ΑΝΣΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ
Οθηώβξηνο 2016
Γηαηί είλαη απαξαίηεηνο ν εκβνιηαζκόο;
Η γξίπε είλαη ζνβαξή λόζνο θαη επζύλεηαη γηα έλα ζεκαληηθό πνζνζηό λνζεξόηεηαο
θαη ζλεηόηεηαο εηεζίσο. Επηπιένλ ζέηεη ζε δνθηκαζία ηηο δνκέο πγείαο ηεο ρώξαο.
Η λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο είηε από ηνπο αζζελείο είηε
από πξνζσπηθό πνπ λνζεί θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζπείξεηαη ζην ρώξν παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο.
Ο εκβνιηαζκόο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ απνηειεί ζεκαληηθή
πξνηεξαηόηεηα όρη κόλν γηα ιόγνπο αηνκηθήο πξνζηαζίαο αιιά θπξίσο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ. Επηπιένλ, απνηειεί βαζηθό κέηξν γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζηνπο ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Πνην είλαη ην πνζνζηό ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ ηωλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ηελ
πεξίνδν 2015-2016;
ην πνζνζηό αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ πεξίνδν
2015-2016 ήηαλ 10,93% γηα ηα λνζνθνκεία θαη 24,31% γηα ηα Κέληξα Υγείαο.
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ν ζηόρνο γηα ην πνζνζηό
εκβνιηαζκνύ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο είλαη 75% γηα όιεο ηηο ρώξεο.
νη ζπλεζέζηεξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ εκβνιηάδνληαη
είλαη:
 πηζηεύνπλ όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο λόζεζεο (43,2%)
 αλεζπρία γηα ηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ (33,45%)
 ακθηζβήηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ (19,2%)
Πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα;
Άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ
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 ιόγσ λόζνπ ή ζεξαπείαο
 Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ
 Δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν ή άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο
 Σαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν κεηαβνιηθό λόζεκα
 Φξόληα λεθξνπάζεηα
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 Νεπξνκπηθά λνζήκαηα
 Έγθπεο γπλαίθεο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο
 Λερσίδεο
Θειάδνπζεο
Παηδηά πνπ ιακβάλνπλ καθξνρξόληα αζπηξίλε (λόζνο Kawasaki, ξεπκαηνεηδήο
αξζξίηηδα) εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ αλάπηπμεο ζπλδξόκνπ Reye κεηά από
γξίπε
Άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά < 6 κελώλ ή θξνληίδνπλ άηνκα κε
ππνθείκελν λόζεκα ηα νπνία δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο επηπινθώλ
από γξίπε
Οη θιεηζηνί πιεζπζκνί (ηξόθηκνη θαη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο γπκλαζίσλ, ιπθείσλ,
ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ ζρνιείσλ ή ζρνιώλ, ηξόθηκνη θαη
πξνζσπηθό ηδξπκάησλ)
Άηνκα κε λνζνγόλν παρπζαξθία θαη δείθηε κάδαο ζώκαηνο (BMI) > 40
Εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
Πνηεο είλαη νη αληελδείμεηο ρνξήγεζεο ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ;
Τν ηζηνξηθό ζνβαξήο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζην απγό (ζρεηηθή αληέλδεημε)
Τν ηζηνξηθό αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο ζε πξνεγνύκελν εκβνιηαζκό έλαληη ηεο
επνρηθήο γξίπεο (Οη πεξηπηώζεηο ζνβαξήο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο είλαη
ζπάληεο)
Τν ηζηνξηθό αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ αληηγξηπηθνύ
εκβνιίνπ
Ο εκβνιηαζκόο αλαβάιιεηαη ζε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε γηα
εκβνιηαζκό νμεία λόζν κε ή ρσξίο ππξεηό
Δελ εκβνιηάδνληαη άηνκα κε ηζηνξηθό ζπλδξόκνπ Gullain- Barré πνπ εθδειώζεθε
εληόο 6 εβδνκάδσλ κεηά από πξνεγνύκελν αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό
Πνηα αληηγξηπηθά εκβόιηα θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιάδα;
Σηελ Ειιάδα θπθινθνξεί εκβόιην πνπ πεξηέρνπλ ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε ηνπ
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο γηα ηελ πεξίνδν 2016-17, ηα παξαθάησ ζηειέρε:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus
B/Brisbane/60/2008-like virus
Εάλ έρω εκβνιηαζηεί ηελ πεξίνδν 2015-2016 ρξεηάδεηαη λα εκβνιηαζηώ θαη θέηνο;
Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνύ ηεο επνρηθήο γξίπεο είλαη νη επηκέξνπο
κεηαιιάμεηο ζην γνληδίσκά ηνπ (antigenic drift). Σπλεπώο ε πξνεγνύκελε λόζεζε ή ν
πξνεγνύκελνο εκβνιηαζκόο κε ζπγθεθξηκέλν ηύπν ή ππόηππν ηνπ ηνύ θαη ε
δηαζηαπξνύκελε αλνζία πνπ πξνθύπηεη δελ πξνζηαηεύεη πιήξσο από ηελ πηζαλόηεηα
λόζεζεο θαη άξα ν εηήζηνο εκβνιηαζκόο είλαη απαξαίηεηνο.
Πόηε είλαη ε θαηάιιειε πεξίνδνο λα εκβνιηαζηώ;
Ο αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηώβξην- Ννέκβξην θάζε
έηνπο, ζε πεξίπησζε όκσο πνπ δε γίλεη ζην δηάζηεκα απηό κπνξεί λα γίλεη όιν ην
δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ θξνύζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλόηεηα.
Πώο δξα ην αληηγξηπηθό εκβόιην;
Μεηά από δηάζηεκα 2-4 εβδνκάδσλ από ηνλ εκβνιηαζκό αληρλεύνληαη ζηνλ νξό
αληηζώκαηα πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηελ αηκαγινπηηλίλε θαη ηε λεπξακηληδάζε. Μεηά από
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επαλαιακβαλόκελνπο εκβνιηαζκνύο ε αλάπηπμε αληηζσκάησλ θαη ε αύμεζε ηνπ
ηίηινπ ηνπο είλαη ηαρύηεξε. Τα αληηζώκαηα παξακέλνπλ κήλεο ή έηε ζε λέα
αλνζνεπαξθή άηνκα ρσξίο ππνθείκελν λόζεκα. Όκσο ην θαηλόκελν
δηαζηαπξνύκελεο πξνζηαζίαο θαη νη επηκέξνπο κεηαιιάμεηο ηνπ ηνύ επηβάιινπλ ηελ
επαλάιεςε ηνπ εκβνιηαζκνύ θάζε ρξόλν.
Πνηεο είλαη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ;
ΤΝΗΘΕΙ (<1/100)
ηνπηθή επαηζζεζία, εξπζξόηεηα, νίδεκα
ππξεηόο (1-2 εκέξεο),ζηα παηδηά πςειόο (>390C)
θαηαβνιή (1-2 εκέξεο)
κπαιγίεο (1-2 εκέξεο)
ζπρλόηεξεο ζε παηδηά πνπ εκβνιηάδνληαη πξώηε θνξά
ΠΑΝΙΕ (<1/1000)
νπξηηθάξηα
ππξεηηθνί ζπαζκνί
ΠΟΛΤ ΠΑΝΙΕ (<1/10.000)
αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε
παξαηζζεζίεο
ζύλδξνκν Gullain–Barré (<1/1.000.000, ζπρλόηεηα εκθάληζεο ίδηα κε ηνπ γεληθνύ
πιεζπζκνύ)
Αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ζπλδξόκνπ Gullain-Barré ηνλίδεηαη όηη ζπλδέεηαη
πεξηζζόηεξν κε ηε θπζηθή λόζεζε από ηνλ ηό ηεο γξίπεο θαη ζε ειάρηζην πνζνζηό
(0,8/1.000.000 δόζεηο εκβνιίνπ) ή θαζόινπ κε ηνλ αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό (CDC 2010b;
Stowe et al.2009)
Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ θαη ν
ηζηνξηθό αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζην απγό;
Τα άηνκα κε ηζηνξηθό αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζην απγό κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ
εθόζνλ εμαζθαιηζζεί ε παξαθνινύζεζε ηνπο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, από
επαγγεικαηία πγείαο ηθαλό λα δηαγλώζεη θαη λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε αιιεξγηθή
αληίδξαζε.
Ση ζα ηζρύζεη ηε θεηηλή πεξίνδν 2016-17 γηα ηνλ αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ηωλ
εξγαδνκέλωλ ζε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο
Από ην ηξέρνλ έηνο εηζάγεηαη ε θάξηα αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο. Πξόθεηηαη γηα αηνκηθό δειηίν ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη θάζε
ρξόλν θαη παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ επαγγεικαηία πγείαο.
Ο αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο ζα νξγαλσζεί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επζύλε ηεο
ΕΝΛ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ιαηξνύο Εξγαζίαο ησλ ρώξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ
πγείαο, όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηή. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία θηλεηνύ ζπλεξγείνπ
αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ πνπ κε ηε ζπλδξνκή ησλ δηεπζπληώλ θαη ησλ
πξντζηάκελσλ ησλ θιηληθώλ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζην εκβόιην.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ εηήζηνπ πνζνζηνύ ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ είλαη
απαξαίηεην λα γίλεη από ηελ ΕΝΛ θάζε λνζνθνκείνπ ε ζπιινγή ζηνηρείσλ αλά
θιηληθή, αθνύ πξνεγνπκέλσο θαηαξηηζηνύλ θαηάινγνη κε ηνπο εξγαδόκελνπο αλά
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ηδηόηεηα γηα θάζε θιηληθή. Τα δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα, ηόζν ζπλνιηθά όζν θαη αλά
θιηληθή θαη ηδηόηεηα/θαηεγνξία εξγαδόκελνπ, ζα απνζηαινύλ ζην ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σν εηήζην πνζνζηό ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ ζπκπεξηιακβάλεηαη, κε ηελ
αξηζκ.Τ1.Γ.Π.114971, 18 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζηνπο δείθηεο ειέγρνπ
λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεωλ θαη απνηειεί έλα από ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ησλ Δηνηθήζεσλ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο. Σεκεηώλεηαη όηη ην πνζνζηό ηνπ αληηγξηπηθνύ
εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ηελ πεξίνδν
2015-16 ήηαλ 10.93% θαη 24.31% γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο αληίζηνηρα.
Με ζηόρν ηελ πξναγσγή ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ησλ αζζελώλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο γξίπεο 2016-17, νη ρώξνη παξνρήο ππεξεζηώλ
πγείαο ζα πξνκεζεπηνύλ δωξεάλ ηα αληηγξηπηθά εκβόιηα από ην ΚΕΕΛΠΝΟ.
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