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Εισαγωγή

 Στις αρχές Δεκεμβρίου 2019,  αρκετά κρούσματα άτυπης 
πνευμονίας άγνωστης προέλευσης εμφανίστηκαν στην 
πόλη Wuhan, στην επαρχία Hubei της Κίνας.

 Η πλειοψηφία των ασθενών είχε εκτεθεί στην αγορά 
θαλασσινών Huanan.

 Αυτές οι περιπτώσεις ήταν τα πρώτα σημάδια αυτού 
που επρόκειτο να γίνει μια πανδημία που προκαλεί 
αυτήν την περίοδο έναν τεράστιο αριθμό θανάτων και 
που επιβαρύνει τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης παγκοσμίως σε έναν άνευ προηγουμένου 
βαθμό. Coronavirus global pandemic; An Overview of Current Findings among pediatric patients.

E Perikleous , A Tsalkidis, Andrew Bush, , E Paraskakis.  Pediatric Pulmonology 2020 (in press)



Εισαγωγή

 Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2  προκαλεί την 
νόσο Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

 Περίπου 14%  των ασθενών χρειάζονται νοσηλεία και 
υποστήριξη με οξυγόνο, ενώ  5% εκδηλώνει οξεία 
αναπνευστική ανεπάρκεια, σήψη και σηπτικό shock,
πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή βλάβη 

Ομοφωνίες Ελλ Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 2020



Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών κρουσμάτων και συνολικού αριθμού των θανάτων ασθενών COVID- 9 παρουσιάζεται στο

ακόλουθο διάγραμμα (σε λογαριθμική κλίμακα).
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Διάγραμμα 4: Διαχρονική εξέλιξη εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων
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Σημ.: ευθεία γραμμή υποδηλώνει εκθετικό ρυθμό αύξησης της ασθένειας (όσο πιο μεγάλη η κλίση της ευθείας, τόσο πιο μεγάλος και ο ρυθμός

διάδοσης)

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, στα

εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV- ) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο

των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 7 κλινικά δείγματα.

4

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 15928 (ημερήσια μεταβολή+2.2%),εκ των 
οποίων 55.7% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της 
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 352 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που 
απεβίωσαν είναι 78 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 77 
(72.7% άνδρες). 

ΕΟΔΥ 2020



Εισαγωγή

 Λιγότερο από 5% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά παιδιά, ενώ διεθνώς το 

ποσοστό των προσβεβλημένων παιδιών κυμαίνεται από 1-

7%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας. 

 Η λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με 

ηπιότερα συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματική και εμφανίζει 

σημαντικά μικρότερη θνητότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

θνητότητα σε ηλικίες κάτω των 19 ετών υπολογίζεται σε 
ποσοστό 0,03%.
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Εισαγωγή

Στα παιδιά η νόσος από
κορωνοϊό συνήθως 
διαδράμει ήπια, με 

καταρροή

πονόλαιμο 

πυρετό

βήχα 

κοιλιακό άλγος ή διάρροια

 ανοσμία ή απώλεια γεύσης

 Επειδή τα συμπτώματα, 
είναι μη ειδικά και 
απαντώνται στην 
πλειονότητα των 
ιογενών λοιμώξεων της 
παιδικής ηλικίας, η 
διάγνωση της COVID-

19 βάσει της κλινικής 
εικόνας, είναι 
εξαιρετικά δύσκολη 

Coronavirus global pandemic; An Overview of Current Findings among pediatric patients.

E Perikleous , A Tsalkidis, Andrew Bush, , E Paraskakis. Pediatric Pulmonology 2020 (in press)
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 Λόγω της ηπιότητας των συμπτωμάτων, τα παιδιά
μπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον 
μεταδώσουν στο οικιακό περιβάλλον.

 Δηλαδή, τα παιδιά αποτελούν τον «Δούρειο 
ίππο», με τον οποίο μπορεί να μπει ο κορωνοϊός 
μέσα σε κάθε σπίτι και να προσβάλλει την 
οικογένεια. 

Εισαγωγή
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Μεταδοτικότητα

Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο:

 μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται 

μέσω της ομιλίας και ιδιαίτερα μέσω βήχα ή πταρμού

 με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του 

αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μέσω μολυσμένων 

χεριών όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη 

μύτη ή τα μάτια, ή με επιμολυσμένες επιφάνειες)

Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της 

εκδήλωσης των συμπτωμάτων, είναι 5-6 ημέρες, ενώ 
κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.

ΕΟΔΥ 2020



Τρόποι προφύλαξης

Οι αναγνωρισμένοι τρόποι προφύλαξης από τον 
κορωνοϊό είναι: 

 Σχολαστική υγιεινή των χεριών και αποφυγή 
επαφής τους με μάτια, μύτη και στόμα. 

 Επαρκής αερισμός χώρων.

 Διατήρηση απόστασης (τουλάχιστον 1,5 μέτρου) 
μεταξύ μας. 

 Χρήση μάσκας προσώπου. 
Ομοφωνίες Ελλ Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 2020
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Υγιεινή των χεριών

ΕΟΔΥ 2020



όταν τα παιδιά όταν είναι στο σχολείο: 

Είναι πολύ δύσκολο να διατηρούν καθαρά τα 
χέρια τους . 

Είναι δύσκολο να διαβιούν σε καλά αεριζόμενο 
χώρο, ιδιαίτερα το χειμώνα με το κρύο. 

Είναι δύσκολο να κρατάνε την απόσταση 
ασφαλείας . 

Γι ́ αυτό πρέπει να φοράνε μάσκα. 

Τρόποι προφύλαξης

Ομοφωνίες Ελλ Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 2020



Τρόποι προφύλαξηςo. 

Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος 

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική στο διάλειμμα,
δεν χρησιμοποιείται στη γυμναστική, εφόσον 
γίνονται σε εξωτερικό χώρο και με την προϋπόθεση 
ότι διατηρείται η απόσταση ασφαλείας
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Τρόποι προφύλαξης

 • Κρατάμε τη μάσκα από τα κορδόνια και την 
εφαρμόζουμε καλά στο πρόσωπο. Στη συνέχεια 
αποφεύγουμε να πιάνουμε με τα χέρια τη μάσκα , 
να αποκαλύπτουμε την μύτη ή να την 
κατεβάζουμε προς το σαγόνι . 

 • Αποφεύγουμε να πιάνουμε τη μάσκα από την 
μπροστινή επιφάνεια. 

 • Αποφεύγουμε να ακουμπάμε τη μάσκα σε 
κοινόχρηστες επιφάνειες.

Ομοφωνίες Ελλ Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 2020



Τρόποι προφύλαξης

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός 
και συνίσταται στην: 

 Καθημερινή υπενθύμιση, για την σωστή 
προφύλαξη. 

 Επιτήρηση για την διατήρηση απόστασης 
ασφαλείας. 

 Ενθάρρυνση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
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Παιδιά για τα οποία συστήνεται η ΜΗ χρήση 
μάσκας

 Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική 

διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς

 Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο 

νόσημα που τα εμποδίζει να χειριστούν τη 
μάσκα τους

ΕΟΔΥ 2020



Ταξινόμηση κρουσμάτων

 Κλινικά κριτήρια

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω 
συμπτώματα: Βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 
εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας

 Απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια

Ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με COVID-19

 Εργαστηριακά κριτήρια

Ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 σε 
κλ. δείγμα

Επιδημιολογικά κριτήρια

Τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω επιδημιολογικά 
κριτήρια:

• στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη 
συμπτωμάτων

• φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών στις οποίες 
φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα και έχει 
επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοσηCOVID-1

Ταξινόμηση 
κρουσμάτων
 Ενδεχόμενο κρούσμα:

Ασθενής που πληροί τα κλινικά 
κριτήρια

 Πιθανό κρούσμα:
Ασθενής που πληροί τα κλινικά 
κριτήρια και ένα επιδημιολογικό 
κριτήριο ή άτομο που πληροί τα 
απεικονιστικά διαγνωστικά 
κριτήρια

 Επιβεβαιωμένο κρούσμα:

Άτομο που πληροί τα εργαστ.        
κριτήρια
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Κλινικά κριτήρια ύποπτου κρούσματος COVID-19
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Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19

 Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ΕΚΤΟΣ του χώρου του 
σχολείου, 

παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη     
των γονέων/κηδεμόνων.

 Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 
λοίμωξη COVID-19 ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, γίνονται τα 
παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19:
1. Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού
2. Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά 
αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα 
παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας

ΕΟΔΥ 2020



Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19

3. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το 
παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν

4. Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό 
(μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών 
υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων ποδιά αδιάβροχη και 
οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

5. Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού 
σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
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Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19

 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των 
γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του 
θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για 
λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση , θα 
πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε 
απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η 
κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά 
αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη 

λειτουργία του
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Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19

 Όσον αφορά στο άτομο με επιβεβαιωμένο COVID-19:
o Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στη σχολική 
μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την 
έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 
και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με 
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 
10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του 
θεράποντος ιατρού) εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε 
λειτουργία.

 Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών 

δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.
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 Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο 
κορωνοϊό είναι αρνητικό
Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24
ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 
(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την
ύφεση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι 
ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς 

λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
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Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ

 Το ύποπτο περιστατικό παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση 
(εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν 
απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο) έως την έκδοση του
αποτελέσματος και η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει 
ανάλογα με το αποτέλεσμα.

 Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται 
κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση 

της υγείας τους.

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
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Ορισμός στενής επαφής στη σχολική μονάδα

 Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο 
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν).
με ή χωρίς πυρετό

 Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν).
[«δίδαξε συστηματικά»: δίδαξε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες μέσα στο 
διάστημα του48ωρου πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες 
μετά από αυτήν)]

 Άτομο (μαθητής ή ενήλικας) που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση < 1.5 
μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥ 15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ 
μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο).

ΕΟΔΥ 2020



Ορισμός στενής επαφής στη σχολική μονάδα

 • Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.
• Άτομο που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την 
περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης.
• Στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος (μαθητή ή μέλους του 
προσωπικού) που χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο: α/ εάν το κρούσμα 
έκανε σωστή χρήση μάσκας στις διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά τις 
48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από 
αυτήν), στενή επαφή –υπό τυπικές συνθήκες– θεωρείται κάθε άτομο
που σε κάποια διαδρομή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος καθόταν σε 
διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη 
θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος, β/ εάν το κρούσμα δεν έκανε σωστή 
χρήση μάσκας στις διαδρομές που μετείχεκαι έγιναν κατά τις 48 ώρες πριν 
την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετάαπό αυτήν), θα 
πρέπει να γίνει ειδική εκτίμηση κινδύνου για να οριστούν οι στενές επαφές



Όσον αφορά στις στενές επαφές του ατόμου με 
επιβεβαιωμένο COVID-19:

 Αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος από τον υπεύθυνο διαχείρισης 
COVID-19 του σχολείου.

 Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών 
επαφών θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για 
στενή παρακολούθηση της υγείας τους και, εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, θα 
επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή 

με το επιβεβαιωμένο περιστατικό.

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19

ΕΟΔΥ 2020



Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει 
θεωρηθεί στενή επαφή, εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με 
COVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί
σε εργαστηριακό έλεγχο.

 Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως 
επιβεβαιωμένο περιστατικό.

 Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα 
έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου

 Δε συνιστάται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των 

ασυμπτωματικών στενών επαφών.

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

ΕΟΔΥ 2020



Περίοδος μεταδοτικότητας

 Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής 
του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ 
τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 
(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των 
συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή 
ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι 
μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).

 Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται 
μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την 

ημερομηνία διενέργειας του τεστ.



Aντιμετώπιση

Έλεγχος για COVID-19 θα πρέπει να 

διενεργείται στα παιδιά < 16 ετών με:

 Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού που χρειάζονται 

νοσηλεία ή που νοσηλεύονταιμε πυρετό χωρίς άλλη σαφή 

αιτιολογία

 Φιλοξενούμενασε κλειστές δομές που εκδηλώνουν οξεία 

λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια

 Παιδιά με σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. χρόνια 

πνευμονοπάθεια, χρόνιo καρδιαγγειακό νόσημα, σακχαρώδη 

διαβήτη, σοβαρή ανοσοκαταστολή) που εκδηλώνουν οξεία 
λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια.
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Ταξινόμηση

Η COVID-19 λοίμωξη κατηγοριοποιείται σε:

 Ασυμπτωματική

 Με ήπια συμπτωματολογία λοίμωξης ανώτερου 

αναπνευστικού: πυρετός, βήχας, ρινίτιδα, πονόλαιμος, 

μυαλγίες, κόπωση. Ο πυρετός μπορεί να 

απουσιάζει,ενώ κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν μόνο 

συμπτώματα από γαστρεντερικό (ναυτία, 

εμέτους,διάρροια). 

 Μέτριας βαρύτητας ή σοβαρή νόσος: υψηλός 

πυρετός, παραγωγικός βήχας, ταχύπνοια*, 

βρογχόσπασμος, μειωμένη σίτιση, έντονη καταβολή, 
δύσπνοια, υποξαιμία, γογγυσμός 
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Aντιμετώπιση
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Κοροναιός και Άσθμα

 Επειδή ο ιός προσβάλει κυρίως το αναπνευστικό 
σύστημα, κάθε χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού 
αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα εκδήλωσης της 
νόσου COVID-19 και ώς εκ τούτου o κίνδυνος 
εμφάνισης θανάτου είναι αυξημένος σε άτομα με 
υποκείμενα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.

 Το άσθμα αποτελεί το συχνότερο χρόνιο νόσημα 
της παιδικής ηλικίας αλλά   από τα μέχρι τώρα 
δεδομένα φαίνεται  ότι η κλινική έκφραση της 
νόσου από COVID-19 στα παιδιά είναι ηπιότερη 
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Κοροναιός και Άσθμα

 Πρόσφατες μελέτες καταγραφής της κλινικής 
έκφρασης της COVID-19 έδειξαν ότι το άσθμα δεν 
αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα εμφάνισής 
της 

 Μεμονωμένα περιστατικά παιδιών με υπόβαθρο 
ατοπίας με εκδήλωση COVID-19 έχουν 
καταγραφεί .

 Παράλληλα, ιοί Corona εκτός του SARS-CoV-2 
αποτελούν συνηθισμένο εκλυτικό παράγοντα 
έξαρσης βρογχικού άσθματος στα παιδιά (8,9) 
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Συχνές Ερωτήσεις

Ποιά μάσκα είναι κατάλληλη για το σχολείο; 

 Οι υφασμάτινες μάσκες είναι επαρκείς για 
σχολική χρήση. Ωστόσο, μεγαλύτερη σημασία έχει 
η σωστή χρήση τους. 

 Οι μάσκες πρέπει να εφαρμόζουν καλά 
καλύπτοντας τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι 
του παιδιού. 

 Οι γονείς μπορούν να δοκιμάσουν τη μάσκα που 
ταιριάζει καλύτερα στο παιδί τους
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Πώς θα εκπαιδεύσω το παιδί και πως θα φροντίσω 
ώστε η μάσκα του να παραμένει σε καλή 
κατάσταση; 

 Συνιστάται το κάθε παιδί να έχει μαζί του στο 
σχολείο τουλάχιστον ΔΥΟ μάσκες, την καθεμιά 
στη δική της ξεχωριστή θήκη (π.χ. μια απλή 
πλαστική σακούλα ). 

 Πριν τη χρήση της μάσκας πλένουμε ΚΑΛΑ τα 
χέρια μας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με 
σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό. 

Συχνές Ερωτήσεις
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Συχνές Ερωτήσεις

Τα παιδιά με άσθμα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες; 
Πρέπει να φορούν κάποιου άλλου είδους μάσκα ή και 
να μη φορούν καθόλου; 

 Τα παιδιά με άσθμα που ελέγχεται ικανοποιητικά με την 
φαρμακευτική αγωγή, δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για 
σοβαρή νόσηση από κορωνοϊό, σύμφωνα με τα σημερινά 
δεδομένα. 

 Η χρήση μάσκας γι’ αυτά τα παιδιά είναι απόλυτα ασφαλής, όπως 
ακριβώς και για τους συμμαθητές τους. Τα προφυλάσσει 
γενικότερα από αναπνευστικούς ιούς που μπορεί να 
πυροδοτήσουν ασθματική κρίση Ομοφωνίες Ελλ Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 2020



 Τα παιδιά με βαρύ μη επαρκώς ελεγχόμενο 
άσθμα, που στη χώρα μας είναι πολύ λίγα σε 
αριθμό, πιθανώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
για σοβαρή νόσηση.

 Η χρήση της μάσκας, όχι μόνο δεν 
αντενδείκνυται, αλλά επιβάλλεται για την 
καλύτερη προστασία των παιδιών αυτών

Συχνές Ερωτήσεις
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Μπορεί η χρήση της μάσκας να προκαλέσει 
δυσκολία στην αναπνοή ή να επηρεάσει την 
ανάπτυξη των πνευμόνων του παιδιού;

 Όχι, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα μέχρι 
σήμερα που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο

Συχνές Ερωτήσεις
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Μήπως η μάσκα εμποδίζει την εκπνοή του 
διοξειδίου του άνθρακα;

 Όχι. Τα μόρια του εκπνεόμενου διοξειδίου είναι 
τόσο μικροσκοπικά που δεν μπορούν να 
παγιδευτούν σε μια μάσκα. 

 Υπενθυμίζεται πως πολλοί επαγγελματίες υγείας, 
όπως οι γιατροί στα χειρουργεία, αλλά και οι 
οδοντίατροι, χρησιμοποιούν τις μάσκες πολλές 
ώρες της ημέρας και για πολλά χρόνια, χωρίς 
καμιά επίπτωση στην υγεία τους.

Συχνές Ερωτήσεις
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Μπορεί αντί για τη μάσκα ένα παιδί να 
χρησιμοποιήσει ασπίδα προσώπου;

 Οι ασπίδες προσώπου χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την προστασία των ματιών από μολυσμένα 
σταγονίδια.

 ΄Εχει φανεί ότι παρέχουν κάποια προφύλαξη η 
οποία όμως είναι κατώτερη σε σχέση με τη χρήση 
μάσκας, καθώς σταγονίδια μπορούν να περάσουν 
από το πλάι της ασπίδας με αποτέλεσμα να μην 
προστατεύει το ίδιο το παιδί και τους γύρω του.

Συχνές Ερωτήσεις
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Ποιές είναι οι ευπαθείς ομάδες στα παιδιά που 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή; 

 Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν τα παιδιά με:

 1. Σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα

 2. Κυστική ίνωση 

 3. Χρόνιες διάμεσες πνευμονοπάθειες 

 4. Τραχειοστομία ή με μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής 

Συχνές Ερωτήσεις
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 5. Ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής 
(χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου) 

 6. Θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, όπως παιδιά 
με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου 

 7. Σακχαρώδη διαβήτη 

 8. Μεσογειακή αναιμία

Ιδιαίτερα για τα ευπαθή παιδιά που προαναφέρθηκαν, προτιμώνται 
οι χειρουργικές μάσκες ή οι μάσκες υψηλής προστασίας (πχ. FFP2 ή 
Ν95) έναντι της απλής υφασμάτινης

Συχνές Ερωτήσεις
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Γιατί η μάσκα προκαλεί δυσφορία;

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι μια 

διαταραχή του μικροκλίματος και αύξηση της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας μπροστά από το στόμα 

και τη μύτη. 

Μελέτες έχουν δείξει πως για τις μάσκες FFP2/Ν95 η 

αισθανόμενη θερμοκρασία (ή δείκτης δυσφορίας) 

προσεγγίζει τους 54oC μετά από χρήση μιας ώρας. Αυτό 

όμως δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία 

του αναπνευστικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις
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• Γιατί άλλες χώρες δεν αποφάσισαν τη χρήση μάσκας στα Δημοτικά Σχολεία;

 Πράγματι, υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η 

Ιρλανδία όπου η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο για τα παιδιά του Γυμνασίου-

Λυκείου, όπως και χώρες όπως αυτές της Σκανδιναβικής χερσονήσου όπου η χρήση 

μάσκας ακόμα και στα μεγαλύτερα παιδιά δεν είναι υποχρεωτική.

 Από την άλλη, στην Ιταλία, την Ισπανία και σε πολλά κρατίδια της Γερμανίας, η 

χρήση μάσκας στα παιδιά Δημοτικού είναι επιβεβλημένη. Η σύσταση για τη χρήση ή 

όχι μάσκας σχετίζεται με παραμέτρους όπως η εν γένει δομή και οργάνωση του 

συστήματος εκπαίδευσης, οι διαθέσιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών, κ.λπ. Κανένας κρατικός φορέας δεν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει τη 

χρήση μάσκας στους μαθητές με επιχείρημα την αυξημένη επικινδυνότητα για την 

καρδιοαναπνευστική τους λειτουργία.    

Συχνές Ερωτήσεις
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Οδηγεί η χρήση μάσκας σε κατακράτηση διοξειδίου του 

άνθρακα;

 Η χρήση μάσκας, όπως και οποιουδήποτε καλύμματος 
μύτης-στόματος, ενδέχεται να οδηγεί σε μικρή κατακράτηση 
διοξειδίου του άνθρακα. Όχι όμως με την έννοια πως τα 
μόρια του αερίου δεν περνούν τη μάσκα. Απλά η μάσκα 
δημιουργεί έναν επιπλέον χώρο στην είσοδο του αεραγωγού 
που γεμίζει με αέρα πλούσιο σε διοξείδιο κατά την εκπνοή, ο 
οποίος στη συνέχεια επανεισπέεται. Για τις μάσκες 
FFP2/Ν95, ο χώρος αυτός είναι 4-5 φορές μικρότερος από 
τον όγκο ενός τυπικού αναπνευστήρα θαλάσσης

Zhu 2016 

Συχνές Ερωτήσεις
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 Στις χειρουργικές όμως μάσκες, όπως και στις κοινές 
υφασμάτινες, ο χώρος αυτός είναι ακόμα 
μικρότερος γιατί η μάσκα εφάπτεται σχεδόν στο 
πρόσωπο. Επομένως, η ποσότητα του διοξειδίου 
που επανεισπέεται είναι ελάχιστη και, ακόμα και 
για τις μάσκες FFP2/Ν95, άνευ κλινικής σημασίας. 
Σε όλες τις σχετικές μελέτες, η χρήση μάσκας 
(συμπεριλαμβανομένου του τύπου FFP2/Ν95) δεν 
έχει φανεί να αυξάνει τα επίπεδα διοξειδίου στο 
αίμα, ακόμα και σε συνθήκες σωματικού έργου

Συχνές Ερωτήσεις

Fikenzer 2020, Kim 2015, Roberge 2010 
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Ελαττώνει η μάσκα την ποσότητα του οξυγόνου στο 

αίμα; 

 Ο μόνος τρόπος να ελαττώσει η μάσκα τον κορεσμό της 

αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο θα ήταν μέσω διαταραχής 

του όγκου του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες. 

Όπως όμως προαναφέρθηκε, κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

(Fikenzer 2020). Καμία από τις υπάρχουσες μελέτες δεν 

έχει δείξει πως η χρήση μάσκας οδηγεί σε ελάττωση της 

ποσότητας οξυγόνου στο αίμα, ακόμα και όταν 

χρησιμοποιήθηκαν μάσκες τύπου FFP2/Ν95 κατά τη 

διάρκεια σωματικής άσκησης 

Συχνές Ερωτήσεις
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• Εμποδίζει η μάσκα τη ροή του αέρα; Ελαττώνει την 

ποσότητα του αέρα που φτάνει στους πνεύμονες; 

 Η μάσκα αποτελεί ασφαλώς εμπόδιο στη ροή του αέρα, δηλαδή 
αυξάνει την εισπνευστική και εκπνευστική αντίσταση. Πόσο 
όμως; Οι μάσκες τύπου FFP2/Ν95 έχουν αντίσταση μέχρι 0,9 
cmH2O/L/s, ενώ οι απλές χειρουργικές και οι συνήθεις 
υφασμάτινες μάσκες έχουν πολύ μικρότερη αντίσταση 

 Έχει αποδειχθεί πως όταν αναπνέουμε επί μία ώρα υπό 
εξωτερική αντίσταση μέχρι και 3 cmH2O/L/s (δηλαδή 3-4 φορές 
παραπάνω από αυτή της μάσκας FFP2/Ν95) οι αναπνευστικές 
παράμετροι δεν επηρεάζονται             Brack 1998

Συχνές Ερωτήσεις
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 Η αυξημένη εξωτερική αντίσταση μπορεί να 
οδηγήσει σταδιακά σε κόπωση των αναπνευστικών 
μυών και υποαερισμό, αλλά αυτό συμβαίνει σε 
αντιστάσεις >50 cmH2O/L/s (55 τουλάχιστον φορές 
μεγαλύτερες από την αντίσταση της μάσκας 
FFP2/Ν95) και μετά από 60-90 λεπτά

 Οι μικρότερες αντιστάσεις δεν επηρεάζουν την 
ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στους 
πνεύμονες                                             Brack 1998, Fikenzer 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Roussos 1977 
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Συμβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς

 Να παραμείνετε ήρεμοι και καθησυχαστικοί απέναντι 

στα παιδιά, λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς 

για αυτά.

 Να ακούτε και να συζητάτε μαζί τους, ενθαρρύνοντάς 

τους να μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα 

δυσάρεστα.

 Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τον ιό με ακριβή, 

σύντομο και ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την 

ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα. Η απόκρυψη 

της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί να δημιουργήσει 
σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά.
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 Ενθαρρύνετε την αναζήτηση από τους ίδιους τους εφήβους 

πηγών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό και 

συζητήστε μαζί τους για τις ειδήσεις και τιςπληροφορίες 

αυτές, βοηθώντας τους να αναπτύξουν μια κριτική ματιά 

απέναντί τους.

 Όμως, αποθαρρύνετε την υπερβολική έκθεση στις 

πληροφορίες αυτές καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση του άγχους και του φόβου τους.

 Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον υπενθυμίζοντάς 

τους συνεχώς τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 

και διαβεβαιώνοντάς τους ότι λαμβάνονται όλα τα δυνατά 

μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την 
επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία

Συμβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς
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 Να αποφεύγετε την απόδοση ευθυνών και την 

αρνητική κριτική απέναντι σε ένα άτομο που 
νόσησε και να εξηγήσετε στον έφηβο 

 για ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το 

άτομο, καταπολεμώντας έτσι την εμφάνιση 

φαινομένων στιγματισμού και σχολικού 

εκφοβισμού

 Ενθαρρύνετε τη συχνή συμμετοχή των 

εφήβων σε δραστηριότητες που τους 
αποφορτίζουν και τους χαλαρώνουν

Συμβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς
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Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και 

να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής

 Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που 

παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν 

αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της 

οικογένειας.

 Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα 

χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσωςσε κάδο 

απορριμμάτων.

 Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού 
και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Συμβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς
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 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν 

άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό 

τηςπρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά 

προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί 

συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το 

σχολείο.

 Αποθαρρύνετε τα παιδιά να 

συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με 
πολλά άτομα

Συμβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς
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 Κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η 
εμπιστοσύνη, η συνεργασία και ο συνεχής διάλογος 
ανάμεσα σε  γονείς, γιατρούς και εκπαιδευτικούς 
είναι απαραίτητα όπλα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της πανδημίας και  την εξάλειψη του 
φόβου και της ανασφάλειας που τροφοδοτεί η 
παραπληροφόρηση

 Η έγκυρη πληροφόρηση και η γνώση,  θα μας 
ενδυναμώσουν και θα μας βοηθήσουν να 
μεταφέρουμε το αίσθημα της ασφάλειας στις 
οικογένειες και τα παιδιά μας




