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Τρία τουλάχιστον «ύποπτα» κρούσματα γρίπης Η1Ν1, έφτασαν τις τελευταίες ημέρες, στο
νοσοκομείο Φιλιατών, με το ένα μάλιστα να διακομίζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Την ίδια στιγμή, στη γειτονική Κέρκυρα, υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα θανάτων,
νέων ανθρώπων, που έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της γρίπης.

Οι αρμόδιοι του ΚΕΕΛΠΝΟ καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να
ζητούν έγκαιρα ιατρική βοήθεια όταν τα συμπτώματα της γρίπης είναι σοβαρά. Το στέλεχος
της γρίπης που ως επί το πλείστον απομονώνεται εργαστηριακά, είναι το ΑΗ1Ν1 pdm09, το
οποίο εμπεριέχεται στο εμβόλιο που κυκλοφορεί, αλλά δυστυχώς η συντριπτική
πλειονότητα των ασθενών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν έχει εμβολιαστεί.

Οι επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ σημειώνουν ότι επιβάλλεται ακόμα και τώρα εμβολιασμός
για όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άτομα με
χρόνια νοσήματα ή παχυσαρκία ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες) και αφετέρου των
επαγγελματιών υγείας και των ατόμων που έρχονται σε επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών
ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα) ενώ τονίζουν ότι η σωστή χρήση των αντι-ιικών
φαρμάκων κατά της γρίπης, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις, σύμφωνα με την κρίση
των θεραπόντων ιατρών, πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, με απλή ιατρική συνταγή
και χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 21 θάνατοι
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από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, με το συνολικό αριθμό θανόντων να ανεβαίνει
στους 39. Συνολικά νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 165 άτομα. Εννέα
παιδιά εισήχθησαν σε ΜΕΘ και τα περισσότερα ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, με το
μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστα.

Δυστυχώς, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ σε σχετική συνέντευξη Τύπου, η
μεγάλη πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ (75%) ή κατέληξαν από
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη (84%) δεν είχαν εμβολιαστεί, παρόλο που ανήκαν σε
ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη.

Τα κύρια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης είναι:

– Η αυστηρή τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών, όπως η
κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα και
το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών (ιδιαίτερα μετά από επαφή με ασθενείς).

– Η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους και για τους ασθενείς η πλήρης
ανάρρωση τους πριν την επάνοδο στις συνήθεις δραστηριότητες τους.

– Ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου
κινδύνου, θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματικός και συστήνεται για όλη τη διάρκεια του
χειμώνα.
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