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ΘΕΜΑ: Εποχικι Γρίπθ και μζτρα προφφλαξθσ.
Η γρίπθ είναι οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ που προκαλείται από διάφορουσ
ιοφσ που μπαίνουν ςτον οργανιςμό μασ με τθν ειςπνοι ςταγονιδίων που εκπζμπονται με τθν
ομιλία, τον βιχα ι το φτζρνιςμα των νοςοφντων.
Ο χρόνοσ επϊαςθσ τθσ γρίπθσ είναι 1-3 θμζρεσ και ο πάςχων μεταδίδει τθ νόςο μία (1) θμζρα
πριν και τρεισ με τζςςερισ (3-4) μετά τθν εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων. Σα κφρια ςυμπτϊματα
τθσ γρίπθσ είναι :
- Πονοκζφαλοσ
- Πόνοσ ςτο λαιμό
- Πόνοι ςτισ αρκρϊςεισ, ςτθν πλάτθ & ςτουσ μφεσ
- Ζάλθ & ίλιγγοσ
- Αδυναμία , κομμάρεσ & ζντονθ εφίδρωςθ
- Τψθλόσ πυρετόσ που ζρχεται ςυνικωσ απότομα και ςυνοδεφεται από ρίγθ & διαρκεί 34 θμζρεσ.
Από τθν διαχρονικι παρακολοφκθςθ του νοςιματοσ ςτθν Ελλάδα θ δραςτθριότθτα τθσ
εποχικισ γρίπθσ ςυνικωσ κορυφϊνεται τουσ μινεσ Φεβρουάριο – Μάρτιο, ενϊ φζτοσ
ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του ΚΕΕΛΠΝΟ κα ςυνεχιςτεί και τον Απρίλιο.
Ο αποτελεςματικότεροσ τρόποσ πρόλθψθσ ο εμβολιαςμόσ με το αντιγριπικό εμβόλιο το οποίο
όταν εφαρμοςτεί ςωςτά και ζγκαιρα καλφπτει ςε ποςοςτό περίπου 80%.
Σο αντιγριπικό εμβόλιο πρζπει να χορθγείται ζγκαιρα και πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνικουσ
περιόδουσ εμφάνιςθσ τθσ ζξαρςθσ των κρουςμάτων, δεδομζνου ότι απαιτοφνται περίπου δφο
εβδομάδεσ για τθν επίτευξθ ανοςολογικισ απάντθςθσ.
Ο εμβολιαςμόσ κατά τθσ εποχικισ γρίπθσ εφαρμόηεται ςτισ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου του
πλθκυςμοφ (άτομα υγιι άνω των 60 ετϊν, κακϊσ και παιδιά και ενιλικεσ που πάςχουν από
χρόνια νοςιματα αίματοσ, πνευμόνων, καρδιάσ, νεφρϊν , παγκρζατοσ).

Για τθν προφφλαξθ του πλθκυςμοφ από τθν εποχικι γρίπθ ςυνίςτανται τα εξισ:
1) Λιψθ μζτρων υγιεινισ όπωσ :
α) ςυχνό πλφςιμο χεριϊν
β)κάλυψθ βιχα ι του φταρνίςματοσ
γ) καλόσ αεριςμόσ των χϊρων
δ) Αποφυγι κλειςτϊν χϊρων
ε) Δεν αγγίηουμε τθ μφτθ, το ςτόμα , τα μάτια
2) Σθν ανάγκθ ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ ιατρικισ ςυμβουλισ ςε περίπτωςθ παρατεταμζνων ι
ςοβαρϊν ςυμπτωμάτων γρίπθσ ακόμα και ςτα άτομα που δεν ανικουν ςε ομάδα
αυξθμζνου κινδφνου και τθν ζγκαιρθ λιψθ αντιϊκϊν φαρμάκων μετά από ιατρικι
ςυμβουλι.
3) Σθν ανάγκθ οικειοκελοφσ απομάκρυνςθσ (π.χ. ςχολείο, εργαςία) για τα άτομα με
ςυμπτϊματα γρίπθσ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ του ιοφ.
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