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Γρίπη H1N1 (ηύποσ Α) 

 

 
 

Τη είλαη ε γξίπε από ηνλ ηό H1N1; 

Είλαη αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήµαηνο πνπ πξνζβάιιεη ηνπο ρνίξνπο. Πξνθαιείηαη από ηνλ 

ηό ηεο γξίπεο, ηύπνπ Α Η1Ν1. Ο λένο ηόο ηεο γξίπεο Α(Η1Ν1) είλαη έλαο λένο ππόηππνο ηνπ ηνύ ηεο 

γξίπεο πνπ επεξεάδεη θαη ηνπο αλζξώπνπο. Πεξηέρεη γνλίδηα από ηό ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ, ησλ 

πηελώλ θαη ησλ αλζξώπσλ ζε έλα ζπλδπαζµό πνπ δελ είρε εµθαληζηεί πνηέ έσο ηώξα. Μεηαδίδεηαη 

από άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη ε λόζεζε έρεη πεξηγξαθεί σο πνιύ ζνβαξή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Η 

µεηάδνζε ηνπ ηνύ γίλεηαη µε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε γξίπε. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

Είλαη παξόµνηα µε ηεο επνρηθήο γξίπεο δειαδή αηθλίδηα έλαξμε ππξεηνύ θαη ζπµπηώµαηα από ην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεµα (βήραο, θαηαξξνή, πνλόιαηµνο, πόλνο ζηνπο µπο, πνλνθέθαινο), ελώ µπνξεί 

λα παξνπζηαζηνύλ θαη άιια ζπµπηώµαηα, όπσο ξίγε, αίζζεµα θόπσζεο, δηάξξνηα θαη έµεηνη, 

θ.ι.π. Σε µεξηθέο πεξηπηώζεηο, παξαηεξείηαη ζνβαξή λόζεζε ζε θαηά ηα άιια πγηείο αλζξώπνπο πνπ 

µνιύλνληαη µε ηνλ ηό. 

 

Πώς µολύνονηαι οι άνθρωποι µε ηο νέο ιό ηης γρίπης Α(Η1Ν1); 

Οη άλζξσπνη µνιύλνληαη µε ηνλ ηό µε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζηελ επνρηθή γξίπε. Μεηαδίδεηαη από 

άλζξσπν ζε άλζξσπν µέζσ ζηαγνληδίσλ από αζζελή πνπ βήρεη ή θηεξλίδεηαη. Ο ηόο µπνξεί λα 

µεηαδνζεί θαη έµµεζα, όηαλ ηα µνιπζµέλα ζηαγνλίδηα πνπ πξνέξρνληαη από αζζελή εγθαζίζηαληαη 

ζηα ρέξηα ηνπ ή ζε άιιεο επηθάλεηεο πνπ µπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα µεηαδώζνπλ ηνλ ηό ζε αλζξώπνπο 

πνπ ηηο αθνπµπνύλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, αθνπµπνύλ ηε µύηε ή ην ζηόµα ηνπο. 

 

Περίοδος επώαζης και περίοδος µεηαδοηικόηηηας 

Οη µειέηεο πνπ δηεμάγνληαη δείρλνπλ όηη ε πεξίνδνο επώαζεο είλαη µεηαμύ 1 θαη 7 εµεξώλ. ∆ειαδή, 

από ηε ζηηγµή πνπ ν ηόο ζα εηζέιζεη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζµό, ηα ζπµπηώµαηα ζα μεθηλήζνπλ 

θάπνηα ζηηγµή µεηαμύ ηεο επόµελεο εµέξαο θαη 7 εµεξώλ αξγόηεξα. Ο ηόο µεηαδίδεηαη από 

λνζνύληεο αλζξώπνπο, θπξίσο όζν έρνπλ ζπµπηώµαηα, αιιά 

µπνξεί θαη έσο 7 εµέξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπµπησµάησλ ηνπο, πξνθεηµέλνπ γηα ελήιηθεο, θαη 

ελδερνµέλσο πεξηζζόηεξν, πξνθεηµέλνπ γηα παηδηά. 
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∆ΙΑΓΝΩΗ 

 

Λήςε ηζηνξηθνύ θαη ζπµπιεξσµαηηθέο εμεηάζεηο πνπ ηεθµεξηώλνπλ ηελ ύπαξμε ηνπ ηνύ ζε πγξά ή 

θιέγµαηα πνπ ιαµβάλνληαη από ηνλ αζζελή. Ο ηόο απνβάιιεηαη γηα δηάζηεµα έσο 7 εµέξεο. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Σπµπησµαηηθή αγσγή. 

Αληηηθά θάξµαθα πνπ ζπζηήλεη ν ζεξάπσλ ηαηξόο 

∆ύν εµβόιηα θαηά ηεο γξίπεο από ην λέν ηό Α(Η1Ν1) θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιάδα: ην Focetria© 

(Novartis) θαη ην Pandemrix© (GlaxoSmithKline). 

 

Σι πρέπει να κάνει κάποιος ποσ έτει ζσµπηώµαηα γρίπης 

Γηα λα πξνζηαηεύζεη ηόζν ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη ηνπο άιινπο: 

- όζν έρεη θάπνηνο ζπµπηώµαηα, λα παξαµέλεη µαθξηά από άιινπο 

- λα µελ πεγαίλεη δνπιεηά ή ζρνιείν γηα όζν έρεη ζπµπηώµαηα 

- λα απνθεύγεη ηηο µαδηθέο ζπγθεληξώζεηο 

- λα θαιύπηεη ηε µύηε θαη ην ζηόµα ηνπ όηαλ βήρεη ή θηεξλίδεηαη 

- λα πεηάεη ην ραξηνµάληηιν µε ην νπνίν ζθνύπηζε ην πξόζσπό ηνπ ζηα ζθνππίδηα µεηά ηε ρξήζε 

ηνπ 

- λα πιέλεη ζπρλά ηα ρέξηα ηνπ µε λεξό θαη ζαπνύλη. Μαληειάθηα µε 

νηλόπλεπµα µπνξεί επίζεο λα βνεζνύλ 

- λα απνθεύγεη λα αθνπµπάεη ηα µάηηα, ηε µύηε θαη ην ζηόµα ηνπ 

 

Πληθσζµιακές οµάδες ποσ είναι πιθανόηερο να νοζήζοσν βαριά, αν νοζήζοσν 

Έλα µηθξό πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ πνπ εθδειώλνπλ ζπµπηώµαηα ηεο λέαο γξίπεο αλαµέλεηαη λα 

λνζήζεη βαξηά: πεξίπνπ 2-3 ζηνπο 1.000 µπνξεί λα ρξεηαζηνύλ λνζειεία. Από απηνύο πνπ 

αλαπηύζζνπλ ζπµπηώµαηα, 1 ζηα 10.000 ή 20.000 µπνξεί λα πεζάλεη. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

αζζελείο µε λέα γξίπε πνπ πέζαλαλ ζηελ Επξώπε έσο ηώξα αλήθαλ ζε µία από ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

- άλζξσπνη µε ρξόληα λνζήµαηα όπσο ζαθραξώδεο δηαβήηεο, θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, ρξόληεο 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαπλνή, όπσο ε παρπζαξθία 

- έγθπεο γπλαίθεο 

- παηδηά θπξίσο θάησ ησλ 2 εηώλ. 

Ο Επξσπατθόο Οξγαληζµόο Φαξµάθσλ (ΕΜΕΑ) έρεη ζπζηήζεη όηη νη έγθπεο γπλαίθεο µπνξνύλ λα 

ιαµβάλνπλ νζειηαµηβίξε. 

Πεξίπνπ 20% ησλ ζαλάησλ αθνξνύλ ζε θαηά ηα άιια πγηή άηνµα. 
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Σρόποι προζηαζίας από ηη νόζο; 

 Ταθηηθό θαη ζρνιαζηηθό πιύζηµν ησλ ρεξηώλ –θαη όρη απιώο ηνπνζεηώληαο ηα 

θάησ από ηξερνύµελν λεξό βξύζεο. Φξεηάδεηαη πιύζηµν ηνπιάρηζηνλ 20 

δεπηεξνιέπησλ 

 ∆ηαηήξεζε θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Να θνηµάζηε αξθεηά, λα δηαρεηξίδεζηε ην άγρνο ζαο,  λα 

γπµλάδεζηε, λα θαηαλαιώλεηε πνιιά πγξά θαη λα ηξώηε πγηεηλά, 

 Απνθπγή ζηελώλ επαθώλ µε άηνµα πνπ έρνπλ ζπµπηώµαηα γξίπεο 

 Απνθπγή ζπλαζξνίζεσλ 

 Απνθεύγεηε λα αθνπµπάηε επηθάλεηεο πνπ µπνξεί λα έρνπλ µνιπλζεί µε ηνλ ηό ηεο γξίπεο 

 Απνθεύγεηε λα αθνπµπάηε ηε µύηε θαη ηα µάηηα ζαο. 

Ποιες επιθάνειες είναι πιθανόηερο να είναι πηγές µόλσνζης; 

Ο ηόο µπνξεί λα µεηαδνζεί όηαλ θάπνηνο αθνπµπήζεη µηα µνιπζµέλε επηθάλεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

αθνπµπήζεη ηα µάηηα, ηε µύηε ή ην ζηόµα ηνπ. Σηαγνλίδηα πνπ θέξνπλ ηνλ ηό εθηνμεύνληαη από ην 

ζηόµα θαη ηε µύηε ησλ λνζνύλησλ αηόµσλ θαη ηαμηδεύνπλ µέζσ ηνπ αέξα. Απηά µπνξεί µεηά λα 

βξεζνύλ ζε βηβιία, ηξαπέδηα, ρεξνύιηα από πόξηεο θ.η.ι. θαη λα πξνθαιέζνπλ λόζεζε ζε πγηέο 

άηνµν όηαλ έξζνπλ ζε επαθή µε ηα µάηηα, ηε µύηε ή ην ζηόµα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ν ηόο 

µπνξεί λα επηβηώζεη ζε ηέηνηεο επηθάλεηεο γηα 2-8 ώξεο. Γη’ απηό ην ιόγν, είλαη ζεµαληηθό λα 

δηαηεξνύληαη θαζαξά ηα θνµνδίλα θαη νη επηθάλεηεο ζην µπάλην θαη ζηελ θνπδίλα µε ηε ρξήζε 

απνιπµαληηθώλ νπζηώλ, ζύµθσλα µε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο θάζε επηθάλεηαο. 

 

Πώς µπορώ να αποθύγω ηη διαζπορά ιών όηαν είµαι άρρωζηος; 

- Πεξηνξίζηε ηελ επαθή µε άιια άηνµα όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Μελ πεγαίλεηε ζρνιείν ή 

δνπιεηά γηα 7 εµέξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπµπησµάησλ ή µέρξη λα ππνρσξήζνπλ ηα ζπµπηώµαηά 

ζαο, 

- Καιύπηεηε ηε µύηε θαη ην ζηόµα ζαο µε έλα ραξηνµάληηιν όπνηε βήρεηε ή θηεξλίδεζηε. Πεηάμηε 

ην ραξηνµάληηιν ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ µεηά ηε ρξήζε ηνπ θαη πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο, 

- Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο ζπρλά θαη λεξό θαη ζαπνύλη, θπξίσο µεηά από βήρα ή πηαξµό. Τα πγξά 

θαζαξηζµνύ µε βάζε ην νηλόπλεπµα είλαη επίζεο απνηειεζµαηηθά. 

 

Ποια είναι η καλύηερη ηετνική πλσζίµαηος ηων τεριών για ηην αποθσγή νόζηζης; 

Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο µε λεξό θαη ζαπνύλη ή θαζαξίδεηέ ηα µε πγξά µε βάζε ην 

νηλόπλεπµα. Τν πιύζηµν ησλ ρεξηώλ µε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 20 

δεπηεξόιεπηα. Όηαλ ην λεξό ή/θαη ην ζαπνύλη δελ είλαη δηαζέζηµα, 

µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαζαξηζηηθά µαληήιηα µηαο ρξήζεο µε βάζε ην νηλόπλεπµα ή ηδει 

θαζαξηζµνύ. Αλ ρξεζηµνπνηείηε ηδει, ηξίβεηε ηα ρέξηα ζαο µέρξη λα απνξξνθεζεί ην ηδει. Τα ηδει 

δελ ρξεηάδνληαη λεξό. 
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ε περίπηωζη ποσ κάποιος έτει προζβληθεί από ηην Νέα Γρίπη ηα άηοµα ηοσ περιβάλλονηος 

οθείλοσν : 

- λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή µαδί ηνπ (γηα λα µελ πξνζβιεζνύλ θαη απηνί) 

- ν αζζελήο δελ πξέπεη λα πάεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ζην ζρνιείν γηα λα µελ µεηαδώζεη ηε λόζν 

- όηαλ βήρεη ή θηαξλίδεηαη θαιύπηεη ην ζηόµα θαη ηε µύηε µε ραξηνµάληηιν θαη ην πεηά αµέζσο ζηα 

ζθνππίδηα (πξνζηαηεύεη ηνπο ππόινηπνπο) 

- Πιύζηµν ζπρλό ησλ ρεξηώλ (ηδίσο µεηά από βήρα ή θηάξληζµα). Αιθννινύρα  δηαιύµαηα γηα ηνλ 

θαζαξηζµό ησλ ρεξηώλ είλαη επίζεο απνηειεζµαηηθά 

- Απνθεύγνπµε λα αθνπµπάµε µάηηα, µύηε ή ην ζηόµα µε ηα ρέξηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


