ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ – ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, ο
αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά
προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις
παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από
τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
• Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
• Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
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• Χρόνιες παθήσεις ήπατος
• Νευρολογικά – νευρομυϊκά νοσήματα
• Σύνδρομο Down
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και
θηλάζουσες
4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2)
και παιδιά με ΔΜΣ >95Ηεθ
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki,
ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6
μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον
κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης
7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές
(σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων και
τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική
άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών)
9. Άστεγοι
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10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά
άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 6209/24-9-2020 Υπουργική Απόφαση και
για το έτος 2022 η χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου γίνεται μόνο

κατόπιν ηλεκτρονικής συνταγής, ενώ υποχρεωτική είναι η
καταχώριση κάθε αντιγριπικού εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών από γιατρό και φαρμακοποιό που τον διενεργεί .

Η επιδημιολογική επιτήρηση της γρίπης, τόσο στην
Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, για την φετινή
περίοδο ξεκίνησε στις 03-10-2022 και θα
διαρκέσει μέχρι τις 21-05-2023.
*Περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες εργαστηριακού
ελέγχου της γρίπης μπορούν να αναγνωσθούν στην ιστοσελίδα του
ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/ .
*Η σχετική εγκύκλιος αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.gr) στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δημόσια
Υγεία» - «Εμβολιασμοί», για ενημέρωση των φορέων και των πολιτών .
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