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Πανδημία COVID-19: Μια νέα πραγματικότητα

• Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από την 
εξάπλωση του νέου κορωνοϊού

• Tα κρούσματα και oι απώλειες αυξάνονται 
καθημερινά σε ολόκληρο τον πλανήτη

• Περιορισμοί στην καθημερινότητα



Ο ρόλος του παιδιάτρου στην εποχή της πανδημίας

• Νέες επιστημονικές γνώσεις 

• Τρόπος παροχής ιατρικής φροντίδας

• Πρόγραμμα εμβολιασμών

• Προαγωγή ψυχικής υγείας των παιδιών
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Επιδημιολογία στα παιδιά



Sars-Cov-2 στα παιδιά

• Παιδιά όλων των ηλικιών μολύνονται από τον ιό

• Νόσος COVID-19 σε παιδιά <18 ετών στις ΗΠΑ:

1.039.464 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 

11.5% των συνολικών περιπτώσεων 



Ελληνικά δεδομένα





Κλινική εικόνα στα παιδιά



Κλινική εικόνα

0-9 ετών (n 5.188)
• Πυρετός 46%

• Βήχας 37%

• Δύσπνοια 7%

• Μυαλγίες 10%

• Ρινική καταρροή 7%

• Φαρυγγαλγία 13%

• Κεφαλαλγία 15%

• Έμετος/ναυτία 10%

• Κοιλιακό άλγος 7%

• Διάρροια 14%

• Απώλεια όσφρησης/γεύσης 
1%

10-19 ετών (n 12.689)
• Πυρετός 35%

• Βήχας 41%

• Δύσπνοια 16%

• Μυαλγίες 30%

• Ρινική καταρροή 8%

• Φαρυγγαλγία 29%

• Κεφαλαλγία 42%

• Έμετος/ναυτία 10%

• Κοιλιακό άλγος 8%

• Διάρροια 14%

• Απώλεια όσφρησης/γεύσης 
10%

Stokes EK, MMWR Morg Mortal Wkly Rep 2020





Βαρύτητα της νόσου στα παιδιά

Επιβαρυντικοί παράγοντες 
για νοσηλεία σε ΜΕΘ:

• ηλικία <1 έτους

• άρρεν φύλο

• συμπτώματα από το 
κατώτερο αναπνευστικό 
κατά την εισαγωγή

• υποκείμενο νόσημα



• Μελέτη 7480 παιδιών<18 ετών με επιβεβαιωμένη εργαστηριακά λοίμωξη
• Πληροφορίες υπήρξαν για 1475 παιδιά
• Ασυμπτωματικά 15%
• Ήπια νόσος 42.5% 
• Μέτρια νόσος (πνευμονία χωρίς υποξία) 39.6%
• Σοβαρή νόσος (υποξία, δύσπνοια) 2%
• Κρίσιμη κατάσταση (ARDS, shock) 0.7%
• Θνητότητα →0.08%

97%



Ελληνικά δεδομένα στα παιδιά

• 203 παιδιά με επιβεβαιωμένη λοίμωξη

• Ηλικιακό εύρος: 6 ημερών έως 18.4 ετών 

• Ασυμπτωματικά: 111 (54.7% )

• 92 συμπτωματικά, νοσηλεύτηκαν 24 
(26.1%) 

• Βρέφη <1 έτους είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο COVID
(19.5%) 

• Μετάδοση από μέλος της οικογένειας σε 
παιδί: 132 από τις 178 περιπτώσεις που 
εντοπίστηκε η πηγή μόλυνσης (74.2%)

• Μετάδοση της λοίμωξης από παιδί σε 
ενήλικα: 1 περίπτωση 

Greek Study Group on SARS-CoV-2 
Infections in Children

Οι επιπτώσεις της λοίμωξης από 
τον Sars-CoV-2 είναι ήπιες στα 

παιδιά



Σοβαρό άλλα σπάνιο σύνδρομο

Πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο
Multisystem inflammatory syndrome-covid19 (MIS-c)

• Πρώτη αναφορά MIS-c στο ΗΒ τον Απρίλιο 2020 
• Παρόμοιες αναφορές σε Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ, Νότια Αφρική
• Η επιδημιολογία διαφέρει από: 
 την κλασική Νόσο Kawasaki που εκδηλώνεται σε βρέφη και παιδιά 

προσχολικής ηλικίας
 την οξεία νόσο COVID-19 που επηρεάζει κυρίως βρέφη<1 έτους με 

υποκείμενα προβλήματα υγείας
• Αποτελεί μετα-λοιμώδη επιπλοκή στα παιδιά





• Από την αρχή της πανδημίας έως τα τέλη Οκτωβρίου 2020
• Καταγεγραμμένες περιπτώσεις στις ΗΠΑ: 1.163
• Θάνατοι: 20



Κριτήρια 
1. Ηλικία <19 ετών
2. Πυρετός ≥3 μέρες
3. Κλινικά σημεία πολυσυστηματικής προσβολής (τουλάχιστον 2 από τα 
ακόλουθα) :
 Εξάνθημα, αμφοτερόπλευρη επιπεφυκίτιδα ή συμμετοχή από τους 

βλεννογόνους 
 Υπόταση, shock 
 Καρδιακή δυσλειτουργία (περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, ανωμαλίες από τα 

στεφανιαία,συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από το tripplex ή αυξημένα 
καρδιακά ένζυμα)

 Διαταραχή της πήξης (παράταση PT/PTT, αύξηση D-dimers)
 Συμπτώματα από το γαστρεντερικό (διάρροια, έμετοι, κοιλιακό άλγος)
4. Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP, PCT, ινωδογόνο, φερριτίνη)
5. Απουσία άλλης αιτίας φλεγμονής (βακτηριακή σήψη, 
σταφυλοκοκκικό/στρεπτοκοκκικό τοξικό σύνδρομο) 
6. Ενδείξεις λοίμωξης από SARS-CoV-2 με ένα από τα ακόλουθα: 
 Θετική SARS-CoV-2 RT-PCR
 Θετικό τεστ αντιγόνου
 Θετικά αντισώματα έναντι SARS-CoV-2
 Επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα τον τελευταίο μήνα

Παραπομπή σε νοσοκομείο…





Διαφορική διάγνωση COVID-19 από άλλες 
λοιμώξεις



COVID-19 Κοινό κρυολόγημα Γρίπη Αλλεργία

Συμπτώματα Ποικίλουν από 
ήπια ως πολύ 
σοβαρά

Σταδιακή εμφάνιση Αιφνίδια έναρξη Εποχικότητα

Πυρετός >37.8 Συχνά Σπάνια Συχνά -

Κόπωση Συχνά Ενίοτε Συχνά Σπάνια

Βήχας Συχνά
(συνήθως ξηρός)

Συχνά 
(συνήθως ήπιος)

Συχνά
(συνήθως ξηρός)

Ενίοτε
(με συριγμό)

Ανοσμία/αγευσία Συχνά Ενίοτε Ενίοτε Ενίοτε

Φτάρνισμα Όχι Συχνά Όχι Πολύ συχνά

Μυαλγίες/αρθραλγίες Συχνά Ενίοτε Συχνά -

Ρινική
συμφόρηση/καταρροή

Σπάνια Συχνά Ενίοτε Πολύ συχνά

Φαρυγγαλγία Συχνά Συχνά Συχνά Αίσθημα 
καύσου/κνησμού

Διάρροιες Ενίοτε Όχι Ενίοτε -

Κεφαλαλγία Ενίοτε Σπάνια Ενίοτε

Δύσπνοια Ενίοτε Όχι Όχι Ενίοτε (υποχωρεί 
με εισπνεόμενα)

CDC, WHO











Tροποποιήσεις
1. Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:
• πυρετός (Θ > 37,5oC) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
• βήχας
• δύσπνοια
• ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
• γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος)

ΚΑΙ
απουσία εναλλακτικής διάγνωσης (π.χ. στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα, ουρολοίμωξη 
κλπ.)
• πονοκέφαλος, πονόλαιμος, μυαλγίες, ρίγος, καταβολή δυνάμεων, κοιλιακό πόνος, 

ναυτία χωρίς κάποιο από τα συμπτώματα της προηγούμενης ενότητας, ΔΕΝ 
αρκούν για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19

Χωρίς πυρετό

2. Διαγνωστικός έλεγχος: με μοριακό τεστ είτε με αξιόπιστο ταχύ τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνου
3. Χρόνος επιστροφής επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο: 
• 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων εφόσον έχουν παρέλθουν τρία 24ωρα 

απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και βελτίωσης των συμπτωμάτων
• πολύ σοβαρή νόσηση, ανοσοκαταστολή: έως και 20 ημέρες
• δεν χρειάζεται να γίνει νέο τεστ
4. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για την επιστροφή στο 
σχολείο και για μαθητές που τα συμπτώματα τους δεν αποδόθηκαν σε COVID



Διενέργεια τεστ

1. Στενή επαφή με πιθανό ή 
επιβεβαιωμένο κρούσμα 

• άμεσα σε συμπτωματικούς

• σε ασυμπτωματικούς, 
τουλάχιστον 4-5 μέρες μετά την 
επαφή με το κρούσμα 

• επαναληπτικός έλεγχος → με 
βάση την εκδήλωση 
συμπτωματολογίας

2. Προγραμματισμός χειρουργικής 
επέμβασης

3. Έλεγχος για συλλοίμωξη με SARS-
CoV-2: ανάλογα με την επίπτωση της 
νόσου στην κοινότητα

1. Επαφή με επαφή κρούσματος 
(εκτός και αν η επαφή αναπτύξει 
συμπτώματα ή έχει θετικό τεστ στην 
πορεία) 

2. Ασυμπτωματικά παιδιά που 
είχαν βρεθεί θετικά εντός των  
τελευταίων 3 μηνών 



Εργαστηριακός Έλεγχος

PCR  για Sars-CoV-2

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή ευαισθησία σε 

συμπτωματικούς ασθενείς

• Σχετικά γρήγορο αποτέλεσμα

• Πληροφορίες για ϊικό φορτίο

Μειονεκτήματα
• Δεν διαχωρίζει ζώντα από 

εξασθενημένο ιό

• Ψευδώς αρνητική σε 
ασυμπτωματικούς ή σε κακή 
λήψη/μεταφορά

• Ψευδώς θετική σε κακές 
εργαστηριακές τεχνικές

• Υψηλό κόστος

Ανίχνευση Ag Sars-Cov-2

Μειονεκτήματα
• Χαμηλή ευαισθησία (έως 50% ψευδώς 

αρνητικά σε ασυμπτωματικούς και ως 
screening test) 

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή ειδικότητα (90-95%)

• Φθηνό

• Γρήγορο (point of care)

Εφαρμογές 

• Σε συμπτωματικούς ασθενείς, ιδίως 
μεταξύ 5ης –7ης μέρας από την έναρξη 
των συμπτωμάτων (η ευαισθησία 
μπορεί να φτάνει εκείνη της PCR)

• Σε πληθυσμούς με μεγάλη κυκλοφορία 
του ιού
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Ασφαλής τρόπος λειτουργίας ιατρείου
• Επίσκεψη με ραντεβού – λήψη ιστορικού τηλεφωνικά για 

παιδιά που νοσούν
• Διαφορετικές μέρες ή ώρες ραντεβού για πάσχοντα 

παιδιά και υγιή 
• Το παιδί πρέπει να συνοδεύεται μόνο από ένα άτομο
• Αποφυγή συνωστισμού στο χώρο αναμονής
• Χρήση μάσκας από τον γιατρό, τον συνοδό και τα παιδιά 

>4 ετών
• Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας κατά την εξέταση του 

παιδιού
• Χρήση αντισηπτικού χεριών κατά την είσοδο και πριν την 

έξοδο από το ιατρείο
• Απολύμανση του εξεταστηρίου μετά την αποχώρηση του 

παιδιού
• Το ιατρείο μετά από κάθε εξέταση αερίζεται για 10'-20'
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Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις παραγγελίες και τη χορήγηση των εμβολίων ρουτίνας 
στα παιδιά 



Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας κατά την 
περίοδο πανδημίας COVID-19

Εγκύκλιος 31/3/2020
• 0-2 ετών: διενέργεια εμβολιασμών χωρίς 

καθυστέρηση
• >2 ετών: αναβολή αναμνηστικών και άλλων 

εμβολιασμών για λίγες εβδομάδες
• Ενθάρρυνση για πολυδύναμα εμβόλια και 

συγχορήγηση
• Διενέργεια εμβολιασμών με τήρηση κανόνων ατομικής 

προστασίας (ΕΟΔΥ) 
Εγκύκλιος 25/5/2020
• Έγκαιρος και πλήρης εμβολιασμός όλων των ηλικιακών 

ομάδων



Διευκρινίσεις για τους εμβολιασμούς

Διενέργεια εμβολιασμού σε φάση επώασης 
λοίμωξης από Sars-CoV-2:

• Δεν αποτελεί αντένδειξη

• Δεν ευοδώνει την εκδήλωση της λοίμωξης

• Η λοίμωξη δεν επηρεάζει την αντισωματική
απάντηση

• Επί ήπιας συμπτωματολογίας αναβάλλεται 
προσωρινά ο εμβολιασμός



Αντιγριπικός εμβολιασμός 2020-2021
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Επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών

• Άγχος και φόβος για την υγεία των 
ίδιων και των οικείων τους

• Αποκλεισμός από το σχολείο και τις 
δραστηριότητές τους 

• Αποστασιοποίηση από φίλους και 
συνομηλίκους 

• Υπερβολική έκθεση σε οθόνες και 
ηλεκτρονικά παιχνίδια (κίνδυνος 
εθισμού) 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ



↑  24%

↑ 31%





Ο ρόλος του παιδιάτρου στην αγωγή υγείας
• Ενημέρωση των γονέων για τις πραγματικές διαστάσεις του 

προβλήματος 
• Ενθάρρυνση των γονέων να εναρμονιστούν σε θέματα συμπεριφοράς 

και ευθύνης με τους ειδικούς και το σχολείο
• Πρακτικές οδηγίες σε συνθήκες καραντίνας:
 υγιεινή διατροφή
 άσκηση
 διατήρηση ρουτίνας (ύπνος, γεύματα, μελέτη)
 όρια σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενθάρρυνση τηλεκπαίδευσης και 

διαδικτυακής επαφής με φίλους
 δημιουργικός χρόνος της οικογένειας (χόμπι, παιχνίδια κ.τ.λ.)
 συζήτηση-επικοινωνία
 αισιοδοξία
 κοινωνική και ατομική ευθύνη 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


