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Ο χειμώναε 
είναι προ των 
πυλών, με τιε 
μεταδοτικέε 

ασθένειεε σε 
έξαρση. Εξίσου 
σημαντικό με το 
εμβόλιο για την 
Covid-1 9 είναι 
και το εμβόλιο 

τηε γρίπηε.

Tns δρ Δέσποιναε Κατσώχη

Σ
τη χώρα μαε, τα κρούσματα συνήθωε 
αυξάνονται τον Ιανουάριο και κορυφώ- 
νονται Φεβρουάριο και Μάρτιο. Σύμ
φωνα με μελέτη του 2018, ο αντιγρι- 
πικόε εμβολιασμόε ενηλίκων από το 2012 έωε 
το 2015, μείωσε κατά 82% τον κίνδυνο εισα- 

γωγήε σε μονάδα εντατικήε θεραπείαε: Ακόμη κι 
όσοι αρρωστήσουν δεν θα νοσήσουν βαριά με 
επιπλοκέε.
Πυρετόε, ξηρόε βήχαε, πονοκέφαλοε, πόνοε σε 
μύεε και αρθρώσειε, πονόλαιμοε και καταρροή 
είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα τηε εποχικήε 
γρίπηε: Ο βήχαε μπορεί να διαρκέσει και πάνω 
από δύο εβδομάδεε. Αν και οι περισσότεροι 
αναρρώνουν μέσα σε μία εβδομάδα, ωστόσο, π 
εποχική γρίπη απειλεί σοβαρά τιε ομάδεε υψηλού 
κινδύνου: Βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και 
ασθενείε με συγκεκριμένεε χρόνιεε παθήσειε. 
Σύμφωνα με μελέτεε, το εμβόλιο τηε κατά τηε 
γρίπηε μειώνει τη νοσηλεία λόγω επιδείνωσηε 
σε ασθενείε με διαβήτη και χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια.

[Ευπαθείε ομάδεει
Στιε ομάδεε αυξημένου κινδύνου ανήκουν οι 
άνω των 60 ετών, παιδιά (άνω των έξι μηνών) 
και ενήλικεε με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού 
(άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), 
καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διατα
ραχή, ανοσοκαταστολή, μεταμόσχευση οργά
νων και μυελού των οστών, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο με- 
ταβολικό νόσημα, χρόνια νεφροπάθεια, χρόνι
εε παθήσειε ήπατοε, νευρολογικά-νευρομυϊκά 
νοσήματα, σύνδρομο Down, άτομα με νοσογόνο 
παχυσαρκία, παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια 
ασπιρίνη, και όσοι ζουν σε περιβάλλον με βρέφη 
ή με άτομα με υποκείμενο νόσημα.
Απαραίτητοε κρίνεται ο εμβολιασμόε και για 
όσουε διαμένουν ή εργάζονται σε κλειστούε χώ-

ρουε: Εσωτερικοί σηουδαστέε, νεοσύλλεκτοι και 
εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίωε πασχόντων 
και μονάδεε φιλοξενίαε ηλικιωμένων. Εξυπακού- 
εται ότι το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να κάνουν 
και όσοι εργάζονται σε χώρουε παροχήε υπηρε
σιών υγείαε και σε κέντρα διαμονήε προσφύγων- 
μεταναστών. Και οι άστεγοι πρέπει να κάνουν το 
εμβόλιο κατά τηε γρίπηε όπωε και κτηνίατροι, 
πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείε, σφαγείε 
και γενικά όσοι συστηματικά έρχονται σε επαφή 
με πτηνά ή χοίρουε.

SHE3
Εγκυεε, λεχώνεε και όσεε θηλάζουν οφείλουν να 
προστατεύσουν τα παιδιά τουε και τον εαυτό τουε. 
Το αντιγριπικό εμβόλιο, όταν χορηγηθεί κατά την 
εγκυμοσύνη προστατεύει το βρέφοε από τη γρί
πη, αρκετούε μήνεε μετά τη γέννησή του.
Με δεδομένο ότι ο ιόε τηε γρίπηε μεταλλάσσεται 
κάθε χρόνο, έτσι για την περίοδο 2021 -2022 η 
σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα 
εγκεκριμένα στελέχη του ιού, σύμφωνα με τιε 
συστάσειε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαε.

ατική αλλαγή
Στον διαρκώε μεταβαλλόμενο κόσμο μαε, που 
βάλλεται από τιε περιβαλλοντικέε «αμαρτίεε» 
πολιτών και κρατών, η κλιματική αλλαγή μπορεί 
να αυξήσει τη συχνότητα αλλά και τη σοβαρότη
τα λοιμώξεων του αναπνευστικού όπωε η γρίπη, 
η οποία πλέον εμφανίζεται και σε περιοχέε που 
έχουν επηρεαστεί από την υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Οι ερευνητέε διαπίστωσαν ότι αν μία 
χρονιά ο χειμώναε είναι ζεστόε, τότε τον επόμενο 
χειμώνα, η γρίπη κάνει δριμύχερη την εμφάνισή 
τηε. Η ελάχιστη θερμοκρασία και η ειδική υγρασία 
επηρεάζουν την εμφάνισή τηε.

maamhbh
Για να θωρακιστείτε πλήρωε, αν το έχετε αμε-

ΥΓΕΙΑ

Ποια βότανα να διαλέξω;
Τα βότανα είναι φυσική ασπίδα απέναντι 
στουε ιούε και το κρυολόγημα.
Εχινάκεια. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και 
μειώνει τη διάρκεια του κρυολογήματοε. Δεν 
τη λαμβάνουμε συνεχόμενα πάνω από δύο 
μήνεε. Αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των 
8 ετών και όσουε πάσχουν από αυτοάνοσα ή 
λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά.
Φασκόμηλο: Αντισηπτικό, κατάλληλο για 
ερεθισμένεε αμυγδαλέε, φαγούρα στον λαι
μό και δυσκολία κατάποσηε. Απαγορεύεται 
σε όσουε έχουν υπέρταση ή επιληψία. 
Τζίντζερ (πιπερόριζα). Αντιπυρετικό, απαλύ
νει τον βήχα, διευκολύνει την αναπνοή και 
ανακουφίζει από πόνουε στιε αρθρώσειε. 
Περγαμόντο. Ανακουφίζει τον ερεθισμένο 
λαιμό.
Λεβάντα. Με ηρεμιστική, αντισπασμωδική 
και χαλαρωτική δράση. Οι έγκυεε να την 
αποφεύγουν επειδή διεγείρει τη μήτρα. 
Βαλεριάνα. Κατευναστικό του νευρικού συ- 
στήματοε. Οχι πάνω από μία εβδομάδα, ούτε 
μαζί με υπνωτικά χάπια!
Τίλιο. Ηρεμιστικό και αντισπασμωδικό, 
θυμάρι. Αντιφλεγμονώδεε, αντιπυρετικό και 
αποχρεμπτικό. Σε υψηλέε δόσειε ενδέχεται 
να προκαλέσει πονοκέφαλο, ίλιγγο ή νεφρι- 
κέε διαταραχέε.
Γλυκάνισο: Διευκολύνει το αναπνευστικό 
αλλά είναι πιθανέε δερματικέε ή αναπνευ- 
στικέε αντιδράσειε αν έχετε υπερευαισθησία 
στη μινθόλη.
Ευκάλυπτοε. Ισχυρό αντιμικροβιακό και 
αντιβιοτικό. Ανακουφίζει από πονόλαιμο, 
πονοκέφαλο και πυρετό.
Μέντα. Αντιπυρετικό, ισχυρό αντιβακτηριδια- 
κό και αποτοξινωτικό.
Δυόσμοε. Βοηθά την εφίδρωση του πυρετού 
και στο αναπνευστικό.
Μαντζουράνα. Απαλύνει τον βήχα. 
Γλυκόρριζα. Για βήχα και ερεθισμένο λαιμό. 
Δεν ενδείκνυται για υπερτασικούε.
Αλθαία (μολόχα). Με αντιφλεγμονώδειε και 
μαλακτικέε ιδιότητεε. Ιδανική για λαρυγγίτιδα 
και φαρυγγίτιδα. Ανακουφίζει το στομάχι.

λήσει, μπορείτε να κάνετε την ίδια ημέρα και τα 
δύο εμβόλια. Απλά, οι νοσηλευτέε θα επιλέξουν 
διαφορετικό σημείο για καθένα από τα δύο εμ
βόλια. Δεν παίζέι ρόλο αν θα κάνετε πρώτα το 
ένα ή το άλλο εμβόλιο: Μπορείτε επίσηε να κά
νετε άλλη μέρα το αντιγριπικό κι άλλη το εμβόλιο 
κατά του κορονοϊού.
Ασυμπτωματικοί ή προσυμπτωματικοί ασθε
νείε, θετικοί στον Covid-19, μπορούν να κάνουν 
το αντιγριπικό εμβόλιο μόλιε ολοκληρωθεί η 
περίοδοε απομόνωσήε τουε. Ασυμπτωματικοί 
που ήρθαν οε επαφή με επιβεβαιωμένο κρού
σμα Covid-19 και έχουν αρνητικό εργαστηρια
κό έλεγχο μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά. 
Συμπτωματικοί ασθενείε με Covid-19 μπορούν 
να εμβολιασθούν όταν ολοκληρωθεί η περίο
δοε τηε απομόνωσήε τουε.

85




