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Ιοί γρίπης 

Οι ιοί γρίπης ανήκουν στην οικογένεια 

των Ορθομυξοϊών 

Διαιρούνται σε 3 τύπους ιών: A, B και C  

Τα στελέχη γρίπης A και B είναι τα πιο 

παθογόνα για τον άνθρωπο  

 



Γρίπη: συχνότητα προσβολής 
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Θνησιμότητα αποδιδόμενη στη γρίπη  
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Ομάδες με αυξημένο κίνδυνο  

προσβολής από γρίπη 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ 

– Χρόνια πνευμονοπάθεια ( και το άσθμα) 

– Καρδιακή νόσος με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές (όχι μόνο υπέρταση)  

– Ανοσοκαταστολή / ανοσοανεπάρκεια  

– Μεταμόσχευση οργάνων 

– Αιματολογικό νόσημα (δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) 

– Μεταβολικό νόσημα (και σακχαρώδης διαβήτης) 

–  Χρόνια νεφροπάθεια ή  ηπατοπάθεια 

–  Νευρολογικά και Νευρομυϊκά νοσήματα 

ΛΗΨΗ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ (< 18 ετών) 

ΕΓΚΥΕΣ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (ΒΜΙ>40) 

 



• Πανδημία 2009:  × 4 κίνδυνος νοσηλείας ή θανάτου   

• Εποχιακές εξάρσεις γρίπης:  τα αναπνευστικά νοσήματα των      

εγκύων (πχ. πνευμονίες) διπλασιάζονται  

• Γρίπη κατά τη διάρκεια της κύησης:  διάρκεια νοσηλείας  

•  Πιθανή αύξηση των επιπλοκών τοκετού: πρόωρος τοκετός, 

εμβρυϊκό stress. Καμία επίδραση στη νευρολογική εξέλιξη ή σε 

γενετικές ανωμαλίες   

 Το αδρανοποιημένο εμβόλιο είναι ασφαλές στην κύηση  

 (ΗΠΑ: 2  106 έγκυες έχουν εμβολιαστεί)   

Προστασία του βρέφους: o εμβολιασμός των εγκύων έναντι της γρίπης 

μείωσε κατά 91% τις νοσηλείες λόγω γρίπης και κατά 63% την εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη σε βρέφη < 6 μηνών  

Γρίπη και κύηση 

Jamieson DJ, et al. Lancet Aug 2009; Zaman K, et al. NEJM 2008; Benowitz I, et al. CID 2010 



Παιδιά: Υψηλή συχνότητα προσβολής από γρίπη 

• Συνωστισμός σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία 

• Έλλειψη προηγούμενης έκθεσης 

συχνότητα προσβολής 20%-30%  και έως 50% σε 

παιδικούς σταθμούς 

Heikkinen T et al Acta Paediatr 2006 
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Εισαγωγές στο νοσοκομείο παιδιών με επιβεβαιωμένη γρίπη 

(Αθήνα, Νοσ. Παίδων «Π. και Α. Κυριακού»    

Εβδομαδιαία κατανομή 

περιστατικών γρίπης 

ασθενών μεταξύ παιδιών 

≥ 6 μηνών που 

νοσηλεύονται για πυρετό  

και/ή συμπτώματα από το 

αναπνευστικό   

Sakkou Z et al. Vaccine 2011   

Η γρίπη ευθύνεται για   
 10%  όλων των 
παιδιατρικών 
εισαγωγών μεταξύ 
παιδιών   6 μηνών   
κατά την εποχιακή 
έξαρση της γρίπης 

70%  χωρίς παράγοντες 
κινδύνου 



Οι συνέπειες της γρίπης σε υγιή παιδιά που 

εξετάζονται ως εξωτερικοί ασθενείς, Ελλάδα   

 Η γρίπη ευθύνεται για το   

13,5%  όλων των επισκέψεων   

κατά τη διάρκεια της εποχιακής 

έξαρσης    

 

 Η γρίπη ευθύνεται για το   

 39% επισκέψεων εξωτερικών 

ασθενών για εμπύρετη λοίμωξη 

του αναπνευστικού κατά τη 

διάρκεια της εποχιακής έξαρσης 

(14 εβδομάδες) 

 

58%  των παιδιών <5 ετών 

 

Αντιβιοτικά χορηγήθηκαν στο 

40% των παιδιών με γρίπη   
 
 

Tsolia M, et al Vaccine 2006 



Συστάσεις Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών  

για την εποχιακή γρίπη  

1.  Άτομα ηλικίας  60 ετών    

2.  Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας  

3.  Παιδιά   6 μηνών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα:  

•  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. 

•  Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές. 

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

•  Μεταμόσχευση οργάνων 

•  Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). 

•  Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. 

•  Χρόνια νεφροπάθεια. 

•  Νευρομυϊκά νοσήματα. 

4.  Έγκυες στο β΄και γ΄ τρίμηνο  

5.  Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή     

 αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από 

γρίπη.  

6.  Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με 

υποκείμενο νόσημα   

7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- λυκείων, 

     στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και 

                                                  προσωπικό ιδρυμάτων, κ.α.) 

Υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.140202/20.12.2011, Eγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 



 Εμβολιασμός όλων των ατόμων >6 μηνών 

 Ιδιαίτερη έμφαση/προτεραιότητα:   
– Παιδιά > 6μ έως 5 ετών 

– Ενήλικοι > 50 ετών  

– Παιδιά, έφηβοι < 18 ετ που λαμβάνουν ασπιρίνη 

– Παχύσαρκοι 

– Έγκυες, θηλάζουσες 

– Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας 

– Διαμένοντες σε ιδρύματα 

– Εμβολιασμός όσων φροντίζουν (ή ανήκουν στο οικογενειακό 
περιβάλλον τους) 

• Παιδιά < 5 ετών, ενηλίκους >50 ετών  

• Παιδιά  ή ενηλίκους που ανήκουν σε ομάδες ΥΚ 

   



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Βασικές προφυλάξεις 

 Κατά τη διάρκεια της φροντίδας κάθε ασθενούς, οι 
επαγγελματίες υγείας πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες 
των βασικών προφυλάξεων. Ειδικότερα για ασθενείς που 
εμφανίζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα 
τα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

Τη χρήση γαντιών μιας χρήσεως εάν είναι πιθανή από την 
επαφή με τον ασθενή, η έκθεση των χεριών του 
προσωπικού στις αναπνευστικές εκκρίσεις του ασθενούς ή 
η άμεση επαφή με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από τις 
αναπνευστικές εκκρίσεις. 

Τη χρήση προστατευτικής μπλούζας εάν είναι πιθανή η 
επαφή του ρουχισμού του επαγγελματία υγείας με τις 
αναπνευστικές εκκρίσεις του ασθενούς. 

 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Αλλαγή των γαντιών και της προστατευτικής μπλούζας 
μετά από την επαφή με κάθε ασθενή και εφαρμογή 
υγιεινής των χεριών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην 
υγιεινή των χεριών πριν και μετά από όλες τις επαφές με 
τον ασθενή ή την επαφή με αντικείμενα που πιθανώς 
έχουν μολυνθεί με εκκρίσεις του ασθενή. 

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος των χεριών με 
σαπούνι και νερό, ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να 
πλένει τα χέρια του με αλκοολούχο διάλυμα. 

Η χρήση γαντιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την 
υγιεινή των χεριών. 

 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Προφυλάξεις σταγονιδίων 

Σε συνδυασμό με τις βασικές προφυλάξεις είναι 
απαραίτητη και η εφαρμογή των μέτρων για τις 
προφυλάξεις σταγονιδίων κατά τη διάρκεια της φροντίδας 
ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη γρίπη για 7 ημέρες 
μετά από την έναρξη των συμπτωμάτων τους ή 24 ώρες 
μετά την αποδρομή πυρετού και αναπνευστικών 
συμπτωμάτων. 

 Είναι απαραίτητη η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας 
αμέσως πριν από την είσοδο στους χώρους εξέτασης ή στα 
δωμάτια των ασθενών. Η μάσκα αφαιρείται αμέσως πριν 
από την έξοδο από το δωμάτιο του ασθενούς και 
απορρίπτεται σε κάδο απορριμμάτων. 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του 
ασθενούς πρέπει να του χορηγείται και να εφαρμόζεται 
απλή χειρουργική μάσκα. Tο προσωπικό, που εισήλθε στο 
χώρο εξέτασης του ασθενούς, δεν πρέπει να πιάνει τα 
μάτια, τη μύτη και το στόμα του πριν εξέλθει από αυτόν, 
πριν απορρίψει τη μάσκα και όποιο άλλο μέρος από τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό προστασίας έχει χρησιμοποιήσει 
και πριν πλύνει τα χέρια του. 

  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενή ο ιατρικός 
εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπια, περιχειρίδες, θερμόμετρα) 
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το 
συγκεκριμένο ασθενή. 

 



Πρόληψη μετάδοσης της εποχικής γρίπης 

στο χώρο του νοσοκομείου 

Α. Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη ή ενδεχόμενη γρίπη πρέπει 
να νοσηλεύονται σε ιδιαίτερο δωμάτιο με καλό αερισμό. 
Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού νοσηλευομένων 
αρρώστων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, μπορεί 
να γίνει συν-νοσηλεία των ασθενών αυτών σε κοινό 
θάλαμο του νοσοκομείου (cohorting), που θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ασθενείς με 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί συν-νοσηλεία ασθενών με ενδεχόμενη γρίπη, το 
κάθε κρεβάτι πρέπει να απέχει από το άλλο τουλάχιστον 1 
μέτρο και όπου είναι εφικτό 2 μέτρα και κατά προτίμηση 
να υπάρχει διαχωριστική κουρτίνα μεταξύ των κρεβατιών. 

      Το προσωπικό που θα ασχολείται με την φροντίδα των 
αρρώστων αυτών πρέπει να έχει εμβολιαστεί με το 
αντιγριπικό εμβόλιο και, αν αυτό είναι δυνατό, να μην 
ασχολείται με τη νοσηλεία ασθενών που δεν πάσχουν από 
γρίπη. 

        



Πρόληψη μετάδοσης της εποχικής γρίπης 

στο χώρο του νοσοκομείου 

Β. Σχολαστική εφαρμογή προφυλάξεων σταγονιδίων και 

επαφής πέραν των βασικών προφυλάξεων για ασθενείς με 

επιβεβαιωμένη ή ενδεχόμενη γρίπη ή με συμπτώματα από 

το αναπνευστικό, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει πυρετός και 

κατά την περίοδο έντονης δραστηριότητας της γρίπης στην 

κοινότητα. 

Γ. Οι μετακινήσεις του ασθενή πρέπει να 

αποφεύγονται. Σε περίπτωση ανάγκης 

μετακίνησης του ασθενή, πρέπει να φορά απλή 

χειρουργική μάσκα. 

 



Πρόληψη μετάδοσης της εποχικής γρίπης 

στο χώρο του νοσοκομείου 

Δ. Οι επισκέψεις στον ασθενή πρέπει να αποφεύγονται. Σε 
περίπτωση ανάγκης επίσκεψης στο θάλαμο νοσηλείας του 
ασθενή, ο επισκέπτης πρέπει να φορά χειρουργική μάσκα 
και η επίσκεψη να περιορισθεί στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο. 

Ε. Οι χειρισμοί που προκαλούν αυξημένη πρόκληση και 
διασπορά σταγονιδίων και αερολύματος πρέπει να 
γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Στους χειρισμούς αυτούς 
περιλαμβάνεται η χρήση νεφελοποιητών, η φυσιοθεραπεία 
αναπνευστικού, η βρογχοσκόπηση ή η γαστροσκόπηση, η 
πρόκληση απόχρεμψης για διαγνωστικούς λόγους, η 
αναρρόφηση των εκκρίσεων του αναπνευστικού και η 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 



Εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τους επισκέπτες και τους 

επαγγελματίες υγείας που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης 

      Εάν δεν υπάρχει ή εάν παρατηρείται μόνο σποραδική 
δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα: 

Πρέπει να αποθαρρύνονται οι επισκέψεις των ασθενών από άτομα που 
παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. 
Η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία σχετικών αφισών ή ενημερωτικών 
επισημάνσεων θα συμβάλλει στη συμμόρφωση των επισκεπτών και θα 
περιορίσει τον κίνδυνο μετάδοσης της λοίμωξης στους ασθενείς. 

Στις περιπτώσεις που κάποιος επαγγελματίας υγείας παρουσιάσει 
συμπτώματα συμβατά με γρίπη συστήνεται η απομάκρυνση του από 
δραστηριότητες που τον φέρνουν σε στενή επαφή με τους ασθενείς. 
Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εργαζόμενους σε 
τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. μονάδες εντατικής 
νοσηλείας, ογκολογικά τμήματα, μονάδες μεταμόσχευσης οργάνων). 
Η χρονική διάρκεια της απομάκρυνσης από τη φροντίδα των ασθενών 
είναι 7 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή 24 ώρες μετά 
την αποδρομή του πυρετού. 



Εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τους επισκέπτες και τους 

επαγγελματίες υγείας που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης 

Εάν παρατηρείται έντονη δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα: 

Ενημέρωση των επισκεπτών (με αφίσες ή αναρτημένες ενημερωτικές 
επισημάνσεις) ότι δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις στους ασθενείς που 
βρίσκονται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, από ενήλικες και 
παιδιά με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος για 5 
και 10 ημέρες αντίστοιχα από την έναρξη των συμπτωμάτων τους. 

Ευαισθητοποίηση και επιτήρηση των επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα 
όσων εργάζονται σε τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. 
μονάδες εντατικής νοσηλείας, ογκολογικά τμήματα, μονάδες 
μεταμόσχευσης οργάνων) για την εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών 
με γρίπη. Έλεγχος με ταχείες μεθόδους ανίχνευσης του ιού της γρίπης 
και στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος λήψη αποφάσεων σχετικά 
με την απομάκρυνση του εργαζόμενου από καθήκοντα που τον 
φέρνουν σε στενή επαφή με τους ασθενείς για 5 ημέρες από την 
έναρξη των συμπτωμάτων του. 



Υγιεινή των χεριών 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται με την κατάλληλη ποσότητα (3-5 ml) για 
περίπου 15sec και εφαρμόζοντας τη σωστή τεχνική, στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

πριν και μετά από κάθε επαφή με ασθενή 

όταν είναι εμφανώς λερωμένα 

μετά από δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μόλυνση 

μετά την αφαίρεση των γαντιών 

Η επάλειψη των χεριών με αλκοολούχα αντισηπτικά συνιστάται στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

 μετά από δραστηριότητες όπου τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα 

μετά την αφαίρεση των γαντιών αφού πρόκειται να συνεχιστούν οι 
δραστηριότητες στον ίδιο ασθενή 

 μετά το πλύσιμο των χεριών αφού τα χέρια έχουν στεγνώσει 

Η χρήση των γαντιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την 
υγιεινή των χεριών. 



Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού 

και συσκευών 

Α. Συνιστάται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εξέταση ασθενών 
με γρίπη να είναι μιας χρήσεως, αν είναι δυνατόν. Τα υλικά αυτά 
απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους σε κάδο απορριμμάτων 
(ποδοκίνητο με καπάκι) που υπάρχει μέσα στο θάλαμο νοσηλείας. 

Β. Στο θάλαμο νοσηλείας του ασθενούς πρέπει να υπάρχουν μόνο τα 
απαραίτητα αναλώσιμα υλικά. Συνιστάται να αποφεύγεται η 
αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων αναλώσιμων υλικών. Τα υλικά που 
δε χρησιμοποιήθηκαν δε μεταφέρονται σε άλλους θαλάμους ή στο 
τμήμα. 

Γ. Ο διαθέσιμος ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπια, περιχειρίδες, 
συσκευές αναρρόφησης) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
τη φροντίδα του ασθενή με γρίπη και να μη χρησιμοποιείται σε 
άλλους ασθενείς ταυτόχρονα. 



Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού 

και συσκευών 

Δ. Υλικά πολλαπλών χρήσεων (π.χ. πιεσόμετρα, θερμόμετρα) που 
χρησιμοποιούνται για την εξέταση ασθενών με γρίπη μετά το πέρας 
της εξέτασης του ασθενούς, αν το επιτρέπει το υλικό κατασκευής 
τους, απολυμαίνονται με μετρίου βαθμού απολύμανση με 
απολυμαντικό ευρέως φάσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. 

    Αν το υλικό κατασκευής τους το επιτρέπει αποστειρώνονται (αφού έχει 
προηγηθεί απολύμανση). 

Ε. Υλικά πολλαπλών χρήσεων (π.χ. βρογχοσκόπια) που μετά τη χρήση 
τους σε ασθενή με γρίπη πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε άλλους 
ασθενείς, απολυμαίνονται με υψηλού βαθμού απολύμανση με 
απολυμαντικό ευρέως φάσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ. 

ΣΤ. Για τα μηχανήματα και τα αντικείμενα που δε μπορούν να 
απολυμανθούν με εμβάπτιση, ακολουθείται η διαδικασία της 
απολύμανσης επιφανειών. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται με 
απολυμαντικό ευρέως φάσματος. 



Διαχείριση ιματισμού 

    Για τη διαχείριση του ιματισμού πρέπει να ακολουθούνται 
οι βασικές αρχές που τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις 
μεταδιδόμενων νοσημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ΕΝΛ του νοσοκομείου. Το προσωπικό που χειρίζεται τον 
ιματισμό θα πρέπει να φορά τον εξοπλισμό προστασίας. 
Πρέπει να αποφεύγεται η εκτίναξη του ιματισμού. Ο 
ιματισμός πρέπει να συλλέγεται με τη ρυπαρή επιφάνεια 
προς τα μέσα. Ο ιματισμός θα πρέπει να απορρίπτεται σε 
σάκο ιματισμού που υπάρχει στο θάλαμο νοσηλείας του 
ασθενούς και να πλένεται στις υψηλότερες δυνατές 
θερμοκρασίες (>71ο C για 25 λεπτά). 



Απολύμανση του χώρου αναμονής και 

εξέτασης και του θαλάμου 

νοσηλείας 

    Για την καθαριότητα του χώρου αναμονής και εξέτασης 
και του θαλάμου νοσηλείας του ασθενή πρέπει να 
ακολουθούνται οι βασικές αρχές που τηρούνται σε όλες τις 
περιπτώσεις μεταδιδόμενων νοσημάτων, βάσει οδηγιών 
της ΕΝΛ. Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να έχει 
εκπαιδευτεί στη διαδικασία καθαρισμού - απολύμανσης 
χώρων ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη εποχική 
γρίπη. Κατά τη διάρκεια καθαρισμού θα πρέπει να φορά 
τον εξοπλισμό προστασίας. Απαιτείται καθημερινός 
καθαρισμός των επιφανειών που αγγίζει συχνά ο ασθενής 
όπως κιγκλιδώματα κρεβατιού, πόμολα κ.α. Απαιτείται 
σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση μετά την έξοδο 
του ασθενούς από το θάλαμο.  



Απολύμανση του χώρου αναμονής και 

εξέτασης και του θαλάμου 

νοσηλείας 

    Για την απολύμανση του χώρου πρέπει να 

χρησιμοποιείται απολυμαντικό ευρέως φάσματος 

που έχει επιλεγεί από την ΕΝΛ. Συνιστάται ο 

εξοπλισμός καθαριότητας (κάδος 

σφουγγαρίσματος, τροχήλατο καθαριότητας 

κ.λ.π.) να χρησιμοποιείται μόνο για την 

καθαριότητα του χώρου αναμονής και εξέτασης 

και των θαλάμων ασθενών με γρίπη και να 

φυλάσσεται σε ειδικό χώρο. 



Αντιμετώπιση εργαζομένων με πιθανή 

έκθεση σε ιό της εποχικής γρίπης 
            Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που 

πιθανόν να ήρθαν σε επαφή με τον ιό της εποχικής γρίπης 
χωρίς να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, 
πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την πιθανότητα 
εμφάνισης πυρετού και συμπτωμάτων από το 
αναπνευστικό σύστημα για πέντε ημέρες μετά την 
τελευταία πιθανή έκθεσή τους στον ιό. 

     Οι εργαζόμενοι με ιστορικό πιθανής απροστάτευτης 
έκθεσης στον ιό της εποχικής γρίπης που εμφάνισαν 
συμπτώματα, με εξαίρεση την επίσκεψη στον ιατρό ή την 
ανάγκη νοσηλείας σε νοσοκομείο, πρέπει να παραμένουν 
στο σπίτι τους μέχρι να αναρρώσουν. Κατά την παραμονή 
τους στο σπίτι, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής των 
χεριών και τα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων, για την 
πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης σε άλλα άτομα. 


