
 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

5 Οκτωβρίου 2020 

Θέμα: Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της εποχιακής γρίπης σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας 

Εισαγωγή:  

Κάθε χρόνο η έξαρση της εποχιακής γρίπης προκαλεί  ένα σημαντικό ποσοστό νοσηρότητας 

και μικρό αριθμό θανάτων στον πληθυσμό ενώ ταυτόχρονα προσθέτει μεγάλο φόρτο στις 

υπηρεσίες υγείας μιας χώρας. 

Στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης του νοσήματος, η δραστηριότητα της 

εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει τον Δεκέμβριο, κορυφώνεται Ιανουάριο-Φεβρουάριο για 

να υποχωρήσει τέλος Μαρτίου. Συγκεκριμένα, από το δίκτυο παρατηρητών νοσηρότητας 

καταγράφονται 50-120 περιστατικά γριπώδους συνδρομής ανά 1000 επισκέψεις. Αν και ο 

πραγματικός αριθμός περιστατικών εποχιακής γρίπης εκτιμάται ότι είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος, ετησίως καταγράφονται κατά μέσον όρο 500 περίπου εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένα περιστατικά και 30-60 σοβαρά περιστατικά γρίπης με 1-5 θανάτους. 

Κατά την περίοδο 2018-2019 η δραστηριότητα της γρίπης ανέβηκε σε  πρωτόγνωρα για την 

Κυπριακή πραγματικότητα επίπεδα με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών 

και δυστυχώς 18 συνολικά θανάτων.  

Η πλειονότητα των περιστατικών αυτών άνηκε στις γνωστές ομάδες υψηλού κινδύνου για 

σοβαρή νόσηση από τον ιό. Ενώ συνιστάται ο ετήσιος εμβολιασμός των ομάδων αυτών ήδη 

από τους φθινοπωρινούς μήνες, εντούτοις μεγάλο ποσοστό των ατόμων αυτών παρέμεινε 

ανεμβολίαστο. 

Κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο 2020-2021, η συνύπαρξη εποχικής γρίπης με τη 

συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 αναμένεται να περιπλέξει περισσότερο τη διαχείριση και 
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των δύο νοσημάτων και να δοκιμάσει ακόμη πιο πολύ τις αντοχές του συστήματος υγείας. 

Ως εκ τούτου είναι πρωταρχικής σημασίας η έγκαιρη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην  

πρόληψη της μετάδοσης της εποχικής γρίπης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Τα σημαντικότερα μέτρα με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες διεθνών 

οργανισμών βασίζονται στα πιο κάτω: 

1. Εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας κατά της εποχιακής γρίπης 

2. Ορθή διαχείριση των επαγγελματιών υγείας που είναι πιθανόν να εκτέθηκαν στον 

ιό της γρίπης 

3. Πιστή εφαρμογή των μέτρων ελέγχου λοιμώξεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 

στην φροντίδα του ασθενή.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η συμπτωματολογία της Γρίπης Α 

ομοιάζει με εκείνην του νέου κορωνοϊού επιβάλλει διαφοροποίηση στον τρόπο 

αντιμετώπισης ατόμων με οξεία αναπνευστική λοίμωξη. Επομένως συνίσταται ότι 

οποιοσδήποτε ασθενής με οξεία αναπνευστική λοίμωξη θα πρέπει να τυχαίνει 

χειρισμού σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του νέου 

κορωνοϊού (επισυνάπτεται η σχετική οδηγία). Κατόπιν, εργαστηριακής διάγνωσης 

γρίπης και αρνητικού αποτελέσματος για τον νέο κορωνοϊό συνίσταται όπως 

ακολουθούνται οι πιο κάτω οδηγίες (παράγραφο 2).  

 

4. Εφαρμογή οδηγιών διαχείρισης μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων 

γρίπης μέσα στο νοσοκομείο 

5. Εφαρμογή οδηγιών καθαρισμού/ απολύμανσης του περιβάλλοντος του ασθενούς 

 

1. Εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας κατά της εποχιακής γρίπης 

Το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει στις οδηγίες που εκδίδει κάθε Οκτώβριο για τον 

εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού τον εμβολιασμό και των 

επαγγελματιών υγείας. (στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται εκτός από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το προσωπικό καθαριότητας καθώς και άλλο προσωπικό που 

πιθανόν να έρθει σε επαφή με τους ασθενείς). Ο εμβολιασμός αυτός συστήνεται να γίνεται 

Οκτώβριο – Νοέμβριο πριν δηλαδή την έναρξη της εποχής της γρίπης. Σε περίπτωση που 



δεν μπορεί να γίνει στο χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να γίνει καθόλη την διάρκεια της 

δραστηριότητας της γρίπης. 

Ο βασικός σκοπός του αντιγριπικού εμβολιασμού είναι η προστασία τόσο των 

εργαζομένων όσο και των ασθενών από την νοσοκομειακή μετάδοση της γρίπης. 

 

2. Διαχείριση ασθενών με επιβεβαιωμένη γρίπη 

Οι ασθενείς  με επιβεβαιωμένη ή εικόνα ύποπτη για γρίπη πρέπει να νοσηλεύονται σε 

μονόκλινο δωμάτιο με καλό αερισμό. 

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός περιστατικών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη 

γρίπη, μπορεί να γίνεται συν-νοσηλεία των ασθενών αυτών σε κοινό θάλαμο (cohorting). 

Στον θάλαμο αυτό δε θα νοσηλεύονται άλλοι ασθενείς. 

Σε περίπτωση συν-νοσηλείας ασθενών ύποπτων για γρίπη το κάθε κρεβάτι θα πρέπει να 

απέχει από το διπλανό του τουλάχιστον 1 και κατά προτίμηση 2 μέτρα, και επιπλέον να 

υπάρχει κουρτίνα μεταξύ των κρεβατιών.  

Οι μετακινήσεις του ασθενούς θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Σε περίπτωση ανάγκης 

μετακίνησης του θα πρέπει να φορά χειρουργική μάσκα. 

Οι επισκέψεις στον ασθενή θα πρέπει να αποφεύγονται ή να περιορίζονται στις απολύτως 

απαραίτητες. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επίσκεψης, ο επισκέπτης θα πρέπει 

επίσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης. 

Το προσωπικό που θα απασχολείται με περιστατικά γρίπης ή με ύποπτα περιστατικά 

γρίπης, αν είναι δυνατόν δεν θα απασχολείται με την νοσηλεία άλλων περιστατικών. 

Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις για όλους τους ασθενείς 

λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω 

  

Α. Βασικές προφυλάξεις 

Β. Προφυλάξεις σταγονιδίων  

Γ. Προφυλάξεις από αερογενή μετάδοση σε περίπτωση χειρισμών που δημιουργούν  

μικροσταγονίδια (αερόλυμα) όπως αναρρόφηση εκκρίσεων, βρογχοσκόπηση ή 

νεφελοποίηση φαρμάκων . 



Α. Βασικές προφυλάξεις 

 Χρήση γαντιών μιας χρήσης εάν είναι πιθανή η επαφή με τον ασθενή ή τις εκκρίσεις 

του αναπνευστικού του ή με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από τις εκκρίσεις του 

 Χρήση προστατευτικής μπλούζας εάν είναι πιθανή η επαφή του ρουχισμού του 

προσωπικού με τις εκκρίσεις του ασθενούς 

 Αλλαγή γαντιών και μπλούζας μετά από επαφή με κάθε ασθενή και εφαρμογή 

υγιεινής των χεριών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος των 

χεριών με σαπούνι και νερό είναι δυνατόν να γίνεται χρήση αλκοολούχου 

αντισηπτικού διαλύματος εκτός αν τα χέρια του προσωπικού είναι εμφανώς 

λερωμένα οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να πλένεται με σαπούνι και νερό και όχι με 

αλκοολούχο διάλυμα. 

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

 

Β. Προφυλάξεις σταγονιδίων 

Σε συνδυασμό με τις βασικές προφυλάξεις πάντοτε. 

Οι προφυλάξεις αυτές λαμβάνονται για 7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ή για 

24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού και των συμπτωμάτων του αναπνευστικού 

(οτιδήποτε διαρκεί περισσότερο). Κάποιες κατηγορίες ασθενών  όπως τα παιδιά και 

οιανοσοκατεσταλμένοι αποβάλλουν τον ιό για ακόμα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.  

 

Οι προφυλάξεις σταγονιδίων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Νοσηλεία του ασθενούς σε μονόκλινο δωμάτιο ή συν-νοσηλεία εφόσον πρόκειται 

για εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά 

 Τοποθέτηση απλής χειρουργικής μάσκας για κάθε μέλος του προσωπικού αμέσως 

πριν εισέλθει στο δωμάτιο του ασθενούς. Η μάσκα αφαιρείται αμέσως μετά την 

έξοδο από το δωμάτιο του ασθενούς και απορρίπτεται σε καλάθι απορριμμάτων 

 Όταν κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του ασθενή τοποθετείται σε αυτόν 

χειρουργική μάσκα και ενημερώνεται σχετικά το τμήμα στο οποίο θα μεταβεί ο 

ασθενής. 

 



Γ. Προφυλάξεις από αερογενή μετάδοση λαμβάνονται σε περίπτωση χειρισμών που 

δημιουργούν  μικροσταγονίδια (αερόλυμα). 

Τέτοιοι χειρισμοί περιλαμβάνουν την αναρρόφηση εκκρίσεων όπως σε φυσιοθεραπεία 

αναπνευστικού, τη βρογχοσκόπηση, την πρόκληση πτυέλων για διαγνωστικούς σκοπούς, 

την νεφελοποίηση φαρμάκων και την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

Οι προφυλάξεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Οι διαδικασίες που δημιουργούν μικροσταγονίδια θα πρέπει να περιορίζονται στις 

απολύτως αναγκαίες 

 Περιορισμός στο ελάχιστο των επαγγελματιών υγείας που παρίστανται στις πιο 

κάτω διαδικασίες. Τα άτομα που αναπόφευκτα πρέπει να παρίστανται θα πρέπει 

οπωσδήποτε να εμβολιάζονται κατά της γρίπης 

 Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μονόκλινο δωμάτιο με καλό 

αερισμό και πόρτα κλειστή είτε ιδανικά σε δωμάτιο με αερισμό αρνητικής πίεσης 

 Οι επαγγελματίες υγείας στο δωμάτιο χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό 

ψηλής προστασίας. Εκτός από γάντια, προστατευτική μπλούζα και οφθαλμική 

προστασία με ασπίδα προσώπου ή γυαλιά χρησιμοποιούν επίσης μάσκα ψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή FFP3). 

 Σχολαστική καθαριότητα χώρων και επιφανειών μετά το τέλος της διαδικασίας. 

 

3. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων νοσοκομειακής γρίπης 

Συρροή κρουσμάτων νοσοκομειακής γρίπης ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο 

κρουσμάτων γρίπης ενδονοσοκομειακής μετάδοσης μέσα σε διάστημα 72 ωρών, εκ των 

οποίων τουλάχιστον το ένα είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο, και αφορά είτε 

εργαζόμενους του νοσοκομείου, ασθενείς ή και επισκέπτες, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

του νοσοκομείου πχ Μονάδα εντατικής νοσηλείας. 

 

Σε τέτοια περίπτωση λαμβάνονται μέτρα όπως: 

 Η φροντίδα των ασθενών να γίνεται από προσωπικό εμβολιασμένο με το 

αντιγριπικό εμβόλιο 

 Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων του συγκεκριμένου προσωπικού μέσα στο 

υπόλοιπο νοσοκομείο 



 Συν-νοσηλεία ασθενών με επιβεβαιωμένη γρίπη σε κοινό θάλαμο. Σε περίπτωση 

που απαιτηθεί συν-νοσηλεία με ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ύποπτα 

για γρίπη τότε θα πρέπει τα κρεβάτια των ασθενών να απέχουν μεταξύ τους 

τουλάχιστον 1 μέτρο (κατά προτίμηση 2 μέτρα) και να διαχωρίζονται με κουρτίνα. 

 Αποφυγή μη επειγουσών ή προγραμματισμένων εισαγωγών στην συγκεκριμένη 

κλινική ή τμήμα όπου παρατηρήθηκαν τα κρούσματα νοσοκομειακής μετάδοσης. 

 Προφυλακτική χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων μόνο σε περίπτωση που 

νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο τμήμα άτομα χωρίς γρίπη αλλά με παράγοντες 

κινδύνου για σοβαρή νόσο σε περίπτωση που νοσήσουν. Η χορήγηση προφύλαξης 

αφορά σε άτομα τα οποία εκτέθηκαν στον ιό αλλά δεν παρουσιάζουν ακόμα 

συμπτώματα. Η απόφαση για την χορήγηση προφυλακτικής αγωγής θα πρέπει να 

λαμβάνεται δύσκολα και αφού εξεταστεί η περίπτωση σε συνεργασία με την Τοπική 

Επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 Αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού του νοσοκομείου που δεν έχει 

εμβολιαστεί φέτος. 

 Ταχεία  εργαστηριακή επιβεβαίωση των ύποπτων περιστατικών για γρίπη ώστε να 

εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης της λοίμωξης. 

 

4. Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών 

 Τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των ασθενών να είναι 

μιας χρήσης και να απορρίπτονται αμέσως μετά την χρήση στο καλάθι 

απορριμμάτων. 

 Στο θάλαμο νοσηλείας του ασθενή πρέπει να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα 

αναλώσιμα υλικά. Δεν αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες επειδή υλικά που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν δεν μεταφέρονται αργότερα σε άλλους θαλάμους. 

 Ο ιατρικός εξοπλισμός πχ στηθοσκόπια, περιχειρίδες, συσκευές αναρρόφησης θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φροντίδα του ασθενή και δεν 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για άλλους ασθενείς 

 Υλικά πολλαπλών χρήσεων πχ πιεσόμετρα , θερμόμετρα μετά την εξέταση του 

ασθενή απολυμαίνονται με απολυμαντικό ευρέως φάσματος σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα της Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων. 

 Υλικά πολλαπλών χρήσεων πχ βρογχοσκόπια που μετά την χρήση τους στον ασθενή 

με γρίπη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε άλλους ασθενείς, απολυμαίνονται με 



υψηλού βαθμού απολύμανση με απολυμαντικό ευρέως φάσματος σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα της Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων. 

 

5. Διαχείριση ιματισμού 

Ο ιματισμός προστασίας θα πρέπει να αποβάλλεται χωρίς εκτίναξη του. Θα πρέπει να 

συλλέγεται με την ρυπαρή επιφάνεια προς τα μέσα. Ο ιματισμός θα πρέπει να 

απορρίπτεται σε σάκο ιματισμού που υπάρχει στο θάλαμο νοσηλείας του ασθενή. Σε 

περίπτωση χρήσης κάδων μεταφοράς ακάθαρτου ιματισμού, οι επιφάνειες των κάδων θα 

πρέπει να απολυμαίνονται πριν την έξοδο από το χώρο νοσηλείας. 

 

6. Απολύμανση χώρων νοσηλείας 

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές αρχές που τηρούνται σε περιπτώσεις 

μεταδιδόμενων νοσημάτων. Κατά την διάρκεια καθαρισμού το προσωπικό θα πρέπει 

να φορά τον σχετικό προστατευτικό εξοπλισμό. Απαιτείται καθημερινός καθαρισμός 

των επιφανειών που αγγίζει συχνά ο ασθενής όπως κιγκλιδώματα κρεβατιού, πόμολα 

κλπ. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του θαλάμου μετά το εξιτήριο του ασθενούς. 

Για την απολύμανση του χώρου θα πρέπει να χρησιμοποιείται απολυμαντικό ευρέως 

φάσματος που έχει επιλεγεί από την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

Συνιστάται όπως ο εξοπλισμός καθαριότητας πχ κάδος, τροχήλατο καθαριότητας, 

χρησιμοποιείται μόνο για την καθαριότητα του χώρου αναμονής και εξέτασης και των 

θαλάμων των ασθενών για γρίπη και να φυλάγεται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο. 

 

7. Διαχείριση απορριμμάτων και αιχμηρών αντικειμένων 
 

Τα απορρίμματα που προέρχονται από ασθενή με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από 

ιούς της γρίπης χαρακτηρίζονται σαν «Επικίνδυνα απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά». Για 

την διαχείριση των αποβλήτων αυτών ακολουθούνται οι σχετικός οδηγίες. Χρήση κίτρινων 

ασκών συλλογής απορριμμάτων.  



 

 

Ορισμός Γρίπης: 

Κλινικά κριτήρια  

Κάθε άτομο με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δύο κλινικές μορφές:  

 

Γριπώδης συνδρομή (ILI)  

—  Αιφνίδια εκδήλωση συμπτωμάτων  

ΚΑΙ  

—  τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα συστηματικά συμπτώματα:  

—  πυρετός ή πυρετική κίνηση,  

—  κακουχία,  

—  κεφαλαλγία,  

—  μυαλγία,  

ΚΑΙ  

—  τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία αναπνευστικά συμπτώματα:  

—  βήχας,  

—  φαρυγγαλγία,  

—  αναπνευστική δυσχέρεια.  

 

Οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ARI)  

—  Αιφνίδια εκδήλωση συμπτωμάτων  

ΚΑΙ  

—  τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα συμπτώματα εκ του αναπνευστικού:  

—  βήχας,  

—  φαρυγγαλγία,  

—  αναπνευστική δυσχέρεια,  

—  ρινική καταρροή,  

ΚΑΙ  

—  εκτίμηση ιατρού ότι η νόσος οφείλεται σε λοίμωξη.  



 

Εργαστηριακά κριτήρια  

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα:  

—  απομόνωση του ιού της γρίπης από κλινικό δείγμα,  

—  ανίχνευση νουκλεϊνικού οξέος του ιού της γρίπης σε κλινικό δείγμα,  

—  ταυτοποίηση αντιγόνου του ιού της γρίπης με δοκιμασία DFA σε κλινικό δείγμα, 

 — ειδική αντισωματική απάντηση κατά του ιού της γρίπης (σε δύο δείγματα με διαφορά 

δύο εβδομάδων)  

 

Επιδημιολογικά κριτήρια  

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.  

Κατάταξη κρούσματος  

Α.  Ύποπτο  κρούσμα  

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια (ILI ή ARI).  

Β.  Πιθανό κρούσμα  

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια (ILI ή ARI) και έχει επιδημιολογική 

σύνδεση.  

Γ.  Επιβεβαιωμένο κρούσμα  

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά (ILI ή ARI) και τα εργαστηριακά κριτήρια.  

 


