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Θέμα  : Επιδημικό κύμα γρίπης με προεξέχων στέλεχος το Η1Ν1 
 
  
 

Από τις αρχές Δεκεμβρίου όπως είναι γνωστό μετά τις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης έχουμε επιδημία στην πραγματικότητα, της εποχικής γρίπης, η οποία είναι 
τύπου Α (Η1Ν1, Η3Ν2) και τύπου Β. Το στέλεχος όμως εκείνο το οποίον δημιουργεί για 
δεύτερη φορά στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη ιδιαίτερα προβλήματα δημόσιας 
υγείας ήταν το Η1Ν1, δηλαδή, η νέα γρίπη ή γρίπη των χοίρων. Η επανάκαμψη του 
στελέχους είναι αναμενόμενη βάσει των επιστημονικών στατιστικών και δεδομένων. 
 Είναι γνωστή η αντιμετώπιση του θέματος της πανδημίας του 2009 και τα 
μέτρα πρόληψης που έγκυρα είχαν, παρθεί, βάσει διεθνών οδηγιών και είχαν ως 
αποτέλεσμα, αφενός μεν, την πλήρη ενημέρωση του κοινού, της επιστημονικής 
κοινότητας, των σχολείων και όλων των φορέων, με αποτέλεσμα έγκαιρα να είναι 
ενήμεροι οι πολίτες και πώς να αντιμετωπίζουν προληπτικά τον Η12Ν1, ως επίσης και 
που να απευθύνονται για να έχουν σωστές οδηγίες.  
 Παρότι δεν ευρισκόμεθα σε στάδιο πανδημίας, οι επιστημονικοί δείκτες του 
τελευταίου διμήνου, εμφανίζουν την χώρα μας ότι ευρίσκεται στο στάδιο της επιδημίας. 
Το ότι μέχρι και σήμερα εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος νοσηλεύονται στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων όλης της χώρας 54 άτομα. Ενώ 
ταυτόχρονα αναφέρονται 8 θάνατοι ατόμων νεαράς ηλικίας κυρίως και εκ των οποίων 
αρκετοί χωρίς πρόβλημα άλλο υγείας, αποδεικνύεται ότι νοσούν από Η1Ν1. Το ότι στο 
ΠΑΣΤΕΡ και ο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται 
ταυτοποίησης του ιού σε εκατοντάδες περιστατικά, σημαίνει κυρίως ότι η επανάκαμψη 
του Η1Ν1 είναι πλέον γεγονός και αν εγένετο, που δεν έγινε μέχρι τώρα όμως, 
ενδελεχής επιδημιολογική μελέτη ως όφειλε να κάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ και η Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε   : 
 
 
1.Έχει γίνει ενημέρωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα η σχολική κοινότητα και οι 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να γνωρίζουν ούτως 
ώστε να προφυλάσσονται; 
 
2.Τα κρούσματα που υπήρξαν τόσο τα νοσηλευόμενα στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας όσο και αυτά που ανιχνεύθησαν ως οροθετικά ενημερώθηκε ο περιβάλλον 
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αυτών κοινωνικός ιστός (συγγενείς, κλπ); Εδόθη από τα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν 
οι ασθενείς η σχετική φαρμακευτική αγωγή προληπτικά στους συγγενείς τους; Έχει 
ενημερωθεί και προφυλάσσεται βάσει του γνωστού πρωτοκόλλου το επιστημονικό, 
νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό των νοσοκομείων στα οποία προσέφυγαν τα άτομα 
με τα συμπτώματα του Η1Ν1; 
 
3. Σας απασχολεί το θέμα της διάθεσης των ήδη υπαρχουσών δόσεων Tamiflu και το 
Relen Tza μέσω του ΙΦΕΤ στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία; 
 
4.Σας απασχολεί η διάθεση των ήδη υπαρχουσών δόσεων εμβολίων που κατά 
πληροφορία λήγουν κάποιες παρτίδες τον Σεπτέμβρη να χορηγηθούν έστω και τώρα, 
ενώ θα έπρεπε να είχαν διατεθεί τουλάχιστον προ τριμήνου για την προφύλαξη 
ευπαθών ομάδων; 
 
5.Κύριε Υπουργέ σας έχουν ενημερώσει οι αρμόδιοι του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα κρατικά 
αποθέματα αντι-ικών φαρμάκων και εμβολίων; 
 
6. Η αύξηση του αριθμού κλινών ΜΕΘ που είχε ανακοινωθεί από την προκάτοχό σας 
έχει ολοκληρωθεί και τι έχει γίνει μέχρι στιγμής με τους διαγωνισμούς για τους 
αναπνευστήρες και τα μόνιτορ που έπρεπε ήδη να έχουν τοποθετηθεί στις καινούριες 
μονάδες; 
 
7.Λειτουργεί με επάρκεια το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ ως 
επίσης και το σύστημα εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων; 
 
8.Ποία κέντρα λειτουργούν αυτή τη στιγμή και γιατί δεν λειτουργούν τα κέντρα 
Λάρισας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης; 
 
 

 
 

Αθήνα, 28/01/2011 
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Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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