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                                               Δβδομαδιαία Έκθεζη 

Δπιδημιολογικήρ Δπιηήπηζηρ ηηρ Γπίπηρ 

                      Eβδομάδα 2/2014 (6-12 Ιανοςαπίος 2014) 

 
Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα 

40/2013 (30 Σεπηεκβξίνπ-06 Οθησβξίνπ 2013) θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ εβδνκάδα 20/2014 (12-18 Μαΐνπ 2014). 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο, γηα 

ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014)   . 

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014), νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή πεξαηηέξσ αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 1/2014, θαη βξίζθνληαη ζε αξθεηά 

πςειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ πεξηόδσλ γξίπεο 2011-2012 θαη 2012-2013 

(Γηάγξακκα 1).  

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014), απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ζην 

Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α, 43 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, 34 από λνζνθνκεία θαη 9 από ηα 

δίθηπα Sentinel. Τα 21 (48,8%) από ηα θιηληθά δείγκαηα ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο ηύπνπ Α θαη εηδηθόηεξα ηα 20 

(95,2%) ήηαλ Α(Η1Ν1)pdm09 θαη ην 1 (4,8%) ήηαλ Α(Η3Ν2) (Γηάγξακκα 2). 

 Μέρξη θαη ηελ Πέκπηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 26 ζνβαξά θξνύζκαηα 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 24 κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ, θαη 2 ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ  

(Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 3). 

 Μέρξη θαη ηελ Πέκπηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρεη θαηαγξαθεί 6 ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλε γξίπε (Γηάγξακκα 4).  

 Με βάζη ηα ανυηέπυ, η γπίπη ζηην Δλλάδα βπίζκεηαι ζηη θάζη ηηρ αςξημένηρ δπαζηηπιόηηηαρ, με ανοδική 

ηάζη.   
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Α. Κλινικό ζκέλορ επιδημιολογικήρ επιηήπηζηρ ηηρ γπίπηρ 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014), νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή παξνπζηάδνπλ 

πεξαηηέξσ ζεκαληηθή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, 1/2014, θαη βξίζθνληαη ζε αξθεηά  

πςειόηεξα επίπεδα από απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ησλ πεξηόδσλ γξίπεο 2011-2012 θαη 2012-2013 (Γηάγξακκα 

1).  

Γιάγπαμμα 1: Δκηίμηζη απιθμού κποςζμάηυν γπιπώδοςρ ζςνδπομήρ ανά 1.000 επιζκέτειρ, καηά εβδομάδα. 
ύνολο σώπαρ, πεπίοδοι γπίπηρ:  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

 
 
 

 
 

Σημείωση 1:  Ο αξηζκόο θξνπζκάησλ αλά 1.000 επηζθέςεηο εθηηκάηαη κε ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά 

γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα (ΔΣΥΔ, απνγξαθή 2001) 

Σημείωση 2:  Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  Δπηζεκαίλεηαη όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο επηδεκηθήο θακπύιεο, δεδνκέλνπ όηη 

ζπλερίδεηαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ από ηα δίθηπα Sentinel θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο έθζεζεο.  

 

Πηγή ηυν πληποθοπιών για ηο κλινικό ζκέλορ επιδημιολογικήρ επιηήπηζηρ 

Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1, πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (Sentinel) θαη ζπγθεθξηκέλα από ην δίθηπν ησλ Ιδησηώλ Ιαηξώλ, ην Γίθηπν ησλ Ιαηξώλ Μνλάδσλ Υγείαο 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ θαη από ην δίθηπν ησλ Κέληξσλ Υγείαο/Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 248 

ηαηξνί. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξάθεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ 

λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο. Σε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα, νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ 

είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε (γξηπώδεο ζπλδξνκή). 
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Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 ν αξηζκόο ησλ ηαηξώλ πνπ απέζηεηιε θιηληθά δεδνκέλα αλήιζε ζηνπο 79 (31,9 %) ζην ζύλνιν 

ησλ 248 ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα πξναλαθεξόκελα δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

ηαηξνύο πνπ δήισζαλ, αλήιζαλ ζηηο 5.511 ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. 

Β. Δπγαζηηπιακό ζκέλορ επιδημιολογικήρ επιηήπηζηρ ηηρ γπίπηρ 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014), απεζηάιεζαλ ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ην 

Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Κ.Π.Α 43 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, 34 από λνζνθνκεία θαη 9 από ηα δίθηπα 

Sentinel. Τα 21 (48,8%) από ηα θιηληθά δείγκαηα ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο ηύπνπ Α θαη εηδηθόηεξα ηα 20 (95,2%) ήηαλ 

Α(Η1Ν1)pdm09 θαη ην 1 (4,8%) ήηαλ Α(Η3Ν2) (Γηάγξακκα 2).  

 
Γιάγπαμμα 2:  ςνολικόρ απιθμόρ θαπςγγικών δειγμάηυν και απομονυθένηυν ζηελεσών ιού γπίπηρ ζηα Δθνικά 

Δπγαζηήπια Αναθοπάρ Γπίπηρ. ύνολο σώπαρ, πεπίοδορ γπίπηρ 2013-2014. 

 

 

 

 

 

Γ. Δπιηήπηζη ζοβαπών κποςζμάηυν επγαζηηπιακά επιβεβαιυμένηρ γπίπηρ με ή συπίρ νοζηλεία ζε 

Μονάδα Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ (Μ.Δ.Θ) 

Μέρξη θαη ηελ Πέκπηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), έρνπλ θαηαγξάθεη 26 ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλεο γξίπεο, ηα 24 εθ ησλ νπνίσλ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 3).  

Όζνλ αθνξά ζηα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πξόθεηηαη γηα 18 άλδξεο  θαη 6 γπλαίθεο, κε εύξνο ειηθηώλ από 

32 έσο 80 έηε. Τα 20 (83,3%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηό Α(Η1Ν1)pdm09, 1 (4,2%) ζηνλ ηό ηύπνπ Α 
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(Η3Ν2), 2 (8,3%) ζε ηό ηύπνπ Α πνπ δελ έρεη ππνηππνπνηεζεί πεξαηηέξσ, ελώ από 1 (4,2%) θξνύζκα απνκνλώζεθαλ 

δπν ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α (Η1Ν1)pdm09 και B (Γηάγξακκα 3).  

Από ηα 24 πξναλαθεξόκελα ζνβαξά θξνύζκαηα κε λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 16 (66,7%) αλήθνπλ ζε θιηληθή νκάδα 

πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Υ.Υ 

(Υ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013). 

Όζνλ αθνξά ζηα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πξόθεηηαη γηα 2 γπλαίθεο 59 θαη 65 εηώλ. Καη ηα 2 θξνύζκαηα 

νθείινληαη ζηνλ ηό γξίπεο Α(Η1Ν1)pdm09 θαη αλήθνπλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη 

εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Υ.Υ (Υ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013). 

 

Μέρξη ηελ Πέκπηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2014 (ώξα 15:30), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 6 ζάλαηνη από εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλε γξίπε, εθ ησλ νπνίσλ νη 4 αθνξνύζαλ ζε θξνύζκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη νη 2 ζε 

θξνύζκαηα πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 4). Πξόθεηηαη γηα 3 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο, κε εύξνο 

ειηθηώλ από 31 έσο 73 έηε. Από ηα 5 (83,3%) θξνύζκαηα απνκνλώζεθε ηόο γξίπεο Α (Η1Ν1)pdm09, ελώ από 1 

(16,7%) απνκνλώζεθαλ δύν ζηειέρε γξίπεο θαη ζπγθεθξηκέλα Α(Η1Ν1)pdm09 θαη B. Τα 5 (83,3%) από ηα 6 

πξναλαθεξόκελα θξνύζκαηα, αλήθαλ ζε θιηληθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ 

επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Υ.Υ (Υ1/Γ.Π.νηθ. 95847-15/10/2013). 

 

 

Πίνακαρ 1: Πεπιζηαηικά με νοζηλεία ζε Μ.Δ.Θ και θάναηοι από επγαζηηπιακά επιβεβαιυμένη γπίπη. ύνολο 

Δλλάδαρ, έυρ Πέμπηη 16/1/2014, ώπα 15:30.  Πποζυπινά ζηοισεία.  

 

  Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 16/1/2014 5 

Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 16/1/2014 11 

ύνολο νοζηλεςθένηυν ζε Μ.Δ.Θ. έυρ 16/1/2014 24 

Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 16/1/2014 1 

ςνολικόρ απιθμόρ θανάηυν έυρ ηιρ 16/1/2014 6 
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Γιάγπαμμα 3: Απιθμόρ ειζαγυγών ζε Μ.Δ.Θ. ανά εβδομάδα, ζε αζθενείρ με επγαζηηπιακά επιβεβαιυμένη 
γπίπη. ύνολο Δλλάδαρ, έυρ Πέμπηη 16/1/2014, ώπα 15:30.  Πποζυπινά ζηοισεία.  

 

 

* Μη ολοκληρωμζνη εβδομάδα 

 
 
 
Γιάγπαμμα 4: Απιθμόρ θανάηυν (ζε Μ.Δ.Θ. & εθηόο Μ.Δ.Θ) ανά εβδομάδα, ζε αζθενείρ με επγαζηηπιακά 

επιβεβαιυμένη γπίπη. ύνολο Δλλάδαρ, έυρ Πέμπηη 16/1/2013, ώπα 15:30. Πποζυπινά ζηοισεία. 
 

 
 
 
 

* Μη ολοκληρωμζνη εβδομάδα 

* 

* 
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Γιάγπαμμα 4: Ηλικιακή καηανομή ειζασθένηυν ζε Μ.Δ.Θ. με επγαζηηπιακά επιβεβαιυμένη γπίπη. ύνολο 
Δλλάδαρ, έυρ Πέμπηη 16/1/2014, ώπα 15:30. Πποζυπινά ζηοισεία.  

 
 
 

 
 
 
Πηγή πληποθοπιών για ηην επιηήπηζη ζοβαπών πεπιζηαηικών γπίπηρ με νοζηλεία ζε ΜΔΘ 
 
Πεγή πιεξνθνξηώλ απνηεινύλ όιεο νη ΜΔΘ ηεο ρώξαο, ελειίθσλ θαη παηδηώλ, ησλ νπνίσλ νη ηαηξνί δειώλνπλ ζην 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ όια ηα θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε απηέο. Η δήισζε γίλεηαη κε 

ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ηεο γξίπεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηεξεύλεζε ησλ θξνπζκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ 

Τκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. 

Δπίζεο, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα λέα ζνβαξά θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε ή ρσξίο λνζειεία ζε 

Μ.Δ.Θ, θαζώο θαη ηνπο ζαλάηνπο από γξίπε απνζηέιινληαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαη από ην Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

Υγείαο.  

 
 
Γ. ύζηημα επιδημιολογικήρ επιηήπηζηρ ηηρ θνηζιμόηηηαρ 
 
Παξνπζηάδνληαη εδώ ηα θύξηα επξήκαηα από ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Διιάδα, κε 

επηθέληξσζε ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζλεζηκόηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλακελόκελε (excess mortality). 

 

Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014 (6-12 Ιαλνπαξίνπ 2014), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 2). 
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Γιάγπαμμα 2: Παπαηηπούμενορ και αναμενόμενορ απιθμόρ θανάηυν καηά εβδομάδα ζηιρ πεπιοσέρ ηηρ Δλλάδαρ 
πος μεηέσοςν ζηο ζύζηημα επιηήπηζηρ. Δβδομάδα 03/2009 έυρ εβδομάδα 02/2014. 

 

 
 

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

1. Ο παξαηεξνύκελνο αξηζκόο ζαλάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ δηνξζώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

ππνινγηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο δειώζεηο ζαλάησλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε εβδνκάδα κε βάζε ηα 

λέα δεδνκέλα. 

2. Τα δεδνκέλα ηεο εβδνκάδαο 2/2014 αθνξνύλ ην Γήκν Αζελαίσλ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Μαγλεζίαο θαη 

Σπνξάδσλ, Αραΐαο, Καβάιαο θαη Κέξθπξαο. 

 

Πηγή πληποθοπιών για ηο ζύζηημα επιδημιολογικήρ επιηήπηζηρ ηηρ θνηζιμόηηηαρ από όλερ ηιρ 

αιηίερ 

Η θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ γίλεηαη  δεηγκαηνιεπηηθά από ηα Λεμηαξρεία νξηζκέλσλ δήκσλ ηεο ρώξαο ζε ζρεδόλ 

πξαγκαηηθό ρξόλν θαη αθνξά ηνπο  ζαλάηνπο πνπ εγγξάθεθαλ ζηα ιεμηαξρεία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο.  

Σην 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). Σπγθεθξηκέλα 

ζπκκεηέρνπλ ην ζύλνιν ησλ δήκσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ Αραΐαο, Κέξθπξαο, Μαγλεζίαο & Σπνξάδσλ, 

Καβάιαο & Θάζνπ θαη νη Γήκνη Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.  

Τα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από ην λέν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηαξρηθώλ Πξάμεσλ (ΠΣ ΛΗΠ) πνπ 

ιεηηνπξγεί από ην Μάην ηνπ 2013 ζηε Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλσζεο & ΗΔΣ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλαπηπμηαθώλ 
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Πξνγξακκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Σην πιαίζην απηό, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ έρεη νξηζηεί από ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο.   

Τν 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. 

Τν ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα έρεη ην Τκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

Γ. Η δπαζηηπιόηηηα ηηρ γπίπηρ ζηην Δςπώπη 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ ηα δεδνκέλα γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε θαηά ηελ εβδνκάδα 2/2014. 

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 1/2014, από ηηο 30 ρώξεο πνπ απέζηεηιαλ δεδνκέλα, ε Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη 

ε Ιζπαλία αλέθεξαλ κέηξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο, ελώ όιεο νη ππόινηπεο αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα 

(Map 1). Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, 21 ρώξεο θαζώο επίζεο θαη ε Σθσηία αλέθεξαλ ζπνξαδηθά 

θξνύζκαηα γξίπεο ή κεηάδνζε ησλ ηώλ γξίπεο ζε ηνπηθό επίπεδν, ελώ ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία θαη ε Αγγιία 

αλέθεξαλ εθηεηακέλε κεηάδνζε ηεο γξίπεο.  (Map 2). 

 

 Απμεηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλέθεξαλ 15 ρώξεο θαζώο επίζεο ε Σθσηία θαη ε Αγγιία, ελώ όιεο νη ππόινηπεο 

αλέθεξαλ ζηαζεξή δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο.  

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014, από ην ζύλνιν 842 θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ από ηα δίθηπα Sentinel, ηα 217 

(26%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Τα 215 (99,1%) από ηα αλσηέξσ ζεηηθά δείγκαηα αλήθαλ ζηνλ ηύπν Α θαη 2 

(0,9%) ζηνλ ηύπν Β ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο. Από ηα 167 ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, ηα 103 (62%) ήηαλ 

Α(Η1)pdm09 θαη ηα 64 (38%) ήηαλ Α(Η3). 

Από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο ηελ εβδνκάδα 2/2014, ζην ζύλνιν ησλ 669 ζεηηθώλ δεηγκάησλ από ηα δίθηπα 

Sentinel, ηα 639 (96%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 30 (4%) ήηαλ ηύπνπ Β. Από ηα 532 ζηειέρε ηύπνπ Α πνπ 

ππνηππνπνηήζεθαλ, ηα 283 (53%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1)pdm09 θαη ηα 249 (47%) ζηνλ ππόηππν Α(Η3). 

 

 Δπίζεο, από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο ηελ εβδνκάδα 2/2014 από ην ζύλνιν ησλ 2.055 θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ 

ειήθζεζαλ από λνζνθνκεία, ηα 1.869 (90,9%) ήηαλ ηύπνπ Α θαη ηα 186 (9,1%) ηύπνπ Β. Από ηα 1.063 ζηειέρε 

ηύπνπ Α πνπ ππνηππνπνηήζεθαλ, ηα 774 (72,8%) αλήθαλ ζηνλ ππόηππν Α(Η1)pdm09 θαη ηα 289 (27,2%) ζηνλ 

ππόηππν Α(Η3). 

 

 Καηά ηελ εβδνκάδα 2/2014, δειώζεθαλ 97 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε 

λνζνθνκείν. Όια ηα ελ ιόγσ θξνύζκαηα νθείινληαλ ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 54 αλήθαλ ζηνλ 

ππόηππν Α(Η1)pdm09, ηα 7 ζηνλ ππόηππν Α(Η3), ελώ ζε 35 δελ έρεη γίλεη ππνηππνπνίεζε.  

Σπλνιηθά, από ηελ εβδνκάδα 40/2013 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 2/2013, έρνπλ δεισζεί 383 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλεο γξίπεο κε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, εθ ησλ νπνίσλ ηα 369 (96,3%) νθείινληαλ ζε ηό ηύπνπ Α θαη ηα 

14 (3,7) ζε ηό ηύπνπ Β  
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 Μέρξη θαη ηελ εβδνκάδα 2/2014 έρνπλ θαηαγξαθεί 14 ζάλαηνη ζε θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο 

πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε λνζνθνκείν.  

 

 Map 1. Intensity for week 2/2014                             Map 2. Geographic spread for week 2/2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε: Η εβδνκαδηαία έθζεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC:  

       http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-surveillance-overview-17-jan-2014.pdf 
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