξα, ζεξκφκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή, αλ ην επηηξέπεη ην πιηθφ 
θαηαζθεπήο ηνπο, απνιπκαίλνληαη κε κεηξίνπ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο 
θάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ. Αλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην επηηξέπεη 
απνζηεηξψλνληαη (αθνχ έρεη πξνεγεζεί απνιχκαλζε).  

 
Δ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. βξνγρνζθφπηα) πνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελή κε 
γξίπε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο αζζελείο, απνιπκαίλνληαη κε πςεινχ βαζκνχ 
απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ.  

 
Σ. Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δε κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ κε εκβάπηηζε, 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ. Η απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη κε 
απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο.  
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9. Γηαρείξηζε ηκαηηζκνύ 
 
Γηα ηνλ ηκαηηζκφ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκφ ζα 
πξέπεη λα θνξά ην ζρεηηθφ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εθηίλαμε ηνπ 
ηκαηηζκνχ. Ο ηκαηηζκφο πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε ηε ξππαξή επηθάλεηα πξνο ηα κέζα. Ο 
ηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ηκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην ζάιακν λνζειείαο 
ηνπ αζζελή. ε πεξίπησζε ρξήζεο θάδσλ κεηαθνξάο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ, νη επηθάλεηεο ησλ 
θάδσλ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν λνζειείαο. 
 
10. Απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο 

  
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο 
αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ 
θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο ηνπ 
ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε επνρηθή γξίπε. Καηά ηε 
δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Απαηηείηαη 
ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ρψξν αλακνλήο 
θαη εμέηαζεο. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ 
επξένο θάζκαηνο. πληζηάηαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (θάδνο ζθνπγγαξίζκαηνο, 
ηξνρήιαην θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ 
αλακνλήο θαη εμέηαζεο αζζελψλ κε γξίπε θαη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν. 
 
11. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ 
 
Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε απφ ηνχο 
επνρηθήο γξίπεο ραξαθηεξίδνληαη σο «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)». 
Γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ απνξξηκκάησλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην ΦΔΚ 1537/8-5-2012 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ» 
θαζψο θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θάζε κνλάδαο πγείαο.  
 
12. Αληηκεηώπηζε εξγαδνκέλσλ κε πηζαλή έθζεζε ζε ηό ηεο επνρηθήο γξίπεο  

 
Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πηζαλφλ λα ήξζαλ ζε επαθή κε 
ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο, πξέπεη λα 
είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ζπκπησκάησλ απφ ην 
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα πέληε εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηφ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο επαγγεικαηίαο πγείαο παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε 
γξίπε ζπζηήλεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θέξλνπλ ζε ζηελή επαθή 
κε ηνπο αζζελείο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ (ρσξίο ρξήζε 
αληηππξεηηθψλ παξαγφλησλ). Σνλίδεηαη φηη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ εξγαζία, νη 
επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο θαη πγηεηλήο 
ησλ ρεξηψλ θαη λα θνξνχλ απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ 
ζχζηεκα φπσο βήρα θαη θηάξληζκα. 
 
Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ πηζαλήο απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ 
εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή ηελ αλάγθε λνζειείαο ζην 
λνζνθνκείν, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο κέρξη λα αλαξξψζνπλ. Καηά ηελ 
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παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ηα κέηξα 
πξφιεςεο ινηκψμεσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζε άιια άηνκα. 
 
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο πςεινχ 
θηλδχλνπ γηα ζνβαξή λφζεζε θαη επηπινθέο απφ ηε γξίπε, εθηφο απφ ηνλ επηβεβιεκέλν 
αληηγξηπηθφ εκβνιηαζκφ, ζπζηήλεηαη θαη ε έγθαηξε έλαξμε ρνξήγεζεο αληη-ηηθήο αγσγήο, ζε 
πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ζπκβαηψλ κε γξίπε, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 
πηζαλφηεηαο αλάγθεο λνζειείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο έθβαζεο ηεο ινίκσμεο. 
 
13. Οδεγίεο γηα αζζελείο κε επνρηθή γξίπε πνπ δε ρξεηάδνληαη  λνζειεία ζε λνζνθνκείν 
 
Η εθηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα λα θξηζεί εάλ ρξεηάδνληαη ή φρη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, 
βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εηθφλα. 
 
Α. Ο αζζελήο πνπ δε ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξέπεη λα παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ 
γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ 
ππξεηνχ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζε 
ρψξν εξγαζίαο, ζρνιείν, παηδηθφ ζηαζκφ ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. ην ζπίηη πξέπεη λα 
κέλεη ζε δσκάηην πνπ αεξίδεηαη θαιά. ην δηάζηεκα απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη 
πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην 
ηελ επαθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηεξα δε λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε 
αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ειηθησκέλνπο, βξέθε θαη άηνκα κε ρξφληα θαξδηαθά ή 
αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα. 
 
Β. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλσζνχλ, ππνηξνπηάζνπλ ή παξαηαζνχλ, ν αζζελήο πξέπεη λα 
δεηήζεη ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. 
 
Γ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχλ 
ζρνιαζηηθά ηηο πξνθπιάμεηο κεηάδνζεο ζηαγνληδίσλ. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαιφ θαη 
ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ (ή αληηζεςία κε αιθννινχρν δηάιπκα εάλ δελ είλαη εκθαλψο 
ιεξσκέλα), ηδηαίηεξα δε, πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή (θξνληίδα) κε ηνλ αζζελή.  
 
Γ. Ο αζζελήο πξέπεη λα βήρεη πάληα κέζα ζε ραξηνκάληεια, πνπ ζηε ζπλέρεηα 
απνξξίπηνληαη ζε ζάθν απνξξηκκάησλ.  
 
Δ. Δάλ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε γξίπε εκθαλίζνπλ ππξεηφ ή 
ζπκπηψκαηα ινίκσμεο απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηαηξφ, αθνχ πξψηα 
ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηε ζηελή επαθή ηνπο κε αζζελή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα ηα 
άηνκα απηά ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ επαθψλ θαη ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. 

 


