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Α) ΔΗΑΓΧΓΖ

Σε αξθεηέο ρώξεο κε ηελ επξεία δηαζπνξά ηνπ παλδεκηθνύ ηνύ ηεο γξίπεο Α (Η1Ν1)
παξαηεξήζεθε απμεκέλνο θίλδπλνο βαξείαο ή ζαλαηεθόξνπ λόζεζεο κεηαμύ ησλ
εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ κνιύλζεθαλ από ηνλ ηό ηδηαίηεξα θαηά ην δεύηεξν θαη ηξίην
ηξίκελν ηεο θύεζεο. Γεδνκέλα από πξνεγνύκελεο παλδεκίεο επηβεβαηώλνπλ ηελ
εππάζεηα ησλ εγθύσλ γπλαηθώλ. Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί απμεκέλνο θίλδπλνο
ζαλάηνπ ηνπ εκβξύνπ ή απηόκαηεο απνβνιήο ζε εγθύνπο πνπ κνιύλζεθαλ κε ηνλ ηό
ηεο γξίπεο.
Τα επξήκαηα από κειέηε ηνπ CDC (MMWR 12 Μαΐνπ 2009) δείρλνπλ όηη νη έγθπεο
έρνπλ 4 θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν από επηπινθέο ηεο
γξίπεο από όηη ν γεληθόο πιεζπζκόο. Πξόζθαηε κειέηε από ηηο ΗΠΑ, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζην Lancet (29 Ινπιίνπ 2009), επηβεβαίσζε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν πνπ
δηαηξέρνπλ νη έγθπεο από ην λέν ηό ηεο γξίπεο. Από ηνπο 45 ζαλάηνπο πνπ
ζεκεηώζεθαλ ζηηο ΗΠΑ, κέρξη 16 Ινπλίνπ 2009, νη 6 (13%) αθνξνύζαλ πγηείο
εγθύνπο, πνπ δελ είραλ πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ππνθείκελνπ λνζήκαηνο ή
αλνζνθαηαζηνιήο. Έλαο ζάλαηνο ζεκεηώζεθε θαηά ην 1ν ηξίκελν, έλαο θαηά ην 2ν
θαη ηέζζεξεηο θαηά ην 3ν ηξίκελν ηεο θύεζεο.
Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ πξνζέιεπζε ζην γηαηξό κέρξη ηελ έλαξμε αληη-ηηθήο
αγσγήο είρε θαζπζηέξεζε από 2-14 εκέξεο (κέζνο όξνο 4.5 εκέξεο). Όιεο νη έγθπεο
πνπ θαηέιεμαλ παξνπζίαζαλ πξσηνπαζή ηνγελή πλεπκνλία κε νμεία αλαπλεπζηηθή
δπζρέξεηα πνπ ρξεηάζζεθε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο κε αλαπλεπζηήξα.
Κακία από ηηο ζαλνύζεο δελ πήξε νζειηακηβίξε εληόο ησλ πξώησλ 48 σξώλ από ηελ
έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Καλέλα από ηα 5 λενγλά πνπ γελλήζεθαλ από εγθύνπο
πνπ ηειηθώο πέζαλαλ δελ παξνπζίαζε θιηληθά ζεκεία γξίπεο.
Ο WHO ζηελ αλαθνίλσζε αξηζκ. 5 (31-07-2009) ηνλίδεη όηη ζηηο έγθπεο ε ινίκσμε
από ηε γξίπε Α/Η1Ν1 κπνξεί λα εμειηρζεί από απιή γξηπώδε ζπλδξνκή ζε
ζαλαηεθόξα λόζν. Τα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη βαξηά πλεπκνλία κε νμεία
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη αλεπάξθεηα πνιιαπιώλ νξγάλσλ. Γελ ππάξρνπλ επί
ηνπο παξόληνο πξόδξνκα ζπκπηώκαηα ή παξάγνληεο πνπ λα θαζνξίδνπλ ηελ θαιή ή
δπζκελή θιηληθή εμέιημε ηεο γξίπεο ζηελ έγθπν. Γηα ην ιόγν απηό, ηόζν νη ίδηεο νη
έγθπεο όζν θαη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί ηνπο ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε
πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη όηη ε γξίπε ζηηο εγθύνπο κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα ηαρεία
εμέιημε ζε βαξηά λόζν.
Σπληζηάηαη νη έγθπεο κε γξηπώδε ζπλδξνκή πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ θιηληθά ζεκεία λα πξνζθεύγνπλ ακέζσο ζηνλ ζεξάπνληα
ηαηξό ηνπο ή ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ησλ λνζνθνκείσλ γηα αμηνιόγεζε
θαη πηζαλή εηζαγσγή.

Β) ΚΛΗΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ

Δίλαη ζθόπηκν ζε θάζε πεξίπησζε έζησ θαη ήπησλ ζπκπησκάησλ από ην
αλαπλεπζηηθό (όπσο ππξεηόο, θπλάγρε, θεθαιαιγίεο, ξηλόξξνηα, κπαιγίεο, βήραο) ε
έγθπνο λα απεπζύλεηαη ζηνλ ηαηξό ηεο, ελώ ζε πεξίπησζε βαξέσλ ζπκπησκάησλ
όπσο ηα θαησηέξσ:
1. Γύζπλνηα θαηά ηηο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή ελ εξεκία.
2. Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή
3. Κπάλσζε
4. Αηκαηεξά ή ππώδε ή άιινπ ρξώκαηνο πηύεια
5. Θσξαθηθό άιγνο
6. Γηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο
7. Υςειό ππξεηό πέξα ησλ 3 εκεξώλ (> 38,5νc)
8. Πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο
λα απεπζύλεηαη ζην Τκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ πιεζηέζηεξνπ γεληθνύ
λνζνθνκείνπ γηα αμηνιόγεζε θαη εηζαγσγή.
Γ) ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ

Η. Οη καηεπηήξεο – γπλαηθνιόγνη ηαηξνί πξέπεη λα ζπκβνπιεύνπλ ηηο εγθύνπο
αλεμαξηήησο ηξηκήλνπ θύεζεο θαη ηηο ιερσίδεο λα ιακβάλνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά
κέηξα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ κε αθόκα κεγαιύηεξε επηκέιεηα:
1. Σπρλό πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή αιθννινύρν αληηζεπηηθό
δηάιπκα.
2. Απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε,
εάλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο.
3. Απζηεξή ηήξεζε σξαξίνπ επηζθεπηεξίνπ θαη πεξηνξηζκόο επηζθέςεσλ κόλν
ζε άηνκα ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο. Αλαγξαθή ησλ
σξαξίσλ επηζθεπηεξίσλ ζηηο ζύξεο ησλ ζαιάκσλ.
4. Απνκάθξπλζε ησλ λενγλώλ ηηο ώξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ ησλ ιερσίδσλ.
5. Σσζηόο αεξηζκόο ησλ ζαιάκσλ.
6. Απνθπγή επαθήο κε λνζνύληεο από ηε λέα γξίπε.
Σε πεξίπησζε
αλαπόθεπθηεο επαθήο, ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ηόζν από ηνλ
αζζελή όζν θαη από ηελ έγθπν ή ιερσίδα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ρεηξνπξγηθή
κάζθα πξέπεη λα αιιάδεη κόιηο πγξαλζεί (πεξίπνπ θάζε 30-60 ιεπηά). Ο
ζσζηόο ηξόπνο αθαίξεζήο ηεο δίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
ΗΗ. Σε πεξίπησζε ζηελήο επαθήο κε άηνκα κε ηζρπξή ππνςία ή επηβεβαησκέλε
ινίκσμε από ην λέν ηό Α(Η1Ν1)λ ζπληζηάηαη ρεκεηνπξνθύιαμε κε νζειηακηβίξε ή
δαλακηβίξε. Η εγθπκνζύλε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αληέλδεημε ρνξήγεζεο
νζειηακηβίξεο ή δαλακηβίξεο θαη ζε θάζε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ κέρξη λα
δηεπθξηληζηεί αλ πξόθεηηαη γηα γξίπε πξέπεη λα ρνξεγείηαη αζρέησο βαξύηεηαο ηνπ
θιηληθνύ ζπλδξόκνπ. Καη ηα δύν απηά αληη-ηηθά θάξκαθα έρνπλ θξηζεί αζθαιή ζηελ
εγθπκνζύλε.

Γοσολογικό σχήμα χημειοππουύλαξηρ:
Oseltamivir 75mg/μια υοπά την ημέπα επί 10 ημέπερ ή
Zanamivir 2 εισπνοέρ των 5mg/μια υοπά την ημέπα επί 10 ημέπερ

Γ) ΘΔΡΑΠΔΗΑ

Γηα θάζε ύπνπην ή εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζε έγθπν-ιερσίδα.
1. Η λνζειεία γίλεηαη ζε κνλόθιηλν δσκάηην κε κέηξα πξνθύιαμεο επαθήο θαη
ζηαγνληδίσλ. Γελ απαηηείηαη ε λνζειεία ζε ζάιακν αξλεηηθήο πίεζεο.
2. Σε ιερσίδεο θαη εγθύνπο κε ήπηα θιηληθά ζπκπηώκαηα γξίπεο, ρνξεγείηαη
νζειηακηβίξε ή δαλακηβίξε θαη ζπληζηάηαη λνζειεία ζην ζπίηη, ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο λνζειείαο θαη’νίθνλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
Γοσολογικό σχήμα: Oseltamivir 75mg 2 υοπέρ την ημέπα ή Zanamivir 2
εισπνοέρ των 5mg 2 υοπέρ την ημέπα επί 5 ημέπερ
3. Σε πεξίπησζε ινίκσμεο θαησηέξνπ αλαπλεπζηηθνύ ή εθδήισζεο βαξέσλ
θιηληθώλ ζπκπησκάησλ ζπληζηάηαη, κεηαθνξά ηεο εγθύνπ/ιερσίδνο ζε
λνζνθνκείν πνπ δηαζέηεη εθηόο ηεο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο, Παζνινγηθή
Κιηληθή θαη Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο.
Δ) ΓΑΛΟΤΥΗΑ



Η ρξήζε ησλ αληη-ηηθώλ Oseltamivir θαη Zanamivir επηηξέπεηαη θαη ζηελ
γαινπρία.
 Η γαινπρία δελ δηαθόπηεηαη εθόζνλ ε αζζελήο έρεη ήπηα θιηληθή εηθόλα ή
λνζειεύεηαη θαη’νίθνλ. Δπηβάιιεηαη όκσο:
1. Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό πξν ηνπ ζειαζκνύ
2. Φξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο θαηά ην ζειαζκό
3. Οη πξνθπιάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη θάζε θνξά πνπ ε αζζελήο ζα
έξρεηαη ζε επαθή κε ην λενγλό.
Σ) ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΤΖΖ

1. Σύκθσλα κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηνλ WHO γηα ηελ ηξέρνπζα
επηδεκία ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο ησλ εγθύσλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ζην 2 ν θαη
3ν ηξίκελν ηεο θύεζεο γηα ηηο πγηείο εγθύνπο θαη αλεμαξηήησο ηξηκήλνπ γηα
ηηο εγθύνπο κε ππνθείκελν λόζεκα πνπ ηηο θαζηζηά άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ
(π.ρ. ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ρξόληα θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα,
βξνγρηθό άζζκα, αλνζνθαηαζηνιή).
2. Δπηπιένλ, ην CDC (MMWR RR-8 vol 58 31/07/09 ζπληζηά ηνλ εκβνιηαζκό
έλαληη ηεο επνρηθήο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ζε όιεο ηηο εγθύνπο
αλεμάξηεηα ηξηκήλνπ εγθπκνζύλεο.

3. Τν πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην ελειίθσλ έλαληη ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ
ζπληζηάηαη ζε εγθύνπο απμεκέλνπ θηλδύλνπ ινηκώμεσο από πλεπκνληόθνθθν,
όπσο θαη ζηνπο ινηπνύο ελήιηθεο.
Ε) ΚΛΗΝΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΛΟΗΜΧΞΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ
ΝΔΑ ΓΡΗΠΖ Ζ1Ν1 Δ ΝΔΟΓΝΑ



Σπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
Βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θπάλσζε, άπλνηεο
 Υπνηνληθόηεηα – ιήζαξγνο
 Άξλεζε ζειαζκνύ ή ιήςεο πγξώλ
Σηελ πεξίπησζε απηή ην λενγλό πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ακέζσο ζε λενγληθό ηκήκα
παηδηαηξηθήο θιηληθήο.
Ζ) ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΓΡΗΠΖ

Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ (δηαζέζηκεο ππνδνκέο γηα
πιύζηκν κε ζαπνύλη θαη λεξό θαη παξνρή αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο)
θαη ζηελ επάξθεηα θαη νξζή ρξήζε ηνπ Αηνκηθνύ Δμνπιηζκνύ Πξνζηαζίαο πνπ
πεξηιακβάλεη:
 Απιέο ρεηξνπξγηθέο κάζθεο
 Μάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθή πξνζηαζίαο
 Ιαηξηθά γάληηα κίαο ρξήζεο
 Γπαιηά επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ ή αζπίδεο πξνζώπνπ
 Πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο κίαο ρξήζεο κε καθξηά καλίθηα
 Υπνδνρείο γηα αληηζεπηηθό ζε όινπο ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελώλ
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