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Επιδημιολογική τριάδα & μετάδοση ιών

Ξενιστής

ΠεριβάλλονΠαράγων
Ιός (SARS CoV2)

Βιολογικά χαρακτηρισιτκά
Μολυσματικότητα (infectivity)

ΙΟΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ
(COVID-19)

Η εμφάνιση και η μετάδοση της λοίμωξης
=αποτέλεσμα της αλληλεπίδραση 3 κύριων παραγόντων/συνιστώσες

Γενετικό υπόβαθρο
Άμυνα-ανοσιακό σύστημα

Κλίμα
Υγιεινή
Πρόσβαση σε παροχές υγείας



Τρόποι μετάδοση ιών μεταξύ ανθρώπων

Κάθετη μετάδοση (μητέρα στο έμβρυο, νεογνό, βρέφος)
HIV
HBV, HCV
VZV, CMV
Ιός της ερυθράς

HIVHIV
HBV
HSV

Οριζόντια μετάδοση

Άμεση

Έμμεση

Άμεση φυσική επαφή

Άμεση μετάδοση με άψυχο 
υπόδοχο (fomite) π.χ επιφάνεια , 
παιχνίδια

RSV, Ρινοϊοί

Αναπνευστικοί ιοί, HPV, HSV, VZV

Άμεση μετάδοση με σταγονίδια 
(νόθος αερογενής)

Γρίπη, περισσότεροι ιοί του 
αναπνευστικού συστήματος

Αερογενής μετάδοση Ανεμευλογιά, Ιλαρά, Γρίπη;

Με αγωγούς (vehicles) HBV (αίμα), Norovirus (τρόφιμα)



Υπάρχει μόνο 1 τρόπος μετάδοσης για κάθε ιό;

Παράδειγμα: Γρίπη, SARS CoV2

Carlson, A, Cur Op Inf Dis, 2010, Roy CJ, NEJM 2004, The Lancet 2020 

Άμεση φυσική επαφή

Άμεση μετάδοση με άψυχα 
υπόδοχα (fomite) π.χ επιφάνειες, 
παιχνίδια

Άμεση μετάδοση με σταγονίδια 
(νόθος αερογενής)

Αερογενής μετάδοση

√
√

√

√

Διάκριση σε
• Υποχρεωτική
• Προτιμητέα (υπάρχουν και άλλοι οδοί κυρίως δευτερευόντως)
• Ευκαιριακή (χρησιμοποιούνται κυρίως άλλοι οδοί μετάδοσης = αμφισβήτηση)



Υπάρχει μόνο 1 τρόπος μετάδοσης για κάθε ιό;

Παράδειγμα: Γρίπη, SARS CoV2

Carlson, A, Cur Op Inf Dis, 2010, Roy CJ, NEJM 2004, The Lancet 2020 

Άμεση φυσική επαφή

Άμεση μετάδοση με άψυχα 
υπόδοχα (fomite) π.χ επιφάνειες, 
παιχνίδια

Άμεση μετάδοση με σταγονίδια 
(νόθος αερογενής)

Αερογενής μετάδοση

√
√

√

√

ΠΗΓΗ Σωματίδια Εναπόθεση 
στο βλεννογόνο

Διάκριση σε
• Υποχρεωτική
• Προτιμητέα (υπάρχουν και άλλοι οδοί κυρίως δευτερευόντως)
• Ευκαιριακή (χρησιμοποιούνται κυρίως άλλοι οδοί μετάδοσης = αμφισβήτηση)



Μετάδοση του ιού SARS CoV-2

Πηγή διαφάνειας: ID Week



Πηγή διαφάνειας  ID WEEK





Μετάδοση	ιών	στο	πληθυσμό

Ρυθμός βασικής αναπαραγωγής 
(Basic reproductive rate, R0)
• Ο μέσος αριθμός ατόμων που μολύνεται 

άμεσα από ένα κρούσμα μεταδοτικού 
νοσήματος κατά την διάρκεια ολόκληρης 
της μολυσματικής περιόδου, όταν 
εισέλθει σε πληθυσμό που είναι πλήρως 
επίνοσος

Δυναμική της μετάδοσης

Ιλαρά

Γρίπη

SARS CoV 2

Θα έχουν την 
ίδια διασπορά 
στον 
πληθυσμό;

Ιός R0

Ιλαρά 12-18

Πόλιο 5-7

Γρίπη 1-3

Ερυθρά 6-7

Παρωτίτιδα 3-4

Ηπατίτιδα Α 3-4

HIV 2-5

SARS Cov 2 (3-4 Belgium, Italy…)
(5-6 USA/Spain)



Ρυθμός	βασικής	αναπαραγωγής	
Ερώτημα: Τι μας χρειάζεται:
Εξαρτάται από 3 κύριους συντελεστές

Συντελεστής 
μετάδοσηςRo  = Χ ΧΠοσοστό 

επίνοσων
Διάρκεια της 

νόσου

ΠΡΟΛΗΨΗ

Μείωση 
επαφών Ανοσοποίηση Θεραπεία
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Πρόληψη	της	μετάδοσης



Πρωτογενή	πρόληψη	και	εμβόλια

Ανοσία
σε 2/3

R=1



Μείωση	των	επαφών

• Καραντίνα…

Σύγχρονη ιατρική: 
• Βασικές προφυλάξεις
• Ειδικές προφυλάξεις

1377
in the Italian seaport of Ragusa, travelers were 
detained in an isolated area for 30 days 
(trentini giorni) after arrival to see whether 
infection developed. This period was found to 
be insufficient, and the period of detention was 
lengthened to 40 days (quarante giorni). 



Χρόνος	επώασης	και	καραντίνα
Μέσος χρόνος επώασης SARS CoV 2
• Μέση τιμή: 5,8 ημέρες (95% CI 5,0-6,7)
• Διάμεσος: 5,1 ημέρες (95% CI 4,5-5,8)

• 95ο εκατοστημόριο: 11,7 ημέρες (95% CI 9,7-14,2)

• Συμπτώματα: εντός 11,5 ημερών στο 97,5% των περιπτώσεων

Μέγιστη τιμή του χρόνου επώασης = Διάρκεια της καραντίνας-απομόνωσης
Για τα άτομα με ιστορικό στενής έκθεσης
*Εξαίρεση των υγειονομικών που είναι 7 ημέρες, τεστ και επαναφορά εργασία με μέτρα
** (101/10 000 περιστατικά θα εμφανίσουν συμπτώματα μετά από 14 ημέρες)



Βασικές	προφυλάξεις

Βασικές 
προφυλάξεις

Υγιεινή 
των χεριών Ατομικός 

προστα-
τευτικός 

εξοπλισμός

Υγιεινή του 
αναπνευστικού 

Καθαριότητα και 
υγιεινή 

περιβάλλοντος 
χώρου

Σωστή 
διαχείριση 
απορριμ-

μάτων





Ιεράρχηση μέτρων- Ολιστική προσέγγιση

Πηγή
ID Week
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Αντι επιλόγου

Σας ευχαριστώ πολύ
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Μετάδοση	στην	
κοινότητα…	
Κινητικότητα
πληθυσμού
ΗΠΑ,	Ιούλιος	2020





Ενδονοσοκομειακή μετάδοση	SARS	CoV2
• Κίνα: 179 πρώτα περιστατικά, 44% η μετάδοση ήταν νοσοκομειακή
• Ν. Αφρική: 1 περιστατικό, χωρίς υποψία COVID19à 6 μείζονες συρροές σε 5 

τμήματα και σε 1 μονάδα νεφρού και 1 κέντρο αποκατάστασης. Λοίμωξη σε 80 
άτομα προσωπικού και 39 ασθενείς, 15 εκ των οποίων κατέληξαν 

• ΗΠΑ: 75000 προσωπικό καθιέρωσε την καθολική χρήση μάσκας και μείωση 
γραμμικά το ποσοστό θετικοποίησης των επαγγελματιών υγείας από 15% σε 11% 
μέσα σε 3 εβδομάδες.

• Δεδομένα: Καθολογική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους ασθενείς 
μείωσε κατά πολύ τη μετάδοση ακόμη και σε περίπτωση υψηλής μετάδοσης του 
ιού στην κοινότητα.

• Καθολική χρήση μάσκας στο νοσοκομείο .. Και ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
• Μεγάλο πρόβλημα: coffee rooms, eating, patients were not masked during routine care

• Ερώτημα για προστασία οφθαλμών, άλλα συχνός έλεγχος πρσωπικού και symptom 
based approach







Επαγγελματίες	Υγείας	και	Μάσκα
Χρήση μάσκας
• Ο Επαγγελματίας Υγείας πρέπει να φοράει μάσκα ανά πάσα στιγμή, 

συμπεριλαμβανομένων των χώρων ανάπαυσης ή άλλων χώρων όπου μπορεί να 
συναντήσει συναδέλφους

• Για την αποφυγή αγγίγματος του προσώπου ο ΕΥ θα πρέπει να συνεχίσει να φορά 
την ίδια μάσκα καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας του

• Η μάσκα πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί εάν λερωθεί, υποστεί βλάβη ή 
δυσκολεύει την αναπνοή

• Αποφυγή αγγίγματος της μάσκας- αν άγγιγμα- υγιεινή χεριών
• Εάν υπάρξει ανάγκη αφαίρεσης της μάσκας αυτό γίνεται πάντα εκτός δωματίου
• Ο ΕΥ θα πρέπει να αφαιρέσει τη μάσκα, να κάνει υγιεινή των χεριών και να φορέσει 

καθαρή μάσκα (υφασμάτινη ή χειρουργική) για την αποχώρηση από την εργασία



Ρόλος των παιδιών στην μετάδοση…



Susceptibility to SARS CoV-2 of children and adolescents 
compared with adults

Μετα-ανάλυση με 32 μελέτες, 41.640 παιδιά και 268.945 ενήλικες 
ØΤα παιδιά (<20 ετών) είχαν 44% μικρότερη πιθανότητα από τους ενήλικες να

μολυνθούν δευτερογενώς ως επαφή (secondary infection with SARS-CoV-2)

ØΣε ανάλυση δεδομένων ανάλογα με την ηλικία:
• Τα παιδιά <10-14 ετών  είχαν 48% μικρότερη πιθανότητα από τους ενήλικες
• Οι έφηβοι >10-12 ετών είχαν την ίδια πιθανότητα με τους ενήλικες

Ø Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για το αν τα παιδιά μεταδίδουν λιγότερο από τους 
ενήλικες



Πρόσφατα δεδομένα από σχολεία (Ιταλία)

• Στα λύκεια και γυμνάσια τα περισσότερα περιστατικά 
• Στα λύκεια και γυμνάσια πιο συχνή η συρροή 2-5 περιστατικών 
• Ελάχιστη η συρροή >10 περιστατικών

Πηγή διαφανειών
ESPID 2020



• Confirmed that SARS-CoV-2 transplacental infection occurred in some cases… (rare)
• SARS-CoV-2 infection of foetuses, newborns and infants is generally not considered 

or perceived as having no consequences.
• Neonates born to infected mothers must be tested and carefully clinically 

monitored.
• We need more data!!



Νεογνά	και	μητέρες	με	COVID-19
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ Θηλασμός

ΚΙΝΑ Αποχωρισμός ΟΧΙ

WHO Rooming-in ενθαρρύνεται NAI

ΙΤΑΛΙΑ Rooming-in ενθαρρύνεται NAI

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Rooming-in ενθαρρύνεται NAI

ΚΑΝΑΔΑΣ Rooming-in υποστηρίζεται NAI 

ΗΠΑ (AAP) Rooming-in υποστηρίζεται NAI

ΗΠΑ (CDC) Shared decision-making NAI

Μητέρες με ασυμπτωματική λοιμωξη ή με ήπια συμπτωματολογία
εφόσον το επιθυμούν και η συνθήκες του μαιευτηρίου το επιτρέπουιν
Μπορούν να έχουν το νεογνό σε θάλαμο σε απόσταση >2μ.
Κατά τη φροντίδα του νεογνού ή αν η μητέρα επιλέξει να θηλάσει 
Θα πρέπει να φέρει χειρουργική μάσκα και να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής των χεριών

Διαφάνεια από Αγγελική Κοντού Νεογνολόγου Α ΜΕΝΝ ΑΠΘ

Ελληνική
Εταιρεια
Νοεγνολ



Αντί επιλόγου

Χρόνος

Π
ερ

ισ
τα

τικ
ά

Νέα ιογενή λοίμωξη, Ro>1…

Αθρ
όα

 
έκ

θε
ση

 
στ

ον
 ιό

Πρώτα ατομικά μέτρα

Μαζικά μέτρα

Θάνατοι/ανοσία

Προσοχή στη διαχείριση της πληροφορίας 
για την έκταση του κινδύνου

2ο κύμα
• Non pharmaceutical measures

(ποια; Όλα; Συμμόρφωση; Οικονομία;)
• Εμβόλια

• ?




