ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2013-2014

Σελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014, ην επηδεκηθό θύκα ηεο γξίπεο μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα 52/2013 (25-29
Γεθεκβξίνπ 2013) θαη παξνπζίαζε πξννδεπηηθή αύμεζε κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 9/2014 (24 Φεβξνπαξίνπ-2
Μαξηίνπ 2014) νπόηε θαη θνξπθώζεθε. ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε πξννδεπηηθή πηώζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 16/2014 (14-20 Απξηιίνπ 2014), νπόηε θπκάλζεθε πιένλ ζε «εθηόο επνρήο γξίπεο» κέρξη
θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12-18 Μαΐνπ 2014) (Γηάγξακκα 1).
Σν ζηέιερνο γξίπεο πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν γξίπεο 2013-2014 ήηαλ ν ηόο γξίπεο ηύπνπ
Α(Η1Ν1)pdm09, ζε πνζνζηό 79,4% θαη αθνινύζεζε ν ηόο ηύπνπ Α(Η3Ν2) κε πνζνζηό 20,6%. Ο ηόο ηύπνπ B
θπθινθόξεζε ζε πνιύ ρακειό πνζνζηό (Γηάγξακκα 2).
πλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014, θαηαγξάθεθαλ ηξηαθόζηα ηξηάληα νθηώ (338) ζνβαξά πεξηζηαηηθά
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Σα ηξηαθόζηα ηξηάληα (330) από απηά ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα
Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ), ελώ ηα νθηώ (8) δελ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ. Σα θξνύζκαηα πνπ λνζειεύηεθαλ ζε
Μ.Δ.Θ ήηαλ 193 άλδξεο θαη 137 γπλαίθεο, κε εύξνο ειηθηώλ από 0 έσο 88 έηε, κέζε ειηθία 56,5 έηε θαη δηάκεζε 60
έηε.81 άλδξεο θαη 46 γπλαίθεο. Σα 254 (77%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαλ ζηνλ ηό Α(Η1Ν1)pdm09, ηα 50
(15,1%) ζηνλ ηό ηύπνπ Α(Η3Ν2), ηα 20 (6,1%) ζε ηό ηύπνπ Α πνπ δελ ππνηππνπνηήζεθε πεξαηηέξσ, από 1 (0,3%)
θξνύζκα απνκνλώζεθαλ δύν ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α (Η1Ν1)pdm09 θαη B, ελώ από 5 (1,5%)
θξνύζκαηα απνκνλώζεθε ηόο γξίπεο ηύπνπ Β (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5) .
πλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014, θαηαγξάθεθαλ εθαηόλ ζαξάληα πέληε (145) ζάλαηνη από
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, εθ ησλ νπνίσλ νη 137 αθνξνύζαλ ζε θξνύζκαηα πνπ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ
θαη νη 8 ζε θξνύζκαηα πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ. Δπξόθεηην γηα 88 άλδξεο θαη 57 γπλαίθεο, κε εύξνο
ειηθηώλ από 2 έσο 88 έηε, κέζε ειηθία 60,4 έηε θαη δηάκεζε 63 έηε (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6).
πγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν γξίπεο 2012-2013, θαηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014: α) ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε
ηξείο (3) εβδνκάδεο λσξίηεξα θαη σο εθ ηνύηνπ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν θαηά ηξεηο (3) εβδνκάδεο, β) ε κέγηζηε
δξαζηεξηόηεηα (peak) ηνπ επηδεκηθνύ θύκαηνο θαηαγξάθεθε ηελ εβδνκάδα 9/2014, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν γξίπεο
2012-2013 δελ θαηαγξάθεθε θνξύθσζε ηνπ επηδεκηθνύ θύκαηνο, γ) επηθξάηεζε ην ζηέιερνο Α(Η1Ν1)pdm09 ηνπ
ηνύ ηεο γξίπεο, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2013 επηθξάηεζε ην ζηέιερνο Α(Η3Ν2), δ) ηα ζνβαξά θξνύζκαηα
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα, ελώ θαη νη ζάλαηνη από
γξίπε ζε θξνύζκαηα κε ή ρσξίο λνζειεία ζε Μ,.Δ.Θ ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλνη.
πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο γξίπεο, θαζώο επίζεο ηελ
δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζνβαξώλ θξνπζκάησλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο θαη ησλ ζαλάησλ από
γξίπε κε ή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ, ε πεξίνδνο γξίπεο 2013-2014 πξνζνκνίαδε κε ηελ πεξίνδν γξίπεο 20102011, όπνπ θαη πάιη είρε επηθξαηήζεη ην ζηέιερνο Α(Η1Ν1)pdm09.
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Διζαγφγή
Η γξίπε επηηεξείηαη από ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ηόζν θιηληθά όζν
θαη εξγαζηεξηαθά.
Η θιηληθή επηηήξεζε γίλεηαη κέζσ:
1) ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (αθνξά ηελ εβδνκαδηαία ζπιινγή
δεδνκέλσλ γηα ηα θξνύζκαηα «γξηπώδνπο ζπλδξνκήο» ζηελ θνηλόηεηα)
2) ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο, γηα ηελ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε (δειώλεηαη κε ην εηδηθό
δειηίν - ΤΓ7).
3) ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ζνβαξώλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ γξίπεο, πνπ ρξήδνπλ λνζειείαο
ζε Μ.Δ.Θ (ελεξγεηηθό ζύζηεκα επηηήξεζεο)
4) ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο
Η εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε ηεο γξίπεο αθνξά ζηνλ έιεγρν θιηληθώλ δεηγκάησλ από άηνκα κε θιηληθή εηθόλα
γξηπώδνπο ζπλδξνκήο, ζηα παξαθάησ εξγαζηήξηα:
α) Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο. Διιάδαο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Pasteur
β) Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο, B΄ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ.
γ) Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α
Σα θιηληθά δείγκα ζπλνδεύνληαη ΠΑΝΣΑ από ην εηδηθό «πλνδεπηηθό Γειηίν Απνζηνιήο Ρηλνθαξπγγηθνύ
Δπηρξίζκαηνο/Δθπιύκαηνο πξνο Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ή Άιια Δξγαζηήξηα».
ε

Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο γξίπεο ζηε ρώξα καο, όπσο θαη ζε όιε ηελ Δπξώπε, αξρίδεη ηελ 40 εβδνκάδα
ε

εθάζηνπ ηνπ έηνπο θαη νινθιεξώλεηαη ηελ 20 εβδνκάδα ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Η δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ λνζήκαηνο ζηελ Διιάδα, δείρλεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζπλήζσο αξρίδεη
λα απμάλεη θαηά ηνλ Ιαλνπάξην, ελώ θνξπθώλεηαη θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην - Μάξηην. Πξέπεη όκσο λα έρνπκε
πάληα ππόςε όηη ε γξίπε είλαη απξόβιεπηε θαη σο εθ ηνύηνπ ηόζν ε έλαξμε όζν θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο
κπνξεί λα δηαθέξεη από πεξίνδν ζε πεξίνδν.
ηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ηεο γξίπεο θαζώο θαη ηα
απνηειέζκαηα απηώλ γηα ηε θεηηλή πεξίνδν 2013 – 2014.
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Α. Κλινικό ζκέλος επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης γρίπης
Tν ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν γξίπεο
ιεηηνύξγεζε κε ην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ, θαη ην δίθηπν ησλ ηαηξώλ Κέληξσλ Τγείαο - Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ,
ζηα νπνία ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζπλνιηθά 197 ηαηξνί. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξάθεηαη
δεηγκαηνιεπηηθά ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο.
ε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα, νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε (γξηπώδεο
ζπλδξνκή).
Κάζε εβδνκάδα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ αξηζκό επηζθέςεσλ γηα θάζε αηηία θαζώο θαη ηνλ αξηζκό
επηζθέςεσλ ιόγσ «γξηπώδνπο ζπλδξνκήο». Σα ζηνηρεία απηά

αλαιύνληαη κε ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν

πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα (ΔΤΔ, δεδνκέλα απνγξαθήο 2001) θαη
πξνθύπηεη ν αξηζκόο θξνπζκάησλ «γξηπώδνπο ζπλδξνκήο» αλά 1.000 επηζθέςεηο θαηά εβδνκάδα (Γηάγξακκα 1).
Γιάγραμμα 1: Δκηίμηζη αριθμού κροσζμάηφν γριπώδοσς ζσνδρομής ανά 1.000 επιζκέυεις, καηά εβδομάδα.
ύνολο τώρας, περίοδοι γρίπης: 20011–2012, 2012–2013, 2013–2014.

ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξείηαη όηη θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν γξίπεο ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα
52/2013 (25-29 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη παξνπζίαζε πξννδεπηηθή αύμεζε κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 9/2014 (24
Φεβξνπαξίνπ-2 Μαξηίνπ 2014) νπόηε θαη θνξπθώζεθε. ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε πξννδεπηηθή πηώζε ηεο

δξαζηεξηόηεηαο κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 16/2014 (14-20 Απξηιίνπ 2014) θαη θπκάλζεθε πιένλ ζε «εθηόο επνρήο
γξίπεο» επίπεδα κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ γξίπεο, ήηνη κέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12-18 Μαΐνπ
2014).
πγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή πεξίνδν γξίπεο, 2012-2013, ην επηδεκηθό θύκα θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν γξίπεο μεθίλεζε
ηξείο (3) εβδνκάδεο λσξίηεξα θαη σο εθ ηνύηνπ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν θαηά ηξεηο (3) εβδνκάδεο. Η κέγηζηε
δξαζηεξηόηεηα (peak) ηνπ επηδεκηθνύ θύκαηνο θαηαγξάθεθε ηελ εβδνκάδα 9/2014 (24 Φεβξνπαξίνπ-2 Μαξηίνπ
2014) θαη ήηαλ πνιύ πςειόηεξε από απηή ηεο πεξηόδνπ γξίπεο 2012-2013.
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Β. Δργαζηηριακό ζκέλος επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης γρίπης
Σν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο, αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε ξηλνθαξπγγηθά δείγκαηα
πνπ απνζηέιινληαη (α) από θαζνξηζκέλνπο γηαηξνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη (β) από λνζνθνκεία
πξνο ηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδαο (Νόηηαο Διιάδαο - Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ θαη
Βόξεηαο Διιάδαο-Β΄ Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ΑΠΘ) θαζώο θαη ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
Σα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο µε εμεηδηθεπµέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνµνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ ηα ζηειέρε
ηνπ ηνύ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπµµεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηνπ
Παγθόζµηνπ Oξγαληζµνύ Τγείαο (πάλσ από 110 εξγαζηήξηα ζε πεξηζζόηεξεο από 80 ρώξεο).
Σα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο απνζηέιινπλ ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζµό Τγείαο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηειέρε ηνπ ηνύ ηεο
γξίπεο πνπ θπθινθνξνύλ θάζε ρξόλν. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ην δίθηπν, ην Φεβξνπάξην
θάζε ρξόλνπ (γηα ην βόξεην εµηζθαίξην) ν Παγθόζµηνο Οξγαληζµόο Τγείαο ζπζηήλεη πξνο ηηο θαξµαθνβηνµεραλίεο ηε
ζύλζεζε ηνπ εκβνιίνπ ηεο επόµελεο ρξνληάο.
πλνιηθά, από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014, ζηάιζεθαλ ζηα δύν Δζληθά Δξγαζηήξηα
Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α, 3.252 θιηληθά δείγκαηα από άηνκα κε θιηληθή
εηθόλα ζπκβαηή κε γξίπε. Σα 3.044 από ηα θιηληθά δείγκαηα πξνήιζαλ από λνζνθνκεία θαη ηα 208 από ην Γίθηπν
Παξαηεξεηώλ Ννζεξόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Σα 1.002 (30,7%) από ηα
απνζηαιζέληα θιηληθά δείγκαηα ζηα πξναλαθεξόκελα εξγαζηήξηα, απέβεζαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη εηδηθόηεξα
ηα 960 (95,8%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 42 (4,2%) ηύπνπ Β. Σα 926 από ηα ζηειέρε ηύπνπ Α ππνηππνπνηήζεθαλ θαη
πξνέθπςε όηη ηα 735 (79,4) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09, ελώ ηα 191 (20,6%) ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2).
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Γιάγραμμα 2: σνολικός αριθμός θαρσγγικών δειγμάηφν και απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης ζηα
Δθνικά Δργαζηήρια Αναθοράς Γρίπης και ζηο Μικροβιολογικό Δργαζηήριο ηοσ Δ.Κ.Π.Α.
ύνολο τώρας, περίοδος γρίπης 2013-2014.

Κλινικά δείγμαηα από ηα Γίκησα Παραηηρηηών Νοζηρόηηηας
πλνιηθά από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014, ζηάιζεθαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο
208 θιηληθά δείγκαηα από ηα δίθηπα Sentinel. Σα 80 (38,5%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη από απηά: ηα 79 (98,7%)
ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Α θαη ην 1 (1,3%) ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Β. Η πεξαηηέξσ ππνηππνηήζε ησλ ηώλ ηύπνπ Α
έδεημε όηη ηα 52 (65,8%) ζηειέρε αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09 θαη ηα 27 (34,2%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν
Α(Η3Ν2).
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Γιάγραμμα 3: Αριθμός θαρσγγικών δειγμάηφν και απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης ζηα Δθνικά
Δργαζηήρια Αναθοράς Γρίπης από ηα Γίκησα Παραηηρηηών Νοζηρόηηηας. ύνολο τώρας,
περίοδος γρίπης 2013-2014

Κλινικά δείγμαηα από ηα νοζοκομεία
πλνιηθά από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014, ζηάιζεθαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο
3.044 θιηληθά δείγκαηα από ηα από ηα λνζνθνκεία. Σα 915 (30,1%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη από απηά: ηα 874
(95,5%) ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Α θαη ηα 41 (4,5%) ήηαλ ηόο ηύπνπ Β. Σα 847 ζηειέρε ηύπνπ Α ππνηππνπνηήζεθαλ
θαη πξνέθπςε όηη ηα 683 (80,6%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09 θαη ηα 164 (19,4%) ζηνλ ππόηππν Α(Η3Ν2).
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Γιάγραμμα 4: Αριθμός θαρσγγικών δειγμάηφν και απομονφθένηφν ζηελετών ιού γρίπης ζηα Δθνικά
Δργαζηήρια Αναθοράς Γρίπης και ζηο Μικροβιολογικό Δργαζηήριο ηοσ Δ.Κ.Π.Α. ύνολο
τώρας, περίοδος γρίπης 2013-2014.

Γ. Δπιηήρηζη ζοβαρών κροσζμάηφν εργαζηηριακά επιβεβαιφμένης γρίπης με ή τφρίς νοζηλεία
ζε Μονάδα Δνηαηικής Θεραπείας (Μ.Δ.Θ).
Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12-18 Μαΐνπ 2014), θαηαγξάθεθαλ 338 ζνβαξά
θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, ηα 330 εθ ησλ νπνίσλ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Γηάγξακκα
3).
Όζνλ αθνξά ζηα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Δπξόθεηην γηα 193 άλδξεο θαη 137 γπλαίθεο, κε εύξνο
ειηθηώλ από 0 έσο 88 έηε, κέζε ειηθία 56,5 έηε θαη δηάκεζε 60 έηε. Σα 254 (77%) από ηα θξνύζκαηα απηά
νθείινληαλ ζηνλ ηό Α(Η1Ν1)pdm09, ηα 50 (15,1%) ζηνλ ηό ηύπνπ Α (Η3Ν2), ηα 20 (6,1%) ζε ηό ηύπνπ Α πνπ δελ
ππνηππνπνηήζεθε πεξαηηέξσ, από 1 (0,3%) θξνύζκα απνκνλώζεθαλ δύν ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α
(Η1Ν1)pdm09 θαη B, ελώ από 5 (1,5%) απνκνλώζεθε ηόο γξίπεο ηύπνπ Β (Γηάγξακκα 3).
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Από ηα 330 πξναλαθεξόκελα ζνβαξά θξνύζκαηα κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 255 (77,3%) αλήθαλ ζε θιηληθή
νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηελόηαλ εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ
εγθύθιην ηνπ Τ.Τ (Τ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013).
Όζνλ αθνξά ζηα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Δπξόθεηην γηα 8 θξνύζκαηα, 3 γπλαίθεο θαη 5
άλδξεο, κε εύξνο ειηθηώλ από 14 έσο 79 έηε, κέζε ειηθία 59,5 έηε θαη δηάκεζε 65,5 έηε. Σα 6 (75%) από ηα
θξνύζκαηα απηά νθείινληαλ ζηνλ ηό γξίπεο Α(Η1Ν1)pdm09, ελώ ηα 2 (25%) ζε ζηέιερνο Α πνπ δελ
ππνηππνπνηήζεθε. Σα 5 (62,5%) από ηα 8 θξνύζκαηα, αλήθαλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία
ζπζηελόηαλ εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.Τ (Τ1/Γ.Π.νηθ. 9584715/10/2013).
Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12-18 Μαΐνπ 2014), θαηαγξάθεθαλ 145 ζάλαηνη
από εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, εθ ησλ νπνίσλ νη 137 αθνξνύζαλ ζε θξνύζκαηα πνπ λνζειεύζεθαλ
ζε Μ.Δ.Θ θαη νη 8 ζε θξνύζκαηα πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Γηάγξακκα 4). Δπξόθεηην γηα 88 άλδξεο θαη
57 γπλαίθεο, κε εύξνο ειηθηώλ από 2 έσο 88 έηε, κέζε ειηθία 60,4 έηε θαη δηάκεζε 63 έηε. Από ηα 112 (77,2%)
θξνύζκαηα απνκνλώζεθε ηόο γξίπεο Α (Η1Ν1)pdm09, από 18 (12,4%) ν ηόο Α(Η3Ν2), από 13 (9%) ηόο γξίπεο
ηύπνπ Α πνπ δελ ππνηππνπνηήζεθε,, από 1 (0,7%) ν ηόο Β, ελώ ζε 1 (0,7%) θξνύζκα απνκνλώζεθαλ δύν
ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α(Η1Ν1)pdm09 θαη B. Σα 128 (88,3%) από ηα 145 πξναλαθεξόκελα
θξνύζκαηα, αλήθαλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηελόηαλ εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή
γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.Τ (Τ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013).

Πίνακας 1: Περιζηαηικά με νοζηλεία ζε Μ.Δ.Θ και θάναηοι (ζε Μ.Δ.Θ & εθηόο Μ.Δ.Θ) από εργαζηηριακά
επιβεβαιφμένη γρίπη. ύνολο Δλλάδας, περίοδος γρίπης 2013-014.

ύνολο νοζηλεσθένηφν ζε Μ.Δ.Θ, καηά ηην περίοδο γρίπης 2013-2014.

330

σνολικός αριθμός θανάηφν, καηά ηην περίοδο γρίπης 2013-2014.

145
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Γιάγραμμα 5: Αριθμός ειζαγφγών ζε Μ.Δ.Θ. ανά εβδομάδα, ζε αζθενείς με εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη
γρίπη. ύνολο Δλλάδας, περίοδος γρίπης 2013-2014. ύνολο δηλφθένηφν κροσζμάηφν:
330.
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Γιάγραμμα 6: Αριθμός θανάηφν (ζε Μ.Δ.Θ. & εθηόο Μ.Δ.Θ) ανά εβδομάδα, ζε αζθενείς με εργαζηηριακά
επιβεβαιφμένη γρίπη. ύνολο Δλλάδας, περίοδος γρίπης 2013-2014. ύνολο δηλφθένηφν
θανάηφν: 145
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Γιάγραμμα 7: Ηλικιακή καηανομή ειζατθένηφν ζε Μ.Δ.Θ. και θανάηφν με εργαζηηριακά επιβεβαιφμένη
γρίπη. ύνολο Δλλάδας, περίοδος γρίπης 2013-2014.

Γ. ύζηημα επιδημιολογικής επιηήρηζης ηης θνηζιμόηηηας
Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ δεηγκαηνιεπηηθά, από ηα
Λεμηαξρεία νξηζκέλσλ δήκσλ ηεο ρώξαο, ζε ζρεδόλ πξαγκαηηθό ρξόλν θαη αθνξά ηνπο ζαλάηνπο πνπ
εγγξάθεθαλ ζηα ιεμηαξρεία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο.
ην ζύζηεκα, ζηελ παξνύζα θάζε, ζπκκεηέρνπλ πεξηνρέο κε πιεζπζκό πεξίπνπ 1.661.541 θαηνίθνπο, πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ, 2011).
πγθεθξηκέλα ζπκκεηέρνπλ ην ζύλνιν ησλ δήκσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ Αραΐαο, Κέξθπξαο, Μαγλεζίαο
& πνξάδσλ, Καβάιαο & Θάζνπ θαη νη Γήκνη Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.
Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από ην λέν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηαξρηθώλ Πξάμεσλ (Π ΛΗΠ)
πνπ ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ 2013 ζηε Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο & ΗΔ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλαπηπμηαθώλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. ην πιαίζην απηό, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ έρεη νξηζηεί από ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο.
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Σν ζύζηεκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο από όιεο ηηο αηηίεο εθαξκόδεηαη ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο European Mortality Monitoring (Euro-MOMO), ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη άιιεο 21 επξσπατθέο
ρώξεο.
Σν ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο
ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
ην δηάγξακκα 6 παξνπζηάδνληαη ηα θύξηα επξήκαηα από ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ
Διιάδα, κε επηθέληξσζε ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζλεζηκόηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλακελόκελε (excess
mortality).
Καζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γξίπεο 2013-2014, ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο
θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο.
Γιάγραμμα 8: Παραηηρούμενος και αναμενόμενος αριθμός θανάηφν καηά εβδομάδα ζηις περιοτές ηης
Δλλάδας ποσ μεηέτοσν ζηο ζύζηημα επιηήρηζης ηης θνηζιμόηηηας. Δβδομάδα 21/2009 έφς
εβδομάδα 20/2014.
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Δ. Η δραζηηριόηηηα ηης γρίπης ζηην Δσρώπη καηά ηην περίοδο 2013-2014
Καηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο, ελώ ε
Φηλιαλδία, Βνπιγαξία θαη Διιάδα αλέθεξαλ πςειή δξαζηεξηόηεηα.
Δθηεηακέλε θπθινθνξία ησλ ηώλ ηεο γξίπεο αλαθέξζεθε από 20 ρώξεο, από ηελ εβδνκάδα 1/2014 (Κξναηία) έσο
θαη ηελ εβδνκάδα 10/2014 (Διιάδα). Σνπηθή δηαζπνξά ησλ ηώλ ηεο γξίπεο ή ζπνξαδηθά θξνύζκαηα αλαθέξζεθε
από 16 ρώξεο.
πγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο γξίπεο, ε δξαζηεξηόηεηα πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηελ πεξίνδν 20122013 ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ήηαλ ρακειόηεξε, ελώ ζηελ Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα ε δξαζηεξηόηεηα πνπ
θαηαγξάθεθε ηελ πεξίνδν 2013-2014 ήηαλ παξόκνηα ή πςειόηεξε από απηήλ ηεο πεξηόδνπ 2012-2013.
Η αλαινγία ησλ ζεηηθώλ γηα ηνύο γξίπεο ζην ζύλνιν ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ (Sentinel & λνζνθνκεία) άξρηζε λα
απμάλεη ηελ εβδνκάδα 49/2013 θαη έθζαζε ζην κέγηζην πνζνζηό (44%) ηελ εβδνκάδα 3/2014. Σν πςειόηεξν
πνζνζηό ζεηηθόηεηαο (44%) πνπ θαηαγξάθεθε ζηα θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα Sentinel, ήηαλ
ρακειόηεξν από απηό πνπ θαηαγξάθεθε ηηο πεξηόδνπο γξίπεο 2011-2012 θαη 2012-2013, πνπ έθζαζε ζην 58% θαη
60% αληίζηνηρα.
Από ηα θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα Sentinel, ην 98% ήηαλ ζεηηθά γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Α θαη ην
2% γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β. Η ππνηππνπνίεζε ησλ απνκνλσζέλησλ ηώλ ηύπνπ Α έδεημε κηθξή ππεξνρή ηνπ
ππνηύπνπ Α(Η1Ν1)pdm09 έλαληη ηνπ ππνηύπνπ Α(Η3Ν2), 53% θαη 47% αληίζηνηρα.
Από ηα θιηληθά δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ από λνζνθνκεία, ην 96% ήηαλ ζεηηθά γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Α θαη ην 5% γηα
ηό γξίπεο ηύπνπ Β. Η ππνηππνπνίεζε ησλ απνκνλσζέλησλ ηώλ ηύπνπ Α έδεημε ζεκαληηθή ππεξνρή ηνπ ππνηύπνπ
Α(Η1Ν1)pdm09 έλαληη ηνπ ππνηύπνπ Α(Η3Ν2), 70% θαη 30% αληίζηνηρα.
Καηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014 8 ρώξεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Ιξιαλδία, ε Ρνπκαλία, ε
ινβαθία, ε Ιζπαλία, ε νπεδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην αλέθεξαλ ζην Δπξσπατθό Κέληξν Διέγρνπ ησλ Νόζσλ
(ECDC) θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ λνζειεηώλ ζε Μ.Δ.Θ.
πλνιηθά, δειώζεθαλ 4.786 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν εθ ησλ
νπνίσλ ηα 2.550 λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ. Tν 98,8% ησλ θξνπζκάησλ απηώλ νθείινληαλ ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α
θαη ην 1,2% ζηνλ ηό ηύπνπ Β
Καηά ηελ πεξίνδν γξίπεο 2013-2014, νη πξναλαθεξόκελεο ρώξεο δήισζαλ ζπλνιηθά 430 ζαλάηνπο ζε θξνύζκαηα
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 58% νθεηιόηαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1Ν1)pdm09 ηεο
γξίπεο.
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