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Τι είναι η εποχική γρίπη; 

 

Η γρίπη είναι οξεία νόσος (έντονη ασθένεια) του αναπνευστικού συστήματος που           

προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (Η1Ν1, Η1Ν2, κλπ) και μεταδίδεται πολύ            

εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ               

σοβαρή ασθένεια. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να           

παρουσιάσουν προβλήματα, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες          

υψηλού κινδύνου (εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, άτομα άνω των 60 χρόνων,            

Άτομα με αναπηρίες, άτομα με προηγούμενα προβλήματα υγείας, έγκυες γυναίκες          

ανεξαρτήτως ηλικίας, κ.α.), διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές        

επιπλοκές από τη γρίπη. Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται          

κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο). 

 

Στην Ελλάδα, έρευνες έχουν δείξει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως           

αρχίζει να αυξάνει κατά τον μήνα Ιανουάριο, και κορυφώνεται κατά τους μήνες            

Φεβρουάριο – Μάρτιο. 

 

Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης      

είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο     

διαθέσιμο μέσο πρόληψης για τη νόσο.      

Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί        

μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι    

αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες          
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αυξημένου κινδύνου για εμβολιασμό, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου          

Υγείας. 
(περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε εδώ ->           

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/7718-odhgies-gia-thn-epoxikh-

griph-2020-2021-ndash-antigripikos-emboliasmos?fdl=17942 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/2020.01.23metra-prolipsis-sxolikes-monades-gripi.pdf) 

 
Πρέπει πάντα να γνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ της γρίπης και του κοινού            

κρυολογήματος. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις διαφορές: 
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Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης (ή εικόνα της γρίπης) περιλαμβάνει: 
 
Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω             
συμπτώματα: 
 

● Βήχα 

● Πονόλαιμο 

● Μυαλγίες 

● Συνάχι 

● Πονοκέφαλο 

● Ρίγος 

● Αίσθημα κόπωσης 

● Διάρροια και εμέτους 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη γρίπη: 

 

Πως μεταδίδεται η γρίπη; 

Η γρίπη μεταδίδεται από το ένα άτομο στο        

άλλο όταν ένας ασθενής βήχει, φταρνίζεται      

ή μιλά και διασπείρει τους ιούς στον αέρα        

με τη μορφή πολύ μικρών, αόρατων      

σταγονιδίων. Οι ιοί της γρίπης επίσης      

μεταδίδονται μέσω των χεριών, όταν     

κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες     

που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια      
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πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός               

και ο συγχρωτισμός (συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους)         

αυξάνουν τη μετάδοση της γρίπης. Για την αποφυγή της μετάδοσης, τα άτομα θα             

πρέπει να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους με χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή              

φτερνίζονται και να πλένουν τακτικά τα χέρια τους.  

 

Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως; 

Τα συμπτώματα αρχίζουν 1-4 ημέρες μετά την προσβολή από τον ιό και διαρκούν             

2-7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα. 

 

 

Για πόσες ημέρες ένα άτομο που έχει       

γρίπη μπορεί να την μεταδώσει σε      

άλλους; 

Οι ενήλικες μπορεί να μεταδώσουν τη νόσο       

μία ημέρα πριν αρρωστήσουν έως 5-7      

ημέρες από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν       

τα συμπτώματα. Τα παιδιά και οι ασθενείς       

με σοβαρή ανοσοκαταστολή μπορεί να     

μεταδίδουν για περισσότερο από μία εβδομάδα. 

 

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να με ανησυχήσουν; 

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που όταν εμφανιστούν στα παιδιά θα πρέπει          

άμεσα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα είναι: 
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● υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός 

● γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή 

● κυάνωση 

● άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής 

● μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία 

● διέγερση ή σπασμοί 

● επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του βήχα ύστερα από βελτίωση          

των συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και ενδεχόμενη επιδείνωση        

υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολογικού, αναπνευστικού, διαβήτη      

κλπ.) 

Όσον αφορά στους ενήλικες, τα συμπτώματα για τα οποία θα πρέπει άμεσα να             

συμβουλευτείτε τον γιατρό σας είναι: 

● υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός 

● δύσπνοια 

● πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος 

● λιποθυμικά επεισόδια 

● σύγχυση 

● πολλοί ή παρατεινόμενοι έμετοι 

 

Υπάρχουν άλλοι ιοί του αναπνευστικού που κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια          

της εποχής της γρίπης; 

Ναι. Κατά την διάρκεια της εποχής της γρίπης κυκλοφορούν και άλλοι ιοί που             

προσβάλλουν το αναπνευστικό και προκαλούν παρόμοια συμπτώματα με αυτά της          

γρίπης. Σε αυτούς τους ιούς περιλαμβάνονται οι ρινοϊοί, που είναι η κύρια αιτία             
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του κοινού κρυολογήματος, και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, που αποτελεί          

την πιο συχνή αιτία σοβαρής νόσου του αναπνευστικού στα παιδιά και μία από τις              

κύριες αιτίες βαριάς νόσησης ή και θανάτου σε ηλικιωμένα άτομα. Άλλοι ιοί που             

μπορούν επίσης να προκαλέσουν κλινική εικόνα παρόμοια με εκείνη της γρίπης           

είναι οι αδενοϊοί και οι ιοί της παραγρίπης. Ένας από αυτούς είναι και ο πλέον               

γνωστός σε όλους μας κορωνοϊός (SARS-CoV-2), ο οποίος είναι της οικογένειας           

των κορωνοϊών (υπάρχουν τρεις γνωστοί εδώ χρόνια). Γι’αυτό και πρέπει να           

ακολουθούμε όλοι τους κανόνες υγιεινής που προτείνονται από τους         

επαγγελματίες υγείας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:       
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Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης; 

Συνήθως οι γιατροί θέτουν τη διάγνωση με βάση τα συμπτώματα. Πάντως είναι            

δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη γρίπη από άλλες ιώσεις του αναπνευστικού και μόνο            

με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να γίνει ακριβής διάγνωση. Οι          

εξετάσεις αυτές είναι η απομόνωση, η καλλιέργεια του ιού στις ρινοφαρυγγικές           

εκκρίσεις ή ο έλεγχος για αντισώματα κατά του ιού στο αίμα. Στις περισσότερες             

περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνονται τέτοιες εξετάσεις, καθώς τα          

αποτελέσματά τους δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον τρόπο αντιμετώπισης του          

ασθενούς. 

 

Τι πρέπει να κάνω εάν αρρωστήσω; 

Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι ένας       

αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να     

προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας,        

από την γρίπη. Για το λόγο αυτό: 

● Αποφύγετε στενή επαφή με άλλα άτομα. 

● Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με άτομα       

που είναι άρρωστα. 

● Κρατήστε απόσταση από τους άλλους όταν      

είστε εσείς άρρωστοι για να τους προφυλάξετε και        

να μην αρρωστήσουν. 

● Μείνετε στο σπίτι σας όταν είστε άρρωστοι.       

Όταν είστε άρρωστοι αποφύγετε, εφ'όσον     
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βέβαια αυτό είναι δυνατόν, να πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο σχολείο, σε            

συναθροίσεις οικογενειακές ή κοινωνικές, σε πολυσύχναστα μέρη και να         

κυκλοφορείτε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αυτό τον τρόπο θα          

βοηθήσετε να μην αρρωστήσουν και άλλοι άνθρωποι. 

● Καλύψτε με χαρτομάντιλο το στόμα και τη       

μύτη σας όταν βήχετε ή φταρνίζεστε. Με       

αυτό τον τρόπο προστατεύετε αυτούς που      

είναι γύρω σας και μειώνεται σημαντικά η       

πιθανότητα να αρρωστήσουν και αυτοί. 

● Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Το συχνό       

πλύσιμο των χεριών μειώνει σημαντικά την      

διασπορά των ιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και τους             

γύρω σας. 

● Αποφύγετε να πιάνετε τα μάτια σας, τη μύτη σας ή το στόμα σας. Οι ιοί της                

γρίπης συχνά μεταδίδονται όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες         

που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το              

στόμα του. 

 

Πώς θεραπεύεται η γρίπη; 

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιώσεις, έτσι και η γρίπη συνήθως "θα κάνει             

τον κύκλο της". Χρειάζεται ξεκούραση, πολλά υγρά, αποφυγή του καπνίσματος,          

λήψη αντιπυρετικών για την αντιμετώπιση του πυρετού και παυσίπονων για την           

αντιμετώπιση του πόνου των μυών. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία θέση στην            

θεραπεία της γρίπης, διότι τα αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς. Μη δίνετε            
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ασπιρίνη σε παιδιά και εφήβους, ιδίως όταν έχουν πυρετό, αν δεν συμβουλευθείτε            

πρώτα γιατρό.  

Υπάρχουν φάρμακα κατά της γρίπης και ποια ακριβώς είναι η δράση τους; 

Ναι, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες αντιικών φαρμάκων. 

Τόσο η ζαναμιβίρη όσο και η οσελταμιβίρη μπορεί να ελαττώσουν τη διάρκεια της             

ανεπίπλεκτης γρίπης κατά περίπου μία ημέρα, εάν χορηγηθούν εγκαίρως, δηλαδή          

μέσα στις δύο πρώτες ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μπορούν επίσης            

να προλάβουν σοβαρές επιπλοκές της γρίπης, όπως την πνευμονία. Για ασθενείς           

υψηλού κινδύνου, η θεραπεία με αντιιικά μπορεί να αποτρέψει βαρύτερη νόσηση           

και ανάγκη για νοσηλεία. 

Οι περισσότεροι πάντως ασθενείς με ήπια συμπτώματα βελτιώνονται μέσα σε          

3-4 ημέρες και δε χρειάζεται να πάρουν αντιϊικά φάρμακα. Ο γιατρός μπορεί να             

χορηγήσει αντιϊικά σε ασθενείς που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή που            

παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα. 

Έχει αναφερθεί αντοχή στα αντιιικά φάρμακα; 

Ναι. Πολλά στελέχη ιού γρίπης, περιλαμβανομένου του ιού γρίπης Α(Η1Ν1)2009,          

έχουν αναπτύξει αντοχή στην αμανταδίνη και ριμανταδίνη. Αντοχή σπανίως         

αναφέρεται και για τους αναστολείς νευραμινιδάσης όπως η οσελταμιβίρη. Είναι          

λοιπόν απαραίτητο τα φάρμακα αυτά να λαμβάνονται ΜΟΝΟ με ιατρική συνταγή           

και να μην παίρνουμε φάρμακα τα οποία δεν μας έχει “γράψει” ο γιατρός μας! 

 

Πώς μπορώ να προστατευθώ από τη γρίπη; 

Μέχρι σήμερα,ο κύριος τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη είναι            

ο έγκαιρος εμβολιασμός 

69ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                      Τσιμούρης 
Κωνσταντίνος ΠΕ25 Σχολικός Νοσηλευτής 

 
9 



Αγωγή Υγείας      Ασύγχρονη Εκπαίδευση 2020-2021  
  

Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αντιγριπικό εμβολιασμό, που          

είναι το κύριο μέτρο πρόληψης για την γρίπη. 

 

Πότε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός; 

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο κατά το χρονικό διάστημα           

Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες από τον εμβολιασμό        

ώστε ο οργανισμός να δημιουργήσει προστατευτικά αντισώματα για τη γρίπη.          

Παρόλο που ο καλύτερος χρόνος για εμβολιασμό είναι η περίοδος          

Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί και αργότερα, εάν ανήκει         

στις ευπαθείς ομάδες και για κάποιο λόγο δεν εμβολιάστηκε έγκαιρα. 

 

Μπορεί το εμβόλιο να προκαλέσει γρίπη; 

Όχι. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ιούς γρίπης ή τμήματα του ιού και για τον λόγο               

αυτό δεν προκαλεί νόσο. 

 

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλιο κάθε χρόνο; 

Οι ιοί της γρίπης αλλάζουν συνεχώς. Γενικά, σε κάθε περίοδο γρίπης           

κυκλοφορούν στελέχη του ιού που έχουν μικρές διαφορές από αυτά της           

προηγούμενης περιόδου. Για το λόγο αυτό η σύνθεση του εμβολίου αλλάζει κάθε            

χρόνο. Ακόμη και στην περίπτωση που η σύνθεση του εμβολίου είναι η ίδια με              

αυτή της προηγούμενης περιόδου, ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται         

γιατί η ανοσία που αφήνει το εμβόλιο εξασθενεί μετά από 6 μήνες περίπου,             

επομένως δεν υπάρχει προστασία εναντίον της γρίπης την επόμενη περίοδο. 
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Πρόληψη της γρίπης και πως να την εφαρμόσουμε!
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Μένουμε σπίτι όλη την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

Προστατεύουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε. 

Προτιμούμε την πρόληψη από τη θεραπεία. 

Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. 

Για συμβουλές υγείας δεν εμπιστευόμαστε κανέναν εκτός από τους επαγγελματίες 

υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές) και τα κρατικά κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Κρατικά Νοσοκομεία, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΔΥ) 
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