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Είναι γεγονός ότι το COVID-19 έχει επιφέρει τα 

λιγότερα προβλήματα στα παιδιά από ό, τι στους 

ενήλικες.1-4 Συγκεκριμένα από καταγραφές στις Η.Π.Α 

αναφέρονται περιστατικά με ποσοστό 3% της νόσου 

COVID-19 σε ηλικίες κάτω των 18 ετών.1  Στα παιδιά οι 

διαγνωσμένες περιπτώσεις COVID-19 αντιπροσωπεύουν 

μέχρι τώρα το 1% -5%.5   Έτσι ο κίνδυνος να 

αρρωστήσουν τα παιδιά σοβαρά με COVID-19 είναι 

χαμηλός.2,6-7 Η κλινική εικόνα στην παιδική ηλικία 

δύναται κυρίως να παρουσιάσει πυρετό, ξηρός βήχας, 

κόπωση και σπάνια ρινόρροια, ή γαστρεντερικά 

συμπτώματα.8  Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των Η.Π.Α., αναφέρεται 

ότι στις αρχές του Μαΐου 2020, το ποσοστό των 

θανάτων ήταν 0,1% σε άτομα ηλικίας κάτω των 24 

ετών9, ενώ τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2020, τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID- 19 που προσήλθαν 

για εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν σε ποσοστό 0,3% 

για παιδιά ηλικίας 0–4 ετών και 0,1% για παιδιά ηλικίας 

5–17 ετών,αντίστοιχα.10  

 Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι πολλά 

πράγματα έχουν αλλάξει στην καθημερινότητα του 

«παγκόσμιου γίγνεσθαι». Οι ξαφνικές αλλαγές στον 

παγκόσμιο στίβο λόγω της πανδημίας COVID-19 

επέφεραν μια κοινωνική αναστάτωση που επηρέασε τον 

κύκλο ζωής και της φροντίδας του παιδιού,11 ακόμα και 

για την πορεία των διαδικασιών θεμάτων που αφορούν 

μια χειρουργική επέμβαση. Έτσι δόθηκε έμφαση στην 

πρόληψη, καταστολή και τον μετριασμό των ιογενών 

λοιμώξεων κατά το περιεγχειρητικό περιβάλλον. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες τα Νοσοκομεία έχουν αναπτύξει 

διάφορες στρατηγικές για τη διαχείριση της φροντίδας 

των ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-

19.12 Παράλληλα, δόθηκε ειδική μέριμνα όχι μόνο στα 

παιδιά αλλά και στο γονικό περιβάλλον, κηδεμόνων, για 

την καταπολέμηση εμφάνισης κρουσμάτων  COVID-19, 

καθώς και για την εκτίμηση του βαθμού έντασης του 

άγχους και του αισθήματος ασφάλειας που βιώνει όλο 

το οικογενειακό σύστημα.   

 Για να μετριαστεί η εξάπλωση του COVID-19, 

προ-εγχειρητικά,  εκτός από τα παιδιά που θα 

χειρουργηθούν,  καλό είναι να υποβάλλονται και οι 

γονείς ή κηδεμόνες όλων των παιδιών σε εργαστηριακές 

εξετάσεις, για να αποκλεισθεί ο κίνδυνος του COVID-19. 

Όταν τα αποτελέσματα  των εξετάσεων για COVID-19 

είναι αρνητικά τότε δύναται να συστήνεται στο 

προσωπικό του αναισθησιολογικού τμήματος κατά τη 

διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης να μην 

χρησιμοποιήσει επιπλέον προστατευτικά μέτρα (ΜΑΠ) 

από τα συνηθισμένα. Χρειάζεται όμως προ-εγχειρητικά 

να γίνεται συστηματικός και ενδελεχής έλεγχος 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν την χειρουργική επέμβαση, 
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ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον και για 

τις οικογένειες που νοσηλεύονται μαζί με το παιδί τους 

στο νοσοκομείο. Ο έλεγχος αυτός χρειάζεται να 

πραγματοποιείται προ-εγχειρητικά σε ένα ειδικό χώρο 

που να επιτρέπει τον ασφαλή έλεγχο των θερμοκρασιών 

και τον κατάλληλο αερισμό του χώρου.13  

 Προσοχή και αυστηρή τήρηση προστατευτικών 

ατομικών μέτρων χρειάζεται να δίνεται σε θετικά από 

COVID-19 παιδιά που υποβάλλονται σε χειρουργική 

επέμβαση, στις περιοχές όπως ο ρινοφάρυγγας και το 

βρογχικό δέντρο, ειδικά καθ΄ όλη τη διεγχειρητική 

περίοδο, αφού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης.14  

Φυσικά δεν πρέπει να υποτιμάται η μετάδοση μέσω της 

πρωκτοστοματικής οδού, αφού υπάρχει αυξημένο ιικό 

φορτίο από τον γαστρεντερικό σωλήνα.15 Σημαντικό 

σημείο, είναι ο κίνδυνος κατά τη διεγχειριτική περίοδο 

που προκαλείται από την χρήση ηλεκτροχειρουργικών 

συσκευών διαθερμιών, οι οποίες δημιουργούν 

αερολύματα στην χειρουργική αίθουσα. Γι’ αυτό 

συστήνεται εκκενωτής καπνού κατά τη χρήση της 

διαθερμίας –ή και χρησιμοποίηση άλλων πηγών 

ενέργειας όπου είναι εφικτό (ψαλίδι υπερήχων κλπ).16,17  

Για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε 

χειρουργικές αίθουσες, συστήνεται όλοι να φορούν N95, 

ενώ χρειάζεται να τηρείται ο έλεγχος της ποιότητας του 

αέρα και να εξασφαλίζει κατά 99% η κατάργηση των 

ατμοσφαιρικών ρύπων.13,18-19 Επίσης, σημαντικός είναι ο 

αυστηρός έλεγχος καθαριότητας του χώρου με τήρησης 

της τρέχουσας και τελικής απολύμανσης, όπου το 

προσωπικό καθαριότητας οφείλει να τηρεί και να 

συμμορφώνεται πλήρως στην τήρηση των μέτρων 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με τις εθνικές 

οδηγίες Δ.Υ. και τις οδηγίες των επιτροπών επιτήρησης 

νοσοκομειακών λοιμώξεων.13  

 Το COVID-19 είναι μια διαδεδομένη και 

θανατηφόρα πανδημία για της οποίας οι γνώσεις της 

παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας είναι ακόμα 

περιορισμένες. Για τα παιδιά οι επιπτώσεις της 

πανδημίας έχουν αντίκτυπο σε όλο το εύρος του 

κοινωνικού φάσματος. Το κλείσιμο των σχολείων 

φάνηκε να επηρεάζει τα παιδιά, τους γονείς, την 

οικονομία, καθώς και το εργατικό δυναμικό υγειονομικής 

περίθαλψης.20 Στα παιδιά κατά την περίοδο της 

πανδημίας, φάνηκε ότι επιδεινώθηκαν τα προβλήματα 

ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα ποσοστά 

εγκατάλειψής και παραμέλησης των παιδιών.11,21 

 Σε μια περίοδο πανδημίας πολλά πράγματα 

αλλάζουν, καθώς η κοινωνική απόσταση διατηρείται. 

Είναι γεγονός ότι οι οικονομίες των αναπτυγμένων 

χωρών συθέμελα έχουν κλονιστεί, ενώ πολλά άτομα 

έχουν χάσει τη δουλειά τους ή έχουν διατηρήσει θέσεις 

εργασίας χωρίς εισόδημα.22 Για παράδειγμα μέχρι 

σήμερα, περισσότεροι από 17 εκατομμύρια Αμερικανοί 

πολίτες υπέβαλαν αίτηση για επιδόματα ανεργίας, ενώ 

το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ φαίνεται να ξεπερνά το 

ποσοστό του 13%.23 Αντίκτυπο όλων των παραπάνω 

είναι ότι όταν διακυβεύεται η ευημερία των γονέων, που 

έχουν την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών τους, τότε 

επηρεάζεται άμεσα και η παιδική ευημερία.24 Επιπλέον, 

τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών σε περίοδο 

πανδημίας, επιφέρουν αλλαγές στην καθημερινή 

οικογενειακή  ρουτίνα. Συχνά τα παιδιά κάτω από την 

πίεση της «υγειονομικής απειλής» βιώνουν άγχος, ενώ 

συχνός είναι και ο κίνδυνος εμφάνισης κακοποίησης 

μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όταν η οικογένεια 

εμφανίζει συμπτώματα δυσλειτουργίας.25 Έτσι για την 

καλύτερη ψυχική υγεία των παιδιών ειδικοί συνιστούν 

να δίνεται έμφαση στις πέντε διαστάσεις για την 

οικοδόμηση υγιούς συμπεριφοράς. Οι διαστάσεις αυτές 

περιλαμβάνουν την κοινωνική, σωματική, 

συναισθηματική, διανοητική και πνευματική ευημερία 

στα παιδιά.26-27 
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