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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην παρούσα ομιλία  
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Τρόπος μετάδοσης 

 

 

 

 

 

 

Λοιμογόνος  δράση 

• Χρόνος ζωής στο περιβάλλον  

• Αριθμός ασυμπτωματικών φορέων 



• Ηλικία, φύλο 

• Ανοσολογική  κατάσταση 

• Εμβολιαστική  κάλυψη 

• Χρόνος  παρακολούθησης στο σταθμό 



• Συνολικός αριθμός παιδιών 

• Μέγεθος  τμημάτων 

• Αριθμός  εργαζομένων 

 



 



 Μετάδοση με σταγονίδια ή επαφή με μολυσμένες επιφάνειες 

 Χρόνος επώασης 1 - 4 ημέρες (2d) 

 Μεταδοτικότητα 1 ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 5 
ημέρες μετά την έναρξη της νόσου (3d) 

 Παραμονή στο σπίτι για 5 ημέρες από την έναρξη της νόσου ή 1 
24ωρο απυρεξίας 

 

RO 1,6 



 Μετάδοση αερογενώς   

 1-2 24ωρα προ της έναρξη της νόσου έως και 4 

ημέρες μετά την έκθυση του εξανθήματος 

 Μεταδοτικότητα ~ 90% 

 Χρόνος επώασης 9-12 ημέρες  

 

Ro 12-18 



 
 Επιστροφή στο σχολείο 5 ημέρες μετά 

την έκθυση του εξανθήματος 
 
 

 Επίνοσα άτομα >6 μηνών πρέπει να 
εμβολιαστούν εντός 72 ωρών από την 
έκθεση τους στον ιο 



 Μετάδοση  με σταγονίδια 5 ημέρες πριν εως 5 
ημέρες μετά το εξάνθημα  

 Ro 5-7 

 Χρόνος επώασης 14-21 ημέρες 
• Ήπια συμπτωματολογία (50% υποκλινικές) 

 Παραμονή στο σπίτι για 7 ημέρες μετά την έκθυση 

του εξανθήματος 

 Εμβολιασμένα παιδιά συνεχίζουν να παρακολουθούν 

το σχολείο 

 Επίνοσοι απέχουν για 21 ημέρες  

 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/image/Image:Rash_of_rubella_on_skin_of_child's_back.JPG


 Μετάδοση με σταγονίδια 

 Ro 4-7 

 Χρόνος επώασης 14-21 ημέρες 

 Μεταδοτικότητα 6-7 ημέρες από την διόγκωση 

της παρωτίδας εως την αποδρομή της (7-10d) 

 Παραμονή σπίτι για 5 ημέρες μετά την 

διόγκωση της παρωτίδας 

 Εκτίμηση ανοσίας ατόμων που εκτέθηκαν 

 Επίνοσοι εμβολιασμός και αποχή 26 ημέρες από 

το τελευταίο κρούσμα 

 



 Μετάδοση  μέσω αναπνευστικής οδού και με 

άμεση επαφή με δερματικές βλάβες (Ro 5-7) 

 Χρόνος επώασης 14-21 ημέρες 

 Μετάδοση 2d προ της έναρξης νόσου μέχρι 

εφελκιδοποίηση βλαβών 

 Επιστροφή στο σχολείο μετά την 

εφελκιδοποίηση  όλων των βλαβών 

 Επίνοσοι πρέπει να εμβολιάζονται εντός 3-5d 

από την έκθεση 

 Πρόληψη εμβολιασμός 

 

 

 



 

2-3 

Var  



 Μετάδοση με κόπρανο στοματική οδό, υγρό από  τις 
δερματικές βλάβες 

 Χρόνος επώασης 3 έως 5 ημέρες  

 Διάρκεια νόσου 7 έως 10 ημέρες 

 Μεταδοτικότητα καθόλη τη διάρκεια της νόσου 

 Κάθε παιδί που νοσεί πρέπει να παραμένει σπίτι 
έως την αποδρομή των δερματικών βλαβών  

 Αποβάλλεται για εβδομάδες στα κόπρανα ατόμων που 
νόσησαν  

 

 
Πρόληψη προϋποθέτει αυστηρή τήρηση κανόνων 

υγιεινής από το προσωπικό του σχολείου 



Αυξημένη επίπτωση  άνοιξη και καλοκαίρι 
 
Κυκλική αύξηση περιστατικών ανά 3-4 έτη   

 
Μετάδοση με αναπνευστικά σταγονίδια 
 
Δευτερογενής μετάδοση σε μέλη οικογένειας 50% 

ενώ σε σχολεία 20% 
 
 

Επιστροφή όταν το παιδί είναι απύρετο 
 
 

 
 



 

Λοιμώδες ερύθημα  

Χρόνος επώασης 7-10 ημέρες 

Μετάδοση 1w προ 

εξάνθηματος 



 Παιδιά > 2ετών 

 Χρόνος επώασης 2-5 ημέρες 

 Μετάδοση με σταγονίδια τις τελευταίες 24-48 ώρες ΧΕ 

● Επιστροφή στο σχολείο 1 24ωρο μετά την έναρξη 

αντιμικροβιακής αγωγής 

● Ανίχνευση ατόμων με αντίστοιχα συμπτώματα και 

απομόνωση μέχρι αποκλεισμού λοίμωξης 

 



 

 Μετάδοση με σταγονίδια  

 Διάγνωση κλινική και εργαστηριακή 

 Παραμονή στο σπίτι μέχρι την ολοκλήρωση 5ήμερης  

αντιμικροβιακής αγωγής 

 Αν δεν λάβει αγωγή, 21 ημέρες από την έναρξη του βήχα 

 Συμπτωματικά παιδιά αποκλεισμό για 5 μέρες αγωγής 

 



 Μετάδοση μέσω σταγονιδίων από άτομα με 
ενεργό νόσο και εφόσον υπάρχει στενή 
πολύωρη επαφή 

 

 Παιδιά <10 ετών συνήθως δεν είναι 
μεταδοτικά 

 

 Ανίχνευση πηγής μόλυνσης  

 

 Ενήλικας ασθενής με φυματίωση θεωρείται 
μεταδοτικός μέχρι την ολοκλήρωση των δύο 
πρώτων εβδομάδων αγωγής 

 



Ηπατίτιδα  A 
 Επιστροφή στο σχολείο μία εβδομάδα μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων 

 Αν διαπιστωθούν >1 κρούσμα τότε εμβολιασμός όλων εντός 
14 ημερών 

 

Ηπατίτιδα  B, C 

• Αίμα ή βιολογικά υγρά 

• Επιστροφή μετά την οξεία λοίμωξη 

• Παιδιά με επιθετικές συμπεριφορές που μπορεί να 
προκαλέσουν αιμορραγία 

  
 
 

 

 

 



Salmonella Typhi ή Paratyphi 
3 συνεχόμενες αρνητικές καλλιέργειες κοπράνων, τουλάχιστον 48h 
μετά την έναρξη αγωγής και όχι >2 κενώσεις από τις συνήθεις του 
παιδιού 

 

STEC 
 > 2 αρνητικές καλλιέργειες κοπράνων, τουλάχιστον 48h μετά την 
έναρξη αγωγής και όχι >2 κενώσεις από τις συνήθεις του παιδιού 

 

Shigella 
 > 1 αρνητικές καλλιέργειες κοπράνων, τουλάχιστον 48h μετά την 
έναρξη αγωγής και όχι >2 κενώσεις από τις συνήθεις του παιδιού 

Επιστροφή σε περίπτωση……. 



 Μετάδοση με επαφή με δερματική βλάβη 

 Διάγνωση  κλινική 

 Παραμονή στο σπίτι εάν οι ενεργείς βλάβες δεν 

μπορούν να καλυφθούν 

 Ανίχνευση παιδιών με αντίστοιχα συμπτώματα 

Μολυσματικό κηρίο  



 Μετάδοση με άμεση επαφή με πάσχοντα ή μολυσμένα 

αντικείμενα 

 Διάγνωση κλινική 

 Μη μεταδοτικός 24 ώρες μετά την θεραπεία 

 Ανίχνευση άλλων πασχόντων 

 Προφυλακτική θεραπεία σε όσους ήρθαν σε επαφή με 

πάσχοντα 

 



 Επαφή με άτομο, ρούχα, μολυσμένο αντικείμενο 

 Διάγνωση κλινική 

 Επιστροφή στο σχολείο μετά την πρώτη επιτυχημένη 
θεραπεία 

 Εξέταση όλων των επαφών 

 Πλύσιμο ρούχων, παιχνιδιών στο πλυντήριο 

 



Αδύνατος ο περιορισμός μετάδοσης λοιμώξεων μόνο με απομόνωση 
των πασχόντων! 

 

 Αρκετά παιδιά είναι μεταδοτικά πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων 
ορισμένων λοιμώξεων 

 Ασυμπτωματικοί φορείς  

 Παρατεταμένη  φορεία  

 Αποβολή αρκετών παθογόνων για μακρύ χρονικό διάστημα 



 > 20sec και ξέπλυμα με άφθονο τρεχούμενο νερό 

 κατά την άφιξη τους στο σταθμό  

 πριν το φαγητό και μετά την τουαλέτα 

 μετά την επαφή τους με παιδί που μπορεί να 
νοσεί  

 μετά την αλλαγή πάνας  

 μετά το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και 
πριν φύγουν από το σταθμό   

 Εάν δεν υπάρχει σαπούνι χρησιμοποιούνται τα 
απολυμαντικά μαντιλάκια 



 
Εμβολιασμός  

 

 
Εφαρμογή οδηγιών 

ατομικής υγιεινής και 
επιτήρηση  

 

Υγιεινή χεριών  
 

 



Σε  παιδιά με πάνες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ξεχωριστά παιχνίδια. 
Δεν πρέπει να επιτρέπονται παιχνίδια που 
δεν μπορούν να καθαριστούν 

 



Τρόπος μετάδοσης  

 Μετάδοση με σταγονίδια και επαφή  

 Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, Ro ~4 

 Μετάδοση και από ασυμπτωματικό ασθενή  

Χρόνος επώασης  

 2-14 ημέρες 

 Μέσος χρόνος επώασης 5.2 μέρες 

 

Ασθενής απομονώνεται και οι εκτεθιμένοι στον ιο τίθενται σε 

παρακολούθηση για 14 μέρες 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


