
 
 

Δεληίο Σύπος Ελληνικήρ Παιδιαηπικήρ Εηαιπείαρ (24/8) 

Η σπήζη ηηρ μάζκαρ ζηα παιδιά για ηα ζσολεία 

Ο ππόεδπορ ηηρ Ελληνικήρ Παιδιαηπικήρ Εηαιπίαρ Καθηγηηήρ Παιδιαηπικήρ κ. 

Ανδπέαρ Κωνζηανηόποςλορ δήλωζε ηα εξήρ:  

…..ζην ζηάδην πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα, ηο μοναδικό όπλο, πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα 

καο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ παηδηώλ είλαη ε ρξήζε κάζθαο. 

1) ε ποιερ ηλικίερ μποπεί να σπηζιμοποιηθεί η μάζκα;  

Η μάζκα μποπεί να σπηζιμοποιηθεί ζε όλα ηα παιδιά άνω ηων 2 εηών. Τόζν ε 

Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο όζν θαη ην CDC ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ε 

Παγθόζκηα Παηδηαηξηθή Εηαηξεία ζπληζηνύλ ηε κάζθα ζε παηδηά άλω ηωλ 2 εηώλ. 

2) Η σπήζη ηηρ μάζκαρ δημιοςπγεί ππόβλημα ζηην αναπνοή:  

ΟΥΙ. Αθόκε θαη όηαλ παίδεη ή ηξέρεη ην παηδί ζην δηάιιεηκα. Εμαηξείηαη ε πεξίπηωζε 

ηεο έληνλεο γπκλαζηηθήο άζθεζεο (ηόηε όκωο πξέπεη λα ηεξνύληαη κεγάιεο 

απνζηάζεηο) ή πεξηπηώζεηο ύπαξμεο ρξόληνπ ζνβαξνύ αλαπλεπζηηθνύ πξνβιήκαηνο, 

ζπλήζωο θιεξνλνκηθνύ. 

3) Η μάζκα παπεμβαίνει ζηην ανάπηςξη ηων πνεςμόνων;  

ΟΥΙ. Σε άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα δελ έρεη 

βξεζεί θακία έλδεημε όηη επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηωλ πλεπκόλωλ.  

4) Μποπεί η μάζκα να εξαζθενήζει ηο αμςνηικό (ανοζολογικό) ζύζηημα ηος 

παιδιού;  

OXI. Η κάζθα δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην ακπληηθό ζύζηεκα, αληίζεηα ην 

πξνζηαηεύεη. 

5) Η μάζκα πποζηαηεύει μόνο από λοίμωξη COVID-19;  

Η σπήζη μάζκαρ πποζηαηεύει από ηη γπίπη, COVID-19 και άλλερ ιογενείρ 
λοιμώξειρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ.  



 
 

6) Σι μάζκα ππέπει να σπηζιμοποιούμε;  

Οη ςθαζμάηινερ κάζθεο, ζπζηήλνληαη γηα ηα παηδηά, από όινπο ηνπο νξγαληζκνύο. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα είλαη δηαθνξεηηθό κέγεζνο γηα ηα κηθξά παηδηά απ΄ όηη ζηα 

κεγαιύηεξα παηδηά. Θα πξέπεη λα είλαη άλεηε θαη λα θνξηέηαη ζωζηά. … 

7) Μποπεί ηο παιδί να μάθει να θοπά ηη μάζκα ζωζηά;  

Τα παηδηά καζαίλνπλ πνιύ εύθνια θαη αθνκνηώλνπλ ηηο νδεγίεο – κεξηθέο θνξέο 

πνιύ πην εύθνια θαη από ηνπο ελήιηθεο. ….. 

8) Είναι επικίνδςνη η μάζκα και για πόζο σπόνο μποπεί να σπηζιμοποιηθεί;  

Η κάζθα απνηειεί κέξνο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζε άιιεο γεωγξαθηθέο πεξηνρέο, όπωο 

π.ρ. ζηελ Άπω Αλαηνιή πνιιά ρξόληα πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο COVID-19. 

9) Ποια είναι ηα οθέλη από ηη σπήζη ηηρ μάζκαρ;  

1. Πξνζηαηεύεη από ηε κεηάδνζε ηνπ COVID-19 

2. Πξνζηαηεύεη από ηε γξίπε 

3. Υπάξρεη θαη ην επηπξόζζεην θέξδνο όηη βνεζά ζηελ ειάηηωζε ηεο εμάπιωζεο 

άιιωλ νμέωλ ηνγελώλ αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεωλ 

4. Δελ λνζνύλ ηα παηδηά γεγνλόο θαη παξάιιεια πξνζηαηεύνληαη θαη ηα άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο πνπ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή  

5. Τα παηδηά δελ αλαγθάδνληαη ζε απνπζίεο θαη δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ζην ζρνιείν 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ, η μάζκα πποζηαηεύει από ηη μεηάδοζη ηηρ COVID-19 

και άλλων ιογενών λοιμώξεων. Η σπήζη μάζκαρ είναι απολύηωρ αζθαλήρ, 

εύκολορ ο ηπόπορ εθαπμογήρ ηηρ και ο πιο οικονομικόρ ηπόπορ ανηιμεηώπιζηρ 

ηηρ COVID-19 για ηα παιδιά ηλικίαρ από 2 εηών και άνω. Μεγάλη έμθαζη 

ππέπει θςζικά να δοθεί ζηη ζωζηή εκπαίδεςζη από ηο οικογενειακό και ζσολικό 

πεπιβάλλον για ηη ζωζηή σπήζη ηηρ 


