ΕΠΟΦΙΚΗ ΓΡΙΠΗ
ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ

Τη είλαη ε γξίπε;
Η γξίπε είλαη κηα νμεία λόζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
πξνθαιείηαη από ηνπο ηνύο ηεο γξίπεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ηώλ γξίπεο,
νη A, B θαη C. Οη ηνί ηύπνπ Α ή Β απνηεινύλ ηα θύξηα αίηηα γξίπεο ζηνλ
άλζξσπν, ελώ νη πεξηπηώζεηο γξίπεο από ηνύο ηύπνπ C είλαη πνιύ
ζπάληεο. Οη ηνί ηεο γξίπεο πξνζβάιινπλ ην αλώηεξν ή/θαη ην θαηώηεξν
ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (κύηε, θάξπγγαο, ιάξπγγαο,
βξόγρνη). ηελ θαζεκεξηλή γιώζζα, ν όξνο "γξίπε" ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλά σο ζπλώλπκν ηνπ "θξύσκα" ή "ίσζε" αιιά, κε ηελ απζηεξή
ηαηξηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, "γξίπε" είλαη ε λόζνο πνπ νθείιεηαη ζηνπο
παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλνπο ηνύο.
Πώο κεηαδίδεηαη ε γξίπε;
Η γξίπε κεηαδίδεηαη από ην έλα άηνκν ζην άιιν όηαλ έλαο αζζελήο βήρεη,
θηαξλίδεηαη ή κηιά θαη δηαζπείξεη ηνπο ηνύο ζηνλ αέξα κε ηε κνξθή πνιύ
κηθξώλ, αόξαησλ ζηαγνληδίσλ. Οη ηνί ηεο γξίπεο επίζεο κεηαδίδνληαη
κέζσ ησλ ρεξηώλ, όηαλ θάπνηνο αγγίδεη αληηθείκελα θαη επηθάλεηεο πνπ
έρνπλ κνιπλζεί θαη ζηε ζπλέρεηα πηάλεη ηα κάηηα ηνπ, ηε κύηε ή ην ζηόκα
ηνπ.

Παξάγνληεο

όπσο

ν

ςπρξόο

θαηξόο

θαη

ν

ζπγρξσηηζκόο

(ζπγθέληξσζε πνιιώλ αηόκσλ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο) απμάλνπλ ηε
κεηάδνζε ηεο γξίπεο. Γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηάδνζεο, ηα άηνκα ζα
πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην ζηόκα θαη ηε κύηε ηνπο κε ραξηνκάληηιν όηαλ
βήρνπλ ή θηεξλίδνληαη θαη λα πιέλνπλ ηαθηηθά ηα ρέξηα ηνπο.

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιηήρηζης & Παρέμβαζης
Γραθείο Νοζημάηων ποσ Μεηαδίδονηαι μέζω ηοσ Αναπνεσζηικού

Σελίδα 1

Γηα πόζεο εκέξεο έλα άηνκν πνπ έρεη γξίπε κπνξεί λα ηελ
κεηαδώζεη ζε άιινπο;
Οη ελήιηθεο κπνξεί λα κεηαδώζνπλ ηε λόζν κία εκέξα πξηλ αξξσζηήζνπλ
έσο 5–7 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα εθδειώζνπλ ηα ζπκπηώκαηα. Σα
παηδηά θαη νη αζζελείο κε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή κπνξεί λα κεηαδίδνπλ
γηα πεξηζζόηεξν από κία εβδνκάδα.
Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο γξίπεο;
Σα

ζπκπηώκαηα

ηεο

γξίπεο

ζπλήζσο

μεθηλνύλ

απόηνκα

θαη

πεξηιακβάλνπλ πςειό ππξεηό, πόλνπο ησλ κπώλ θαη ησλ αξζξώζεσλ,
πνλνθέθαιν, έληνλε θόπσζε, θαηαξξνή, πνλόιαηκν, βήρα (ζπλήζσο
μεξό).

Σα

παηδηά

κπνξεί

λα

παξνπζηάδνπλ

ζπκπηώκαηα

από

ην

γαζηξεληεξηθό, όπσο λαπηία, εκέηνπο, δηάξξνηα, ελώ ζηνπο ελήιηθεο ηα
ζπκπηώκαηα απηά είλαη ζπάληα.
Πόζν δηαξθνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο γξίπεο ζπλήζσο;
Σα ζπκπηώκαηα αξρίδνπλ 1–4 εκέξεο κεηά ηελ πξνζβνιή από ηνλ ηό θαη
δηαξθνύλ 2–7 εκέξεο, ν βήραο όκσο κπνξεί λα επηκέλεη γηα αξθεηό
ρξνληθό δηάζηεκα.
Υπάξρνπλ θάπνηα ζπκπηώκαηα πνπ πξέπεη λα κε αλεζπρήζνπλ;
Τπάξρνπλ θάπνηα ζπκπηώκαηα πνπ όηαλ εκθαληζηνύλ ζηα παηδηά ζα
πξέπεη άκεζα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ γηαηξό ζαο. Απηά ηα ζπκπηώκαηα
είλαη:
• πςειόο θαη παξαηεηλόκελνο ππξεηόο
• γξήγνξε αλαπλνή ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή
• θπάλσζε
• άξλεζε γηα ιήςε πγξώλ ή ηξνθήο
• κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα, ππλειία
• δηέγεξζε ή ζπαζκνί
•επαλεκθάληζε ηνπ ππξεηνύ ή επηδείλσζε ηνπ βήρα ύζηεξα από
βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο γξίπεο θαζώο θαη ελδερόκελε
επηδείλσζε

ππνθείκελνπ

ρξόληνπ

λνζήκαηνο

(θαξδηνινγηθνύ,

αλαπλεπζηηθνύ,δηαβήηε θιπ.)
Όζνλ αθνξά ηνπο ελήιηθεο, ηα ζπκπηώκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη άκεζα
λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο είλαη:
• πςειόο θαη παξαηεηλόκελνο ππξεηόο
• δύζπλνηα
• πόλνο ή αίζζεκα πίεζεο ζην ζηήζνο
• ιηπνζπκηθά επεηζόδηα
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• ζύγρπζε
• πνιινί ή παξαηεηλόκελνη έκεηνη
Πνηεο είλαη νη επηπινθέο ηεο γξίπεο;
Η γξίπε κπνξεί λα πξνθαιέζεη από ήπηα έσο θαη ζνβαξή λόζεζε θαη
κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην. Οη πεξηζζόηεξνη πγηείο
άλζξσπνη μεπεξλνύλ ηε γξίπε ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ επηπινθέο,
νξηζκέλνη όκσο άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ
δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ζνβαξέο επηπινθέο από ηε γξίπε.
Μεξηθέο από ηηο επηπινθέο απηέο είλαη ε πλεπκνλία από ηνλ ίδην ηνλ ηό ηεο
γξίπεο ή από κηθξόβηα, θπξίσο από πλεπκνληόθνθθν, ε αθπδάησζε, νη
θξίζεηο άζζκαηνο ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από βξνγρηθό άζζκα, ε
παξόμπλζε ηεο

ρξόληαο

βξνγρίηηδαο, ε

επηδείλσζε ηεο θαξδηαθήο

αλεπάξθεηαο ή ηνπ δηαβήηε. Σα παηδηά κπνξεί, επίζεο, λα παξνπζηάζνπλ
ηγκνξίηηδα θαη σηίηηδα.
Πνηα άηνκα αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ;
Ο ηόο ηεο γξίπεο κπνξεί λα πξνζβάιιεη όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ωζηόζν
ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν γηα ζνβαξή λόζεζε θαη εκθάληζε επηπινθώλ
δηαηξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα:
1. Άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ
2. Παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από
ηνπο παξαθάησ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα:
Άζζκα ή άιιεο ρξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο
Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο
Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε εμαηηίαο λνζήκαηνο
ή ζεξαπείαο).
Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ
Γξεπαλνθπηηαξηθή λόζν (θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)
αθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα
Υξόληα λεθξνπάζεηα
4. Νεπξνκπτθά λνζήκαηα
5. Έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θύεζεο
6. Λερστδεο
7. Θειάδνπζεο
8. Άηνκα κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ)>40kg/m
9. Παηδηά πνπ παίξλνπλ αζπηξίλε καθξνρξόληα (π.ρ. λόζνο Kawasaki,
ξεπκαηνεηδήο

αξζξίηηδα

θαη άιια),

γηα

ηνλ

πηζαλό

θίλδπλν

εκθάληζεο ζπλδξόκνπ Reye κεηά από γξίπε
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10. Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά <6 κελώλ ή
θξνληίδνπλ άηνκα κε ππνθείκελν λόζεκα, ηα νπνία δηαηξέρνπλ
απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ από ηε γξίπε
11. Κιεηζηνί

πιεζπζκνί

(πξνζσπηθό

θαη

εζσηεξηθνί

ζπνπδαζηέο

γπκλαζίσλ-ιπθείσλ, ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ
ζρνιείσλ ή ζρνιώλ, ηξόθηκνη θαη πξνζσπηθό ηδξπκάησλ θ.ά.)
12. Δξγαδόκελνη

ζε

ρώξνπο

παξνρήο

ππεξεζηώλ

πγείαο

(ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη ινηπνί εξγαδόκελνη)

Αλ αλήθεηε ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ, ζα
πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο κόιηο εκθαλίζεηε
ζπκπηώκαηα γξίπεο.
Υπάξρνπλ άιινη ηνί ηνπ αλαπλεπζηηθνύ πνπ θπθινθνξνύλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επνρήο ηεο γξίπεο;
Ναη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επνρήο ηεο γξίπεο θπθινθνξνύλ θαη άιινη ηνί
πνπ πξνζβάιινπλ ην αλαπλεπζηηθό θαη πξνθαινύλ παξόκνηα ζπκπηώκαηα
κε απηά ηεο γξίπεο. ε απηνύο ηνπο ηνύο πεξηιακβάλνληαη νη ξηλντνί, πνπ
είλαη ε θύξηα αηηία ηνπ θνηλνύ θξπνινγήκαηνο, θαη ν αλαπλεπζηηθόο
ζπγθπηηαθόο ηόο, πνπ απνηειεί ηελ πην ζπρλή αηηία ζνβαξήο λόζνπ ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ ζηα παηδηά θαη κία από ηηο θύξηεο αηηίεο βαξηάο λόζεζεο ή
θαη ζαλάηνπ ζε ειηθησκέλα άηνκα. Άιινη ηνί πνπ κπνξνύλ επίζεο λα
πξνθαιέζνπλ θιηληθή εηθόλα παξόκνηα κε εθείλε ηεο γξίπεο είλαη νη
αδελντνί θαη νη ηνί ηεο παξαγξίπεο.
Σε ηη δηαθέξεη ε γξίπε από ην θνηλό θξπνιόγεκα;
Σν θνηλό θξπνιόγεκα πξνθαιείηαη από ηνύο δηαθνξεηηθνύο από ηνπο ηνύο
ηεο γξίπεο. Σα ζπκπηώκαηά ηνπ ζπλήζσο είλαη πην ειαθξά, πεξηνξίδνληαη
ζην

αλώηεξν

αλαπλεπζηηθό

(θαηαξξνή,

θηάξληζκα,

πνλόιαηκνο),

δηαξθνύλ ιηγόηεξν, ελώ ζπάληα ζπκβαίλνπλ επηπινθέο.
Αληίζεηα, ε γξίπε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή λόζεζε θαη επηπινθέο
πνπ θακηά θνξά κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθόξεο γηα θάπνηα άηνκα, π.ρ.
άηνκα κε ρξόληα λνζήκαηα.
Πώο κπνξώ λα μερωξίζω αλ έρω γξίπε ή θνηλό θξπνιόγεκα;
Πνιιέο θνξέο έλα ζνβαξό θξπνιόγεκα θαη κηα κέηξηαο βαξύηεηαο γξίπε
κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ θιηληθή εηθόλα.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη "θιαζηθέο" δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ
θνηλνύ θξπνινγήκαηνο θαη ηεο γξίπεο - παξόηη ηα ζπκπηώκαηα απηά δελ
εκθαλίδνληαη πάληα.
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πκπηώκαηα

Ππξεηόο

Κνηλό θξπνιόγεκα

Γξίπε

πάληα ζηνπο ελήιηθεο θαη

πλήζσο πςειόο

ζηα κεγαιύηεξα παηδηά.

ππξεηόο, από 38,5°C

Μπνξεί όκσο λα είλαη

κέρξη θαη 40°C, πνπ

πςειόο (έσο θαη 39⁰ C) ζηα

ζπλήζσο δηαξθεί 3-4

βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά.

εκέξεο.
Απόηνκε έλαξμε. Μπνξεί

Πνλνθέθαινο

πάληα ππάξρεη

Μπτθνί πόλνη

Μέηξηαο βαξύηεηαο

λα είλαη έληνλνο
πλήζσο έληνλνη
πρλά έληνλν. Μπνξεί λα

Αίζζεκα θόπσζεο

Μέηξηαο βαξύηεηαο

δηαξθέζεη δύν ή θαη
πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο
Αηθλίδηα έλαξμε. Μπνξεί

Έληνλε εμάληιεζε

Όρη

Καηαξξνή

πρλά

Μεξηθέο θνξέο

Φηάξληζκα

πρλά

Μεξηθέο θνξέο

Πνλόιαηκνο

πρλά

Μεξηθέο θνξέο

λα είλαη πνιύ έληνλε

Μέηξηαο βαξύηεηαο

Βήραο

πλήζσο έληνλνο βήραο

παξνμπζκηθόο βήραο

Πόηε είλαη γηα ηε ρώξα καο ε επνρή ηεο γξίπεο;
ηελ Διιάδα, ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη από Οθηώβξην έσο θαη
Απξίιην, κε έμαξζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κεηαμύ Ιαλνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ.
Πώο κπνξώ λα μέξσ όηη έρσ πάζεη γξίπε;
Μπνξεί λα έρεηε γξίπε εάλ παξνπζηάζεηε μαθληθά ππξεηό, ζπκπηώκαηα
από ην αλαπλεπζηηθό (θαηαξξνή, βήρα), έληνλνπο κπτθνύο πόλνπο θαη
απηό ζπκβαίλεη ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, θπξίσο από ηνλ Γεθέκβξην έσο
ην Μάξηην. Βέβαηα κπνξεί λα πάζεηε γξίπε νπνηαδήπνηε άιιε επνρή ηνπ
ρξόλνπ, απηό όκσο είλαη ζπάλην.
Πώο γίλεηαη ε δηάγλωζε ηεο γξίπεο;
πλήζσο νη γηαηξνί ζέηνπλ ηε δηάγλσζε κε βάζε ηα ζπκπηώκαηα. Πάλησο
είλαη

δύζθνιν

λα

μερσξίζνπκε

ηε

γξίπε

από

άιιεο

ηώζεηο

ηνπ

αλαπλεπζηηθνύ θαη κόλν κε εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο κπνξεί λα
γίλεη αθξηβήο δηάγλσζε. Οη εμεηάζεηο απηέο είλαη ε απνκόλσζε, ε
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θαιιηέξγεηα ηνπ ηνύ ζηηο ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο ή ν έιεγρνο γηα
αληηζώκαηα θαηά ηνπ ηνύ ζην αίκα.
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη ηέηνηεο
εμεηάζεηο, θαζώο ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ πξόθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ
ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ αζζελνύο.
Τη πξέπεη λα θάλω εάλ αξξωζηήζω;
Η ηήξεζε βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο είλαη έλαο αξθεηά απνηειεζκαηηθόο
ηξόπνο γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη ηνπο γύξσ καο, από
ηελ γξίπε. Γηα ην ιόγν απηό:
Απνθύγεηε ζηελή επαθή κε άιια άηνκα.
Απνθύγεηε λα έξρεζηε ζε επαθή κε άηνκα πνπ είλαη άξξσζηα.
Κξαηήζηε απόζηαζε από ηνπο άιινπο όηαλ είζηε εζείο άξξσζηνη
γηα λα ηνπο πξνθπιάμεηε θαη λα κελ αξξσζηήζνπλ.
Μείλεηε ζην ζπίηη ζαο όηαλ είζηε άξξσζηνη. Όηαλ είζηε άξξσζηνη
απνθύγεηε, εθ΄όζνλ βέβαηα απηό είλαη δπλαηόλ, λα πεγαίλεηε ζηε
δνπιεηά ζαο, ζην ζρνιείν, ζε ζπλαζξνίζεηο νηθνγελεηαθέο ή
θνηλσληθέο, ζε πνιπζύρλαζηα κέξε θαη λα θπθινθνξείηε κε κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα βνεζήζεηε λα κελ
αξξσζηήζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη.
Καιύςηε κε ραξηνκάληηιν ην ζηόκα θαη ηε κύηε ζαο όηαλ βήρεηε ή
θηαξλίδεζηε. Με απηό ηνλ ηξόπν πξνζηαηεύεηε απηνύο πνπ είλαη
γύξσ ζαο θαη κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε πηζαλόηεηα λα αξξσζηήζνπλ
θαη απηνί.
Πιέλεηε ζπρλά ηα ρέξηα ζαο. Σν ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κεηώλεη
ζεκαληηθά

ηελ

δηαζπνξά

ησλ

ηώλ.

Με

απηό

ηνλ

ηξόπν

πξνζηαηεύεηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνπο γύξσ ζαο.
Απνθύγεηε λα πηάλεηε ηα κάηηα ζαο, ηε κύηε ζαο ή ην ζηόκα ζαο.
Οη ηνί ηεο γξίπεο ζπρλά κεηαδίδνληαη όηαλ θάπνηνο αγγίδεη
αληηθείκελα θαη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί θαη ζηε ζπλέρεηα
πηάλεη ηα κάηηα ηνπ, ηε κύηε ή ην ζηόκα ηνπ.
Πώο ζεξαπεύεηαη ε γξίπε;
Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζόηεξεο ηώζεηο, έηζη θαη ε γξίπε ζπλήζσο "ζα
θάλεη ηνλ θύθιν ηεο". Υξεηάδεηαη μεθνύξαζε, πνιιά πγξά, απνθπγή ηνπ
θαπλίζκαηνο, ιήςε αληηππξεηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ππξεηνύ θαη
παπζίπνλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ ησλ κπώλ. Σα αληηβηνηηθά
δελ έρνπλ θακία ζέζε ζηελ ζεξαπεία ηεο γξίπεο, δηόηη ηα αληηβηνηηθά δελ
θαηαπνιεκνύλ ηνπο ηνύο. Με δίλεηε αζπηξίλε ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ηδίσο
όηαλ έρνπλ ππξεηό, αλ δελ ζπκβνπιεπζείηε πξώηα γηαηξό. ηα άηνκα
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απηήο ηεο ειηθίαο πνπ έρνπλ αξξσζηήζεη κε γξίπε, ε αζπηξίλε κπνξεί,
ζπάληα, λα πξνθαιέζεη έλα ζνβαξό λόζεκα πνπ ιέγεηαη ζύλδξνκν Reye.
Υπάξρνπλ θάξκαθα γηα ηελ γξίπε;
Τπάξρνπλ δύν θύξηεο θαηεγνξίεο αληητηθώλ θαξκάθσλ.
Οη αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο (κηαο βαζηθήο πξσηεΐλεο ηνπ ηνύ
ηεο γξίπεο), θπξίσο ε δαλακηβίξε θαη ε νζειηακηβίξε, πνπ είλαη
δξαζηηθνί έλαληη θαη ησλ δύν ηύπσλ ηνύ γξίπεο Α θαη Β.
Σα παιαηόηεξα θάξκαθα, ακαληαδίλε θαη ξηκαληαδίλε, πνπ είλαη όκσο
δξαζηηθά έλαληη κόλν ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο ηύπνπ Α. Πνιιά ζηειέρε ηνύ
γξίπεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνύ γξίπεο Α(Η1Ν1)pdm09, έρνπλ
αλαπηύμεη αληνρή ζε απηά ηα δύν θάξκαθα. Γηα απηό ην ιόγν, ε
ακαληαδίλε

θαη

ε

ξηκαληαδίλε

δε

ρξεζηκνπνηνύληαη,

εθηόο

επηιεγκέλσλ πεξηπηώζεσλ, νύηε γηα ηελ πξνθύιαμε νύηε γηα ηε
ζεξαπεία ηεο γξίπεο.
Πώο ρνξεγνύληαη ηα θάξκαθα απηά;
Σα θάξκαθα απηά ρνξεγνύληαη από ηνπ ζηόκαηνο, εθηόο από ηελ
δαλακηβίξε, ε νπνία είλαη εηζπλεόκελν θάξκαθν θαη ρνξεγείηαη ππό ηελ
κνξθή εηζπλνώλ, κε εηδηθή ζπζθεπή.
Πνηα αθξηβώο δξάζε έρνπλ ηα αληηϊηθά θάξκαθα ελαληίνλ ηεο γξίπεο;
Σόζν ε δαλακηβίξε όζν θαη ε νζειηακηβίξε κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ηε
δηάξθεηα

ηεο

αλεπίπιεθηεο

γξίπεο

θαηά

πεξίπνπ

κία

εκέξα,

εάλ

ρνξεγεζνύλ εγθαίξσο, δειαδή κέζα ζηηο δύν πξώηεο εκέξεο από ηελ
έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Μπνξνύλ επίζεο λα πξνιάβνπλ ζνβαξέο
επηπινθέο ηεο γξίπεο, όπσο ηελ πλεπκνλία. Γηα αζζελείο πςεινύ
θηλδύλνπ, ε ζεξαπεία κε αληητηθά κπνξεί λα απνηξέςεη βαξύηεξε λόζεζε
θαη αλάγθε γηα λνζειεία.
Οη πεξηζζόηεξνη πάλησο αζζελείο κε ήπηα ζπκπηώκαηα βειηηώλνληαη κέζα
ζε 3-4 εκέξεο θαη δε ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ αληητηθά θάξκαθα. Ο γηαηξόο
κπνξεί λα ρνξεγήζεη αληητηθά ζε αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινύ
θηλδύλνπ ή πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ζπκπηώκαηα.
Έρεη αλαθεξζεί αληνρή ζηα αληητηθά θάξκαθα;
Ναη. Πνιιά ζηειέρε ηνύ γξίπεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνύ γξίπεο
Α(Η1Ν1)2009,

έρνπλ

αλαπηύμεη

αληνρή

ζηελ

ακαληαδίλε

θαη

ξηκαληαδίλε. Αληνρή ζπαλίσο αλαθέξεηαη θαη γηα ηνπο αλαζηνιείο
λεπξακηληδάζεο όπσο ε νζειηακηβίξε. Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην ηα
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιηήρηζης & Παρέμβαζης
Γραθείο Νοζημάηων ποσ Μεηαδίδονηαι μέζω ηοσ Αναπνεσζηικού

Σελίδα 7

θάξκαθα απηά λα ιακβάλνληαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
Υπάξρνπλ αληελδείμεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηωλ αληηϊηθώλ θαξκάθωλ;
Η δαλακηβίξε θαιό είλαη λα απνθεύγεηαη ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό
παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η ρνξήγεζε ακαληαδίλεο ζε
εγθύνπο αληελδείθλπηαη. Σν θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή
ζε αιθννιηθνύο θαη ζε άηνκα κε ςπρηαηξηθό ηζηνξηθό ή ηζηνξηθό
επηιεπηηθώλ θξίζεσλ.
Υπάξρνπλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ αληητηθώλ θαξκάθσλ;
Σα θάξκαθα απηά, όπσο όια ηα θάξκαθα, έρνπλ παξελέξγεηεο, νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη απαξαίηεην λα
ιακβάλνληαη κε ζπληαγή γηαηξνύ θαη ππό πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε.
Πώο κπνξώ λα πξνζηαηεπζώ από ηε γξίπε;
Μέρξη ζήκεξα, ν θύξηνο ηξόπνο γηα λα πξνζηαηεπζεί θαλείο από ηε γξίπε
είλαη

ν

έγθαηξνο

εκβνιηαζκόο.

Καλέλα

θάξκαθν

δελ

κπνξεί

λα

ππνθαηαζηήζεη ηνλ αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό, πνπ είλαη ην θύξην κέηξν
πξόιεςεο γηα ηελ γξίπε.
Εάλ έρω λνζήζεη από γξίπε πέξπζη, ζα έρω αλνζία ηε θεηηλή ρξνληά;
Η κόιπλζε από έλαλ ηό γξίπεο κία ρξνληά, πξνζθέξεη ζην άηνκν θάπνηνπ
βαζκνύ αλνζία ζε παξόκνηα ζηειέρε ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο γηα έλα ή
πεξηζζόηεξα έηε.
Ο βαζκόο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ θάζε
αηόκνπ. Νέα, πγηή άηνκα, κε θπζηνινγηθό αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα,
πξνζηαηεύνληαη ζε πςειόηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε άηνκα κε πην
εμαζζελεκέλν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε
όηη ν ηόο ηεο γξίπεο “αιιάδεη” ηόζν ζπρλά πνπ ηα αληηζώκαηα πνπ
παξάγνληαη έλαληη ελόο ζηειέρνπο γξίπεο κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν
απνηειεζκαηηθά έλαληη άιισλ ζηειερώλ. Δπηπιένλ, δελ επηθξαηεί θάζε
ρξόλν ην ίδην ζηέιερνο γξίπεο.
Πνηα άηνκα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη;
Αλάινγα κε ηα επηδεκηνινγηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζώο
θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο, ε θάζε ρώξα νξίδεη
ηηο θαηεγνξίεο ησλ αηόκσλ πνπ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαινύκελεο «νκάδεο
πςεινύ θηλδύλνπ θαη ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θάζε ρξόλν.
ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΑΓΑ 7Θ7Θ465ΦΤΟΑ9Π, 26/10/2015) κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ Δπνρηθή Γξίπε 2015-2016 Αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο», νη νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηε ρώξα καο,
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πνπ ζα πξέπεη λα εκβνιηαζηνύλ κε ην ηξέρνλ εκβόιην γηα ηελ πεξίνδν
γξίπεο 2014-2015, είλαη νη εμήο:
1. Άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ.
2. Παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από
ηνπο παξαθάησ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα:
Άζζκα ή άιιεο ρξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο
Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο
Αλνζνθαηαζηνιή

(θιεξνλνκηθή

ή

επίθηεηε

εμαηηίαο

λνζήκαηνο ή ζεξαπείαο).
Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ
Γξεπαλνθπηηαξηθή λόζν (θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο)
αθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα
Υξόληα λεθξνπάζεηα
3. Νεπξνκπτθά λνζήκαηα
4. Έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θύεζεο
5. Λερστδεο
6. Θειάδνπζεο
7. Άηνκα κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (BMI)>40 kg/m2
8. Παηδηά πνπ ιακβάλνπλ καθξνρξόληα αζπηξίλε (π.ρ. παηδηά κε λόζν
Kawasaki, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θ.ά.), γηα ηνλ πηζαλό θίλδπλν
εκθάληζεο ζπλδξόκνπ Reye κεηά από γξίπε
9. Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά <6 κελώλ ή
θξνληίδνπλ άηνκα κε ππνθείκελν λόζεκα, ηα νπνία δηαηξέρνπλ
απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ από ηε γξίπε
10.

Οη θιεηζηνί πιεζπζκνί (πξνζσπηθό

θαη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο

γπκλαζίσλ-ιπθείσλ, ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ
ζρνιείσλ ή ζρνιώλ, ηξόθηκνη θαη πξνζσπηθό ηδξπκάησλ θ.ά.)
11. Δξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (ηαηξνλνζειεπηηθό
πξνζσπηθό θαη ινηπνί εξγαδόκελνη).
Πόηε πξέπεη λα γίλεηαη ν εκβνιηαζκόο;
Ο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ρξόλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ.

Υξεηάδνληαη

πεξίπνπ

εκβνιηαζκό

νξγαληζκόο

λα

ώζηε

ν

2

εβδνκάδεο

δεκηνπξγήζεη

από

ηνλ

πξνζηαηεπηηθά

αληηζώκαηα γηα ηε γξίπε. Παξόιν πνπ ν θαιύηεξνο ρξόλνο γηα
εκβνιηαζκό είλαη ε πεξίνδνο Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ, κπνξεί θάπνηνο λα
εκβνιηαζηεί θαη αξγόηεξα, εάλ αλήθεη ζηηο εππαζείο νκάδεο θαη γηα θάπνην
ιόγν δελ εκβνιηάζηεθε έγθαηξα.
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Πξέπεη λα γίλεηαη επαλαιεπηηθή δόζε εκβνιίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα
κηαο πεξηόδνπ;
Όρη. ηνπο ελήιηθεο αξθεί λα γίλεηαη κόλν κία δόζε εκβνιίνπ θάζε
ρξόλν. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη επαλαιεπηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ γξίπεο
δελ πξνζθέξεη ζηελ βειηίσζε ηεο αλνζίαο. ηα παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο
ησλ 9 εηώλ πνπ εκβνιηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαηά ηεο γξίπεο, πξέπεη
λα γίλνληαη δύν δόζεηο εκβνιίνπ, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα ε
κία από ηελ άιιε.
Μπνξεί ην εκβόιην λα πξνθαιέζεη γξίπε;
Όρη. Σν εκβόιην πεξηέρεη λεθξνύο ηνύο γξίπεο ή ηκήκαηα ηνπ ηνύ θαη γηα
ηνλ ιόγν απηό δελ πξνθαιεί λόζν.
Πόζν απνηειεζκαηηθό είλαη ην εκβόιην ηεο γξίπεο;
Όηαλ νη ηνί ηεο γξίπεο πνπ πεξηιακβάλεη ην εκβόιην είλαη παξόκνηνη κε
ηνπο ηνύο πνπ θπθινθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, είλαη πνιύ
απνηειεζκαηηθό.

Από

κειέηεο

πνπ

έρνπλ

γίλεη,

έρεη

δεηρζεί

όηη

πξνζηαηεύεηαη από ηε λόζν ην 70–90% ησλ αηόκσλ πνπ εκβνιηάδνληαη.
ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζε απηνύο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξά ρξόληα
λνζήκαηα ην εκβόιην ζπρλά είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό, αιιά αθόκε
θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο κεηώλεη ηηο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν θαη
ηνπο ζαλάηνπο από επηπινθέο.
Γηαηί πξέπεη λα θάλσ εκβόιην θάζε ρξόλν;
Οη ηνί ηεο γξίπεο αιιάδνπλ ζπλερώο. Γεληθά, ζε θάζε πεξίνδν γξίπεο
θπθινθνξνύλ ζηειέρε ηνπ ηνύ πνπ έρνπλ κηθξέο δηαθνξέο από απηά ηεο
πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. Γηα ην ιόγν απηό ε ζύλζεζε ηνπ εκβνιίνπ
αιιάδεη θάζε ρξόλν. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζύλζεζε ηνπ
εκβνιίνπ είλαη ε ίδηα κε απηή ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, ν εκβνιηαζκόο
πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη γηαηί ε αλνζία πνπ αθήλεη ην εκβόιην
εμαζζελεί κεηά από 6 κήλεο πεξίπνπ, επνκέλσο δελ ππάξρεη πξνζηαζία
ελαληίνλ ηεο γξίπεο ηελ επόκελε πεξίνδν.
Πώο θαζνξίδεηαη ε ζύζηαζε ηνπ εκβνιίνπ θάζε ρξόλν;
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηειέρε
ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο πνπ θπθινθνξνύλ θάζε ρξόλν ζε όινλ ηνλ θόζκν,
κέζσ εηδηθνύ δηθηύνπ εξγαζηεξίσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη (πάλσ από 110
εξγαζηήξηα ζε πεξηζζόηεξεο από 80 ρώξεο). Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπιιέγνληαη από ην δίθηπν, ην Φεβξνπάξην θάζε ρξόλνπ (γηα ην
βόξεην εκηζθαίξην) ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζπζηήλεη πξνο ηηο
θαξκαθνβηνκεραλίεο ηε ζύλζεζε ηνπ εκβνιίνπ ηεο επόκελεο ρξνληάο.
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Γλσξίδνπκε ηη γίλεηαη κε ηε γξίπε ζηελ Ειιάδα θάζε ρξόλν;
Η δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο παξαθνινπζείηαη κέζα από ηα ζπζηήκαηα
επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε ρώξα καο:
ύζηεκα Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο - Γίθηπν Ιδησηώλ Ιαηξώλ
ύζηεκα Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο - Γίθηπν Μνλάδσλ ΠΔΓΤ (πξώελ Δ.Ο.Π.Τ.Τ)
ύζηεκα Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο - Γίθηπν Κέληξσλ Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ
ύζηεκα Τπνρξεσηηθήο Γήισζεο Ννζεκάησλ
Δξγαζηεξηαθή

Δπηηήξεζε

κέζσ

ησλ

Δζληθώλ

Δξγαζηεξίσλ

Αλαθνξάο Γξίπεο Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Διιάδαο
ύζηεκα

Δπηδεκηνινγηθήο

Δπηηήξεζεο

νβαξώλ

Πεξηζηαηηθώλ

Γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο
Μέζσ ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ παξαθνινπζείηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο
γξίπεο

θαη ηαπηνπνηνύληαη νη ππόηππνη ηνπ

ηνύ

ηεο

γξίπεο

πνπ

θπθινθνξνύλ θάζε πεξίνδν γξίπεο ζηε ρώξα καο.
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