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                                                                                                            Α∆Α: 4ΙΞΞΘ-2 

                                                            
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

                                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα,  21/10/2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                            Αριθ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.  81357                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                    
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βερανζέρου 50                 ΠΡΟΣ: 1) Όλες τις Νοµ/κές Αυτ/σεις,  
Ταχ. Κώδικας: 104 38 Αθήνα                               ∆/νσεις Υγείας & ∆ηµόσιας Υγιεινής   
Πληροφορίες:                                                        και ∆/νσεις Υγείας, Πρόνοιας 
Α. Παπαγιαννοπούλου                                                     Έδρες τους 
Τηλέφωνο:210 5239689                                        2) Υ.ΠΕ.  της χώρας                   
Fax: 210 5233563                                                 (µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν                               
                                                                               τα Νοσοκοµεία, Κ.Υ.,  Ι.Α.Κ.  και                                                         
          Φορείς Κοινωνικής   Φροντίδας  
                                                                               αρµοδιότητάς τους) 
 

 

ΘΕΜΑ: « Αντιγριπικός  εµβολιασµός για την εποχική γρίπη» 

Σχετ.: 1. Τα 3/10/2008 Πρακτικά και η από 12/10/2010 Συνεδρίαση της Εθνικής 
Επιτροπής Εµβολιασµών. 
2. Το µε αρ. πρωτ. 100904/6-9-2010 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιεθνών Σχέσεων του ΥΥΚΑ 
µε θέµα «∆ήλωση της Γενικής ∆ιευθύντριας του Π.Ο.Υ. σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
σύσκεψης της Επιτροπής Εκτάκτου Ανάγκης του Π.Ο.Υ. για την πανδηµία γρίπης 
Η1Ν1». 
3. Η από 11/10/2010 εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 
  
Οι επιδηµίες γρίπης εµφανίζονται στο βόρειο ηµισφαίριο κυρίως στα τέλη ∆εκεµβρίου, 
αρχές Ιανουαρίου. Στο νότιο ηµισφαίριο και ιδιαίτερα στις τροπικές χώρες διαρκούν 
όλο το χρόνο. Στην χώρα µας, η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από Οκτώβριο 
έως και Απρίλιο, µε πιθανή έξαρση µεταξύ ∆εκεµβρίου και Φεβρουαρίου. Θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι η µικρότερης ή η µεγαλύτερης έκτασης εποχική έξαρση της γρίπης 
διαφέρει ριζικά από την πανδηµία από ιό γρίπης. 
Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο µετάδοσης του ιού 
της γρίπης µέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσµατική την πρόληψη µόνο µε 
τους κλασσικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισµού, αποµόνωση πασχόντων κλπ.). 
Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εµβολιασµός µε το αντιγριπικό 
εµβόλιο, το οποίο όταν εφαρµοσθεί σωστά και έγκαιρα καλύπτει σε ποσοστό 80% 
περίπου και προφυλάσσει από τη µετάδοση του ιού της γρίπης, ιδιαίτερα τα άτοµα 
(ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούµενες οµάδες υψηλού κινδύνου. 
Σύµφωνα µε το σχετ. (1) οι οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως διαµορφώθηκαν µε τα νέα 
επιστηµονικά δεδοµένα, είναι οι εξής: 
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1. Άτοµα ηλικίας 60 ετών και άνω. 

2. Εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό και λοιποί εργαζόµενοι). 

3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους 
παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήµατα: 

• Άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονοπάθειες 

• Καρδιακή νόσο µε σοβαρές αιµοδυναµικές διαταραχές. 

• Ανοσοκαταστολή (κληρονοµική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήµατος ή θεραπείας). 

• Μεταµόσχευση οργάνων 

• ∆ρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες). 

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο µεταβολικό νόσηµα. 

• Χρόνια νεφροπάθεια. 

• Νευροµυϊκά νοσήµατα 

4. Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄τριµήνου. 

5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη µακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό ο κίνδυνο εµφάνισης 
συνδρόµου Reye µετά από γρίπη. 

6. Άτοµα που βρίσκονται σε στενή επαφή µε παιδιά <6 µηνών ή φροντίζουν   
άτοµα  µε υποκείµενο νόσηµα, τα οποία διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο 
επιπλοκών από τη γρίπη. 

7. Οι κλειστοί πληθυσµοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυµνασίων-
λυκείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, 
τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων κ.ά.).  

 

Επειδή ο ιός της γρίπης µεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υποορότυπους κάθε χρόνο, 
για την περίοδο 2010 - 2011 η σύνθεση του αντιγριπικού εµβολίου πρέπει να περιέχει 
τα εγκεκριµένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) στελέχη και τα εµβόλια 
τα οποία θα διατίθενται να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.  

  
Το παιδιατρικό αντιγριπικό εµβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται µέχρι την ηλικία 
των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εµβολίων 
ενηλίκου. 
Το αντιγριπικό εµβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της 
συνήθους περιόδου εµφάνισης της έξαρσης των κρουσµάτων, δεδοµένου ότι 
απαιτούνται περίπου 2 εβδοµάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. 
Κάθε επιδηµική έξαρση της γρίπης εισβάλει ταχύτατα µε αποτέλεσµα να είναι 
δύσκολος ο προσδιορισµός του χρόνου, αλλά και του τόπου εκδήλωσής της, µε 
συνέπεια, συχνά, την αποδιοργάνωση της επαγγελµατικής αλλά και της κοινωνικής 
ζωής, την υπέρµετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρµάκων και όχι σπάνια, την αύξηση 
της θνητότητας. 
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Η Ελλάδα, όπως και άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, µέσω του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), έχει συγκροτήσει δίκτυα επιτήρησης, µέσω των 
οποίων παρακολουθείται η δραστηριότητα της γρίπης και τα κυκλοφορούντα στελέχη 
του ιού µε την εργαστηριακή επιτήρηση µέσω των Κέντρων Αναφοράς Γρίπης. 
 
 
Παρακαλούµε να µεριµνήσετε: 
1. Για τον έγκαιρο εµβολιασµό των οµάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και 
παιδιών) και των εργαζοµένων σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας που 
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης σας. 
2. Για την αποστολή κλινικών δειγµάτων σε επαρκή αριθµό και κατάλληλη 
συντήρηση (ρινικού ή/ και φαρυγγικού επιχρίσµατος ή φαρυγγικού εκπλύµατος), από 
τα ύποπτα κρούσµατα γρίπης στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, ώστε να διερευνώνται 
εργαστηριακά και να ταυτοποιούνται τα κυκλοφορούντα στελέχη γρίπης. 
 
Υπενθυµίζεται ότι: 
� Για τη Βόρεια Ελλάδα, το Κέντρο Αναφοράς Γρίπης βρίσκεται στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στο Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας 

� Για τη Νότια Ελλάδα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. 

3. Για τη δήλωση κάθε εργαστηριακά επιβεβαιωµένου κρούσµατος γρίπης στο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

4. Να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι ιατροί και γενικώς οι 
επαγγελµατίες υγείας της υπηρεσίας σας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα Κ. Υ. και γενικά 
στις µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
5. Να λάβουν γνώση οι ∆ιοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, ώστε να 
ενηµερώσουν τις Επιτροπές Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων προκειµένου αυτές να 
οργανώσουν τον εµβολιασµό στο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που 
εργάζεται στους χώρους ευθύνης τους (συµπεριλαµβανοµένων και των Κέντρων 
Υγείας). Οι Επιτροπές Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων κάθε Νοσοκοµείου οφείλουν 

να αποστείλουν στο Γραφείο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ έως 13 

∆εκεµβρίου 2010, συµπληρωµένο έντυπο, µε τα στοιχεία του αριθµού των 
εµβολιασθέντων, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδοµένων και αποτύπωση 
του ποσοστού εµβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη µεταξύ των 
εργαζοµένων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε όλη τη χώρα (υπόδειγµα του 
εντύπου θα σας αποστείλει το ΚΕΕΛΠΝΟ). Προκειµένου να διευκολυνθεί η 
εµβολιαστική κάλυψη των εργαζοµένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, 
κατόπιν εισήγησης του ΚΕΕΛΠΝΟ (σχετ. 3), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, µέσω των ∆/νσεων Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τη 
φετινή χρονιά θα προµηθεύσει από το Εθνικό Απόθεµα τα Νοσοκοµεία µε τον 
απαιτούµενο αριθµό αντιγριπικών εµβολίων, στο πνεύµα της επίτευξης υψηλότερου 
ποσοστού εµβολιαστικής κάλυψης των εργαζοµένων. Ο αριθµός των εµβολίων είναι 
συγκεκριµένος ανά Νοσοκοµείο και Κ.Υ. Οι Επιτροπές Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 
κάθε Νοσοκοµείου θα συνεργαστούν µε το Γραφείο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων του 
ΚΕΕΛΠΝΟ προκειµένου να διευκολυνθεί και να ολοκληρωθεί ο απρόσκοπτος 
εµβολιασµός του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 
 
Όπως σας είναι γνωστό, το αντιγριπικό εµβόλιο έχει βραχεία ηµεροµηνία λήξης και για 
το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ορθός προγραµµατισµός των αναγκαίων 
ποσοτήτων εµβολίου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη. Επίσης, ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης του 
εµβολίου (εξασφάλιση «ψυχρής αλυσίδας»). 
Επισηµαίνουµε επίσης ότι, η χορήγηση του αντιγριπικού εµβολίου αφορά µόνο στα 
άτοµα που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές περιγράφονται στην 
παρούσα εγκύκλιο και θα γίνεται µόνο µε την προσκόµιση σχετικής ιατρικής συνταγής, 
η οποία θα φυλάσσεται για µία (1) τριετία. Επίσης, σε περίπτωση που το 
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συνταγογραφούµενο αντιγριπικό εµβόλιο δεν υπάρχει, θα χορηγείται οποιοδήποτε 
άλλο αντιγριπικό εµβόλιο, του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριµένα από τον 
ΠΟΥ στελέχη (µε άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ). 
Τέλος, σύµφωνα µε το σχετικό (2) από τις 10-8-2010 βρισκόµαστε πλέον στην 

µετα-πανδηµική περίοδο για τη γρίπη Α(Η1Ν1). Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να χαλαρώσει η επιτήρηση ειδικά σε νεαρά άτοµα και οµάδες υψηλού 

κινδύνου µε δεδοµένο ότι σε κάποια περιστατικά αναπτύχθηκε σοβαρή ιογενής 

πνευµονία η οποία δεν συναντάται τυπικά στην εποχική γρίπη. 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 
1. Γνωµάτευση ΒΠ –99, Η∆: 6η /2.6.2010 και ΒΠ-14, Η∆: 6η/2.6.2010 του Τµήµατος 
Β’ Βιολογικών Προϊόντων του Επιστηµονικού Συµβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του 
Ε.Ο.Φ., που στηρίζεται στα κάτωθι: 

• Εισηγητική έκθεση του Π.Ο.Υ. αναφορικά µε την σύνθεση των αντιγριπικών 
εµβολίων για την εµβολιαστική περίοδο 2010 – 2011. 

• Σχετικό έγγραφο του ΕΜΕΑ /CHMP /BWP/107653/ London 25.3.2010  

• Ευρωπαϊκή σύσταση (8/3/2010) της Οµάδας Εργασίας της CHMP-BWP για τα 
αντιγριπικά εµβόλια, αναφορικά µε τη σύνθεση των αντιγριπικών εµβολίων της 
εµβολιαστικής περιόδου 2010-2011. 

2. Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών (Συνεδρίαση 12ης/10/2010). 
3. Εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ (11-10-2010). 
 
 
                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                        ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
                                                                                        Α. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Ε.Ο.Φ. 
Μεσογείων 384 ,  11522 Χολαργός 
2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
Πλουτάρχου 3,  10675 Αθήνα 
(µε την υποχρέωση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του) 
3. Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο 
Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα 
(µε την υποχρέωση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του) 
Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία   (µε την υποχρέωση να ενηµερώσει όλα τα 
µέλη του)  
Νικηταρά 8-10,   10678 Αθήνα 
4. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
∆/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας 
Σταδίου 29, 10559 Αθήνα 
(µε την υποχρέωση να ενηµερώσει όλα τα 
Ασφαλιστικά Ταµεία) 
5. Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης -Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
Ε.Κ. Γρίπης Β. Ελλάδος 
Τ. Κ. 54006 Εξοχή Θεσσαλονίκης 
6. Ε.Ι. Παστέρ - Ε. Κ. Γρίπης Ν. Ελλάδος 
Βασ. Σοφίας 127,  11521 Αθήνα 
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7. Ε. Σ.∆.Υ 
α) Έδρα ∆ηµόσιας Υγιεινής 
β) Έδρα Ευγονικής και Υγιεινής Μητρότητας 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196,  11521 Αθήνα 
8. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (µε την παράκληση της έγκαιρης αποστολής στα Νοσηλευτικά 
Ιδρύµατα των εντύπων καταχώρησης εµβολιασθέντων εργαζοµένων σε αυτά) 
Αγράφων 3-5,     15121 Mαρούσι 
9. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
Γρ. Προέδρου 
∆/νση Κοινωνικής Παιδιατρικής 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
115 27 Αθήνα 
10. Κ.Ε.∆.Υ 
Αλ. Φλέµιγκ 34,   16672 Βάρη 

11. Ο.Π.Α.∆. 
Μακεδονίας 6 – 8,   104 33 Αθήνα 
12. Οίκος Ναύτου 
Γραφείο Προέδρου 
Κ. Παλαιολόγου 15,    185 35 Πειραιάς 
13. Καθ. Κ. Α. Κωνσταντόπουλο 
Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών 
(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη της 
Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών και όλα τα µέλη της 
Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας) 
Καθηγητή Παιδιατρικής 
Κηφισίας 18,     115 26 Αθήνα 
14. Ε.Κ.Α.Β. 

15. ∆/νση Υγειονοµικού ΓΕΕΘΑ 
Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός (µε την παράκληση να ενηµερωθούν όλες οι 
Υγειονοµικές Υπηρεσίες) 
16. ∆/νση Υγειονοµικού ΓΕΣ 
Π. Κανελλοπούλου 1,     115 25 Αθήνα 
17. ∆/νση Υγειονοµικού Ελληνικής Αστυνοµίας 
Πειραιώς 153,    118 54 Αθήνα 
18. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Τµήµα Αγωγής Υγείας 
 Ερµού 15, 101 85 Αθήνα 
19. ΣΕΥΥΠ 
Πειραιώς 205, Αθήνα 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ 
  1. Γραφείο κ. Υπουργού 
  2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  
  3. Γραφεία κ. κ. Γεν. Γραµµατέων 
  4. Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆/ντών 
  5. Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
  6. Ε.ΚΕ.Π.Υ.   
  7. Όλες οι ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου µας   
  8. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής (3) 
 
 


