
ΓΡΙΠΗ A (H1N1)ΓΡΙΠΗ A (H1N1)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
ΓΡΙΠΗΣΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

• 412 π.Χ. – Αναφέρεται για πρώτη φορά από τον 
ΙπποκράτηΙπποκράτη

• 1580 – Περιγράφεται η πρώτη πανδημία
• 1580 - 1900 – περιγράφονται 28 Πανδημίες
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Προηγούμενες Πανδημίες Προηγούμενες Πανδημίες 
ΓρίπηςΓρίπης19181918

““Ισπανική ΓρίπηΙσπανική Γρίπη””
Η1Ν1Η1Ν1

19681968
Η3Ν2Η3Ν2Η1Ν1Η1Ν1

4040--50 50 εκατομμύρια εκατομμύρια 

Η3Ν2Η3Ν2
““ Γρίπη του ΗΓρίπη του Ηongong Kong ” Kong ” 

46.00046.000 θάνατοιθάνατοι
θάνατοιθάνατοι

46.00046.000 θάνατοιθάνατοι

1957195719571957
““Ασιατική ΓρίπηΑσιατική Γρίπη”” 19971997

“H K ”“H K ”Η2Ν2Η2Ν2
98 00098 000 θάνατοιθάνατοι

“Hong Kong”“Hong Kong”

Πρώτο Πρώτο H5H5N1 N1 
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98.00098.000 θάνατοιθάνατοι ρρ
((θάνατοιθάνατοι 6/18)6/18)



ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΙΑ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ 
ΓΡΙΠΗΣ;

 • Νέοι τύποι ιού.
• Ανοσία στον τύπο αυτόΑνοσία στον τύπο αυτό.
• Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
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‐Ένας νέος τύπος ιού που θα έχει τη Ένας νέος τύπος ιού που θα έχει τη 
δυνατότητα να προκαλέσει πανδημία 
γρίπης  μπορεί να προέλθει από το γρίπης, μπορεί να προέλθει από το 
συνδυασμό του ανθρώπινου ιού της 
ί  ’ ό  ί   ώ  γρίπης μ’ αυτό της γρίπης των πτηνών η 

και άλλων ζωών
-Η από μετάλλαξη του ίδιου του ιού

12/9/2009 5



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
«ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΓΡΙΠΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ;ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ;
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ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΓΡΙΠΗ ΓΡΙΠΗ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
• Παρουσιάστηκαν τρεις • Παρουσιάζεται κάθε 

χρόνο συνήθως κατά 
τους χειμερινούς μήνες

• Παρουσιάστηκαν τρεις 
πανδημίες γρίπης κατά τον 
τελευταίο αιώνα.   Μπορεί 
να συμβεί οποιαδήποτε τους χειμερινούς μήνες να συμβεί οποιαδήποτε 
εποχή του χρόνου

• Επηρεάζει περίπου μέχρι • Μπορεί να επηρεάσει 
περίπου το 25% του ηρ ζ ρ μ χρ

και το 10% του 
πληθυσμού

περίπου το 25% του 
πληθυσμού

• Στον περισσότερο κόσμο 
• Μπορεί να προκαλέσει 

πολύ σοβαρά συμπτώματα • Στον περισσότερο κόσμο 
μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα τα οποία δεν 

πολύ σοβαρά συμπτώματα 
σε όλες τις ομάδες 
πληθυσμού.

7

απειλούν τη ζωή.
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ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΓΡΙΠΗ
• Άτομα που ανήκουν στις 

ΓΡΙΠΗ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
• Άτομα κάθε ηλικίας • Άτομα που ανήκουν στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου (πολύ 
μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, 
ά   ό  θέ ) 

Άτομα κάθε ηλικίας 
διατρέχουν κίνδυνο να 
ασθενήσουν σοβαρά.

άτομα με χρόνιες ασθένειες) 
θα  ασθενήσουν σοβαρά από 
την εποχιακή γρίπη.

• Γίνεται προληπτικός ετήσιος 
εμβολιασμός κατά της 

ή  ί   ά  
• Το εμβόλιο της Γρίπης Α 

(Η1Ν1) όταν ολοκληρωθεί και μβ μ ς ς
εποχιακής γρίπης στα άτομα 
των ομάδων υψηλού κινδύνου.

(Η Ν ) ηρ
εφόσον υπάρχουν επαρκείς 
ποσότητες θα στοχεύει στον 
εμβολιασμό  ολόκληρου του 
πληθυσμού με προτεραιότητα πληθυσμού με προτεραιότητα 
τις ομάδες υψηλού κινδύνου 
και τους λειτουργούς υγείας.

• Υπάρχουν αντιιικά φάρμακα τα 
οποία χορηγούνται σε ειδικές 
ομάδες ατόμων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο  

• Τα αντιιικά φάρμακα 
χορηγούνται σε συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού και ανάλογα 
με τα δεδομένα της πανδημίαςσε κίνδυνο. με τα δεδομένα της πανδημίας.
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Τύποι Ιών ΓρίπηςΤύποι Ιών Γρίπης

Γρίπη Τύπος Ξενιστής Κλινική εικόνα

Α Άνθρωπος, πουλιά, 
χοίροι, άλογα

∆υνατόν να προκαλέσουν 
σοβαρή νόσο
Προκαλούν επιδημίες και Προκαλούν επιδημίες και 
πανδημίες
Αλλάζουν πολύ γρήγορα

Β Μό  ά θ Σ ήθ  λ ύ  λ ό  Β Μόνο άνθρωπος Συνήθως προκαλούν λιγότερο 
σοβαρή νόσο
Προκαλούν επιδημίες

C Μόνο άνθρωπος Συνήθως ελαφρά ή 
ασυμπτωματική νόσος
Ελάχιστη επίπτωση στη ∆ημόσια 
Υ ίΥγεία
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Ιός της ΓρίπηςΙός της Γρίπης

Neuraminidase

HemagglutininHemagglutinin

RNA

M2 protein
(only on type A)
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The Two Mechanisms whereby Pandemic Influenza Originates

Belshe, R. B. N Engl J Med 2005;353:2209-2211
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History of Reassortment Events in the Evolution of the 2009 Influenza A (H1N1) Virus
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Trifonov V et al. N Engl J Med 2009;361:115-119



H1N1H1N1

• IOΣ ΤΥΠΟΥ Α δεν είναι υψηλής παθογένειαςIOΣ ΤΥΠΟΥ Α δεν είναι υψηλής παθογένειας

Μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένες • Μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένες 
επιφάνειες από σταγονίδια και ακολούθως με 
ενοφθαλμισμό στους βλεννογόνουςενοφθαλμισμό στους βλεννογόνους

• Εναπόθεση αερολυμάτων(από σταγονίδια) του 
ιού στους πνεύμονες

• ∆εν μεταδίδεται με βρώση κρέατος
12/9/2009 13
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Εκδηλώσεις στον άνθρωποΕκδηλώσεις στον άνθρωπο

    1     • Χρόνος επώασης  από 1 μέχρι και 7 μέρες 
δυνατόν και περισσότερες

• Περίοδος μεταδοτικότητας 1 μέρα προ της 
εκδήλωσης συμπτωμάτων και 7 μέρες μετά

• Συμπτώματα τα της κοινής γρίπης με έντονη 
ρινόρροια και σε 25% διαρροϊκές κενώσεις και ρινόρροια και σε 25% διαρροϊκές κενώσεις και 
εμετοί
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Μέχρι σήμεραΜέχρι σήμερα…

• Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πότε ακριβώς θα• Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πότε ακριβώς θα 
επηρεαστούν από το πρώτο κύμα οι χώρες της Ε.Ε.

• Παρόλο που μέχρι στιγμής εκδηλώνεται όπως η εποχιακή ρ μ χρ γμής η ς η χ ή
γρίπη όσον αφορά την ηπιότητα εν τούτοις αναμένεται 
από το Φθινόπωρο
– Ταυτόχρονη εμφάνιση μεγάλου αριθμού περιστατικώνΤαυτόχρονη εμφάνιση μεγάλου αριθμού περιστατικών
– Τα περιστατικά σε ηλικιωμένους να είναι μεν συγκριτικά 

λιγότερα αλλά η βαρύτητα και οι θάνατοι περισσότεροι από 
κάθε άλλη ηλικιακή ομάδακάθε άλλη ηλικιακή ομάδα.

– Περισσότερα περιστατικά να εκδηλωθούν σε παιδιά και 
νεαρούς
Η ό ί β ά ά β β έ ό– Η νόσος να είναι πιο βαριά σε άτομα με βεβαρημένο ιστορικό, 
<2 χρόνων και εγκύους

2012/9/2009



21



22



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ

• ∆εκέμβριο 2004
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης Στρατηγικού 

Σχεδίου ∆ράσης 
• ∆εκέμβριο 2004/ Σεπτέμβριο 2005
Ανάπτυξη Σχεδίου ∆ράσης
• Αύγουστος 2006
Γρίπη των πτηνών
• 2008-14 Απριλίου 2009
Εμπλοκή Υπουργείων/ Υπηρεσιών πέραν του τομέα της 

υγείας-Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο
• Συνεχής αναθεώρηση Living document
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Εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για 
πιθανή πανδημία γρίπηςπιθανή πανδημία γρίπης

Στόχοι
1. Επιδημιολογική επιτήρηση της Γρίπης 

2 Προγραμματισμός και διάγνωση για αντιμετώπιση 2. Προγραμματισμός και διάγνωση για αντιμετώπιση 
περιστατικών Γρίπης

3. Πρόληψη μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα 

4. Προγραμματισμός και ετοιμότητα της ∆ιεύθυνσης των 4. Προγραμματισμός και ετοιμότητα της ∆ιεύθυνσης των 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας 

5. Επικοινωνία 
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ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ

Αύξηση και ενίσχυση της ετοιμότητας για 
ώ  Ε δ ί   Π δ ί  Γ ί  αντιμετώπιση Επιδημίας και Πανδημίας Γρίπης, 

ώστε να ελαττωθεί ο αριθμός και η βαρύτητα 
των νοσούντων καθώς και ο αριθμός των 

θανάτων  τόσο από τις ετήσιες επιδημίες γρίπης θανάτων, τόσο από τις ετήσιες επιδημίες γρίπης 
όσο και σε περίπτωση πανδημίας. 
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Εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για 
πιθανή πανδημία γρίπηςπιθανή πανδημία γρίπης

Στόχοι
1. Επιδημιολογική επιτήρηση της Γρίπης 

2 Προγραμματισμός και διάγνωση για αντιμετώπιση 2. Προγραμματισμός και διάγνωση για αντιμετώπιση 
περιστατικών Γρίπης

3. Πρόληψη μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα 

4. Προγραμματισμός και ετοιμότητα της ∆ιεύθυνσης των 4. Προγραμματισμός και ετοιμότητα της ∆ιεύθυνσης των 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας 

5. Επικοινωνία 
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Στόχοι της πρόληψης μετάδοσης της γρίπης στην 
όκοινότητα

• Καθυστέρηση και επιπέδωση της επιδημιολογικής καμπύλης
• Ελάττωση της επίπτωσης της ασθένειας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας • Ελάττωση της επίπτωσης της ασθένειας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας 

και στις άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες με τον περιορισμό των απουσιών από 
την εργασία

• Ελάττωση του συνολικού αριθμού των ασθενών
• Να κερδίσουμε χρόνο...

No intervention

Daily
cases

With interventions

Da s since fi st case
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Days since first case

Animated slide: Press space barBased on an original graph developed by the US CDC, Atlanta



Πρόληψη μετάδοσης της νόσου Πρόληψη μετάδοσης της νόσου 
στην κοινότητα

Α. Εθελοντική απομόνωση στο σπίτι 
Β. Πιθανότητα ελάττωσης της κοινωνικής 

επαφής (απαγόρευση συγκεντρώσεων, 
κλείσιμο σχολείων)

Γ. Μη φαρμακευτικά προσωπικά μέτραη φ ρμ ρ μ ρ
∆. Χρήση εμβολίων
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Α. Εθελοντικός περιορισμός 
συμπτωματικών ατόμων στο σπίτι

• Μετάδοση πιο εύκολα • Μετάδοση πιο εύκολα 
όταν είναι στην οξεία 
ά   λ ί ξφάση της λοίμωξης

• Συστήνεταιή
Περίοδος 
μεταδοτικότητας 1 μέρα 
προ της εκδήλωσης προ της εκδήλωσης 
συμπτωμάτων και 7 
μέρες μετά
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Β. Ελάττωση της κοινωνικής επαφής

Κ ί  ί  • Κλείσιμο σχολείων 
Proactive: Κλείσιμο των σχολείων πριν ακόμα 

ί ή άδ   ό   λ ό παρουσιαστεί σημαντική μετάδοση της νόσου στο σχολικό 
χώρο. ∆ΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ

Reactive: Κλείσιμο ενός σχολείου όταν ένας μεγάλος Reactive: Κλείσιμο ενός σχολείου όταν ένας μεγάλος 
αριθμός περιστατικών παρουσιαστεί στους μαθητές ή 
στο προσωπικό ∆ΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ρ ∆ΕΝ Υ ΗΝΕ . Μ Ε Ν
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Περιορισμός των συγκεντρώσεων
∆ΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
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Γ. Μη φαρμακευτικά προσωπικά μέτρα
Συστηματικό πλύσιμο των χεριών

• Ελαττώνει τη μετάδοση του ιού με τα χέρια
• Συστήνεται έντονα
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Γ. Μη φαρμακευτικά προσωπικά μέτρα
Σωστή χρήση και απόρριψη χαρτομάντιλων 

• Ελαττώνει τη μετάδοση του Ελαττώνει τη μετάδοση του 
ιού με τα χέρια λόγω καλής 
υγιεινήςυγιεινής

• Συστήνεται 
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Γ. Μη φαρμακευτικά προσωπικά μέτρα

Γ κά: Ελαττώ  μ τάδ η μ  

Χρήση μασκών 

• Γενικά: Ελαττώνει μετάδοση με 
σταγονίδια από άνθρωπο σε 
άνθρωπο στη δουλειά  στο άνθρωπο στη δουλειά, στο 
λεωφορείο κ.λ.π. Η χρήση τους 
δεν συστήνεται αλλά δεν συστήνεται αλλά 
επιτρέπεται

• Σε ασθενείς : Ελαττώνει Σε ασθενείς : Ελαττώνει 
μετάδοση 
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∆  Χρήση εμβολίων∆. Χρήση εμβολίων

Ε  Ε  • Εμβόλιο Εποχιακής 
Γρίπηςρ ης

Ε βόλ  Γ ί  Α • Εμβόλιο Γρίπης Α 
(Η1Ν1)

Εμβόλ ο • Εμβόλιο 
Πνευμονιόκοκκου
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Πολιτική διαχείρισης περιστατικώνΠολιτική διαχείρισης περιστατικών

’ Π    θΑ’ Φάση:Περιορισμός επέκτασης της ασθένειας
Β΄Φάση:Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων πανδημίας
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Α΄Φάση
Περιορισμός επέκτασης της ασθένειαςΠεριορισμός επέκτασης της ασθένειας

(μέχρι 16/7/2009)
Ε     • Εργαστηριακή διάγνωση όλων των περιστατικών

(Real Time PCR)

• Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και 
εθελοντικός περιορισμός στο σπίτι

• Εντοπισμός ατόμων που έχουν έλθει σε στενή 
ή  ή ύ ξεπαφή και φαρμακευτική προφύλαξη
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Β΄Φάση
Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων πανδημίαςΕλαχιστοποίηση επιπτώσεων πανδημίας

(από 16/7/2009)

 Ε ή ξέ  (RT PCR)Α. Εργαστηριακή εξέταση (RT PCR)
Πραγματοποιείται μόνο σε:
Α. Περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν σοβαρή κλινική 
εικόνα

B  Π ά  ί  ή   άδ  λ ύ B. Περιστατικά τα οποία ανήκουν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου

Γ  Για σκοπούς ∆ημόσιας Υγείας (Λειτουργοί Υγείας  Γ. Για σκοπούς ∆ημόσιας Υγείας (Λειτουργοί Υγείας, 
πρώτα περιστατικά σε στρατώνες, σε κατασκήνωση 
κ.λ.π.) κ.λ.π.) 
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Β΄Φάση
Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων πανδημίας

Β  Χ ή  ή θ ί

χ μ ς
(από 16/7/2009)

Β. Χορήγηση αντιιικής θεραπείας
Αντιιική θεραπεία χορηγείται για πέντε ημέρες μόνο στα 
ε ιβεβαιωμένα/ ιθανά εριστατικά τα οποία επιβεβαιωμένα/ πιθανά περιστατικά τα οποία 
– Παρουσιάζουν σοβαρή κλινική εικόνα
Α ή   άδ  ψηλ ύ δύ  ήδη – Ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που ήδη 
έχουν καθοριστεί 
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Διαχείριση κρουσμάτων γρίπης Α ς
(Η1Ν1) στους χώρους εργασίας
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Το άτομο το οποίο παρουσιάζει τα 
συμπτώματα

• θα πρέπει να αποχωρήσει και να• θα πρέπει να αποχωρήσει και να 
αξιολογηθεί από ιατρικό λειτουργό του 
Δ ό ή Ιδ ύ έΔημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα.

• Κατ’ οίκον εθελοντικός περιορισμός 7 
ημερώνημερών



Άτομα από το εργασιακό περιβάλλον τα 
οποία έχουν έλθει σε στενή επαφή με τονοποία έχουν έλθει σε στενή επαφή με τον 

ασθενή

• Θα πρέπει να παρακολουθούν την υγεία τους για 
περίοδο μέχρι επτά ημερών από την τελευταία ημέρα 
που είχαν έλθει σε επαφή με το περιστατικό.

• Στην περίπτωση που στο χώρο εργασίας υπάρχουν 
έγκυοι ή άτομα που είναι γονείς νηπίων ή παιδιών γ ή μ γ ς η ή
μικρής ηλικίας δεν ακολουθείται οποιαδήποτε 
διαφοροποιημένη τακτικήφ ρ ημ η ή

• Τήρηση από όλους των κανόνων ατομικής υγιεινής
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