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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
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O κορωνοϊός Sars-CοV-2 είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, προσβάλλει παιδιά 

αλλά κυρίως ενήλικες, μας ανησυχεί ιδιαίτερα η σοβαρή πνευμονική και 

πολυσυστηματική λοίμωξη COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) 

που μπορεί να είναι θανατηφόρος και προκαλεί το 2ο κύμα της πανδημίας.

Λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά

Το CDC των ΗΠΑ αναφέρει συμπτώματα σε 2.572 ασθενείς με COVID-19 

<18 ετών τα οποία είναι:

• Πυρετός = 56%

• Βήχας = 54%

• Πονοκέφαλος = 28%

• Δυσκαταποσία = 24%

• Μυαλγία = 23%

• Δύσπνοια = 13%

• Διάρροια = 13%

• Ναυτία / εμετός = 11%

• Ρινόρροια = 7,2%

• Κοιλιακό άλγος = 5,8%
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• Η επίπτωση των προσβεβλημένων παιδιών κυμαίνεται από 1-11% 

(ΠΟΥ).

• Η θνητότητα σε άτομα <19 ετών υπολογίζεται περίπου 0,08% 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Η λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα 

ή είναι ασυμπτωματική.

 Από μελέτη 36 παιδιών ηλικίας 0-16 ετών (μέση ηλικία 8,3 έτη) 

με τεστ COVID-19 θετικό, 10/36 (28%) ήταν ασυμπτωματικά.

Λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά
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Τα «μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια» (droplets) 

έχουν μέγεθος >5 μm, εξερχόμενα διανύουν απόσταση 1-2 m,

μένουν στον αέρα λίγα δευτερόλεπτα

και καθιζάνουν στη γη διαμέσου του αέρα.

Τα «μικρά αναπνευστικά σταγονίδια» (αερόλυμα, inhaler), 

έχουν μέγεθος <5 μm, εξερχόμενα, με τη ροή του αέρα μεταφέρονται 

σε μεγάλες αποστάσεις πολλών μέτρων και μένουν στον αέρα 

από δευτερόλεπτα έως και 16 ώρες. 

Τα «μικρά σταγονίδια» εξερχόμενα του αναπνευστικού συστήματος, εξατμίζονται και σχηματίζουν 

υπολειπόμενα σωματίδια από αποξηραμένο υλικό σταγονιδίων και ιών, το οποίο ονομάζεται droplet nuclei ή 

aerosols. Αυτά δύνανται να παραμείνουν στον αέρα επί ώρες, εάν όμως υπάρχει καλός αερισμός 

απομακρύνονται. 

Τα droplets και τα droplets nuclei καθιζάνουν στις επιφάνειες και είναι υπεύθυνα για την επιμόλυνση των 

επιφανειών και τη μετάδοση του κορωνοϊού

*Σε δωμάτια ασθενών, το ποσοστό θετικό δειγμάτων αέρα κυμαίνετο από 2-64%.

Μετάδοση της λοίμωξης μέσω 

των «σταγονιδίων του αναπνευστικού»

Νέφος σταγονιδίων εκπνεομένων με 

το φτέρνισμα ατόμου διανύει 

απόσταση 7-8 m

L. Bourouiba, Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogens Emissions JAMA 20205



• Με τα «μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια» (droplets)

• Με τα «μικρά αναπνευστικά σταγονίδια» 

(αερογενή μετάδοση, droplets nuclei, aerosols)

• Άμεση επαφή

• Έμμεσος τρόπος (μολυσμένες επιφάνειες), π.χ. πόμολο πόρτας

• Κάθετη μετάδοση

• Κοπρανοστοματική (;)

Τρόποι μετάδοσης της λοίμωξης

N. Jones, L. Bourouiba, et al, BMJ 20206



 Υψηλή μεταδοτικότητα

 Συμβάματα υπερμετάδοσης*

 Υψηλά ποσοστά συνδεομένων μεταξύ τους 

κρουσμάτων (clusters)

 Υψηλή ενδοοικογενειακή μετάδοση

• Τετραπλάσιος ο κίνδυνος για 

ανθρώπους >65 ετών, 

σε σύγκριση με παιδιά και εφήβους.

• Δομές φιλοξενίας

Μετάδοση του SARS-CoV-2

Ahmet Kursat Azkur et al. Allergy 2020, Immune response to SARS-CoV-2 and mechanism of immunopathological changes in COVID-197



Ahmet Kursat Azkur et al. Allergy 2020, Immune response to SARS-CoV-2 and mechanism of immunopathological changes in COVID-19

COVID-19
μεταδότες

Εκτιθέμενα 
άτομα

Ασθενείς 
που αναρρώνουν 

κλινικά, αλλά 
ακόμη COVID-19(+)

Ασυμπτωματικοί
φορείς

Πρόσφατα 
συμπτωματικοί 

ασθενείς

Πρόσφατα 
μολυνθέντες ασθενείς 
σε περίοδο επώασης 
πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων
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1. Σχολαστική υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό 

ή / και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) και αποφυγή επαφής 

τους με μάτια, μύτη, στόμα.

2. Επαρκής φυσικός αερισμός κλειστών χώρων.

3. Διατήρηση αποστάσεων (τουλάχιστον 1,5 - 2 μέτρα) μεταξύ μας.

4. Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας 

(υφασμάτινης ή χειρουργικής)

Τρόποι προφύλαξης από τον SARS-CoV-2

(ΠΟΥ, ΕΟΔΥ)
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• Συνωστισμός / Συναθροίσεις ατόμων

• Διάρκεια επαφής (χρόνος)

• Εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος

• Αερισμός

• Αναπνοή, ομιλία, κραυγή, τραγούδι, 

βήχας, φτέρνισμα

• Χρήση μάσκας

Παράγοντες που επηρεάζουν 

τη μετάδοση του SARS-CoV-2

Endo et al, Wellcome Open Research 202010



Κίνδυνος μετάδοσης 
του SARS-CoV-2 από 
ασυμπτωματικούς, 
ανάλογα με 
την ενασχόληση, 
τον αερισμό, 
τον συνωστισμό 
και τη χρήση μάσκας

N. Jones, L. Bourouiba et al, 

Two metres or one: 

what is the evidence for physical 

distancing in covid-19?

BMJ 2020, 370: m3223

ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΕπίπεδο 

δραστηριότητας 

ομάδας
Εξωτερικός χώρος 

καλά αεριζόμενος

Εσωτερικός χώρος 

καλά αεριζόμενος

Λιγοστός

αερισμός
Εξωτερικός χώρος 

καλά αεριζόμενος

Εσωτερικός χώρος 

καλά αεριζόμενος

Λιγοστός

αερισμός

ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΜΑΣΚΑ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΦΗ

Σιωπηλός

Ομιλών

Κραυγάζων, 

Τραγουδώντας

ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΜΑΣΚΑ, ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ

Σιωπηλός

Ομιλών

Κραυγάζων, 

Τραγουδώντας

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΦΗ

Σιωπηλός

Ομιλών

Κραυγάζων, 

Τραγουδώντας

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ

Σιωπηλός

Ομιλών

Κραυγάζων, 

τραγουδώντας

Κίνδυνος μετάδοσης

Μικρός Μέτριος Μεγάλος
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Η μάσκα αποτελεί δυνατό όπλο για να περιορίσουμε 

τη διασπορά του νέου κορωνοϊού: 

• Περιορίζει την έκθεσή μας στα σταγονίδια των 

άλλων που «φιλοξενούν» τον ιό στο φάρυγγά τους. 

• Περιορίζει τη μετάδοση των δικών μας 

σταγονιδίων με ιό σε άλλους υγιείς. 

• Η χρήση της μάσκας επιπλέον μειώνει 

το ιικό φορτίο που προσλαμβάνει αυτός που 

την φοράει, με αποτέλεσμα ηπιότερη ή και 

ασυμπτωματική νόσο.

Η σημασία της μάσκας

ECDC, Technical Report. Guidelines for NPI, Gandhi M, et al. NEJM, 202012



Σε μελέτη 12 παιδιών που φορούσαν χειρουργική μάσκα, σε καθιστή θέση, μετρήθηκε η θερμοκρασία και η υγρασία με 

θερμόμετρο και υγρόμετρο που τοποθετήθηκαν στην είσοδο του ρώθωνα (είσοδος αεραγωγού). 

Αποτελέσματα μελέτης: 

1. Η θερμοκρασία αυξάνει σταδιακά μετά την τοποθέτηση της μάσκας. Στα 10΄ έχει αυξηθεί κατά μ.ο. 2,5 βαθμούς.

2. Η υγρασία αυξάνει ταχύτατα μετά την τοποθέτηση της μάσκας και ήδη από το πρώτο λεπτό προσεγγίζει το 100%.

3. Ο δείκτης δυσφορίας αυξάνει και αυτός σταδιακά. Στα 10 λεπτά χρήσης η αντιλαμβανόμενη θερμοκρασία είναι κατά 

μ.ο. στους 52ο C και βρίσκεται εντός της υψηλής ζώνης δυσφορίας. 

Η χρήση της μάσκας δεν επηρεάζει καμία άλλη καρδιοαναπνευστική παράμετρο RR, VT, HR, SpO2. 

Συμπεράσματα: Η μάσκα το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει την αίσθηση δυσφορίας λόγω αύξησης της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας στην είσοδο του αεραγωγού (πιθανόν Ψυχοαισθητηριακής αιτιολογίας).

Φούζας Σ. και συν., 10/2020. Πανεπιστήμιο Πάτρας

Επιπτώσεις από τη χρήση της μάσκας
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Τα μαθηματικά μοντέλα συμφωνούν:

Η χρήση των ιατρικών μασκών 

από τουλάχιστον 75% του πληθυσμού 

μειώνει:

• Τον αριθμό των λοιμώξεων κατά 37,7%.

• Τον αριθμό των εισαγωγών κατά 44,2%.

• Τον αριθμό των θανάτων κατά 47,2%.

Zhang K et al, Int J Inflect Dis. 2020

Η χρήση της μάσκας στην κοινότητα
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Οι υφασμάτινες μάσκες, χειροποίητες ή του εμπορίου, 
με διπλό ύφασμα και στο σωστό μέγεθος για το πρόσωπο 
του παιδιού, είναι επαρκείς για σχολική χρήση. 

Μεγαλύτερη σημασία έχει η σωστή χρήση της.

Πώς φοράω τη μάσκα: 

• Πριν εφαρμόσω τη μάσκα στο πρόσωπό μου:

Πλένω καλά τα χέρια μου με νερό και υγρό σαπούνι για τουλάχιστον 20΄΄. 
Ξεπλένω με τρεχούμενο νερό, σκουπίζω τα χέρια με χαρτοπετσέτα μιας χρήσης, 
κλείνω με αυτή τη βρύση και την πετάω στον κάδο απορριμμάτων. Ή 

Τρίβω τα χέρια με αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό, μέχρι αυτό να στεγνώσει. 

• Δεν χρησιμοποιώ τη μάσκα όταν τη νοιώθω υγρή, γιατί δυσκολεύει την αναπνοή 
και δεν προσφέρει προστασία.

Συνιστάται το κάθε παιδί να έχει μαζί του στο σχολείο δύο μάσκες τουλάχιστον, την 
καθεμιά σε ξεχωριστό πλαστικό σακουλάκι (τροφίμων).

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας

https: eody.gov.gr15



• Κρατάω τη μάσκα από το κορδόνι ή το λαστιχάκι και τη βγάζω από το σακουλάκι. 

• Φέρνω τη μάσκα προσεκτικά στο πρόσωπο και την εφαρμόζω ώστε η εσωτερική 

πλευρά να ακουμπήσει στη μύτη και το στόμα, κρατώντας τα λαστιχάκια ακόμη με 

το χέρι.

• Με το άλλο χέρι εφαρμόζω το ένα λάστιχο στο αυτί μου και με αργή και προσεκτική 

κίνηση περνάω και το δεύτερο λάστιχο στο άλλο αυτί.

• Όταν τοποθετήσω τα δύο λάστιχα στ’ αυτιά μου, φέρνω τα δάχτυλά μου στις δύο 

πλευρές της μύτης και πιέζω το επάνω άκρο στο σχήμα της μύτης ή εάν είναι 

ιατρική μάσκα και έχει επιρίνιο έλασμα, το πιέζω με απαλή κίνηση προς τα 

ζυγωματικά μου και προς τα πάνω. 

• Τραβάω με ήπιες κινήσεις τη μάσκα από την κάτω πλευρά, ώστε να την 

ξεδιπλώσω και να καλύψω το πηγούνι μου.

• Ελέγχω τη μάσκα, να έχει εφαρμόσει καλά στο πρόσωπό μου (μύτη, στόμα, 

πηγούνι και τη νιώθω άνετα). Δοκιμάζω να μιλήσω για να καταλάβω ότι όταν 

χρειασθεί να  το κάνω, αυτή δεν θα πέσει από τη μύτη μου. 

• Θυμάμαι πάντα ότι εάν η μάσκα δεν εφαρμόζει απόλυτα στο στόμα και τη μύτη 

μου και αφήνει κενά στο πρόσωπό μου, δεν προσφέρει προστασία, αντιθέτως, 

με δυσκολεύει (https:eody.gov.gr). 

Αποφεύγω να αγγίζω τη μάσκα από την μπροστινή επιφάνεια και 

να την ακουμπάω σε κοινόχρηστες επιφάνειες (τραπεζάκια, θρανία κ.λπ.).
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• Πλένω κάθε μέρα τις μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. 

• Πλένω τη μάσκα καλά στο χέρι ή στο πλυντήριο, χρησιμοποιώ νερό 

σε υψηλή θερμοκρασία τουλάχιστον 60ο C και όταν στεγνώσει τη 

σιδερώνω καλά και την τοποθετώ σε καθαρό σακουλάκι. 

• Η μάσκα είναι το πιο προσωπικό μου αντικείμενο και 

δεν την μοιράζομαι με κανέναν άλλον.

• Οι ασπίδες προσώπου δεν συνιστώνται ως εναλλακτική λύση.

Παρέχουν κάποια προφύλαξη, η οποία όμως είναι κατώτερη, 

σε σχέση με τη χρήση της μάσκας.

Πώς χειρίζομαι τη μάσκα. Τα «ΠΡΕΠΕΙ»

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μαζί με τον ΕΟΔΥ

 Τα παιδιά φορούν μάσκες στο σχολείο και τις αφαιρούν μόνο στο διάλειμμα για να φάνε ή όταν 

κάνουν γυμναστική σε εξωτερικούς χώρους. 

 Υπάρχουν και τα ολιγόλεπτα «διαλείμματα μάσκας» για να ξεκουρασθούν όταν έχουν ενόχληση, 

μέσα στην τάξη όταν όμως δεν μιλάνε, π.χ. γράφουν έκθεση, ή βγαίνοντας εκτός τάξης για 5 min.
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• Κοιτάξτε στον καθρέπτη φορώντας τη μάσκα και μιλήστε γι’ αυτήν 

στο παιδί σας.

• Τοποθετήστε μια υφασμάτινη μάσκα σε ένα αγαπημένο 

υφασμάτινο ζώο.

• Διακοσμήστε αυτές, ώστε να γίνουν περισσότερο προσωπικές και αστείες. 

• Δείξτε στο παιδί σας φωτογραφίες άλλων παιδιών που τις φοράνε. 

• Κάντε το πράξη, χρησιμοποιώντας τη μάσκα στο σπίτι σας, ώστε να βοηθήσετε 

το παιδί σας να τη συνηθίσει. 

• Οι μάσκες δεν πρέπει να φοριούνται όταν το παιδί τρώει ή πίνει. 

• Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν το σφίγγει και δεν το πνίγει. 

• Ο καλύτερος τρόπος, για να προστατέψουν οι γονείς τα παιδιά τους ηλικίας <2 ετών, 

είναι να ασκηθούν στο να κρατούν φυσική απόσταση και να ενθαρρύνουν αυτούς 

που είναι κοντά στο παιδί τους να φορούν μάσκες.

Εάν το παιδί φοβάται να φορέσει τη μάσκα

CDC, 202018



Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν παιδιά με: 

1) Προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών οργάνων ή συμπαγούς οργάνου).

2) Ινώδους κυστικής νόσου.

3) Σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα.

4) Χρόνιες διάμεσες πνευμονοπάθειες. 

5) Τραχειοστομία ή με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. 

6) Θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες 

(παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου).

7) Σακχαρώδη διαβήτη.

8) Μεσογειακή αναιμία.

Οι ευπαθείς ομάδες για τις οποίες συνιστώνται
οι χειρουργικές μάσκες ή μάσκες υψηλής προστασίας (N.95, FFP2)

έναντι της απλής υφασμάτινης μάσκας

ΕΟΔΥ19



1) Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς. 

2) Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει να χειριστούν 

τη μάσκα τους (να μη μπορούν να την απομακρύνουν μόνα τους). 

3) Παιδιά που έχουν δύσπνοια ή επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης. 

4) Παιδιά <2 ετών σύμφωνα με την ΑΑΠ, <3 ετών σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 

<4 ετών σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

5) Παιδιά που κάνουν λογοθεραπεία ή είναι κωφά ή κωφάλαλα και η χειλεοανάγνωση είναι 

σημαντική για την επικοινωνία ή / και την εκπαίδευση των παιδιών. 

Αντί για τη συνήθη μάσκα, μπορεί τα παιδιά ή / και οι εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν 

διάφανη ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα, ή ειδική υφασμάτινη μάσκα 

με διαφάνεια στο πρόσθιο τμήμα του στόματος, 

αλλά δεν είναι λειτουργική.

• Μη χρήση μάσκας από πλαστικό ή δέρμα.

 Το CDC δεν συνιστά τη χρήση μάσκας με βαλβίδα εκπνοής ή αερισμού, 

διότι μέσω αυτών διαφεύγουν τα αναπνευστικά σταγονίδια με Covid-19

και μολύνουν άλλους.

Παιδιά για τα οποία συστήνεται η ΜΗ χρήση μάσκας

cdc.gov/coronovirus 202020



Η πρώτη δημοσίευση ιατρικής μάσκας έγινε το 1897 
από τον Πολωνό χειρουργό Jan Miculicz-Radecki, 
ο οποίος κατασκεύασε μάσκα από γάζα, 
που κάλυπτε το στόμα για να ελαττώσει τη μετάδοση 
των σταγονιδίων από το χρήστη της μάσκας.

Η αποτελεσματικότητα της προστατευτικής μάσκας 
προσώπου προσδιορίζεται από τρεις παράγοντες: 

1) Την επάρκεια διήθησης από βακτήρια

2) Την σωστή εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο

3) Το υλικό κατασκευής.

Κατασκευάζονται βάσει των FDA Standards και 
των European Standards.

Τύποι Μάσκας

▪Kris O’Dowd et al. Face masks and respirators in the Fight Against the Covid-19 pandemic. A review of Current Materials, Advances and Future Perspectives. 

Materials MDPI, 2020 Jul 29;13(15):3363. doi: 10.3390/ma13153363

Μάσκα με 
μία στρώση και 

μεγάλους πόρους

Μάσκα με 
δύο στρώσεις και 
μικρούς πόρους

Μάσκα 
υφασμάτινη
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Η υφασμάτινη μάσκα έχει δύο στρώσεις και είναι πολλαπλών χρήσεων. 

Η εξωτερική στρώση (φιλτράρει μηχανικά) τα σταγονίδια, τα μικρόβια 

και τους ιούς και η εσωτερική στρώση (φιλτράρει ηλεκτροστατικά). 

Είναι καλύτερες όταν κατασκευάζονται: 

α) από ύφασμα με πυκνή ύφανση και 

β) με διαφορετική ποιότητα η κάθε στρώση, π.χ. βαμβακερό και 

μεταξωτό κ.λπ., οπότε η διηθητική ικανότητα της υφασμάτινης μάσκας 

αυξάνεται >80% για σωματίδια <300 nm και κατά 90% 

για σωματίδια >300nm. 

Άλλος σημαντικός παράγων αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας 

στο πρόσωπο, ώστε να μην υπάρχουν κενά, διαφορετικά ελαττώνεται 

η διηθητική ικανότητα στο 60%.

Το CDC προτείνει ο γενικός πληθυσμός να χρησιμοποιεί 

υφασμάτινες μάσκες προσώπου και στην πανδημία.

Υφασμάτινη μάσκα

Σχηματική απεικόνιση 

της διήθησης των σταγονιδίων 

(Aerosol) από τις δύο στρώσεις 

της υφασμάτινης μάσκας

A. Konda et al. Aerosol filtration efficiency of common fabrics used in respiratory cloth masks, ACS Nano 202022



Η χειρουργική μάσκα προσώπου μιας χρήσης που κυκλοφορεί είναι από μη υφαντό 

ύφασμα, από πολυπροπυλένιο, χωρίς λάτεξ, χωρίς υαλοβάμβακα και έχει 3 στρώσεις: 

• Εξωτερική που είναι υδροφοβική.

• Μεσαία (melt blow) με μέγιστη διήθηση βακτηρίων κατά τον ΕΛΟΤ >98% (ΒFΕ >98%).

• Εσωτερική στρώση.

Οι πιέτες υπάρχουν για καλύτερη εφαρμογή. Είναι σχεδιασμένη για να προφυλάσσει από σωματίδια διαμέτρου 

100 μm. Ο Covid-19 έχει διάμετρο 140 nm. Από review μελετών παρατήρησης, οι χειρουργικές μάσκες και οι 

υφασμάτινες προστατεύουν κατά 67% αυτόν που τη φορά. 

Ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της μάσκας επιτυγχάνεται μέσω του Quantitative Fit Testing (QNFT).

Η χειρουργική μάσκα έχει fit factor 13,7, ο οποίος 

ελαττώνει κατά 60% την αποτελεσματικότητά της. 

Υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή των μασκών. 

Πρέπει να γίνουν νέες μελέτες με κατάλληλο σχεδιασμό 

υφασμάτινων μασκών και χειρουργικών, ως προς την 

εφαρμογή, να μην υπάρχουν κενά, αλλά να επιτρέπουν 

στον εκπνεόμενο αέρα να μετακινείται επαρκώς. 

Χειρουργική μάσκα

A. Konda et al. Aerosol filtration efficiency of common fabrics used in respiratory cloth masks, ACS Nano 2020

Η αποτελεσματικότητα της διήθησης της χειρουργικής μάσκας 

και της υφασμάτινης μάσκας με και χωρίς κενό
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Η μάσκα N.95 (Respirator) αποτελείται 
από 4 διαφορετικές στρώσεις: 

 Η 1η (εσωτερική) στρώση αποτελείται από μη υφαντό 
ύφασμα, το οποίο είναι υδροφοβικό, 
για να μην απορροφάται η υγρασία. 

 Η 2η υποστηρικτική στρώση (modacrylic)
για να δίνει πυκνότητα και σχήμα στη μάσκα. 

 Η 3η στρώση από μη υφαντό ύφασμα (polypropylene). 

 Η 4η (εξωτερική) στρώση από μη υφαντό ύφασμα 
(polypropylene) είναι υδροφοβική και συλλαμβάνει 
τα μη επιθυμητά σωματίδια.

Η μάσκα έχει fit factor 100. 

Μάσκα Ν.95

Η μάσκα φιλτράρει το 95% των αερογενών σωματιδίων, μεγέθους >300 nm.

Η μάσκα είναι υψηλής αναπνευστικής προστασίας και προτείνεται για το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό (σε προτεραιότητα).

24 A. Konda et al. Aerosol filtration efficiency of common fabrics used in respiratory cloth masks, ACS Nano 2020



H μάσκα FFP2 είναι υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

• Μερικές φέρουν βαλβίδα εκπνοής, η οποία μειώνει 

την ανάπτυξη θερμότητας και υδρατμών.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενους 

στον τομέα Υγείας, διότι από τη βαλβίδα εκπνοής εξέρχονται 

επιμολυσμένα σταγονίδια, με κίνδυνο να μολύνουν τους άλλους.

• Συνιστάται να χρησιμοποιούνται από ελαιοχρωματιστές 

ή από όσους ασχολούνται με τρυβλία.

• Αποτελείται από 3 ή 4 διαφορετικές στρώσεις.

• Μερικές φέρουν φίλτρο ενεργού άνθρακα, 

το οποίο δεσμεύει πρωτεϊνικά μόρια των ιών 

και των μικροβίων.

Μάσκες προστασίας FFP2
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H μάσκα FFP3 είναι εξαιρετικής υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας με βαλβίδα εκπνοής και με φίλτρο, 

το οποίο δεν επιτρέπει να εξέλθουν μολυσμένα σταγονίδια.

• Προτείνονται αποκλειστικά για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

• Είναι χαμηλής αντίστασης και ελαττώνουν το θάμπωμα των γυαλιών.

• Αποτελείται από 3-4 διαφορετικές στρώσεις.

Κατασκευάζονται νέες μάσκες προσώπου 

από νανοσωματίδια χαλκού ή αργύρου ή 

τιτανίου, τα οποία παγιδεύουν ιούς και μικρόβια.

Μάσκες προστασίας FFP3

26 Kris O’Dowd et al. Materials MDPI, 2020



Μύθοι και Πραγματικότητες

Η χρήση της μάσκας μπορεί να προκαλέσει 

ανακύκλωση του εκπνεόμενου διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2); Υπερκαπνία;

Όχι, διότι τα μόρια του CO2 είναι πολύ μικρά 

d=0,00033 μm και διαπερνούν τη μάσκα με ευκολία.

Η χρήση της μάσκας μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολία στην αναπνοή και υποξαιμία;

Όχι, διότι οι μάσκες κατασκευάζονται από κατάλληλο υλικό, 

το οποίο δεν εμποδίζει τα μόρια του Ο2 να διέλθουν. Οι 

μάσκες δεν αυξάνουν το έργο της αναπνοής.

Η χρήση της μάσκας εξασθενεί το 

ανοσοποιητικό σύστημα, διότι το υποβάλλει 

σε stress;

Όχι, διότι η μάσκα δεν επηρεάζει το ανοσοποιητικό 

σύστημα, αντίθετα προφυλάσσει το παιδί στο να μη 

νοσήσει από COVID-19.

Η χρήση της μάσκας επιβαρύνει τα παιδιά 

με άσθμα; 

Όχι, διότι ο κίνδυνος που διατρέχουν τα παιδιά με άσθμα 

είναι πολύ μεγαλύτερος χωρίς μάσκα.
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Από πρόσφατες μελέτες η επιστήμη 

υποστηρίζει ότι οι μάσκες «σώζουν ζωές».

Όπως δεν μπορούμε να κάνουμε 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με τα 

αλεξίπτωτα, έτσι δεν μπορούμε να 

αμφισβητήσουμε την προστασία που μας 

προσφέρει η χρήση της μάσκας.

Στο Missouri (Ιούνιος 2020) δύο κομμώτριες 

ελέγχθηκαν και βρέθηκαν COVID-19 (+). 

Όταν εργάζονταν φορούσαν μάσκες από 

διπλό βαμβακερό ύφασμα ή ιατρικές, 

ενώ στο σπίτι τους όχι. 

Τα μέλη των οικογενειών τους μολύνθηκαν, 

ενώ οι πελάτισσές τους όχι.

Lynne Peeples, Nature, October 2020, Vol. 586

The science supports that face coverings 

save lives, and yet they’re still endlessly debated. 

How much evidence is enough?

By Lynne Peeples
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Οι μάσκες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές.

Προσοχή: 

• Οι μάσκες να είναι κατασκευασμένες από σωστά υλικά 

(υφασμάτινη, χειρουργική)

• Να γίνεται σωστή εφαρμογή τους στο πρόσωπο.

 Όλα τα μέτρα είναι σημαντικά 

για την αποφυγή της λοίμωξης COVID-19, 

διότι κάθε ένα μόνο του δεν είναι τέλειο 

και δεν επαρκεί.

Federico Tabios jr,  2020

Συμπεράσματα
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Ευχαριστώ πολύ
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