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Παγκόσμια τάση

Πηγή: ΠΟΥ



Εμφάνιση VOCs

Πηγή: ΠΟΥ



Μεταλλάξεις σε VOCs (Όμικρον)

Πηγή: ΠΟΥ





Το R0 του SARS-CoV-2



Τρέχουσα περίοδος



Αριθμός κρουσμάτων

Πηγή: ΕΟΔΥ



Ηλικιακή κατανομή νέων κρουσμάτων



Διάμεση ηλικία νέων κρουσμάτων



Διάμεση ηλικία ημερήσιων θανάτων



Ημερήσιοι θάνατοι





Επιδημιολογική επιτήρηση ιογενών 
λοιμώξεων



• Η πανδημία COVID-19 είχε αρνητικές και θετικές

επιπτώσεις σε άλλα λοιμώδη νοσήματα

• Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στον COVID-19 έχει

επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα για έλεγχο των ΣΜΝ

• Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα πρόληψης (χρήση

μάσκας, κοινωνική αποστασιοποίηση, περιορισμός

διεθνών μετακινήσεων, lock down) για τον κορωνοϊό

έχουν περιορίσει τη διασπορά των δύο σημαντικότερων ιών

του αναπνευστικού της γρίπης και RSV

Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19







ΗΙV λοίμωξη



HIV λοίμωξη 
ανά 100.000 πληθυσμού



Νέες HIV λοιμώξεις
διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση



HIV διαγνώσεις
ανά τρόπο μετάδοσης κι έτος διάγνωσης



Επιπτώσεις πανδημίας στους 
αναπνευστικούς ιούς 



R0 = 
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Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 

Aπό τι εξαρτάται το R0;



Μετάδοση απουσία συμπτωμάτων

• ~ 35% ασυμπτωματικοί

• Tα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα, είναι μεταδοτικά και 

κατά την προσυμπτωματική περίοδο

(Sah et al, 2021)

Χρόνος

μόλυνσης

Εμφάνιση

συμπτωμάτων
Περίοδος 

επώασης

Περίοδος

μεταδοτικότητας

Λανθάνουσα 

περίοδος

Μετάδοση κατά την  

ασυμπτωματική

περίοδο

Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν τη μετάδοση κατά 

την ασυμπτωματική περίοδο → ιχνηλάτηση επαφών κρούσματος, συχνό testing, 

χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών, τήρηση αποστάσεων κλπ



Παγκόσμια δεδομένα 

Πηγή: FluNet

Πανδημία

Έναρξη περιοριστικών μέτρων



Παγκόσμια δεδομένα 

Πηγή: FluNet



Ευρωπαϊκά δεδομένα 

Πηγή: FluNet



Παγκόσμια δεδομένα 

Πηγή: FluNet



Ιός της γρίπης και Sars-Cov-2 παγκοσμίως

Πηγή: FluNet



Πηγή: FluNet

Ιός της γρίπης και Sars-Cov-2 στην Ευρώπη



Πηγή: FluNet

Ιός της γρίπης και Sars-Cov-2 στην Αμερική



Ιός της γρίπης και Sars-Cov-2 στην Αν. Μεσόγειο

Πηγή: FluNet



Θνησιμότητα σε πνευμονία, γρίπη και covid-19

Πηγή: NCHS



Ελλάδα



Σύστημα παρατηρητών νοσηρότητας (sentinel)

• Εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών ιατρών και ιατρών από

μονάδες υγείας της Π.Φ.Υ. (180 ιατροί, ανά την

επικράτεια)

• Κάθε εβδομάδα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός

επισκέψεων στο ιατρείο από κάθε αιτία

• Επίσης, δηλώνεται ο αριθμός ασθενών τους με

συγκεκριμένα κλινικά σύνδρομα, βάσει αποκλειστικά

κλινικών εκδηλώσεων

• Για την γρίπη ένα από αυτά είναι η γριπώδης συνδρομή

(ILI) με βάση τον ορισμό του ECDC



Γριπώδης συνδρομή (ILI)

Πηγή: ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή (ILI)





Φαρυγγικά δείγματα και απομόνωση ιού γρίπης

Πηγή: ΕΟΔΥ

Περίοδος 2020-2021



Συμπεράσματα

• Η πανδημία έχει επηρεάσει την επίπτωση διαφορετικών

λοιμωδών νοσημάτων με διαφορετικό τρόπο

• Για τα ΣΜΝ η επίδραση των μη-φαρμακευτικών

παρεμβάσεων είχε διαστήματα ελάχιστου και μέγιστου

σε σχέση με τα διαστήματα του lockdown

• Για τα νοσήματα του αναπνευστικού υπήρχε «θετική

επίδραση» των μέτρων και του αυξημένης εμβολιαστικής

κάλυψης έναντι της γρίπης

• Η επίδραση ήταν μικρότερη την περίοδο 2021-2022


