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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν στο πρώτο μέρος τη μεταφορά ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 
COVID-19 βρεφών, παιδιών και εφήβων με σοβαρή νόσο που χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠ). Η μεταφορά αφορά διασύνδεση ΜΕΘΠ με χώρους εντός νοσοκομείου 
(Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), παιδιατρική κλινική, χειρουργική αίθουσα, τμήμα απεικόνισης) 
και εκτός νοσοκομείου (άλλες υγειονομικές δομές). Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι σημαντικότερες 
παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη νοσηλεία βαρέως ασθενούς με COVID-19 στη ΜΕΘ, 
οργανικές ανεπάρκειες που μπορούν να αναπτυχθούν και προτεινόμενη αντιμετώπιση. Μια επιτυχής 
μεταφορά και νοσηλεία εξαρτάται σημαντικά από τις ικανότητες και δεξιότητες της ομάδας, τη χρήση 
κατάλληλου για το μέγεθος του παιδιού εξοπλισμό, την σωστή επικοινωνία μεταξύ των μελών της 
ομάδας μεταφοράς και της ομάδας ΜΕΘΠ, και τη σωστή προετοιμασία, κατανομή ρόλων και εμπειρία 
όλων των εμπλεκομένων μελών. Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό που απευθύνεται σε παιδο-
εντατικολόγους, νοσοκομειακούς παιδιάτρους, επειγοντολόγους (ΤΕΠ), αναισθησιολόγους, και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με παιδιά, με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά 
και νοσηλεία βαρέως νοσούντος παιδιού με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2.  

Οι οδηγίες αυτές δεν φιλοδοξούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις, για το λόγο αυτό τα μέλη 
της εμπλεκόμενης ομάδας φροντίδας θα πρέπει να έχουν ευελιξία στη διαχείριση του περιστατικού και 
να είναι γνώστες των τοπικών πρωτοκόλλων των υγειονομικών τους δομών. Επίσης, παρά το γεγονός ότι 
το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C) αποτελεί συχνή αιτία εισαγωγής παιδιού με 
προηγηθείσα λοίμωξη  COVID-19 στη ΜΕΘΠ,  δεν θα δοθεί ιδιαίτερη μνεία λόγω της μη μολυσματικής 
μεταδοτικής φύσης.  
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Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟΠΤΗ ‘Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 

COVID-19 ΣΕ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 

Β.1 Επικοινωνία με τη ΜΕΘΠ 

Πριν την έναρξη διαδικασιών μεταφοράς του παιδιού στη ΜΕΘΠ, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με 
την ομάδα ιατρών της ΜΕΘΠ για την κατάσταση του παιδιού και την αιτία εισαγωγής, ώστε να 
προετοιμαστεί η Μονάδα κατάλληλα για την υποδοχή. Λόγω παρούσας πανδημίας, κάθε παιδί που 
χρήζει εισαγωγής σε ΜΕΘΠ πρέπει να ελέγχεται για COVID-19 λοίμωξη. 

Κύρια σημεία που περιλαμβάνονται στην επικοινωνία με τη ΜΕΘΠ: 

• Ονόματα, ιδιότητες και καθορισμός επικοινωνίας των επικεφαλής εμπλεκομένων ιατρών ομάδων 
μεταφοράς και υποδοχής 

• Ακριβής συνοπτική περιγραφή κύριου προβλήματος ασθενή (soundbite) 
• Τι απαιτείται για τον ασθενή κατά την άφιξη του στη ΜΕΘΠ και προβλεπόμενη ώρα άφιξης 
• Τι έχει γίνει στον ασθενή μέχρι την τελευταία επικοινωνία και ποια η ανταπόκριση του στις 

παρεμβάσεις 
• Σύνοψη συμφωνηθέντος πλάνου διαχείρισης και ενημέρωση οικογένειας 

Β.2 Γενικές οδηγίες και συστάσεις 

• Οι επαγγελματίες υγείας που θα φροντίσουν (σε άμεση επαφή) το παιδί με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη 
λοίμωξη SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να φορούν μέτρα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ): 
o Ολόσωμες αδιάβροχες ρόμπες με μακριά μανίκια ή κοστούμια 
o Γάντια με μακριά μανσέτα 
o Παπούτσια που απολυμαίνονται ή κάλυμμα παπουτσιών μιας χρήσης 
o Μάσκα υψηλής προστασίας FFP2, FFP3, ή N95 (ανάλογα με κίνδυνο παραγωγής αερόλυματος) 
o Προστατευτικά γυαλιά (goggles) 
o Κάλυψη κεφαλής  (χειρουργικό σκουφάκι μιας χρήσης ή κάλυψη που να περιλαμβάνεται στο 

ολόσωμο κουστούμι) 
• Μέλη της ομάδας μεταφοράς που δεν θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με το παιδί (>1.5m), όπως πχ 

τραυματιοφορέας ή διασώστης, πρέπει να φέρουν ολόσωμη φόρμα ή ποδιά, μάσκα και γάντια, 
χωρίς να είναι απαραίτητα τα υπόλοιπα. 

• Οι ασθενείς που δεν είναι διασωληνωμένοι συνιστάται να φέρουν προστατευτική χειρουργική 
μάσκα για τον περιορισμό διασποράς αερολύματος. 

• Η ομάδα μεταφοράς θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε σύμβαμα (πχ ανακοπή, αναπνευστική επιδείνωση) καθ’ όλη τη διάρκεια μεταφοράς 
(εστιασμένος σχεδιασμός). 
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Β.3 Διαχείριση παιδιού που χρήζει μεταφοράς σε ΜΕΘΠ 

Σημαντικό στη μεταφορά ύποπτων ή επιβεβαιωμένων παιδιών με COVID-19 αποτελούν οι διαδικασίες 
δημιουργίας αερολύματος. Οποιαδήποτε παρεμβατική διαδικασία στο αναπνευστικό σύστημα ή 
αεραγωγό θεωρείται υψηλού κινδύνου για διασπορά αερολύματος και θα πρέπει να λαμβάνονται 
ιδιαίτερα μέτρα για τον περιορισμό και την ασφάλεια των μελών της ομάδας μεταφοράς.  
 

Β.3.1 Γενικά 

• Αυστηρή τήρηση των οδηγιών περί Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
• Η ομάδα μεταφοράς έχει έτοιμο γραπτό πρωτόκολλο διαδικασίας μεταφοράς και λίστα ελέγχου 

εξοπλισμού (checklist) για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμβάντων  
• Η μεταφορά σε φορητό θάλαμο αρνητικής πίεσης είναι επιθυμητή, αλλά όχι αναγκαία, εφόσον 

τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα 
• Το εμπλεκόμενο προσωπικό να περιορίζεται στο ελάχιστο σε αριθμό και να είναι το πλέον έμπειρο 

στη διαχείριση βαριά νοσούντων παιδιών 
• Η θερμοκοιτίδα μεταφοράς βρέφους πρέπει να θεωρείται ως «ανοιχτό φορείο», διότι θα υπάρξουν 

παρεμβάσεις  εντός θερμοκοιτίδας που δεν μπορούν να αποφευχθούν (πχ αναρρόφηση).  
• Γενικά συνιστάται χαμηλή ουδός (πρώιμη) ενδοτραχειακή διασωλήνωση (πχ PF ratio<200) για την 

αποφυγή επείγουσας διασωλήνωσης σε περιπτώσεις επιδείνωσης καθοδόν (crash) αλλά και μείωση 
διασποράς αερολύματος, ιδιαίτερα σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται με High-Flow Nasal Cannula 
(HFNC) ή μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (ΜΕΜΑ) - εκτίμηση κινδύνου. 

• Η διαχείριση του αεραγωγού γίνεται από τον πλέον έμπειρο ιατρό (αναισθησιολόγο, επειγοντολόγο, 
εντατικολόγο) για τη μείωση των πιθανοτήτων ανεπιτυχούς προσπάθειας ενδοτραχειακής 
διασωλήνωσης 
 

 

Β.3.2 Μεταφορά ασθενών με αυτόματη αναπνοή 

Γενικά προτιμώνται συστήματα οξυγόνωσης με τον μικρότερο κίνδυνο διασποράς αερολύματος 
(<6Lt/min δημιουργεί ελάχιστο αερόλυμα). Συστήματα οξυγόνωσης κατά τη μεταφορά: 

• Χορήγηση οξυγόνου με Hood, όπου είναι εφικτό (βρέφη) 
• Χορήγηση οξυγόνου με μάσκα (απλή, Venturi, μη επανεισπνοής) και ταυτόχρονα χρήση χειρουργικής 

μάσκας στον ασθενή, εφόσον την ανέχεται 
• Αποφυγή χρήσης νεφελοποιητών. Εξαίρεση αποτελούν απειλητικές για τον αεραγωγό καταστάσεις, 

όπως οξεία λαρυγγοτραχειίτιδα (neb Adrenalin) 
• Xρήση υψηλής ροής ρινική κάνουλα (High-Flow Nasal Cannula) δεν συνιστάται για μεταφορά 
• Χρήση ΜΕΜΑ δεν συνιστάται για μεταφορά (χαμηλή ουδός ενδοτραχειακής διασωλήνωσης). Εάν 

δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε γίνεται με αναπνευστήρα μεταφοράς, διπλό αναπνευστικό κύκλωμα 
και HEPA φίλτρα στο εισπνευστικό και εκπνευστικό σκέλος, όπως προαναφέρθηκε.  
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Β.3.3 Μεταφορά ασθενών με επεμβατικό μηχανικό αερισμό 

Στόχο αποτελεί η όσο το δυνατόν περιορισμένη διασπορά αερολύματος 

• Για τη διαδικασία ενδοτραχειακής διασωλήνωσης πριν τη μεταφορά, ή και καθοδόν σε επείγουσα 
βάση, συνιστάται: 
o πλέον έμπειρος ιατρός 
o χρήση head box (aerosol box) ή εναλλακτικά πλαστικό κάλυμμα στην περιοχή του προσώπου, 

με μάσκα που εφαρμόζει καλά (Εικόνα 1) 
o ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία (Rapid Sequence Induction, RSI) και αποφυγή αερισμού 

μάσκα-ασκό (hand-bagging). Αν είναι αναγκαίο (BMV), συστήνονται μικροί χορηγούμενοι όγκοι 
(small tidal volumes) 

o χρήση video-λαρυγγοσκοπίου, όπου αυτό είναι εφικτό 
o ενδοτραχειακοί ή τραχειακοί (τραχειοτομή) σωλήνες πάντα με αεροθάλαμο σε πλήρωση (πίεση 

ασφαλείας <20 cmH2O) και συχνό έλεγχο διαρροών. 
o σύνδεση με καπνογράφο (ETCO2) για επιβεβαίωση επιτυχούς διασωλήνωσης με την 

αναγνώριση κυματομορφής της καπνογραφίας και ανύψωση θωρακικού τοιχώματος 
• Επί αποτυχίας διασωλήνωσης και ανάγκη διασφάλισης αερισμού, εφαρμογή αντίστοιχων 

ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων (υπεργλωττιδικές συσκευές, χειρουργικός αεραγωγός)  
• Αυστηρά χρήση αναπνευστήρα, διπλό αναπνευστικό κύκλωμα και σύνδεση φίλτρων HEPA (high-

efficiency particulate air) στο εισπνευστικό και εκπνευστικό σκέλος. Αποφεύγεται κάθε αποσύνδεση 
και δια χειρός αερισμός (hand-bagging), όπου είναι δυνατό.  

• Σε περίπτωση αποσύνδεσης (πχ ανοικτή αναρρόφηση, αλλαγή ή τοποθέτηση φίλτρου), απαιτείται 
σύντομη διακοπή λειτουργίας αναπνευστήρα και κλείσιμο του ενδοτραχειακού σωλήνα με λαβίδα 
(<30sec) 

• Ισχυρή σύσταση για συστήματα αναρρόφησης κλειστού τύπου μετά τη διασωλήνωση και αποφυγή 
ανοικτής αναρρόφησης.  

• H χρήση υγραντήρων ή φίλτρων ύγρανσης κατά τη μεταφορά δεν είναι απαραίτητοι 
 
 

Εικόνα 1. Κατά τη διαδικασία 
ενδοτραχειακής 

διασωλήνωσης συνιστάται, για 
την μείωση της πιθανότητας 
παραγωγής αερολύματος Α. 
χρήση head box (aerosol box) 
(κίτρινο βέλος) Β. εναλλακτικά 
πλαστικό κάλυμμα στην 
περιοχή του προσώπου 
(κόκκινο βέλος) με μάσκα που 
εφαρμόζει καλά. 

Α Β 
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Β.3.4 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στη μεταφορά 

ΚΑΡΠΑ μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, για το λόγο αυτό η ομάδα πρέπει να είναι 
έτοιμη και κατάλληλα εκπαιδευμένη και προετοιμασμένη. Γενικά συνιστάται: 
• Πλήρη ΜΑΠ για τα εμπλεκόμενα μέλη πριν την έναρξη ΚΑΡΠΑ. Προέχει η ασφάλεια του διασώστη.  
• Μηχανικά αεριζόμενος ασθενής: δεν αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα (FiO2=100%), και γίνεται 

έναρξη θωρακικών συμπιέσεων (100-120/min) και εφαρμογή ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων 
ανάνηψης (APLS, ERC, ILCOR). Εάν αιτία ανακοπής είναι απόφραξη αεραγωγού, ακολουθούνται 
οδηγίες Β.3.3 για επείγουσα επαναδιασωλήνωση 

• Μη διασωληνωμένος ασθενής: οι διαδικασίες εξασφάλισης -διαχείρισης αεραγωγού και έναρξης 
αερισμού γίνονται όπως προαναφέρθηκαν (Β.3.3). Οι θωρακικές συμπιέσεις (100-120/min) ξεκινούν 
άμεσα με τη διαπίστωση ανακοπής.  

• Άμεση σύνδεση (αυτόματου) εξωτερικού απινιδωτή, εφόσον είναι διαθέσιμος και αναλόγως επί 
απινιδώσιμου ή μη ρυθμού εφαρμόζεται ο ανάλογος αλγόριθμος 
 

Β.3.5 Λοιπά θέματα  

• Η εκάστοτε υγειονομική υπηρεσία ή δομή (κλινική, νοσοκομείο, ΕΚΑΒ, αεροδιακομιδή) έχει 
αναπτύξει τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για την μεταφορά και υποδοχή ύποπτων ή 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, οι οποίες δεν πρέπει να παραβλέπονται (ιδιαιτερότητες 
υγειονομικών δομών, τοπικά πρωτόκολλα). 

• Πριν την αναχώρηση της ομάδας μεταφοράς, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη, σηματοδοτημένη 
με διακριτικά σήματα και ασφαλής διαδρομή από το σημείο αναχώρησης (ΤΕΠ, παιδιατρική κλινική, 
τμήμα απεικόνισης, άλλη υγειονομική δομή, κλπ) έως και την είσοδο του παιδιού στο χώρο της 
ΜΕΘΠ.  

• Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, ο εξοπλισμός πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιήθηκε 
(τόπο αναχώρησης, μέσο μεταφοράς) απολυμαίνεται άμεσα είτε, αν πρόκειται για φορητό 
εξοπλισμό, τοποθετείται σε ειδικές πλαστικές σακούλες και απολυμαίνεται ή αποστειρώνεται 
ανάλογα. 

• Η ομάδα μεταφοράς θα πρέπει, σε ενδεδειγμένο χώρο που θα υποδειχθεί από το προσωπικό της 
ΜΕΘΠ, να αφαιρεί τα ΜΑΠ (doffing) πριν αποχωρήσει. Εναλλακτικά, θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο 
αποχώρησης της ομάδας ανάλογα με τη δομή (τοπικά πρωτόκολλα) 

• Η παράδοση (handover) του ασθενή στην ομάδα της ΜΕΘΠ γίνεται προφορικά, και όλα τα ιατρικά 
και νοσηλευτικά αρχεία συνιστάται να δίδονται σε ηλεκτρονική μορφή (paperless) εφόσον είναι 
δυνατό. 

• Η συνοδεία γονέων ή νόμιμων φροντιστών των παιδιών αποτελεί επιτόπου απόφαση της ομάδας 
μεταφοράς αξιολογώντας τον κίνδυνο διασποράς (γονείς θεωρούνται δυνητικά θετικοί για SARS-
CoV-2) και το όφελος (παιδί αγχωμένο, φοβισμένο, διεγερτικό, ή αναμένεται μεταφορά σε μεγάλη 
απόσταση). Γενικά, όπου είναι εφικτό, η συνοδεία γονέων πρέπει να αποφεύγεται για προστασία 
των μελών της υγειονομικής ομάδας. 
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Γ. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟΠΤΗ ‘Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
ΣΕ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 

Γ.1 Κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘΠ 

Στη ΜΕΘΠ θα νοσηλευτούν παιδιατρικοί ασθενείς, οι οποίοι:  

• χρειάζονται ειδικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις (μηχανικό αερισμό, εξωνεφρική κάθαρση, ECMO)  
• πάσχουν από σύνθετες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις (πχ σήψη, καταπληξία) 
• χρήζουν εντατικού monitoring λόγω αυξημένου κίνδυνου επιδείνωσης 
• πάσχουν από σύμπλοκα συνοδά νοσήματα (ομάδες υψηλού κινδύνου)  
 

Γ.2 Συνθήκες νοσηλείας – Γενικά μέτρα 

• Κατά προτίμηση νοσηλεία ασθενούς σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
περίπτωση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης που έχει προβλεφθεί. 

• Αυστηρή τήρηση των ΜΑΠ από όλους τους εμπλεκόμενους στη φροντίδα του παιδιού  
• Η ενασχόληση με τον ασθενή, οι διαδικασίες και οι παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες και 

περιορισμένες στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (bundle care, limited procedures, limited personnel) 
• Απεικονιστικές εξετάσεις εντός (απλές ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα) ή εκτός ΜΕΘ (CT, MRI) 

περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Το ίδιο ισχύει και για τον εργαστηριακό έλεγχο. 
• Συνιστάται χρήση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης 

(Critis, Panaceia, Evorad κλπ). 
 

Γ.3 Υποστήριξη συστημάτων στη ΜΕΘΠ 

Γ.3.1 Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

• Οι ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας ή ανεπάρκειας ακολουθούν τον 
αλγόριθμο αντιμετώπισης  που φαίνεται στην Εικόνα 2. 

• Στη διαδικασία ενδοτραχειακής διασωλήνωσης ακολουθούνται οι βασικές αρχές που αναφέρθηκαν 
στην παράγραφο Β.3.3. Επισημαίνoνται: το προσωπικό που θα διαχειριστεί τον αεραγωγό να είναι 
το πλέον έμπειρο και ελάχιστο σε αριθμό, χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου, αποφυγή αερισμού με 
ασκό, τραχειοσωλήνας με αεροθάλαμο, καπνογραφία, φίλτρα HEPA σε εισπνευστικό και 
εκπνευστικό σκέλος κυκλώματος αναπνευστήρα, κλειστές αναρροφήσεις. 

• Οι αρχικές ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα, οι κλιμακούμενες θεραπείες σε ανθεκτική υποξαιμία, και 
τα υποστηρικτικά μέτρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και την Εικόνα 3. 

• Λοιπή διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα 
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 Εικόνα 2: Αλγόριθμος αντιμετώπισης υποξυγοναιμίας ασθενών με COVID-19 σε ΜΕΘ Παίδων 
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Πίνακας 1: Συστάσεις για παιδιατρικούς ασθενείς με COVID-19 σε μηχανικό αερισμό (ESPNIC 2021) 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΡΧΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Vt - expiratory 5-7 ml/kg (Ιδανικό ΒΣ), χαμηλότεροι στόχοι Vt σε χαμηλή ενδοτικότητα 

πνευμόνων (¯Lung Compliance) 

PEEP και FiO2 • Αρχική PEEP ± 8-10 cmH20 –περαιτέρω αύξηση σύμφωνα με τα ισχύοντα 

(PEEP/FiO2 grid) 

• Τιτλοποίηση PEEP/FiO2 με στόχο διατήρηση SpO2 92-96% για μέτριας 

βαρύτητας ή 88-92% για σοβαρό Παιδιατρικό ARDS 

ΣΤΟΧΟΙ και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ 
Driving Pressure £ 15 cmH20 

Pplat < 28-32 cmH20 

pH < 7.20 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Παράλυση Έναρξη μυοχάλασης για 24-48 ώρες, εφόσον 

PaO2/FiO2 <150; Oxygenation Index (OI)³16; Oxygenation Saturation Index 

(OSI)³10 

και/ή  

• αν υπάρχει αυτόματη αναπνοή με υψηλές διαπνευμονικές πιέσεις 

(οισοφάγειος καθετήρας) 

• μη συνεργασία με τον αναπνευστήρα  

• πρηνής θέση  

• υψηλή Pplat (>28-32 cmH20) 

Πρηνής θέση εάν PaO2/FiO2 <150 ή Oxygenation Index (OI)³16 ή Oxygenation Saturation 

Index (OSI)³10, ιδίως εάν συνυπάρχει χαμηλή ενδοτικότητα πνευμόνων 

ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

PEEP/στράτευση κυψελίδων • Τιτλοποίηση PEEP, με στόχο ικανοποιητική οξυγόνωση και αιμοδυναμική 

σταθερότητα 

• Ενδεχομένως πολύ υψηλές τιμές PEEP σε εξαιρετικά χαμηλή 

ενδοτικότητα πνευμόνων 

iNO • Εφαρμογή σε βεβαιωμένη πνευμονική υπέρταση και/ή ΔΕ καρδιακή 

δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια 

• Σε υψηλή υποψία υποξαιμικής πνευμονικής αγγειοσύσπασης (πχ 

επιμένουσα υποξυγοναιμία παρά την θεραπεία) 

• Υψηλή υποψία πνευμονικής εμβολής επί οξείας έναρξης σοβαρής 

υποξαιμίας (D-dimers, υπέρηχος και CT πνευμόνων). 

High Frequency Ventilation • Σε ασθενείς με εξαιρετικά χαμηλή ενδοτικότητα (πίεση αεραγωγών (Paw) 

³ 30 cmH20 για να διατηρεί ικανοποιητικό αερισμό (pH>7.20) και/ή 

οξυγόνωση παρά την επαρκή ρύθμιση PEEP 

• Κλιμακούμενη τιτλοποίηση ρυθμίσεων HFOV της μέσης πίεσης 

αεραγωγών (mean Paw) σύμφωνα με την ανταπόκριση της οξυγόνωσης 

Eξωσωματική οξυγόνωση της 
κυκλοφορίας (ECMO) 

Σε ανθεκτική υποξαιμία που δεν ανταποκρίνεται σε καμία θεραπεία 

Μετάφραση	Σταυρούλα	Ηλία.	Πηγή	Rimensberger	PC	et	al.	PCCM	2021;22(1):56-67	DOI:	10.1097/PCC.0000000000002599 	
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση κλιμακούμενης αντιμετώπισης αναπνευστικής ανεπάρκειας παιδιών με σοβαρή λοίμωξη COVID-
19. Μετάφραση Θεόδωρος Τσικρίκας, Μαρίζα Οικονομάκου. Πηγή https://espnic-online.org/News/Latest-News/Practice-

recommendations-for-managing-children-with-proven-or-suspected-COVID-19  
 

 

Εάν δεν είναι διαθέσιμο à Μη επεμβατικός 

μηχανικός αερισμός (σκάφανδρο)  

 

 

1ης γραμμής: HFNC  

<1έτους:  ροή Ο2 1-2lt/min/kg , FiO2 1.0 

Μεγαλύτερα παιδιά: ροή Ο2 60 lt/min, FiO2 1.0 

Διασωλήνωση (ΕΤΣ cuffed) 

Αρχικές ρυθμίσεις: 

• VT=5-7ml/Kg 

• PEEP 10cmH2O 

• FiO2  και PEEP τιτλοποίηση à SatO2 92-96%  

Στόχοι: 

• SpO2 92-97% , 

• Pplat  < 28-32 cm H2O & Pplat-PEEP≤15cmH2O 

• pH >7,2 

Μυοχάλαση τις πρώτες 48hr ή όταν Pplat>32cmH2O 

Πρηνής θέση 

Τιτλοποίηση PEEP βάσει οξυγόνωσης και 

αιμοδυναμικής αστάθειας 

 

HFOV 

ECMO 

Μη βελτίωση σε 1,5-2hr Γενικά μέτρα 

-Χειρισμός αεραγωγού από τον 

πιο έμπειρο 

-Χρήση φίλτρων σε 

επαναδιατεινόμενο ασκό- 

τεχνική δύο ατόμων για 

αερισμό 

-Πάντα ΕΤΣ cuffed 

-Φίλτρο στο εκπνευστικό 

σκέλος 

-Κλειστές αναρροφήσεις, όταν 

απαραίτητες 

-Περιορισμός υγρών 

-Ελαχιστοποίηση 

αποσυνδέσεων- <κλείσιμο> ΕΤΣ 

-Ύγρανση με φίλτρα (HMEFs)  

-Αποφυγή συνεδριών 

φυσιοθεραπείας 

-Αποφυγή συσκευών 

προαγωγής βήχα 
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Γ.3.2 Κυκλοφορική Ανεπάρκεια 

Η αρχική προσέγγιση και αντιμετώπιση των παιδιών με Covid-19 λοίμωξη που εμφανίζουν σημεία 
σήψης, σηπτικής καταπληξίας (αίτιο SARS-CoV-2) ή καρδιογενούς (MIS-C) καταπληξίας αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τα έως τώρα υπάρχοντα πρωτόκολλα ανάνηψης.  

• Συστήνεται συνεχής HKΓραφική παρακολούθηση, υπερηχογράφημα, καρδιακοί δείκτες troponin, CK 
and CK MB και καρδιολογική εκτίμηση. 

• Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, όγκο παλμού και 
τριχοειδική επαναπλήρωση. Εάν διαπιστωθεί καταπληξία (shock) τότε ακολουθούνται τα βήματα 
που φαίνονται στην Εικόνα 4. 

• Σε αιμοδυναμική αστάθεια χορηγούνται υγρά 10 ml/kg (Ιδανικό Βάρος Σώματος) bolus (εντός 10-15 
λεπτών) και επαναλαμβάνονται ανά 10ml/kg έως max 40–60 ml/kg την πρώτη ώρα της ανάνηψης. 
Τα υγρά τιτλοποιούνται με στόχο την αποκατάσταση των σφύξεων, συστολικής ΑΠ, χρόνου 
τριχοειδικής επαναπλήρωσης, επιπέδου συνείδησης (αν δεν είναι σε καταστολή), διούρησης και 
ισοζυγίου υγρών. 

• Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες (ERC 2021, ILCOR 2021, APLS 7th Ed) συστήνονται ως πρώτη 
επιλογή ισορροπημένα κρυσταλλοειδή υγρά (buffered), όπως PlasmaLyte και Ringers Lactate και 
εναλλακτικά (δεύτερη επιλογή) φυσιολογικός ορός (Normal Saline 0.9%).  

• Παρακολούθηση κλινικής ανταπόκρισης, επιπέδων γαλακτικού οξέος, καρδιακής παροχής 
(επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring) και καρδιακής λειτουργία (echo) όπου είναι διαθέσιμα. 

• Σε εμμένουσα υπόταση παρά την χορήγηση υγρών, έναρξη αγγειοδραστικών παραγόντων, με πρώτη 
επιλογή τη Νορεπινεφρίνη και εναλλακτικά Επινεφρίνη (τιτλοποίηση δόσεων). 

• Σε περίπτωση καρδιακής δυσλειτουργίας (συχνή) προσθήκη Δοβουταμίνης (max 10mcg/kg/min). 

• Σε περίπτωση ανθεκτικής καταπληξίας συστήνεται χρήση Βαζοπρεσσίνης και ενδεχομένως 
γλυκοκορτικοειδών (Υδροκορτιζόνη 50mg/m2 φόρτιση ακολούθως στάγδην έγχυση 0.18mg/kg/h) για 
όσες ημέρες διαρκεί η αιμοδυναμική αστάθεια. 

• Σε περίπτωση καρδιογενούς shock στα πλαίσια MIS-C, συστήνεται έγκαιρη εκτίμηση από παιδο-
καρδιολόγο για την περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενή 

• Επί ανθεκτικής καταπληξίας και αποκλεισμού άλλων αιτιών συνιστάται εξωσωματική υποστήριξη της 

ζωής (Extra Corporeal Life Support, ECLS). 

• Σε ασθενείς  με υπερφόρτωση υγρών ή νεφρική ανεπάρκεια που δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση 
διουρητικών προτείνονται θεραπείες συνεχούς υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (CVVH). 
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Εικόνα 4. Αλγόριθμος εκτίμησης και αναζωογόνησης παιδιών με σήψη/σηπτικό shock. Α. Αρχική 
ανάνηψη Β. Συνεχιζόμενη αναζωγόνηση.  
Μετάφραση Σταυρούλα Ηλία. Πηγή https://www.sccm.org/ SurvivingSepsisCampaign/ Guidelines/ 
Pediatric-Patients 
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Γ.3.3 Λοιπά  

Γ.3.3.1 Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) 

Η ασφάλεια του διασώστη αποτελεί προτεραιότητα πριν την έναρξη ΚΑΡΠΑ και πάντα τήρηση των ΜΑΠ. 
Για διασωληνωμένους ασθενείς ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο Β.3.4 (ΙLCOR, ERC, 
APLS). Επιπλέον: 
• Αποφεύγεται ο αερισμός με hand-bagging, αερισμός συνεχίζεται μόνο μέσω αναπνευστήρα. 
• Καρδιακές συμπιέσεις 100-120/min 
• Αύξηση του FiO2 σε 1.0. 
• Επιλογή μοντέλου ελεγχόμενου όγκου (volume controlled) ως μέθοδο αερισμού  
• Ρύθμιση των αναπνοών στις κατώτερες για την ηλικία του ασθενή. Συγκεκριμένα: βρέφος 25/min, 

παιδί 1-8 ετών 20/min, παιδί 8-12 ετών 15/min παιδί>12 ετών 10-12/min.   
• Ρύθμιση PEEP βάσει φλεβικής επιστροφής και έκπτυξης πνευμόνων, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το 

κατάλληλο επίπεδο PEEP στην αναζωογόνηση 
• Απενεργοποίηση του trigger με στόχο να αποφευχθεί το auto-triggering κατά τις θωρακικές 

συμπιέσεις αποτρέποντας τον υπεραερισμό.  
• Επί επιστροφής της αυτόματης κυκλοφορίας συστήνεται η επιστροφή των ρυθμίσεων του 

αναπνευστήρα στις πρότερες και αντίστοιχη προσαρμογή εφόσον χρειάζεται.  
• Ασθενείς ήδη σε πρηνή θέση: έναρξη ΚΑΡΠΑ ακόμα και σε αυτή τη θέση και τοποθέτησή τους ύπτια 

το ταχύτερο δυνατό. 
 

Γ.3.3.1 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

Συνιστάται να ακολουθούνται τα ισχύοντα πρωτόκολλα της κάθε ΜΕΘ 

• Ασθενείς σε καταστολή (διασωληνωμένοι): χορήγηση κατασταλτικών, οπιοειδών ± μυοχάλασης, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα και τον Πίνακα 1. 

• Ασθενείς μη διασωληνωμένοι: συχνή εκτίμηση του επιπέδου συνείδησης, κορών και αντίδρασης στο 
φως, στάση σώματος 

• Τακτικός έλεγχος για Delirium με αξιόπιστα εργαλεία, προτιμάται το CAPD tool 
 
Γ.3.3.2 Διατροφή 
• Χορήγηση PPI: δεν συνιστάται ως ρουτίνα 
• Πρώιμη έναρξη εντερικής σίτισης εντός 24 ωρών από την εισαγωγή, εφόσον δεν υπάρχουν απόλυτες 

αντενδείξεις, και σταδιακή αύξηση μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρωτόκολλα της ΜΕΘΠ 

• Σε διασωληνωμένους ασθενείς συστήνεται έμμεση θερμιδομετρία όπου είναι εφικτό 
• Mη έναρξης εντερικής σίτισης άνω των 7 ημερών συνιστά έναρξη παρεντερικής διατροφής. 
• Όχι έλεγχος γαστρικού υπολείμματος ως διαδικασία ρουτίνας 
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Γ.3.3.3 Αντιμετώπιση λοίμωξης από SARS-CoV-2  - Λοιπές Λοιμώξεις 

Δεν υπάρχουν συστάσεις με ισχυρή τεκμηρίωση. Ειδικές θεραπείες καθώς και διάρκεια θα πρέπει να 
δίδονται κατόπιν συνεννόησης με παιδο-λοιμωξιολόγο και κατά περίπτωση. Οι θεράποντες θα πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά, καθώς προκύπτουν συνεχώς νεότερα δεδομένα. 

Remdesivir  
• Σε ασθενείς ΜΕΘ (σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή νόσο) (BIII) 
• <40 kg: iv 5 mg/kg δόση φόρτισης την ημέρα 1 και ακολούθως iv 2,5 mg/kg/24ωρο για 4 ημέρες  
• ³40 kg: iv 200 mg δόση φόρτισης την ημέρα 1 και ακολούθως iv 100 mg/24ωρο για 4 ημέρες 

 
Δεξαμεθαζόνη 
• Σε ασθενείς ΜΕΘ (σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή νόσο)  (BIII) 
• 0,15 mg/kg iv μία φορά ημερησίως (max 6 mg) για 7-10 ημέρες 
• Εάν δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να αντικατασταθεί από  

o Πρεδνιζολόνη: 1mg/kg μία φορά ημερησίως (δόση max 40 mg) 
o Μεθυλπρεδνιζολόνη: 0,8 mg/kg iv μία φορά ημερησίως (δόση max 32 mg) 
o Υδροκορτιζόνη: νεογνά: 0,5 mg/kg iv ανά 12ωρο για 7 ημέρες και ακολούθως 0,5 mg/kg μία 

φορά ημερησίως για 3 ημέρες. Βρέφη και παιδιά: 1,3 mg/kg iv ανά 8ωρο (δόση max 50mg, 
ημερήσια δόση max 150 mg) 

 

Ανοσοθεραπεία δίδεται κατόπιν συνεννόησης με παιδο-λοιμωξιολόγο  
 

Tocilizumab (Mονοκλωνικό αντίσωμα έναντι IL-6) 
• Σε σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή νόσο που ήδη λαμβάνει remdesivir και dexamethasone 
• <30 kg: 12mg/kg iv χορήγηση σε 60 λεπτά 
• ≥30 kg: 8mg/kg iv χορήγηση σε 60 λεπτά (max 800 mg) 
• Η δόση μπορεί να επαναληφθεί μία φορά ≥8 ώρες από την αρχική χορήγηση επί μη βελτίωσης ή 

επιδείνωσης. 
εναλλακτικά 

Baricitinib (εκλεκτικός αναστολέας της JAK1 και JAK2)  
• Σε σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή νόσο που ήδη λαμβάνει remdesivir 
• Παιδιά ≥9 ετών και σύμφωνα με την eGFR 
• eGFR ≥60 mL/min/1.73 m2: 4 mg PO once daily • eGFR 30 to <60 mL/min/1.73 m2: 2 mg PO once 

daily • eGFR 15 to <30 mL/min/1.73 m2: 1 mg PO once daily • eGFR <15 mL/min/1.73 m2: δεν 
συνιστάται. 

 
Επιπλέον 
• Συστάσεις για λήψη επαναληπτικού PCR, άρση ειδικών μέτρων εφόσον ο ασθενής δεν μεταδίδει, 

και γενικότερα θέματα θα πρέπει να γίνονται σε συννενόηση με παιδο-λοινωξιολόγο 
• Οι ασθενείς με COVID-19, ιδιαίτερα αυτοί που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες, 

ενδεχομένως να πάσχουν από επι- ή συν-λοιμώξεις ή να εμφανίσουν νοσοκομειακή λοίμωξη. Λήψη 
καλλιεργειών επιτήρησης και για πιθανή μικροβιακή λοίμωξη εφόσον υπάρχει ένδειξη. Mέτρα 
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πρόληψης και περιορισμού λοιμώξεων και παρακολούθηση αντιβιοτικών σύμφωνα με τα ισχύοντα 
(infection prevention and control bundles, antibiotic stewardship) 

 
 
Γ.3.3.4 Αιματολογικό 
• Εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ΟΒΙ, WCC και τύπο, CRP, PCT, PT, INR, aPTT, D-Dimers 
• Μεταγγίσεις παραγώγων αίματος γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
• Αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη Χαμηλού Μοριακού Βάρους για φλεβική θρόμβωση ως: 

o Προφύλαξη: σε παιδιά με παράγοντες κινδύνου για θρομβοεμβολικά επεισόδια, >12 ετών, 
αυξημένα επίπεδα D-dimer (≥5 φορές της ανώτερη φυσιολογικής τιμής) επί απουσίας 
αντενδείξεων  

o Θεραπεία: θρομβοεμβολικό επεισόδιο, πνευμονική εμβολή, D-Dimer>2000ng/ml  
 
 

Γ.4 Έξοδος από τη ΜΕΘΠ 

• Συνιστάται έλεγχος με PCR για COVID-19 του παιδιού προ της εξόδου από τη ΜΕΘΠ 
• Συνεννόηση με παιδο-λοιμωξιολόγο και ιατρική ομάδα της Παιδιατρικής κλινικής που θα το 

αναλάβει για τις διαδικασίες και συνθήκες για περαιτέρω νοσηλεία. 
• Συνιστώνται να ακολουθούνται τα ισχύοντα τοπικά πρωτόκολλα που προβλέπουν το χώρο και τον 

τρόπο νοσηλείας του παιδιού με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από SARS-CoV-2 που εξέρχεται της ΜΕΘΠ 
• Σε περίπτωση θανάτου ακολουθούνται τα ισχύοντα πρωτόκολλα που προβλέπουν τη διαχείριση του 

νεκρού παιδιού θετικού για SARS-CoV-2. 

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εργονομία του προσωπικού στη διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών COVID-19 αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο στην αποτελεσματική μεταφορά και νοσηλεία παρέχοντας την μέγιστη φροντίδα (best 
care) στον ασθενή και ταυτόχρονα διασφαλίζει την προστασία της υγειονομικής ομάδας.  

Συστήνεται να γίνονται προγραμματισμένα και τακτικά  

• εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ένδυση-αφαίρεση)  
• ασκήσεις προσομοιώσεων μεταφοράς και νοσηλείας παιδιατρικών περιστατικών COVID-19  
• συναντήσεις απολογισμού (debriefing) για την βελτίωση απόδοσης της ομάδας. 
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