
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εποχική Γρίπη 

Πότε εμφανίζεται η γρίπη; 

Στην Ευρώπη η γρίπη εμφανίζεται με συχνές χειμερινές επιδημίες, αν και η ένταση της 

λοίμωξης ποικίλλει από έτος σε έτος. Για τους περισσότερους ανθρώπους μια λοίμωξη από 

τον ιό της γρίπης είναι απλά μια δυσάρεστη εμπειρία. 

Μπορεί η γρίπη να έχει και βαρύτερες επιπτώσεις; 

Η γρίπη μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή κοινωνία: Πρώτον, 

ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν μια πιο σοβαρή ασθένεια. Το ευρωπαϊκό κέντρο 

πρόληψης νοσημάτων (ECDC) εκτιμά ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι πεθαίνουν 

κάθε χρόνο από τη γρίπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

ασθένεια γίνεται πιο σοβαρή, εξαιτίας της πιο εκτεταμένης εξάπλωσης του ιού στο σώμα ή 

μιας δεύτερης, συνήθως βακτηριακής, λοίμωξης. Αυτό τις περισσότερες φορές οδηγεί σε 

σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονίες), η οποίες ίσως αποβούν 

μοιραίες. 

Δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές δαπάνες για τις υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη για τη 

φροντίδα όσων αρρωστήσουν από γρίπη και, τρίτον, υπάρχουν σημαντικές οικονομικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από την απουσία των ασθενών από την εργασία και τις 

συνακόλουθες απώλειες στην παραγωγή. 

Κινδυνεύουν περισσότερο κάποιες ομάδες πληθυσμού; 

Ειδικές ομάδες πληθυσμού διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πληγούν σοβαρά από τη 

γρίπη, αυτοί είναι οι «ομάδες υψηλού κινδύνου» των ηλικιωμένων (συνήθως άτομα ηλικίας 

άνω των 65 ετών) και των ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας. Για αυτές τις ομάδες 

υψηλού κινδύνου, ο εμβολιασμός κάθε χρόνο το φθινόπωρο, συνιστάται στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ και μειώνει τους κινδύνους επιπλοκών, σοβαρής ασθένειας και θανάτου. 

Τι προκαλεί τη γρίπη; 

Ο ιός της γρίπης, ο οποίος στον άνθρωπο αναπαράγεται και μεταδίδεται εύκολα από τον 

έναν στον άλλο. Εξαπλώνεται κυρίως με τα σταγονίδια του βήχα και του φτερνίσματος και 

με την έμμεση επαφή των εκκρίσεων του αναπνευστικού πάνω στα χέρια, στους ιστούς 

κλπ.  



Ο χρόνος επώασης για τη γρίπη (ο αριθμός των ημερών από όταν εκτεθείτε στον ιό εως 

ότου αναπτύξετε συμπτώματα) κυμαίνεται από 1 έως 5 ημέρες, αλλά ο μέσος όρος είναι 2 

ημέρες.  

Οι ιοί της γρίπης διαιρούνται γενικά σε τρεις τύπους: Α, Β και C, από οποίους οι δύο πρώτοι 

είναι πιο ανησυχητικοί αφού προκαλούν τις πιο σοβαρές ασθένειες.  

Τι συμπτώματα έχει η γρίπη; 

Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, αν και δεν είναι 

απαραίτητο κάθε ασθενής να παρουσιάσει όλα τα συμπτώματα: 

πυρετός >38
ο
C ξηρός βήχας πόνοι στους μυς  

ρινική καταρροή πονοκέφαλος πόνοι στις αρθρώσεις 

πονόλαιμος κακουχία  

Τα πιο σοβαρά συμπτώματα συνήθως διαρκούν μόνο λίγες μέρες, αλλά ο πονόλαιμος και η 

καταρροή μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν 

με τον ιό της γρίπης, αλλά δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, ή μόνο πολύ ήπια συμπτώματα. 

Συνήθως, όμως, η γρίπη κάνει τους ανθρώπους να είναι αρκετά άρρωστοι και χρειάζονται 

μια εβδομάδα για να ανακάμψουν πλήρως.  

Κάθε φορά που «κρυολογώ» μπορεί να έχω γρίπη; 

Όχι, πολλοί άλλοι ιοί, και κάποια βακτήρια, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα παρόμοια 

με της γρίπης - έτσι όλοι όσοι έχουν «συμπτώματα γρίπης" στην πραγματικότητα δεν έχουν 

«γρίπη».  

Δυστυχώς, παραδοσιακά αποκαλούμε «γρίπη» ακόμη και τις πολύ ήπιες ασθένειες που 

έχουν σχέση με το αναπνευστικό, πράγμα που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στη σκέψη ότι η 

γρίπη είναι λιγότερο σημαντική από ό, τι είναι πραγματικά. 

Υπάρχει ανοσία στη γρίπη; 

Μόλις μολυνθείτε με ένα συγκεκριμένο ιό της γρίπης συνήθως αποκτάτε ανοσία σε αυτό. 

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ανοσία μέσω του εμβολιασμού. Ωστόσο, ο ιός που 

κυκλοφορεί αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, έτσι η ανοσία τείνει να διαρκέσει μόνο για μία 

σεζόν. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι στους οποίους συνιστάται ο εμβολιασμός 

πρέπει να κάνουν τον εμβολιασμό τους κάθε φθινόπωρο. 



Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται; 

Αν και επιπλοκές από τη γρίπη μπορεί να εμφανιστούν στον οποιονδήποτε, είναι πολύ πιο 

συχνές στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι διάφορες χώρες συστήνουν ετήσιο εμβολιασμό 

στις τρεις μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες έχουν επισημανθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας (ΠΟΥ): στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις και στους 

ανθρώπους των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αδύναμο. 

Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός για τη γρίπη συστήνεται:  

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 

2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας 

3. Παιδιά και ενήλικες με σοβαρά χρόνια νοσήματα 

4.Άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό (σε ανοσοκαταστολή, μετά από μεταμόσχευση) 

5. Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄τριμήνου. 

6. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή 

αρθρίτιδα και άλλα). 

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

με υποκείμενο χρόνιο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη 

γρίπη. 

7. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- 

λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι 

και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). 

Πότε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός για τη γρίπη; 

Τα στελέχη του δημοφιλούς ιού της γρίπης μπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο και 

επειδή η προστασία από τα εμβόλια εξασθενίζει, συνιστάται ο ετήσιος εμβολιασμός. Τα 

εμβόλια γίνονται πριν από την εποχή της γρίπης με βάση τις επιδημίες από ιούς του 

προηγούμενου έτους. Ωστόσο, ένας ιός που προκαλεί επιδημία ενός συγκεκριμένου χρόνου 

μπορεί επίσης περιστασιακά να είναι κάπως διαφορετικός από την τελευταία χρόνια, και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση το εμβόλιο μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό και 

χρειάζεται αλλαγή στο επόμενο έτος. 

Το ECDC υποστηρίζει θερμά τις συστάσεις των κρατών μελών και του ΠΟΥ ότι το εμβόλιο θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται από τις ομάδες υψηλού κινδύνου. 

Υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον εμβολιασμό; 

Μερικές φορές ήπιες αντιδράσεις ακολουθούν τον εμβολιασμό (αν και έχουν παρατηρηθεί 

κάποιες μικρές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων των αδρανοποιημένων εμβολίων της 



γρίπης). Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τοπικές αντιδράσεις στο χέρι, όπου το εμβόλιο 

τέθηκε, και σε λιγότερες περιπτώσεις, ήπιο πυρετό, κακουχία και πόνους των μυών. 

 

 

 

 

 


