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COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
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Εισαγωγή : H λοίμωξη από τον ιό SARS-COV-2 στα παιδιά εκδηλώνεται με

συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, όπως πυρετό, καταρροή, βήχα,

φαρυγγαλγία. Συμπτώματα επίσης από το γαστρεντερικό έχουν αναφερθεί.

Φαίνεται λοιπόν ότι η νόσος διαδράμει με ήπια συμπτωματολογία στην

παιδική ηλικία και ότι οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά ασυνήθεις, με εξαίρεση

παιδιά με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Παρόλο βέβαια που τα παιδιά δεν

νοσούν συχνά, συμβάλλουν στην διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Σκοπός : Παρουσίαση επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου

COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 28 ημερών εως 16 ετών κατά την περίοδο

έξαρσης της νόσου στην χώρα μας.

Υλικό – Μέθοδος : Καταγράφηκαν οι ασθενείς για τους οποίους ελήφθη

στοματοφαρυγγικό επίχρισμα για την νόσο COVID-19 (έλεγχος με PCR)

στην κλινική μας από τον Μάρτιο εως και τον Ιούνιο 2020, περίοδος

επιδημιολογικής έξαρσης της νόσου στην χώρα μας.

Αποτελέσματα : Ύποπτοι για την νόσο COVID-19 θεωρήθηκαν 54 ασθενείς

από τους οποίους ελήφθη στοματοφαρυγγικό επίχρισμα για την νόσο. Το

60%των ασθενών αφορούσε παιδιά ηλικίας από 28 ημερών έως 2 ετών.

Από 2 έως 10 ετών ήταν το 32% των ασθενών και το υπόλοιπο 8%

περιελάμβανε παιδιά άνω των 10 ετών. Τα 23 από τα 54 περιστατικά

(42,5%) αφορούσαν ασθενείς Ρομά, 3 ασθενείς διέμεναν σε δομή

προσφύγων (5,5%) και το υπόλοιπο 52% περιελάμβανε ασθενείς ελληνικής

καταγωγής κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 1 περιστατικό αφορούσε σε

παιδί με υποκείμενο νόσημα (τρισωμία 21 και συγγενή καρδιοπάθεια) και ο

έλεγχος απέβη αρνητικός. Από τα δείγματα που εξετάσθηκαν μόνο 1

προέκυψε θετικό σε βρέφος ηλικίας 32 ημερών με εικόνα εμπύρετης

λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού και επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα στην

οικογένεια.

Συμπεράσματα: Ιδιαίτερα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να

λαμβάνονται σε κλειστές κοινωνικές ομάδες όπου υπάρχει η πιθανότητα για

μεγάλη διασπορά της νόσου.
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