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Κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση 2017



Πίνακες υπέρτασης



Ορισμός υπέρτασης

Εκατοστιαία θέση ΣΑΠ/ΔΑΠ

Φυσιολογική <90η ΕΘ

Αυξημένη ΑΠ  90η-<95η ΕΘ ή
ΑΠ>120/80- 129/80

Υπέρταση σταδίου 1 >95η-<95η +12 mmHg ή 
ΑΠ>130/80-139/89

Υπέρταση σταδίου 2 >95η ΕΘ+ 12 mmHg ή 
ΑΠ>140/90



Απλοποιημένος πίνακας υπέρτασης



Πότε πρέπει να μετριέται η αρτηριακή 
πίεση

 Σε κάθε παιδί ηλικίας >3 ετών άπαξ ετησίως
 Παιδιά <3 ετών με παράγοντες κινδύνου  όπως
 Προωρότητα ή VLBW
 Συγγενή καρδιοπάθεια 
 Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις /αιματουρία/    πρωτεϊνουρία
 Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου 
 Κακοήθεια ή μεταμόσχευση μυελού οστών
 Θεραπεία με φάρμακα που αυξάνουν την ΑΠ 
 Συστηματική νόσο



Συνηθέστερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης 
σε όλες τις ηλικίες

 Νόσοι  νεφρικού παρεγχύματος
 Χρόνια πυελονεφρίτιδα /νεφροπάθεια από ΚΟΠ
 Σπειραματονεφρίτιδες
 Εστιακή σπειραματοσκλήρυνση
 Μεμβρανοϋπερπλαστική
 IgA νεφροπάθεια
 Πολυκυστική νόσος των νεφρών
 Αποφρακτική ουροπάθεια
 Νεφραγγειακή νόσος
 Καρδιαγγειακη νόσος
 Ενδοκρινική νόσος 
 Φαιοχρωμοκύττωμα
 Υπερθυρεοειδισμός
 Υπερπαραθυρεοειδισμός
 Σύνδρομο Cushing
 Ιατρογενής υπέρταση



Βασική διερεύνηση μόλις επιβεβαιωθεί η 
παρουσία υπέρτασης

 Ιστορικό 
 Λεπτομερής φυσική εξέταση 
 Εργαστηριακός έλεγχος
 νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολύτες 
 γενική αίματος, δείκτες φλεγμονής
 γενική & καλλιέργεια ούρων
 εξέταση αμφιβληστροειδούς (βυθοσκόπηση)
 ΗΚΓ +U/S καρδιάς
 υπερηχογράφημα νεφρών
 γλυκόζη- ινσουλίνη νηστείας
 μέτρηση λιπιδίων

Σε παιδιά ≥6 ετών, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, 
παχυσαρκία ή εάν δεν υπάρχει υποψία για δευτεροπαθή υπέρταση
Όχι εκτεταμένη διερεύνηση



Θεραπευτική προσέγγιση

 Τροποποίηση συνθηκών διαβίωσης (lifestyle measures)
διατροφή(Dash diet)
άσκηση

 Φαρμακευτική αγωγή:
αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου(ACEs)
αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης(ARBs)
διουρητικά
αναστολείς διαύλων ασβεστίου



Οξεία μέση ωτίτιδα



Διάγνωση οξείας μέσης ωτίτιδας

Υποψία ΟΜΩ

Προπέτεια 
τυμπανικού 

υμένα 

ΟΜΩ

Θολερότητα 
ή υδραερικό

επίπεδο

ναιόχι

Φυσιολογικό 
ους

Εκκριτική 
ωτίτιδα



Ορισμός οξείας μέσης ωτίτιδας

 ΟΜΩ διαγιγνώσκεται σε παιδιά με μέτρια ή σοβαρή 
προπέτεια του τυμπανικού υμένα η σε παιδιά με 
ωτόρροια που δεν οφείλεται σε εξωτερική ωτίτιδα

 ΟΜΩ διαγιγνώσκεται σε παιδιά με ήπια προπέτεια του 
τυμπανικού υμένα και πρόσφατη έναρξη ωταλγίας(<48 
ώρες)  ή έντονη ερυθρότητα του τυμπανικού υμένα



Ωτοσκοπικά ευρήματα



Θεραπευτική αγωγή

Ηλικία Ωτόρροια με
ΟΜΩ

Ετερόπλευρη ή 
αμφοτερόπλευρη
ΟΜΩ με σοβαρά 
συμπτώματα

Αμφοτερόπλευρη
ΟΜΩ με ήπια 
συμπτώματα

Ετερόπλευρη
ΟΜΩ με ήπια 
συμπτώματα

6 μην.-
2 χρ.

>2 χρ

Αντιβιοτική 
αγωγή

Αντιβιοτική 
αγωγή

Αντιβιοτική 
αγωγή

Αντιβιοτική 
αγωγή

Αντιβιοτική 
αγωγή

Αντιβιοτική 
αγωγή ή 
παρακολούθηση

Αντιβιοτική 
αγωγή ή 
παρακολούθηση

Αντιβιοτική 
αγωγή ή 
παρακολούθηση



Μικροβιολογία νόσου 1990

 Πνευμονιόκοκκος 35-45%

 Αιμόφιλος γρίπης 25-30%

 Μοραξέλλα καταρροική 12-15%

 Πυογόνος  στρεπτόκοκκος 2-4%

 Αλλα 20%



Μικροβιολογία νόσου 2017

 Πνευμονιόκοκκος 20-25%

 Αιμόφιλος γρίπης 45-50%

 Μοραξέλλα καταρροική 10-15%

 Πυογόνος  στρεπτόκοκκος 5%

 Αλλα 25%





Θεραπευτική αγωγή

Συνιστώμενη αντιβιοτική 
αγωγή 

Αλλεργία στην 
πενικιλίνη

αμοξυκιλλίνη (80-90 mg/kg/24h÷2)

Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό
(90 mg/kg/24h÷2)

κεφουροξίμη (30 mg/kg/24h÷2)

κεφδινίρη

κεφιξίμη

κεφτριαξόνη (50 mg/kg / 24h, 3d)



Αλλεργία στην πενικιλλίνη

 Κεφαλοσπορίνη β΄ η γ΄ γενιάς 

 Μακρολίδες πρέπει να αποφεύγονται για την ΟΜΩ



Διάρκεια θεραπείας

 <2 ετών   :  10 μέρες αγωγής

 2-5 ετών   :  7 μέρες αγωγής

 >6ετων με ήπια συμπτώματα και χωρίς ιστορικό 
επανειλημμένων ωτιτίδων :    5-7 μέρες αγωγής





Οδηγίες ασφαλούς ύπνου βρεφών

 Όλα τα βρέφη κάτω του έτους πρέπει να κοιμούνται σε 
ύπτια θέση

 Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος εισρόφησης ακόμα και σε 
αυτά με παλινδρόμηση λόγω της ανατομίας των 
βρεφικών αναπνευστικών οδών



Περαιτέρω οδηγίες…

 Τα βρέφη να κοιμούνται σε σκληρό στρώμα με σεντόνι 
που εφαρμόζει πλήρως και δεν υπάρχει περιθώριο 
μεταξύ στρώματος και κρεβατιού

 Μαξιλάρια ή μαλακά αντικείμενα-παιχνίδια 
απαγορεύονται στην κούνια του βρέφους

 Να κοιμούνται με κατάλληλο μεγέθους υπνόσακο και 
όχι με κουβέρτες

 Να μην κοιμούνται σε relax η καθίσματα αυτοκινήτου
 Στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς για τουλάχιστον 6 

μήνες αλλά στο δικό τους ξεχωριστό κρεβάτι-κούνια







Ασφαλής μεταφορά στο αυτοκίνητο



Βρέφη και παιδιά<2 ετών

 Όλα τα βρέφη και παιδιά μέχρι ηλικίας 2 ετών πρέπει  
να μεταφέρονται σε κάθισμα αυτοκινήτου που να 
κοιτάζει προς τα πίσω
Ή αν δεν είναι 2 ετών μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο 
όριο για το ύψος και το βάρος των 
προδιαγραφών του 
καθίσματος 



Παιδιά>2 ετών

 Ta παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών χρησιμοποιούν 
κάθισμα αυτοκινήτου που κοιτά μπροστά με ιμάντα



 Όταν ξεπερασθεί το όριο καθίσματος για ύψος και 
βάρος τότε χρησιμοποιείται booster seat μέχρι ο ιμάντας 
του καθίσματος του αυτοκινήτου να ταιριάζει 
ικανοποιητικά στο παιδί (8-12χρονων)

 Η ζώνη πρέπει να είναι lap (=κατά μήκος της πυέλου 
και των γλουτών) 
and shoulder
(= ακριβώς κατά μήκος 
της μεσότητας του 
ώμου και του στήθους) 



Τέλος….

 Όλα τα παιδιά<13χρόνων πρέπει να κάθονται στο πίσω 
κάθισμα με τη ζώνη του αυτοκινήτου



Βραχύς χαλινός-αγκυλογλωσσία



Βραχύς χαλινός



Επιπτώσεις  αγκυλογλωσσίας

 αδυναμία σίτισης στη βρεφική ηλικία

 πόνος κατά το θηλασμό

διαταραχές στην άρθρωση του λόγου

ορθοδοντικά προβλήματα

ψυχολογικά προβλήματα στην ενήλικο ζωή





Φρενοτομή για πρόσθια αγκυλογλωσσία

 Systematic review 2013
Φρενοτομή είναι καλά ανεκτή με σημαντικά οφέλη

 Comparative effectiveness review 2015
Βελτίωση αποτελεσματικότητας μητρικού θηλασμού
Πιθανή βελτίωση πόνου κατά το θηλασμό
Έλλειψη επιστημονικής έρευνας σε μακροχρόνιες         

επιπτώσεις που δεν αφορούν το θηλασμό
 Cochrane review 2017

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το αποτέλεσμα της 
φρενοτομής στη βελτίωση του μητρικού θηλασμού η στον 
πόνο των θηλών της μητέρας κατά τη σίτιση 

Webb etal,2013,   Francis et al2015, O’Shea et al 2017



Χαλινός άνω χείλους



Συμπερασματικά….

 Η  έρευνα υποστηρίζει την φρενοτομή σε πρόσθια 
αγκυλογλωσία αν σχετίζεται με δυσκολία σίτισης στο 
βρέφος που θηλάζει

 Δεν υπάρχουν μελέτες που να αξιολογούν άλλες 
επιπτώσεις της αγκυλογλωσίας στην ενήλικο ζωή όπως 
ορθοδοντικά προβλήματα, διαταραχές στην άρθρωση 
του λόγου και ψυχολογική επιβάρυνση

 Δεν υπάρχει ικανοποιητική έρευνα που να υποστηρίζει 
φρενοτομή για χαλινό άνω χείλους, σε βρέφη που 
δυσκολεύονται να θηλάσουν





Λόγοι για τη χρήση των ENDS

 Ακίνδυνα σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, έτσι 
προωθείται και από τις εταιρείες

Amrock SM et al. 
Pediatrics2016,138(5):e20154306

 Χρήση τους σε χώρους που το κάπνισμα απαγορεύεται
 Χαμηλό κόστος
 Μεγάλη διαφημιστική ενημέρωση από όλα τα μέσα 

ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
 Λανθασμένη εντύπωση ότι αποτελεί μέθοδο διακοπής 

καπνίσματος
Bold KW et al. Pediatrics 2016,138(3): e20160895





Συστατικά του υγρού αναπλήρωσης στα 
ανταλλακτικά φίλτρα

 Νικοτίνη 0-36mg/ml

 Προπυλενογλυκόλη

 Φυτική γλυκερίνη

 Αρωματικές ουσίες διαθέσιμες: 7500



Νικοτίνη στα e-cigarettes

Η έκθεση στη νικοτίνη ποικίλλει στα e-cigarettes

 Συγκέντρωση στο υγρό αναπλήρωσης
 Θερμοκρασία της αντίστασης ατμοποίησης 
 Ποσότητα του υγρού που γίνεται ατμός
 Το μέγεθος των σωματιδίων που παράγονται
 Το βάθος της εισπνοής από τον χρήστη



Προπυλενογλυκόλη/γλυκερίνη

 PG γενικώς αναγνωρίζεται ως ασφαλής σε φαγητά και 
καλλυντικά
Λίγες μελέτες για την επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό 
όταν εισπνέεται

 VG γενικά αναγνωρίζεται ως αφαλής
Όταν θερμαίνεται και εξατμίζεται παράγεται ακρολείνη
ουσία ιδιαίτερα ερεθιστική για το αναπνευστικό σύστημα

 Άγνωστες οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία
Werley et al.Toxicology 2011



Ηλεκτρονικό τσιγάρο και dripping

 Χρήση του υγρού αναπλήρωσης κατευθείαν στον 
μηχανισμό ατμοποίησης για να παραχθεί μεγαλύτερη 
ποσότητα ατμού –παράγονται τοξικά χημικά όπως 
αλδεΰδες

Krishnan-Sarin etal. Pediatrics2017, 139(3): e20163224



Λόγοι που οι έφηβοι κάνουν dripping



Συμπερασματικά…

 Χρήση  ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους εφήβους που 
παρακολουθούμε στο ιατρείο-ενημέρωση γονέων και 
εφήβων

 Είναι επικίνδυνο για την υγεία
 Δεν αποτελεί τρόπο διακοπής καπνίσματος
 Απαιτείται νομοθεσία που να απαγορεύει τη πώληση 

και χρήση του σε άτομα κάτω των 21 ετών
 Τα υγρά μακριά από τα παιδιά αφού οι αναφορές στα 

ΚΔ συνεχώς αυξάνονται









 Sports drinks: αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών 
κατά την άσκηση

 Energy drinks: αύξηση της ενέργειας, μείωση της 
κόπωσης, βελτίωση της συγκέντρωσης



 Sports drinks:
 Υδατάνθρακες
 Ηλεκτρολύτες
 Βιταμίνες

 Energy drinks:
 Υδατάνθρακες
 Ηλεκτρολύτες
 Βιταμίνες
 Αμινοξέα π.χ. ταυρίνη
 Διεγερτικά: καφεΐνη, γουαράνα, καρνιτίνη, κρεατίνη  



Κατευθυντήριες οδηγίες

 Κατανάλωση νερού πριν, κατά και μετά την άσκηση αντί για 
sports drinks

 Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες στα sports και 
energy drinks ενέχει τον κίνδυνο παχυσαρκίας

 Energy drinks: ακατάλληλα για παιδιά και εφήβους, γιατί 
περιέχουν διεγερτικές ουσίες και αμινοξέα αμφίβολης 
ωφέλειας

 Ενημέρωση γονέων

 Απαγόρευση πώλησης στα σχολεία



Κατανάλωση καφεΐνης

Το 75% των παιδιών καταναλώνουν καφεΐνη σε καθημερινή βάση

Μέση ημερήσια πρόσληψη 40 mg
(12-18 χρονών)

1 ποτήρι καφέ 100-200 mg

1 κόκα-κόλα 35 mg

1 redbull 75-80 mg

Branum AM, Rossen LM, Pediatrics 133: 386-9, 2014 



Επιπλοκές καφεΐνης

 Εθισμός

 Πονοκέφαλος

 Ταχυκαρδία-Αύξηση καρδιακής πίεσης

 Διαταραχές ύπνου

 Γαστρίτιδα



Πρωτεΐνη

 Οι ανάγκες καλύπτονται από την ισορροπημένη 
διατροφή

 Διαταραχή της ισορροπίας των αμινοξέων στον 
οργανισμό

 Περίσσεια συγκεκριμένου αμινοξέος (π.χ ταυρίνη): 
δυνητικά επικίνδυνη



Κατευθυντήριες οδηγίες

 Κατανάλωση νερού πριν, κατά και μετά την άσκηση αντί για 
sports drinks

 Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες στα sports 
drinks ενέχει τον κίνδυνο παχυσαρκίας

 Energy drinks: ακατάλληλα για παιδιά και εφήβους, γιατί 
περιέχουν διεγερτικές ουσίες και αμινοξέα αμφίβολης 
ωφέλειας

 Ενημέρωση εφήβων, γονέων και προπονητών 

 Απαγόρευση πώλησης στα σχολεία





Επιδημιολογικά στοιχεία

 Tatoos 10-23% των εφήβων

 1:2 εκδήλωσαν ενδιαφέρον να έχουν tatoo

 27-42% των εφήβων είχαν σκουλαρίκι σε θέση 
διαφορετική από το αυτί

 Λιγότερο από 40% των ερωτηθέντων ήταν ενήμεροι για 
τις επιπλοκές αυτών των πρακτικών

Pew Research Center







Επιπλοκές τατουάζ

 Φλεγμονώδεις αντιδράσεις υπερευαισθησίας
 Τοπικές λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο ή σταφυλόκοκκο
 Συστηματικές λοιμώξεις όπως ηπατ Β, C, HIV
 Επιμόλυνση των μελανιών με άτυπα μυκοβακτηρίδια
 Καρκινώματα δέρματος
 Κίνδυνος αιμόλυσης από κόκκινη χένα στα άτομα με 

έλλειψη ενζύμου G-6-PD
 Η αφαίρεση επίπονη χρονοβόρα και αυξημένου 

κόστους 





Επιπλοκές της διάτρησης (piercing)

 Λοιμώξεις τοπικές από σταφυλόκοκκο ή ψευδομονάδα
 Συστηματικές λοιμώξεις
 Κίνδυνος οιδήματος και αιμορραγίας στα χείλη, 

ρουθούνια και γλώσσα
 Μακρός χρόνος επούλωσης στον ομφαλό και θηλές 

μαστού
 Κίνδυνος  κατά τα αθλήματα επαφής
 Αφαίρεση στον θηλασμό



Συμπερασματικά..

 Ενημέρωση γονέων και εφήβων

 Συμβουλή για έλεγχο αντισηψίας και υγιεινής

 Ιατρική συμβουλή επί υποψίας λοίμωξης

 ???νομοθετικό πλαίσιο



Εξάντληση των ιατρών





Εξάντληση ιατρών-burn out

 Συναισθηματική εξάντληση από υπερκόπωση

 Αποπροσωποποίηση : δεν συμπάσχει ο ιατρός με τον 
άρρωστο  ή δεν συναισθάνεται τους συναδέλφους του

 Μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα



Αίτια burn-out

 Πολλές ώρες εργασίας
 Κακή διαχείριση του stress που προκαλεί η άσκηση του 

επαγγέλματος
 Μειωμένο προσωπικό στα νοσοκομεία
 Μειωμένη υποστήριξη των νέων ιατρών από τη 

διοίκηση και τους διευθυντές κλινικών
 Αυξημένες απαιτήσεις ασθενών ιδίως σε μακροχρόνιες 

σχέσεις ιατρού-ασθενούς
 Χαμηλές αμοιβές ιατρών
 Μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το μέλλον



Αποτελέσματα burn-out

 Απόσυρση από το επάγγελμα

 Συναισθήματα μειωμένης αυτοεκτίμησης

 Ιατρικά λάθη



Προσέγγιση



Τρόποι διαχείρισης του burn-out

 Διαχείριση του stress
 Ομάδες υποστήριξης
 Υποστήριξη από διευθυντές- ενθάρρυνση και 

προοπτικές εξέλιξης
 Χτίσιμο καλών σχέσεων με ασθενείς σε επίπεδο 

ιδιωτικού ιατρείου 
 Συνεχιζόμενη ιατρική φροντίδα από τα ιατρεία στα 

νοσοκομεία
 Συμμετοχή σε συνέδρια ώστε να ανανεώνεται το 

επιστημονικό ενδιαφέρον



Ευχαριστώ για την  προσοχή σας

1ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο 
παιδιατρικής Metropolitan
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