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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 

 Προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 

 Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 

 Ανιχνεύθηκε πρώτη φορά στην περιοχή Γιουχάν  

της Κίνας  

 Έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 114 χώρες σε 

όλο τον κόσμο 

 Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε 

δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο. 

 Πρωτόγνωρη κατάσταση – συνεχώς νέα δεδομένα 

 

 

 

 



 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

 Ομάδα ιών που κατά κανόνα προκαλούν ήπιες 

αναπνευστικές λοιμώξεις 

 Οι περισσότεροι μολύνονται με κορωνοϊούς μία 

φορά στη ζωή τους έχοντας ήπια έως μέτρια 

συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. 

 Σπάνια κάποιος κορωνοϊός μεταλλάσσεται και 

εξαπλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους 

 SARS 2003 

 MERS 2012 

 

 

 

 



ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΠΟΣ 

 Ο πιο συχνός τρόπος μετάδοσης είναι από 

άνθρωπο σε άνθρωπο 

 Από επαφή σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλον 

(<1,5μ) 

 Από αναπνευστικά σταγονίδια μολυσμένου ανθρώπου 

(βήχας, φτέρνισμα, ομιλία, αερόλυμα τουαλέτας) – 

ακόμα κι αν δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα 

 Από επαφή με μολυσμένη επιφάνεια ? 

 Με το άγγιγμα μιας μολυσμένης από σταγονίδια 

επιφάνειας και στη συνέχεια το άγγιγμα του προσώπου 

(μύτη, στόμα, οφθαλμός) 

 



ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ 

 Με συμπτώματα 

 2 ημέρες πριν 

 Έως και 10 ημέρες μετά 

 Και 1 ημέρα μετά την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

και των συμπτωμάτων  

 Χωρίς συμπτώματα (θετικό τεστ) 

 2 ημέρες πριν 

 Έως και 10 ημέρες μετά τη διενέργεια του τεστ 

 

 



ΕΠΩΑΣΗ 
 

 Από την έκθεση μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων 

 2 -14 ημέρες 

 Κυρίως 7 ημέρες 

 

 



ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
COVID 

 Μένω στο σπίτι όταν δεν είμαι καλά 

 Πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων &  αποχή από 

το σχολείο 

 Κοινωνική αποστασιοποίηση(τήρηση αποστάσεων, 

σταθερές ομάδες παιδιών, αποφυγή συναθροίσεων, 

αποφυγή επισκέψεων ) 

 Υγιεινή χεριών (σαπούνι, αντισηπτικό) 

 Αναπνευστική υγιεινή 

 Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους 

 Συχνός καθαρισμός επιφανειών 

  (χλωρίνη, οινόπνευμα) 

   Αερισμός αιθουσών 

 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

 Ποικίλη κλινική εικόνα 

 Συμπτώματα που μοιάζουν με άλλες ιώσεις του 

αναπνευστικού 

 Τα παιδιά έχουν κυρίως ήπια συμπτώματα 

 



ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ COVID-19 (1) 

 Περίπου 6% στην Ελλάδα (υποεκτίμηση?) 

 Ευάλωτες ομάδες 

 <12 μηνών 

 Υποκείμενο νόσημα 

 Νοσηλεία στα μικρά παιδιά 0-4χρ 10%, τα υπόλοιπα 

5-18 χρ 3-4%  <<<< από ποσοστό ενηλίκων 

 Εξαιρετικά χαμηλή θνησιμότητα 



ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ COVID-19 (2) 

 Πηγή διασποράς στην κοινότητα; 

 Έρευνα κας Μαλτέζου : δεν μεταδίδουν σε ενήλικα ή 

άλλο παιδί 

 ΟΜΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Δεν γνωρίζουμε αν μολύνονται λιγότερο συχνά από 

τους ενήλικες και σε ποιο βαθμό τα ασυμπτωματικά 

παιδιά μεταδίδουν τη λοίμωξη  

 



ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ COVID-19 (3) 

 Μήπως επειδή έχουν ήπια συμπτώματα γίνονται 

λιγότερα τεστ?? 

 Δυσκολίες στο να γίνει το τεστ δωρεάν 



ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Συχνότερα 

 Πυρετός 

 Βήχας 

 Άλλα συμπτώματα  

 Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια 

 Μυαλγίες 

 Ρίγος 

 Πονοκέφαλος 

 Καταβολή δυνάμεων 

 Δυσκαταποσία 

 Απώλεια γεύσης ή και οσμής 

 Ναυτία – έμετος 

 Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 



ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Όλα τα προηγούμενα μη ειδικά συμπτώματα   

 Αν υπάρχει υποψία χρειάζεται εργαστηριακή 

επιβεβαίωση 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ  
ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 

 1 από τα παρακάτω 

 Πυρετός (θ >37,5ΟC) 

 Βήχας 

 Δύσπνοια 

 Ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη  

 Γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, εμετός, κοιλιακός 

πόνος) 

 Απουσία εναλλακτικής διάγνωσης (πχ αλλεργίας) 



 Ρινική καταρροή ? 

 Ρινική συμφόρηση ? 

 

 Στις πρώτες οδηγίες 31/8/20 τα είχαν συμπεριλάβει 

 Στις τελευταίες οδηγίες 18/9/2020 για τους υπεύθυνους covid 

δεν συμπεριλαμβάνονται 



ΑΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

 Το πιο σημαντικό είναι το παιδί 

 Σε τι κατάσταση είναι; 

 Βοήθεια «από το κοινό» 

 Επικοινωνήστε με τους γονείς 

 Ο γονιός επικοινωνεί με τον ιατρό 



ΑΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Παιδί με ρινική συμφόρηση / καταρροή που δεν 

μπορεί να προσέξει και όλη την ώρα προσπαθεί να 

φυσήξει τη μύτη του, μοιάζει ανήσυχο, παρόλο που 

είναι σε καλή κατάσταση….. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Παιδί με ρινική συμφόρηση / καταρροή που δεν 

μπορεί να προσέξει και όλη την ώρα προσπαθεί να 

φυσήξει τη μύτη του, μοιάζει ανήσυχο, παρόλο που 

είναι σε καλή κατάσταση….. 

 ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 

 Ενυδάτωση, ρινοπλύσεις, καλή σίτιση, ξεκούραση 

 Λαμβάνουμε υπόψη και την οικογένεια  



ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ  

τι κάνουμε; 
Υπεύθυνος covid 

 Αν είναι σπίτι ενημερώνουν οι γονείς το σχολείο και 

παραμένει σπίτι 

 Αν είναι σχολείο:  

 Απομόνωση 

 Επικοινωνία με την οικογένεια 

 Υγιεινή χεριών και μάσκα και το παιδί και ο υπεύθυνος 

 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από το προσωπικό 

εφόσον χρειάζεται 

 Επιμελής καθαρισμός του χώρου 

 



ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ  

τι κάνουμε; 
γιατρός 

 Εφόσον επιβεβαιώσει ότι είναι ύποπτο πρέπει να γίνει 

τεστ PCR  (δύσκολη η εφαρμογή) 

 

 Αν PCR (+) = ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 

 



 στοματο ή ρινοφαρυγγικό επίχρισμα  

 νοσοκομεία & ιδιωτικά εργαστήρια 

 μοριακή τεχνική 

     - απομόνωση  του RNA του ιού   

     - μεταγραφή του RNA σε DNA 

     - πολλαπλασιασμός του DNA με ειδικούς εκκινητές και το 

ενζυμο πολυμεράση 

    - ταυτοποίηση με φθορίζοντες ανιχνευτές 

 

 

 

 

 

 

Τεστ PCR - Polymerase Chain Reaction Real Time PCR 

Αλυσιδωτή αντίδραση  

πολυμεράσης σε  

πραγματικό χρόνο 



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 
πότε επιστρέφει; 

 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων  και 

τουλάχιστον 24 ώρες απύρετο 

 

 



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 
υπεύθυνος covid 

 Επικοινωνία 

 Οικογένειες παιδιών τμήματος 

 Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας 

 Δελτίο ιχνηλάτησης  

 Στη ΓΓΠΣ 

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 

 Μαθητής 

 Στο ίδιο τμήμα με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

 Συνυπήρξαν 48 ώρες πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων 

 Εκπαιδευτικός 

 Δίδαξε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες 48 ώρες πριν την 

έναρξη των συμπτωμάτων 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 

 

 Μαθητης/Ενήλικας 

 Επαφή πρόσωπο με πρόσωπο 48 ώρες πριν την 

έναρξη των συμπτωμάτων  

 < 1,5 μέτρο, 

  >15λεπτά  

 χωρίς σωστή χρήση μάσκας έστω εκ μέρους ενός 

 Άμεση σωματική επαφή 

 Επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις 

χωρίς απαραίτητα μέτρα προφύλαξης 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 

 

 Σχολικό λεωφορείο 

 Εάν το κρούσμα έκανε σωστή χρήση μάσκας 

 Κάθε άτομο που καθόταν σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη 
θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος 

 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 

 Εάν δεν έκανε σωστή χρήση μάσκας 

 Ειδική εκτίμηση κινδύνου για να οριστούν οι στενές επαφές 



ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 

 

 Σχολικό λεωφορείο 

 Εάν το κρούσμα έκανε σωστή χρήση μάσκας 

 Κάθε άτομο που καθόταν σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη 
θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος 

 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 

 Εάν δεν έκανε σωστή χρήση μάσκας 

 Ειδική εκτίμηση κινδύνου για να οριστούν οι στενές επαφές 



ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 
πότε επιστρέφει; 

 

 14 ημέρες καραντίνα 

 Αν εμφανίσει συμπτώματα 

 Τεστ 

 Αν θετικό: 10 μέρες καραντίνα 

 Αν αρνητικό: 14 μέρες καραντίνα 

 Αν κάνει τεστ αυτοβούλως, χωρίς συμπτώματα 

 Αν θετικό: 10 μέρες καραντίνα 

 Αν αρνητικό: 14 μέρες καραντίνα 

 

 



ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 
πότε επιστρέφει; 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ 

 

 

 



ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Παιδί με συμβατά συμπτώματα που έπρεπε να κάνει 

τεστ αλλά δεν έκανε…. 

 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και 

τουλάχιστον 1 ημέρα χωρίς πυρετό ή συμπτώματα 

 

 Παιδί με συμβατά συμπτώματα που έκανε PCR  και 

ήταν αρνητικό (-) 

 1 ημέρα μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων 

και του πυρετού 

  



ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Παιδί με ΜΗ συμβατά συμπτώματα λοίμωξης covid-

19 

 1 ημέρα μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων 

 

  



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ;;;;;; 

 

  



 

  





ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(ΕΝΔΥΣΗΣ) ΤΟΥ 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection/prevention-risks/measures-reduce-community.html 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-

answers-hub/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-

19?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP8lO_vkuArbDWppX_cpLfFTGVLekDMoFs

Mjg7Q9eXH921d6gEbIOggaAnuTEALw_wcB 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters 

 https://www.hscap.gr/news-2 

 https://naitreetgrandir.com/en/news/2020/03/17/20200317-coronavirus-covid-19-

staying-well-informed/ 

 https://eody.gov.gr/ 

 Ημέρες Παιδιατρικής Ενημέρωσης, 16ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο παιδιατρικής,  Γ 

 Webinars / παιδιατρικά συνέδρια 



THANK YOU 


