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Νοέμβριος 2019 

 

Συνιστώμενες Οδηγίες Διάγνωσης και Χορήγησης Αντι-ιϊκής Αγωγής με 

oseltamivir (Tamiflu®) σε ασθενείς με ύποπτη, πιθανή  ή επιβεβαιωμένη Γρίπη 

 
Ορισμός γρίπης: (ορισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018) 
 
Κλινικά κριτήρια  
 
Κάθε άτομο με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δύο κλινικές μορφές:  
 

A. 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,  

 πόνος στο λαιμό,  

 αναπνευστική δυσχέρεια.  
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B. Οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ARI)  

 
Αιφνίδια εκδήλωση συμπτωμάτων  
 

ΚΑΙ  
 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα συμπτώματα εκ του αναπνευστικού:  

 βήχας,  

 κυνάγχη,  

 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 με κυτταροκαλλιέργεια  

 ανίχνευση νουκλεϊνικού οξέος του ιού της γρίπης σε κλινικό δείγμα,  

 ταυτοποίηση αντιγόνου του ιού της γρίπης με δοκιμασία ανοσοφθορισμού (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 
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Συνιστάται Εργαστηριακή Διερεύνηση σε περίοδο υψηλής δραστηριότητας της γρίπης στην 
κοινότητα σε: 
 

 όλους τους ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο με τη διάγνωση ύποπτης ή 

πιθανής ή επιβεβαιωμένης γρίπης 

 επιλεγμένα περιστατικά που δεν χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο και το 

αποτέλεσμα θα επηρεάσει τη χορήγηση ή όχι αγωγής (προτείνεται η εκτίμηση από 

εξειδικευμένο ιατρό στις λοιμώξεις) 

 

 

ΔΕΝ συνιστάται Εργαστηριακή Διερεύνηση σε περίοδο χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης 

στην κοινότητα εκτός σε πολύ επιλεγμένα περιστατικά (πχ σε ασθενείς με βαριά 

ανοσοκαταστολή ή μετά από επιστροφή από χώρα με υψηλή δραστηριότητα γρίπης κλπ.) 

και μετά από εκτίμηση από ειδικό. 

 

Για την Εργαστηριακή Διερεύνηση προτείνεται: 

 λήψη κατά προτίμηση ρινοφαρυγγικού δείγματος το συντομότερο, κατά προτίμηση 

εντός 4 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

o επί αδυναμίας ρινοφαρυγγικού, λήψη συνδυασμού φαρυγγικού (από στοματική 

οδό) και ρινικού επιχρίσματος  

o δείγμα από ενδοβρογχικές εκκρίσεις ή BAL σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη 

ακόμη και με αρνητικό δείγμα ανώτερου αναπνευστικού 

 χρήση κατά προτίμηση μοριακών τεχνικών (πχ rapid NAAT, RT-PCR) έναντι τεχνικών 

ανίχνευσης αντιγόνου (RIDTs) λόγω υψηλότερης ευαισθησίας. 

 
 
Συνιστάται έναρξη αγωγής: 
 

 σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο με τη διάγνωση ύποπτης ή 

πιθανής ή επιβεβαιωμένης γρίπης ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων 

και το ιστορικό αντιγριπικού εμβολιασμού 

o Σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται με ύποπτη ή πιθανή γρίπη συνιστάται η 

εργαστηριακή επιβεβαίωση, αλλά διευκρινίζεται ότι: 

 ΔΕΝ απαιτείται η εργαστηριακή επιβεβαίωση για έναρξη της αγωγής 

 Έναρξη αγωγής το συντομότερο, ιδανικά εντός 48 ωρών από την έναρξη 

των συμπτωμάτων 
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 Κλινική επανεκτίμηση για διακοπή αγωγής σε αρνητικό εργαστηριακό 

αποτέλεσμα για γρίπη 

 σε εξωτερικούς ασθενείς που δεν χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο αλλά ανήκουν 

στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών από την γρίπη (βλ. πίνακα 1.) 

o ΔΕΝ απαιτείται η εργαστηριακή επιβεβαίωση για έναρξη της αγωγής αν αυτή δεν 

πρόκειται να τροποποιήσει την απόφαση για φαρμακευτική αγωγή. 

o Έναρξη αγωγής το συντομότερο, ιδανικά εντός 48 ωρών από την έναρξη των 

συμπτωμάτων 

 σε επιλεγμένους εξωτερικούς ασθενείς με ύποπτη ή πιθανή ή επιβεβαιωμένη γρίπη, με  

έναρξη συμπτωμάτων εντός 48 ωρών, χωρίς κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο, αλλά 

να συντρέχουν επιπλέον λόγοι (πχ διαμονή στην ίδια οικία με άτομα που ανήκουν σε 

ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών από την γρίπη, έντονη ή 

επιδεινούμενη συμπτωματολογία, εργαζόμενοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας) 

o ΔΕΝ απαιτείται η εργαστηριακή επιβεβαίωση για έναρξη της αγωγής αν αυτή δεν 

πρόκειται να τροποποιήσει την απόφαση για φαρμακευτική αγωγή. 

 
 

ΔΕΝ συνιστάται έναρξη αγωγής: 
 

 Σε εξωτερικούς ασθενείς με μη επιπλεγμένη ύποπτη, πιθανή  ή επιβεβαιωμένη γρίπη 

που ΔΕΝ ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών από τη γρίπη, 

με έναρξη συμπτωμάτων >48 ωρών και δεν συντρέχουν επιπλέον λόγοι 

 
 

Προφυλακτική Χορήγηση: 
 

 Δεν συνιστάται η ευρεία χορήγηση χημειοπροφύλαξης.  

 Δύναται να χορηγηθεί χημειοπροφύλαξη σε επιλεγμένες καταστάσεις όπως: 

o για τον έλεγχο νοσοκομειακής διασποράς γρίπης 

o σε άτομα πολύ υψηλού κινδύνου για επιπλοκές (πχ βαριά ανοσοκατασταλμένοι) 

μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

 Συνιστάται να προηγείται συνεννόηση με Λοιμωξιολόγο ή τον υπεύθυνο  ιατρό 

Λοιμώξεων του νοσηλευτηρίου.  
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Πίνακας 1. Ομάδα Υψηλού Κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών από τη γρίπη 

 

 Παιδιά < 2 ετών * 

 > 65 ετών 

 Άτομα με: 

o Χρόνιες πνευμονοπάθειες 

o Χρόνιες Καρδιαγγειακές παθήσεις (εκτός από μεμονωμένη αρτηριακή υπέρταση) 

o Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

o Χρόνιες ηπατοπάθειες 

o Χρόνιες αιματολογικές παθήσεις 

o Χρόνια μεταβολικά νοσήματα (συμπεριλαμβανομένου του Σακχαρώδη Διαβήτη) 

o Χρόνιες Νευρολογικές ή νευρομυϊκές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένου των ΑΕΕ) 

o Νοητική Υστέρηση 

o HIV λοίμωξη ή άλλη ανοσοκαταστολή (είτε λόγω πάθησης, είτε λόγω της 

φαρμακευτικής αγωγής) 

 Παιδιά και έφηβοι μέχρι 18 ετών τα οποία βρίσκονται σε θεραπεία με ασπιρίνη ή άλλα 

σαλικυλικά, γιατί μπορεί να διατρέξουν κίνδυνο για σύνδρομο Reye σε περίπτωση που 

νοσήσουν από γρίπη 

 Έγκυες ή λεχωίδες (μέχρι και 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό) 

 Παχύσαρκοι (με BMI ≥40 kg/m2) 

 Τρόφιμοι οίκων ευγηρίας ή ιδρυμάτων μακράς φροντίδας  

* βλ. αλγόριθμο για παιδιά σελ. 8 
 
 
 
Δοσολογία oseltamivir 
 
 
Ενήλικες:  (>40kg) 
 
75 mg x2 po για 5 ημέρες  
 
(ή και μεγαλύτερη διάρκεια σε επιπλεγμένη γρίπη ή σε ανοσοκατασταλμένους - συνιστάται 
λοιμωξιολογική συνεκτίμηση) 
 
 
 
 
Παιδιά: 
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ΠΑΙΔΙΑ : (συνήθης διάρκεια αγωγής: 5 ημέρες) 
 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Πρόωρα νεογνά (24-37 εβδομάδες κύησης) 1mg/Kg/δόση po bd 

Τελειόμηνο νεογνό:  

<14 ημερών 3mg/Kg/δόση po, μία φορά την ημέρα  

≥14-28 ημερών 3mg/Kg/δόση po, bd 

Βρέφος <1 έτους:  

<3 μηνών 12 mg po, bd 

3-5 μηνών 20 mg po bd 

6-11 μηνών 25 mg po bd 

Παιδί ≥1-12 ετών:  

≤ 15 kg 30mg po bd 

> 15-23 kg 45mg po bd 

>23-40 kg 60mg po bd 

>40 kg 75 mg po bd 

 
 
 
Νεφρική προσαρμογή για ενήλικες (με βάση το φύλλο οδηγιών/SPC του φαρμάκου) 
 

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

>60 75 mg δύο φορές την ημέρα 

30-60 30 mg δύο φορές την ημέρα 

10-30 30 mg μία φορά την ημέρα 

<10 Δεν συνιστάται 

Αιμοκάθαρση 30 mg  μετά από κάθε συνεδρία 

Περιτοναϊκή κάθαρση 30 mg άπαξ δόση 

 
 
 
Νεφρική προσαρμογή (EXPERT OPINION λόγω μη διάθεσης των caps 30mg στην Κύπρο) 
 

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ με βάση το 
διαθέσιμο Tamiflu 75 mg 

>60 75 mg δύο φορές την ημέρα 

30-60 75 mg μία φορά την ημέρα 

10-30 75 mg κάθε δεύτερη ημέρα 

<10 75 mg άπαξ δόση 

Δοσολογία χημειοπροφύλαξης: συνεννόηση με Λοιμωξιολόγο ή τον υπεύθυνο  ιατρό 
Λοιμώξεων του νοσηλευτηρίου. 
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Η συνταγογράφηση του oseltamivir δύναται να γίνει από τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας καθώς και από όλους τους ιατρούς που εμπλέκονται με τη νοσηλεία ή την 
αποδέσμευση στο σπίτι ασθενών με γρίπη.    
 
 
 
 
Συνoπτικός Αλγόριθμος Εργαστηριακής Διερεύνησης και Αντι-ιϊκής θεραπείας  Ύποπτης ή 
Πιθανής Γρίπης σε περίοδο υψηλής δραστηριότητας της γρίπης στην κοινότητα (Ενήλικες) 
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Συνοπτικός Αλγόριθμος Έναρξης Αντι-ιϊκής θεραπείας  Γρίπης σε Παιδιά 
 
 

 
 
Σχόλια: 
 

 Όλα τα άτομα που γίνονται εισαγωγή με ύποπτη ή πιθανή γρίπη πρέπει να ελέγχονται 

εργαστηριακώς για γρίπη ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή 

ενδονοσοκομειακής διασποράς (βλ. σχετικές οδηγίες). Επίσης η εργαστηριακή 

επιβεβαίωση οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με τη συγχορήγηση ή όχι 

αντιμικροβιακής αγωγής, τη συνέχιση ή τη διακοπή της αντι-ιϊκής αγωγής και την 

περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς. 

 Δεν απαιτείται εργαστηριακή επιβεβαίωση για την απόφαση χορήγησης αντι-ιϊκής 

αγωγής, η οποία βασίζεται σε κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα και πρέπει να 

λαμβάνεται το συντομότερο δυνατό για να επιτυγχάνεται το μέγιστο προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. 

 Στα παιδιά < 2 ετών, δεν συνιστάται η χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής σε όλα τα παιδιά 

ανεξαιρέτως, αλλά της απόφασης να προηγείται κλινική συνεκτίμηση. 

 Τα κριτήρια εισαγωγής βασίζονται στην κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση του  ιατρού που 

εξέτασε τον ασθενή. 

 Κατά την αποδέσμευση των ασθενών δίνονται σαφής οδηγίες για επανεκτίμηση σε τυχόν 

επιδείνωση της κλινικής συμπτωματολογίας και εφαρμογή μέτρων αποφυγής 

μετάδοσης της γρίπης στο περιβάλλον. 



9 

 

Πρόληψη - Εμβολιασμός 

 

Τονίζεται ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της γρίπης είναι ο εμβολιασμός με το 

αντιγριπικό εμβόλιο. 

 

Συνιστώμενες ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό: 

(όπως προτείνονται και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών)   

1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών 

2. Παιδιά μεγαλύτερα από 6 μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους 

από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

 Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 

 Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο 

 Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα 

 Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο 

 Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 

 Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) 

 Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

 Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη 

 Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2 

3.  Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες, θηλάζουσες, 

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

ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, 

5. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο 

προσωπικό) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών, 

6. Κτηνίατροι καθώς και επαγγελματίες στον χώρο της ζωικής παραγωγής και ειδικά: 

πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε 

συστηματική επαφή με πουλερικά 

 

Ειδική παρατήρηση σχετικά με την αλλεργία των αυγών 

 

Τα άτομα με αλλεργίες στα αυγά μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε εγκεκριμένο, συνιστώμενο 

για την ηλικία εμβόλιο (γρίπης) (IIV, RIV4, ή LAIV4) που είναι κατά τα άλλα κατάλληλο. Οι 

άνθρωποι που έχουν ιστορικό σοβαρής αλλεργίας στα αυγά (εκείνοι που είχαν οποιοδήποτε 

σύμπτωμα εκτός από κνίδωση μετά από έκθεση σε αυγά) θα πρέπει να εμβολιάζονται σε ιατρικό 

περιβάλλον, υπό την επίβλεψη παρόχου υγειονομικής περίθαλψης που είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει και να χειριστεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. 
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Συγγραφική Ομάδα: 
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Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, ΙΥ&ΥΔΥ, Νοσοκομείο Τροόδους 
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Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδολοιμωξιολογίας, Ιατρική σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Δρ. Ειρήνη Χριστάκη,                                                                                                        
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Λέκτορας Παθολογίας, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

 Δρ. Παναγιώτης Παπαστεργίου,                                                                                                   
Κλινικός Μικροβιολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 

 Δρ. Μαρία Αλεξάνδρου,                                                                                             
Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρνακας 

 Δρ. Γεώργιος Πετρίκκος,                                                                                                                                  
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  και  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου  Κύπρου.  

 

Οι παρούσες οδηγίες ετοιμάστηκαν μετά από σχετική επιστολή των Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας προς την Κυπριακή Εταιρία Κλινικής Μικροβιολογίας και 
Λοιμώξεων, στα πλαίσια λειτουργίας του ΓΕΣΥ. 

 

 

    - Ο -                                                                                                             - Η -                                             
Πρόεδρος                                                                                               Γραμματέας 

                                                                                        

Γεώργιος Πετρίκκος                                                                         Μαρία Αλεξάνδρου 


