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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Καηά ηελ πεξίνδν 2013-2014θαίλεηαη από ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ε επηθξάηεζε ηνπ 
ππόηππνπΑ(Η1Ν1)2009pdm ηεο γξίπεο, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνύκελν Α(Η1)ζηέιερνο 
κεηά ηελ παλδεκία γξίπεο 2009.   

 Ο ηόο Α(Η1Ν1)2009pdm είλαη αλζεθηηθόο ζηελ ακαληαδίλε θαη ξηκαληαδίλε, αιιά παξακέλεη 
επαίζζεηνο ζηα αληητθάνζειηακηβίξε θαη δαλακηβίξε.  

 Η ρνξήγεζε αληητθώλζπλδέεηαη κε κεησκέλε  λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα ζηνπο αζζελείο κε βαξηά 
λόζν,ηόζν από ηνλ ηό Α(Η1Ν1)2009pdm, όζν θαη από ηνπο ηνύο Α(Η3Ν2) θαη Β. 

 Η ρνξήγεζε αληητηθώλ πξέπεη λα μεθηλήζεη όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα, ζπλήζσο κέζα ζηηο 
πξώηεο 48 ώξεο από ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ.  

 Τα αληητηθά θάξκαθα νζειηακηβίξε θαη δαλακηβίξε ρνξεγνύληαη κε απιή ηαηξηθή ζπληαγή.   
  

Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα από ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο ηεο γξίπεο πνπ ππνζηεξίδεη ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ, ε Διιάδα έρεη εηζέιζεη ζηελ θάζε απμεκέλεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο από ηελ εβδνκάδα 1/2014 
(30/12/2013- 5/01/2014). Αλακέλεηαη απμεκέλε θπθινθνξία ησλ ηώλ επνρηθήο γξίπεο θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλνο αξηζκόο 
θξνπζκάησλ γξίπεο γηα ηηο επόκελεο 6-8 εβδνκάδεο ζηε ρώξα καο.  
 
Σεκαληηθό πνζνζηό ησλ έσο ηώξα δηαγλσζζέλησλ θξνπζκάησλ επνρηθήο γξίπεο πξνθαιείηαη από ην ζηέιερνο 
Α(Ζ1Ν1)2009pdm, θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό από ηνλ ηό Α(Ζ3Ν2) θαη ηνλ ηύπν Β. 
 
Υπελζπκίδνπκε όηη ην ζηέιερνο Α(Ζ1Ν1)2009pdm είλαη επαίζζεην ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο, νζεηαικηβίξε θαη 
δαλακηβίξε, αιιά αλζεθηηθό ζηνπο αλαζηνιείο ηεο πξσηεΐλεο Μ2, ακαληαδίλε θαη ξηκαληαδίλε.  
 
Ζ απόθαζε ηεο ρνξήγεζεο αληητηθώλ θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γξίπεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εθηίκεζε 
θαη αμηνιόγεζε ησλ ελδείμεσλ ζεξαπείαο από ηνπο ζεξάπνληεοηαηξνύο. (Πίλαθαο 1) Σεκεηώλεηαη δε, όηη ε ζεξαπεία κε 
αληητηθά αθνξά ζε όινπο ηνπο ηύπνπο γξίπεο: Α(Ζ1Ν1)2009pdm, Α (Ζ3Ν2) θαη ηνλ ηύπν Β.  
 
Η πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ εκθαλίδνπλ ήπηεο θιηληθέο εθδειώζεηο εκπύξεηεο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο, θαη επνκέλσο δε ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ αληητηθή ζεξαπεία, εθηόο εάλ αλήθνπλ ζε θάπνηα από ηηο 
νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή λόζεζε ή εκθάληζε επηπινθώλ από ηε γξίπε.  
 

ΕΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 2013-2014 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΑΝΣΙΪΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 



 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Ε ΧΩΡΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 
 210-5212000, 210-5212054 www.keelpno.gr  

2 

Ζ ζεξαπεία κε αληητηθά έρεη ην κέγηζην όθεινο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαίξσο (ηηο πξώηεο 48 ώξεο από ηελ έλαξμε ησλ 
ζπκπησκάησλ), αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη ρξήζηκε αθόκε θαη κεηά ην δηάζηεκα απηό ηδηαίηεξα ζε ζνβαξά πεξηζηαηηθά. Οη 
αζζελείο απμεκέλνπ θηλδύλνπ ρξήδνπλ άκεζεο ηαηξηθήο εθηίκεζεο θαη θξνληίδαο θαη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ θαη αγσγή κε 
αληηκηθξνβηαθνύο παξάγνληεο ή/θαη ππνζηήξημε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  
 
Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξή ή επηδεηλνύκελε θιηληθή εηθόλα ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ππό αγσγή κε 
αληητηθό ην ηαρύηεξν δπλαηό. Ζ ζύζηαζε απηή αθνξά όινπο ηνπο αζζελείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθύσλ,  ησλ 
παηδηώλ <2 εηώλθαη ησλ λενγλώλ (Πίλαθαο 2). 
 
Οη αζζελείο κε επηκέλνπζα ζνβαξή λόζν παξά ηε ιήςε αληητηθνύ παξάγνληα, κπνξνύλ λα ιάβνπλ ελδνθιεβίσο ή κέζσ 
λεθεινπνίεζεο1ελαιιαθηηθό ζεξαπεπηηθό ζρήκα δαλακηβίξεο, ην νπνίν όκσο δελ έρεη άδεηα θπθινθνξίαο. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο απηνύ κπνξείηε λα ιάβεηε από ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
(ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210-5212054 θαη 210-5222339). 
 
Τνλίδεηαη όηηδελ είλαη απαξαίηεηε ε αλακνλή ηεο εξγαζηεξηαθήο επηβεβαίσζεοηεο γξίπεο γηα ηελ 
ζπληαγνγξάθεζεαληητηθώλαθόκε θαη εθηόο λνζνθνκείνπ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο.  
 
Η ρνξήγεζε ησλ αληητηθώλ γίλεηαη κε απιή ηαηξηθή ζπληαγή. 
 
  

                                                           
1
Γηα ηελ λεθεινπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην πδαηηθό δηάιπκα δαλακηβίξεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ελδνθιέβηα ρξήζε.  
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Πίλαθαο 1. Πεξίιεςε νδεγηώλ αληηκεηώπηζεο επνρηθήο γξίπεο (αφορά όλοσς τοσς κσκλοφορούντες σπότσποσς: 
Α(H1N1)2009pdm, A (H3N2) και τον τύποB) 

Μέηρα αναπνεσζηικής σγιεινής και σγιεινής ηων τεριών ζσζηήνονηαι ζε όλες ηις καηηγορίες νόζοσ 

Ήπια γρίπη τωρίς επιπλοκές (ενήλικες και παιδιά), γριπώδης ζσνδρομή  

 
 
Υγηήο πιεζπζκόο 

 γεληθά δελ ρξήδεη εηδηθήο ζεξαπείαο θαη ε ρνξήγεζε 
αληητηθώλ επαθίεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ  

 ζπκβνπιή γηα απνκόλσζε θαη’ νίθνλ θαη 
παξαθνινύζεζε γηα πηζαλή επηδείλσζε ζπκπησκάησλ 

 
Άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα (εθηόο 
αλνζνθαηαζηνιήο) θαη γεληθόηεξα όζνη ζεσξνύληαη 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθώλ   
 

 Οζειηακηβίξε2 
 ζπκβνπιή γηα απνκόλσζε θαη’ νίθνλ 

 
 
Αζζελείο κε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή 

 Εαλακηβίξε1, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο 
αληνρήο ζηελ νζειηακηβίξε ζηνλ πιεζπζκό απηό  

 ζπκβνπιή γηα απνκόλσζε θαη’ νίθνλ 
 εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλόηεηα αληνρήο, αλ δελ ππάξρεη 

βειηίσζε  
Αζζελείο κε ηελ ππνςία λόζνπ από ηό κε αληνρή 
ζηελ νζειηακηβίξε (επηβεβαησκέλε ή πηζαλή, κε 
βάζε θιηληθά ή επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα)  

 Εαλακηβίξε1 
 ζπκβνπιή γηα απνκόλσζε θαη’ νίθνλ 
 εμεηδηθεπκέλε εμέηαζε γηα αληνρή  

Γρίπη με επιπλοκές ή προοδεσηική επιδείνωζη  

 
 
 
Όινη νη αζζελείο (εθηόο αλνζνθαηεζηαικέλσλ)  

 

 Οζειηακηβίξε1: δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο κε ξηλνγαζηξηθό 
ζσιήλα ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε από ηνπ 
ζηόκαηνο αγσγή). Γόζε έσο 150mgx2x15 εκέξεο έρνπλ 
ρνξεγεζεί παξεγνξεηηθά ζε ζνβαξά πεξηζηαηηθά 

 κέηξα ειέγρνπ ινίκσμεο  
 ππνπηεπζείηε αληνρή αλ δελ ππάξμεη βειηίσζε ζε 5 

εκέξεο 
 
 
 
Αζζελείο κε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή 

 

 Εαλακηβίξε1, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο 
αληνρήο ζηελ νζειηακηβίξε ζηνλ πιεζπζκό απηό 

 κέηξα ειέγρνπ ινίκσμεο  
 αλ ν αζζελήο δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθή απνξξόθεζε από ην 

γαζηξεληεξηθό, κπνξεί λα αλαδεηεζεί δηάιπκα 
δαλακηβίξεο γηα ελδνθιέβηα ρξήζε 

 

 
Αζζελείο κε ηελ ππνςία λόζνπ από ηό κε αληνρή 
ζηελ νζειηακηβίξε (επηβεβαησκέλε ή πηζαλή, κε 
βάζε θιηληθά ή επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα)   

 Εαλακηβίξε1, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο 
αληνρήο ζηελ νζειηακηβίξε ζηνλ πιεζπζκν απηό 

 κέηξα ειέγρνπ ινίκσμεο  
 αλ ν αζζελήο δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθή απνξξόθεζε από ην 

γαζηξεληεξηθό, κπνξεί λα αλαδεηεζεί δηάιπκαδαλακηβίξεο 
γηα ελδνθιέβηα ρξήζε 

                                                           
2
Γελ είλαη απαξαίηεηε ε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο γξίπεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 
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Πίνακας 2. υνήθη σχήματα αντιϊικής αγωγής 

A. Οζειηακηβίξε 

Ζ νζειηακηβίξε έρεη ιάβεη έγθξηζε ρνξήγεζεο από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΔΜΑ) ζε άηνκα  > 1 έηνπο.  
 

Ι. Θεξαπεία  

Έθεβνη (13 έσο 17 εηώλ) θαη ελήιηθεο 

Ζ ζπληζηώκελε δόζε είλαη: 75mgx 2 x 5 εκέξεοperos. 
Δηδηθόηεξα γηα ηα βαξηά πεξηζηαηηθά, πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΔΘ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ζύλεζεο ζεξαπεπηηθό ζρήκα, 
ζπζηήλνληαη πςειόηεξεο δόζεηο νζειηακηβίξεο θαη κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζεξαπείαο (150mg x 2 x 15 εκέξεο). Ζ 
ρνξήγεζε ηεο νζειηακηβίξεο ζηα πεξηζηαηηθά απηά γίλεηαη κέζσ ξηλνγξαζηξηθνύ ζσιήλα.  
 
Παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ  

Γηα παηδηά κεγαιύηεξα ηνπ ελόο έηνπο έσο 12 εηώλ,ε ζπληζηώκελε δνζνινγία αθνινπζεί ην ζσκαηηθό βάξνο θαη έρεη σο 
εμήο:  
 

≤ 15 kg 30 mg x 2 x 5 εκέξεο per os 

15-23 kg 45 mg x 2 x 5 εκέξεο per os 

24-40 kg 60 mg x 2 x 5 εκέξεο per os 

> 40 kg 75 mg x 2 x 5 εκέξεο per os 

 
Γηα ηα βξέθε έσο 12 κελώλε ζπληζηώκελε δνζνινγία αθνινπζεί ην ζσκαηηθό βάξνο θαη έρεη σο εμήο:  
 

> 3 κελώλ έσο 12 κελώλ 3 mg/kg x 2 x 5 εκέξεο per os 

> 1 κελόο έσο 3 κελώλ 2.5 mg/kg x 2 x 5 εκέξεο per os 

0 έσο 1 κελόο* 2 mg/kg   x 2 x 5 εκέξεο per os 

*δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ρνξήγεζε νζειηακηβίξεο ζε βξέθε < 1 κελόο 
ΑηκνθαζαηξόκελνηΑζζελείο  
Σπζηήλεηαη δόζε 30mgνζειηακηβίξεο κεηά από θάζε ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο.  
 
Γηα ελήιηθεο, εθήβνπο θαη παηδηά πνπ δελ δύλαληαη λα θαηαπηνύλ θαςάθηα, ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο παξαζθεπήο 
ελαησξήκαηνο νζειηακηβίξεο ζην ζπίηη ή ζην θαξκαθείν. Οη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε: http://www.eof.gr/assets/PL_Tamiflu.pdf 

 
ΙΙ. Χεκεηνπξνθύιαμε 

Ζ νζειηακηβίξε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξόιεςε ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ γξίπεο ζηελ πεξίπησζε 
γλσζηήο έθζεζεο ζηνλ ηό, ιακβάλνληαο ππόςε ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ 
εκθάληζε επηπινθώλ ζην εθηεζεηκέλν άηνκν.  
Γεληθά, ε ρεκεηνπξνθύιαμε κε νζειηακηβίξε κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηό ηεο γξίπεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα 
μεθηλά ζηηο πξώηεο 48 ώξεο.  
 
Ελδείμεηο ρεκεηνπξνθύιαμεο:  

 άηνκα κε ζνβαξά ππνθείκελα λνζήκαηα ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα επηπινθέο από ηε γξίπε, ηα νπνία ήξζαλ ζε 
ζηελή επαθή ή ζπγθαηνηθνύλ κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα γξίπεο, 

 επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δελ έρνπλ αλνζνπνηεζεί θαη ήξζαλ ζε ζηελή επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα γξίπεο, 

http://www.eof.gr/assets/PL_Tamiflu.pdf
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 έιεγρνο ελδνλνζνθνκεηαθώλ ζπξξνώλ γξίπεο, εηδηθά ζε ηκήκαηα λνζειείαο αζζελώλ ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα 
επηπινθέο από ηε γξίπε.  

 
Σεκεηώλνπκε όηη ε ρνξήγεζε νζειηακηβίξεο σο ρεκεηνπξνθύιαμεγηα ηελ επνρηθή γξίπε κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο 
ζπκπησκάησλ θαηά 68-89%, αιιά δελ εμαιείθεη ηελ πηζαλόηεηα λόζεζεο.  
 
Ζ ζπληζηώκελε δόζε νζειηακηβίξεο ζηελ πεξίπησζε ρεκεηνπξνθύιαμεο είλαη:  

Έθεβνη (13 έσο 17 εηώλ) θαη ελήιηθεο: 75mgx 1 x7-10 εκέξεοperos.   

Παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ, ζύκθσλα κε ην βάξνο ζώκαηνο σο εμήο: 

≤ 15 kg 30 mg x 1 x 7-10εκέξεο per os 

15-23 kg 45 mg x 1 x 7-10 εκέξεο per os 

24-40 kg 60 mg x 1 x 7-10 εκέξεο per os 

> 40 kg 75 mg x 1 x 7-10εκέξεο per os 

ΑηκνθαζαηξόκελνηΑζζελείο  
Σπζηήλεηαη δόζε 30mgνζειηακηβίξεο κεηά από θάζε δεύηεξεζπλεδξία αηκνθάζαξζεο.  
 
Σηηο πεξηπηώζεηο ελδνλνζνθνκεηαθήο ζπξξνήο γξίπεο, επηδεκίαο ζε ρώξνπο καθξνρξόληαο λνζειείαο ή ζηελ θνηλόηεηα ε 
ρεκεηνπξνθύιαμε κε αληητηθάζπζηήλεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο ή/θαη κέρξη 1 εβδνκάδα κεηά ηελ δηάγλσζε ηνπ 
ηειεπηαίνπ θξνύζκαηνο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε ζπκβνπιή εηδηθώλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.  
 

B. Ζαλακηβίξε 

Ζ δαλακηβίξε ελδείθλπηαη ηόζν γηα ηε ζεξαπεία ηεο γξίπεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά >7 εηώλ, όζν θαη γηα ηε ρεκεηνπξνθύιαμε 
ζε πεξίπησζε έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο γξίπεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά > 5 εηώλ.  
 
Τν θάξκαθν ρνξεγείηαη κε εηζπλνή από ην ζηόκα κέζσ ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 
θαξκάθνπ. Σπζηήλεηαη ε επίδεημε ηεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο εηζπλνήο ζηνλ αζζελή πξηλ ηε ρξήζε ηεο.  
 
Πξνζνρή!: ε δαλακηβίξε αληελδείθλπηαη ζε άηνκα κε ηζηνξηθόβξνγρόζπαζκνπ θαη άζζκαηνο. 
 

Ι. Θεξαπεία  

Ζ ζπληζηώκελε δόζε γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη 10mgx 2 x 5 εκέξεο,  δειαδή δύν εηζπλνέο x 2 x5 εκέξεο. 
 

ΙΙ. Χεκεηνπξνθύιαμε 

Ζ ζπληζηώκελε δόζε γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη 10mgx 1 x7-10 εκέξεο,  δειαδή δύν εηζπλνέο x 1 x7-10 εκέξεο. 
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