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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ1 
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* η παραπομπή των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος για εργαστηριακό έλεγχο SARS-CoV-2 αποτελεί αρμοδιότητα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
** σχετικές οδηγίες δίνονται από την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων 

 
 

Ασυμπτωματικό παιδί 
 

Επιδημιολογικά κριτήρια* 
 
Τις τελευταίες 14 ημέρες: 

 Στενή επαφη4 με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα της  νόσου COVID-19  

 

 Ιστορικό ταξιδιού5 σε χώρες 
κατηγορίας Β και Γ βάσει σχετικών 
διαταγμάτων 

  

Συμβουλές 
 

 Περιορισμός στο σπίτι έως να 
ενημερωθεί για το αποτέλεσμα  

 Επί αρνητικού αποτελέσματος και 
αυξημένης δραστηριότητας της 
εποχικής γρίπης στην κοινότητα, 
δυνατότητα χορήγησης oseltamivir 
εάν πληροί τις ενδείξεις του 
σχετικού πρωτοκόλλου

6
 

 Σε περίπτωση στενής επαφής, επί 
αρνητικού αποτελέσματος, 
αυτοπεριορισμός στο σπίτι για 14 
ημέρες** 

 Οδηγίες για παρακολούθηση 
συμπτωμάτων και τηλεφωνική 
επικοινωνία με Προσωπικό ιατρό 
κάθε 24-48 ώρες 

  

Συμπτωματικός παιδιατρικός ασθενής 

 Γενική κακουχία / καταβολή ή/και 

 Θερμοκρασία >37.5οC, ή/και 

 Ξηρός βήχας, ή/και 

 Μυαλγία 

 Δύσπνοια ή και 

 Αιφνίδια έναρξη ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

 ≥ 2 από λιγότερο ειδικά/συχνά συμτώματα2 
 
 

Αποτέλεσμα θετικό 
– Κλινική εικόνα 
επιδεινώθηκε3 

Αρνητικό 
αποτέλεσμα 
ή θετικό με 
ήπια κλινική 
εικόνα 

(σοβαρές ή 
επείγουσες 

καταστάσεις)3 

Εργαστηριακός έλεγχος για COVID19 
Παραπομπή σε Ιατρείο Δημόσιας Υγείας ή σε 
άλλο εγκεκριμένο εργαστήριο, από τον 
Προσωπικό Ιατρό - Παιδίατρο (για ΙΔΥ ραντεβού 
μέσω συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας) 

Παραπομπή σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο της Επαρχίας 
που νοσηλεύει COVID-19 παιδιατρικούς ασθενείς 

NAI 

NAI 



Σημειώσεις 
 
1 Ο παρών αλγόριθμος συντάχθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής βάσει διεθνούς 
βιβλιογραφίας και εγχώριων δεδομένων. 
 
2 Λιγότερο συχνές/ειδικές Κλινικές εκδηλώσεις COVID-19:  

Γενικά Συμπτώματα:  

 Αδυναμία/καταβολή (35-40%),  

 Πονοκέφαλος (10-36%),  

 Μυαλγίες/αρθραλγίες (10-15%), 

 Ρίγος/φρίκια (10-12%), 
Συμπτώματα Ανώτερου Αναπνευστικού:  

 Φαρυγγοδυνία (10-15%) 

 Ρινική συμφόρηση/καταρροή (<10%),  
Συμπτώματα Κατώτερου Αναπνευστικού:  

 Παραγωγή πτυέλων (30-35%),  

 Αιμόπτυση (<5%), 
Συμπτώματα Γαστρεντερικού:  

 Ανορεξία ή/και Ναυτία ή/και έμετος ή/και διάρροια (<5%),  
Συμπτώματα καρδιαγγειακού:  

 Αίσθημα παλμών ή/και συσφικτικό άλγος θώρακα, 
Συμπτώματα από δέρμα:  

 Εξάνθημα στον κορμό ή/και Εκδηλώσεις από τα άκρα που μοιάζουν με κρυοπαγήματα (‘’covid toes”). 
 
Σημ.: Τα προαναφερθέντα ποσοστά αφορούν γενικό πληθυσμό και πιθανώς να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στον 
παιδικό πληθυσμό. 
 
Χρειάζεται προσοχή γιατί ασθενείς με συμπτώματα όπως ρινική καταρροή, πταρμός (φτάρνισμα), δακρύρροια, 
κνησμός, είναι πιθανότερο να πάσχουν από εποχιακή αλλεργία.  
 
Τονίζεται ότι στην παιδική ηλικία τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να οφείλονται και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις 
του αναπνευστικού και συστήνεται πλήρης συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας, του ιστορικού και του 
επιδημιολογικού ιστορικού του παιδιού και της  οικογένειας. Τα παιδιά μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
πλήρως ασυμπτωματικά συγκριτικά με τους ενήλικες ή να παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία.  
 
3 Η εκτίμηση της βαρύτητας του παιδιατρικού περιστατικού μπορεί να βασιστεί και στα ακόλουθα κριτήρια: 

 Υποκείμενο νόσημα όπως καρδιαγγειακή νόσος, χρόνιο νόσημα αναπνευστικού, σοβαρή ανοσοκαταστολή 
(συμπαγής ή αιματολογική κακοήθεια υπό χημειοθεραπεία), ρευματολογικό / νευρολογικό /άλλο νόσημα υπό 
ανοσοκατασταλτική αγωγή (κορτικοστεροειδή, ανοσοτροποποιητικά, βιολογικοί παράγοντες), συγγενείς 
ανοσοανεπάρκειες   ή σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1). 

 Ηλικία < 3 μηνών. 

 Πυρετός >38.50C. 

 Δύσπνοια. 

 Θωρακικό άλγος. 

 Σοβαρά συμπτώματα που επιμένουν πάνω από 2 μέρες. 

 Αρχικά συμπτώματα πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου μπορεί να περιλαμβάνουν ψηλό 
παρατεταμένο πυρετό, ψηλούς δείκτες φλεγμονής και εξάνθημα. 

 
4 Στενή επαφή ορίζεται ως: α) Άτομο που συγκατοικεί με επιβεβαιωμένο κρούσμα. β) Άτομο με  άμεση σωματική 
επαφή με  επιβεβαιωμένο κρούσμα (πχ. Χειραψία), γ) Άτομο που είχε απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις 
επιβεβαιωμένου κρούσματος, δ) Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε 
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απόσταση < 2 μέτρων > 15 λεπτά, ε) Άτομο που βρέθηκε σε κλειστό χώρο (πχ. αίθουσα διδασκαλίας, σινεμά, χώρους 
αναμονής νοσοκομείων κλπ με επιβεβαιωμένο κρούσμα > 15 λεπτά και  απόσταση  <2 μέτρα, στ) Επαγγελματίας υγείας 
ή άλλο  άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας σε κρούσμα COVID-19, ή εργαστηριακό προσωπικό που χειρίστηκε  δείγμα  
επιβεβαιωμένου κρούσματος χωρίς να χρησιμοποιεί τον ενδεδειγμένο προστατευτικό εξοπλισμό ή εάν υπάρχει ρήξη 
στην ακεραιότητα του. ζ) Συνταξιδιώτης  σε αεροσκάφος που καθόταν έως δυο σειρές (προς κάθε κατεύθυνση) από 
επιβεβαιωμένο κρούσμα, άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντιζαν τον ασθενή, μέλη πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 
τμήμα του αεροπλάνου που καθόταν ο ασθενής (πιθανά όλοι οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του 
αεροπλάνου ακόμα και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορούν να θεωρηθούν ως στενές επαφές αν λόγω ύπαρξης 
σοβαρών συμπτωμάτων του ασθενή και μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους συνεπάγεται 
περισσότερο εκτεταμένη έκθεση. 
 
5 Ιστορικό ταξιδιού: για άτομα με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού: α) άτομα με ιστορικό ταξιδιού από χώρες κατηγορίας Γ 
πρέπει να προβούν σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών από το ταξίδι τους ή κατά την άφιξη τους, παραμείνουν σε 
απομόνωση για 14 ημέρες από την άφιξη και επιπλέον οφείλουν να υποβληθούν σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο την 
12η ημέρα απομόνωσης με ίδιο κόστος. β) άτομα με ιστορικό ταξιδιού από χώρες κατηγορίας Β προτρέπονται να 
υποβάλλονται σε νέο εργαστηριακό έλεγχο την 7η ημέρα από την άφιξη με ίδιο κόστος. 
 
6 Συνιστώμενες Οδηγίες Διάγνωσης και Χορήγησης Αντι-ιϊκής Αγωγής με oseltamivir (Tamiflu®) σε ασθενείς με ύποπτη, 
πιθανή ή επιβεβαιωμένη Γρίπη. 
 


