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ΘΕΜΑ.: Εποχική γπίπη και μέτπα πποφύλαξηρ 

 

Η γξίπε είλαη νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη από δηάθνξνπο 

ηνύο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκό καο κε ηελ εηζπλνή ζηαγνληδίσλ πνπ εθπέκπνληαη κε ηελ 

νκηιία, ηνλ βήρα ή ην θηέξληζκα ησλ λνζνύλησλ.                                                                                               

Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-3 εκέξεο θαη ν πάζρσλ κεηαδίδεη ηε λόζν κία (1) 

εκέξα πξηλ θαη ηξεηο κε ηέζζεξηο (3-4) κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ.   Σα θύξηα 

ζπκπηώκαηα ηεο γξίπεο είλαη : 

- Πνλνθέθαινο 

- Πόλνο ζην ιαηκό 

- Πόλνη ζηηο αξζξώζεηο, ζηελ πιάηε & ζηνπο κύεο  

- Ζάιε & ίιηγγνο  

- Αδπλακία , θνκκάξεο & έληνλε εθίδξσζε  

- Τςειόο ππξεηόο πνπ έξρεηαη ζπλήζσο απόηνκα θαη  ζπλνδεύεηαη από ξίγε & δηαξθεί 

3-4 εκέξεο. 

Γηα ηελ πξνθύιαμε ηνπ πιεζπζκνύ από ηελ επνρηθή γξίπε ζπλίζηαληαη ηα εμήο:  

1.  Εκβνιηαζκόο θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ ηνπ πιεζπζκνύ 

(άηνκα άλσ ησλ 60 εηώλ, θαζώο θαη παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ πάζρνπλ από ρξόληα λνζήκαηα 

αίκαηνο, πλεπκόλσλ, θαξδηάο, λεθξώλ, παγθξέαηνο). 

2) Λήςε κέηξσλ πγηεηλήο όπσο : 

α) ζπρλό πιύζηκν ρεξηώλ 

β)θάιπςε βήρα ή ηνπ θηαξλίζκαηνο  

γ) θαιόο αεξηζκόο ησλ ρώξσλ 



δ) Απνθπγή θιεηζηώλ ρώξσλ  

 ε) Δελ αγγίδνπκε ηε κύηε, ην ζηόκα , ηα κάηηα 

3) Σελ αλάγθε έγθαηξεο αλαδήηεζεο ηαηξηθήο ζπκβνπιήο ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλσλ ή 

ζνβαξώλ ζπκπησκάησλ γξίπεο αθόκα θαη ζηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζε νκάδα απμεκέλνπ 

θηλδύλνπ θαη ηελ έγθαηξε ιήςε αληητθώλ θαξκάθσλ κεηά από ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

4) Σελ αλάγθε νηθεηνζεινύο απνκάθξπλζεο (π.ρ. ζρνιείν, εξγαζία) γηα ηα άηνκα κε 

ζπκπηώκαηα γξίπεο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ ηνύ. 

                                                                

 

 

Ο Πξόεδξνο Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

& Τπεύζπλνο ζε ζέκαηα Πξναγσγήο & Πξνζηαζίαο ηεο Δεκόζηαο Τγείαο 

& Κνηλσληθνύ Φαξκαθείνπ 

Κσλ/λνο Καξάκπειαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


