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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

∆ΕΛΤΙΟ 
 
Ενηµέρωση για τους γονείς και άλλους κηδεµόνες σύµφωνα µε την §34, παρ. 5 

σελ. 2 του Νόµου περί προστασίας από τις λοιµώξεις. 
 
Εάν το παιδί σας έχει µια µεταδοτική ασθένεια και επισκεφθεί το σχολείο ή δηµόσιες 
εγκαταστάσεις, στις οποίες έχει εγγραφεί, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει άλλα παιδιά, 
διδασκάλους, εκπαιδευτικό προσωπικό ή επιµελητές. Επιπλέον, η άµυνα του 
οργανισµού των βρεφών και των παιδιών µειώνεται κατά τη διάρκεια µιας 
µεταδοτικής ασθένειας, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει και άλλες ασθένειες (µε 
επιπλοκές). 
 
Για την αποφυγή τέτοιας εξέλιξης, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε µε το παρόν 
πληροφοριακό δελτίο σχετικά µε τις υποχρεώσεις σας, τους τρόπους συµπεριφοράς 
σας και τη συνήθη τακτική, όπως προβλέπει ο Νόµος περί προστασίας από τις 
λοιµώξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι λοιµώδεις νόσοι κατά 
κανόνα δεν έχουν καµία σχέση µε την έλλειψη υγιεινής ή την απροσεξία. Για το λόγο 
αυτό ζητούµε από εσάς µια συνεχή συνεργασία γεµάτη ειλικρίνεια και εµπιστοσύνη. 
 
Ο νόµος ορίζει ότι το παιδί σας δεν επιτρέπεται να πάει στο σχολείο ή σε ή σε άλλες 
δηµόσιες εγκαταστάσεις όταν: 
 

1. Πάσχει από λοίµωξη βαριάς µορφής που προκαλείται από χαµηλές ποσότητες 
νοσογόνων µικροβίων. Πρόκειται για παθήσεις όπως: διφθερίτιδα, χολέρα, 
τύφο, φυµατίωση και διάρροια εξαιτίας κολοβακτηριδίων του εντέρου. Όλες οι 
ασθένειες αυτές εµφανίζονται κατά κανόνα ως µεµονωµένα περιστατικά στη 
Γερµανία (ο νόµος αναφέρει επιπλέον αιµορραγικό πυρετό οφειλόµενο σε ιό, 
πανώλη και πολιοµυελίτιδα, ωστόσο θεωρείται µάλλον απίθανο να 
µεταδοθούν αυτά τα νοσογόνα µικρόβια στη Γερµανία.) 

 
2. Πάσχει από µια λοιµώδη ασθένεια που µπορεί ενδεχοµένως να έχει σοβαρή 
εξέλιξη και επιπλοκές, όπως κοκίτη, ιλαρά, µαγουλάδες, οστρακιά, 
ανεµοβλογιά, µηνιγγίτιδα από µικρόβια αιµόφιλου ινφλουέντσας τύπου B 
(Hib), µολύνσεις µηνιγγιδόκοκκου, ψώρα, µολυσµατικά εξανθήµατα, ηπατίτιδα 
Α και µικροβιακή δυσεντερία 

 
3. Το τριχωτό της κεφαλής του παιδιού έχει προσβληθεί από ψείρες, χωρίς να 
έχει ολοκληρωθεί ακόµη η θεραπεία. 

 
4. Έχει προσβληθεί ή υπάρχουν υποψίες για προσβολή του από µολυσµατική 
γαστρεντερίτιδα πριν την ολοκλήρωση του 6ου έτους. 

 



Οι τρόποι µετάδοσης των προαναφερθέντων ασθενειών ποικίλλουν. Πολλές 
περιπτώσεις διάρροιας και ηπατίτιδας Α ονοµάζονται «ακάθαρτες» µολύνσεις. Η 
µετάδοση των ασθενειών αυτών οφείλεται σε έλλειψη καθαριότητας στα χέρια, καθώς 
και σε ακάθαρτα τρόφιµα, σπανιότερα δε σε ακάθαρτα αντικείµενα (πετσέτες, έπιπλα, 
παιχνίδια). Μολύνσεις που µεταδίδονται από σταγονίδια ή τον αέρα είναι πχ η ιλαρά, 
οι µαγουλάδες, η ανεµοβλογιά και ο κοκίτης. Μέσω της επαφής µε τα µαλλιά, το 
δέρµα και τη βλεννογόνο µεταδίδονται η ψώρα, οι ψείρες και τα µολυσµατικά 
εξανθήµατα. 
 
Τα στοιχεία αυτά εξηγούν για ποιο λόγο οι δηµόσιες εγκαταστάσεις αποτελούν 
χώρους που ευνοούν ιδιαιτέρως τη µετάδοση των προαναφερθέντων ασθενειών. Σας 
παρακαλούµε λοιπόν, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του παιδιού σας να 
συµβουλεύεστε πάντα τον παιδίατρό σας ή τον οικογενειακό σας γιατρό (πχ σε 
περίπτωση υψηλού πυρετού, παρατηρούµενης κόπωσης, επαναλαµβανόµενων 
εµετών, διάρροιας που διαρκεί πάνω από µια ηµέρα, καθώς και άλλων 
ανησυχητικών συµπτωµάτων). 
 
Ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει - σε περίπτωση υπόνοιας για ασθένεια ή εάν το 
διαγνώσει ο ίδιος � για το εάν το παιδί σας πάσχει από κάποια ασθένεια που 
απαγορεύει την είσοδό του σε κάποια δηµόσια εγκατάσταση σύµφωνα µε το Νόµο 
περί προστασίας από τις λοιµώξεις. 
 
Εάν το παιδί πρέπει να παραµείνει στο σπίτι ή ακόµα και να νοσηλευτεί στο 
νοσοκοµείο, παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε άµεσα αλλά και να µας 
γνωστοποιήσετε τη σχετική διάγνωση, ώστε να λάβουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα σε 
συνεργασία µε την Υγειονοµική Υπηρεσία, µε σκοπό να αποφευχθεί η περαιτέρω 
εξάπλωση της λοιµώδους νόσου. 
 
Κοινό χαρακτηριστικό πολλών λοιµωδών νόσων είναι ότι µεταδίδονται πριν 
εµφανιστούν τα συνηθισµένα συµπτώµατα της ασθένειας. Αυτό σηµαίνει ότι το παιδί 
σας ενδέχεται να έχει ήδη κολλήσει τα παιδιά µε τα οποία παίζει, τους συµµαθητές 
του ή και το προσωπικό του σχολείου, πριν αναγκαστεί να παραµείνει στο σπίτι όταν 
εµφανιστούν τα πρώτα σηµάδια της ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
ενηµερώσουµε ανώνυµα τους γονείς των υπόλοιπων παιδιών για τον κίνδυνο 
προσβολής από µια µεταδοτική ασθένεια. 
 
Μερικές φορές, τα παιδιά ή οι ενήλικες αφοµοιώνουν µικρόβια χωρίς να 
αρρωσταίνουν οι ίδιοι. Ενίοτε τα µικρόβια αποβάλλονται µετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου της ασθένειας, µε την κένωση ή µε το βήξιµο, µεταδιδόµενα µέσω 
σταγονιδίων και του αέρα. Έτσι υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας σε άλλα 
παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή των µαθηµάτων, ή και στο προσωπικό. Για 
το λόγο αυτό, ο νόµος περί προστασίας από τις λοιµώξεις προβλέπει ότι άτοµα που 
αποβάλλουν µικρόβια χολέρας, διφθερίτιδας, κολοβακτηρίδια εντέρου, τύφο, 
παράτυφο και δυσεντερίας µπορούν να γίνουν και πάλι δεκτά σε µια δηµόσια 
εγκατάσταση µόνο εφόσον έχει προηγηθεί ειδική άδεια και ενηµέρωση της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 
 
Ακόµα και σε περίπτωση που ένα µέλος της οικογένειάς σας πάσχει από µια βαριάς 
µορφής ή µεταδοτική λοιµώδη νόσο, τα άλλα µέλη της οικογένειας που διαµένουν 
στο ίδιο σπίτι ενδέχεται να έχουν κολλήσει τα µικρόβια της νόσου και να τα 



αποβάλουν αργότερα ή να προσβληθούν κι αυτά από την ίδια ασθένεια. Και στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει το παιδί σας να παραµείνει στο σπίτι. 
 
Εάν το παιδί δεν επιτρέπεται να πάει στο σχολείο ή σε άλλες δηµόσιες εγκαταστάσεις 
επειδή υπάρχει κίνδυνος να αποβάλει µικρόβια ή έχει το ίδιο προσληφθεί από µια 
µεταδοτική ασθένεια, θα σας ενηµερώσει σχετικά ο θεράπων γιατρός σας ή η 
Υγειονοµική Υπηρεσία. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οφείλετε να µας το 
κοινοποιήσετε. 
 
Για τη διφθερίτιδα, την ιλαρά, τις µαγουλάδες, την ερυθρά, την πολιοµυελίτιδα, τον 
τύφο και την ηπατίτιδα Α διατίθενται εµβόλια. Εάν το παιδί έχει ήδη εµβολιαστεί κατά 
των ασθενειών αυτών, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί σε µεµονωµένες περιπτώσεις 
να άρει την απαγόρευση µετάβασης στο σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι ο ιδανικός 
εµβολιασµός προστατεύει όχι µόνο τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και το κοινωνικό 
σύνολο. 
 
Εάν έχετε ερωτήσεις, µπορείτε ν� απευθυνθείτε στον οικογενειακό σας γιατρό ή στον 
παιδίατρό σας ή και στην Υγειονοµική Υπηρεσία. Κι εµείς επίσης είµαστε πρόθυµοι 
να σας προσφέρουµε περαιτέρω βοήθεια. 


