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Παιδὶ καὶ παιδικὸς σταθμός.
Ὁ παιδικὸς σταθμὸς εἶναι μία πραγματικότητα στὴ ζωὴ
τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογένειας. Ἀποτελεῖ ἀναγκαία καὶ
ἐναλλακτικὴ λύση τῶν ἐργαζομένων γονιῶν ποὺ ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα στὴν φροντίδα καὶ φύλαξη τῶν παιδιῶν
τους, ὅσο ἐκεῖνοι βρίσκονται στὴν ἐργασία τους.
Πότε τὸ παιδὶ πρέπει νὰ πάει στὸν παιδικὸ σταθμό;
Αὐτὸ εἶναι ἕνα σημαντικὸ ἐρώτημα, ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς
γονεῖς καὶ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν δυνατότητα φροντίδας τοῦ
παιδιοῦ. Ἰδανικότερη ἡλικία ἀποδοχῆς στὸν παιδικὸ σταθμὸ
θεωρεῖται ἡ πάνω ἀπὸ 2,5 χρόνων ἢ ἀπὸ 8-12 μηνῶν μετὰ
τὴν θεσμοθέτηση τῆς ἄδειας μητρότητας.
Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 2,5 ἐτῶν, ὅταν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, πρέπει τὸ παιδὶ νὰ παραμένει στὸ σπίτι του, ἐπειδὴ
σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία τὸ παιδὶ δὲν ἔχει ὁλοκληρώσει τὴν διαδικασία ἀποχωρισμοῦ ἀπὸ τὴν μητέρα καὶ τὸ περιβάλλον
της. Ἐπίσης δὲν ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἡ κοινωνικότητά τους. Μετὰ
τὴν ἡλικία τῶν 2,5 χρονῶν εἶναι ἕτοιμο νὰ ἀκολουθήσει τὸ
πρόγραμμα τοῦ παιδικοῦ σταθμοῦ.
Τὰ πλεονεκτήματα τῶν παιδιῶν, ποὺ πηγαίνουν στὸν
παιδικὸ σταθμὸ, φαίνεται νὰ εἶναι ἀρκετά:
• Γίνονται πιὸ αὐτάρκη καὶ ἀνεξάρτητα.
• Ἐκφράζονται καλύτερα λεκτικὰ.
• Προσαρμόζονται σ’ ἕνα κοινὸ πρόγραμμα καὶ συναλλάσσονται ἱκανοποιητικὰ μὲ ἄλλα παιδιά.
• Ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ γνωρίσουν τὶς ἀδυναμίες
τους ἀλλὰ καὶ τὶς δυνάμεις τους .
• Ἀναπτύσσουν φιλίες, ποὺ ἔχουν θετικὴ ἐπίδραση στὶς
γνωστικὲς ἱκανότητες καὶ στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά.
Μαθαίνουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀπόρριψη καὶ ἀποκτοῦν
δεξιότητες ἐπικοινωνίας.
Ὅμως ὑπάρχουν καὶ μειονεκτήματα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ
συχνὲς λοιμώξεις.
Γιατί ἀρρωσταίνουν τὰ παιδιὰ τοῦ παιδικοῦ σταθμοῦ;
Τὸ βρέφος ποὺ πηγαίνει στὸν παιδικὸ σταθμό:
-Βγαίνει πρόωρα ἀπὸ τὸν κλειστὸ οἰκογενειακὸ χῶρο
τοῦ σπιτιοῦ καὶ γίνεται μέλος μιᾶς κοινωνικῆς ὁμάδας, ὁπότε
ἐκτίθεται καὶ γίνεται ἐπιρρεπὲς σὲ παθήσεις, ποὺ δὲν εἶναι
ἱκανὸ νὰ ἀντιμετωπίσει, καθὼς τὸ ἀνοσοποιητικό του σύστημα δὲν ἔχει τελειοποιηθεῖ. Πιὸ εὐαίσθητα θεωροῦνται τὰ βρέφη ἡλικίας 6-12 μηνῶν, λόγῳ τῆς ἀπώλειας τῶν
μητρικῶν ἀντισωμάτων καὶ τῆς ἔλλειψης τῶν ἀπαραίτητων
ἀντισωμάτων, ἔναντι τῶν διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων. Ἔτσι ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἰοὺς ἢ μικρόβια προκαλεῖ νόσο.
Μελέτες ἔδειξαν ὅτι τὰ παιδιὰ, ποὺ πηγαίνουν στὸν παιδικὸ
σταθμὸ, ἀρρωσταίνουν 2-3 φορὲς συχνότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ
φροντίζονται στὸ σπίτι. Ἕνα φυσιολογικὸ παιδὶ ἀρρωσταίνει
8-10 φορὲς τὸν χρόνο, κυρίως κατὰ τὴν χειμερινὴ περίοδο,
καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἄρρωστο μὲ νέα ἰογενῆ λοίμωξη κάθε
10-14 ἡμέρες.
-Ἕνας ἄλλος λόγος διασπορᾶς τῶν λοιμώξεων εἶναι ὁ
συγχρωτισμὸς πολλῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ ἴδιο δωμάτιο γιὰ
ἀρκετὲς ὧρες τὴν ἡμέρα καὶ ἡ στενὴ ἐπαφὴ μὲ ἄλλα παιδιὰ
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ποὺ ἢ νοσοῦν ἐλαφρὰ καὶ δὲν ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν
παιδικὸ σταθμὸ ἢ εἶναι ἀσυμπτωματικὰ ἀλλὰ ἀποβάλλουν
τοὺς ἰοὺς ἢ τὰ μικρόβια μὲ τὶς ἐκκρίσεις τους ἀπὸ τὸ στόμα,
τὴ μύτη, τοὺς ἐπιπεφυκότες ἢ τὰ κόπρανα διασπείροντας
στὸ περιβάλλον τὶς λοιμώξεις.
• Τὰ παιδιὰ ἐπίσης μοιράζονται τὰ ἴδια παιχνίδια, ἀκουμποῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ παιχνιδιοῦ καὶ
ἐπιμολύνονται.
• Τὰ βρέφη καὶ νήπια βάζουν τὰ χέρια τους ἢ κάποιο
παιχνίδι στὸ στόμα συχνά, κάθε 3 λεπτὰ σχεδόν, διευκολύνοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν μετάδοση τῶν λοιμώξεων.
• Σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία δὲν καταλαβαίνουν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν στοιχειώδεις κανόνες ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, ὅταν
πηγαίνουν μόνα τους στὴν τουαλέτα.
• Τὸ προσωπικὸ ποὺ τὰ φροντίζει δὲν εἶναι πάντα
ἐπαρκὲς οὔτε καλὰ ἐκπαιδευμένο γιὰ τὸ πόσο σημαντικὸ
εἶναι τὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν κατὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πάνας ἢ
πρὶν τὴν προετοιμασία τοῦ φαγητοῦ.
Οἱ συχνότερες λοιμώξεις, ποὺ μεταδίδονται στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς, ἀφοροῦν στὸ ἀνώτερο ἢ στὸ κατώτερο
ἀναπνευστικὸ σύστημα (κοινὸ κρυολόγημα, φαρυγγίτιδα,
ὀξεῖα μέση ὠτίτιδα, 3-4 ἐπεισόδια τὸν χρόνο, βρογχίτιδα,
βρογχιολίτιδα, πνευμονία) καθὼς καὶ στὸ πεπτικὸ σύστημα
(γαστρεντερίτιδα).
Οἱ λοιμώξεις μεταδίδονται μὲ εὐκολία στοὺς παιδικοὺς
σταθμούς:
1. Διὰ μέσου τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ μὲ μεγάλα ἢ
μικρὰ σταγονίδια ἀπὸ φτάρνισμα ἢ βῆχα, τὰ ὁποῖα αἰωροῦνται στὸν ἀέρα καὶ εἰσέρχονται στὴν ἀναπνευστικὴ ὁδὸ
διὰ τοῦ στόματος, τῆς ρινός-μύτης ἤ τῶν ἐπιπεφυκότων. Λιγότερο συχνά, ἀναπνευστικὲς νόσοι μεταδίδονται μὲ μορφὴ
ἀερολύματος ἢ ἐκκρίσεων ποὺ παραμένουν σὲ ἐπιφάνειες
καὶ ἀγγίζονται ἀπὸ ἄλλα παιδιά. Ἡ πλειονότητα τῶν ἰογενῶν
λοιμώξεων τοῦ ἀναπνευστικοῦ (RSV, παραγρίππη, ρινοϊοί,
ἀδενοϊοὶ) μεταδίδονται μὲ μεγάλα σταγονίδια. Μὲ τὸν ἴδιο
τρόπο μεταδίδονται ὁ πνευμονιόκοκκος, ὁ μηνιγγιτιδόκοκος καὶ ὁ στρεπτόκοκκος. Μὲ μικρὰ σταγονίδια μεταδίδονται
οἱ ἰοὶ γρίππης, ἐρυθρᾶς, ἱλαρᾶς, παρωτίτιδας, ἀνεμοβλογιᾶς,
κοκκύτη καὶ φυματίωσης.
2. Μὲ ἄμεση ἐπαφὴ ἀπὸ παιδὶ σὲ παιδί, διότι τὰ παιδιὰ
δὲν καλύπτουν τὸ στόμα καὶ τὴν μύτη τους, ὅταν βήχουν ἢ
φτερνίζονται καὶ οἱ μολυσματικὲς ρινικὲς ἐκκρίσεις μποροῦν
νὰ περάσουν ἄμεσα στὰ ἄλλα παιδιὰ ἢ μέσῳ μολυσμένης
ἐπιφάνειας. Μὲ ἄμεση ἐπαφὴ μεταδίδονται οἱ σταφυλοκοκκικὲς λοιμώξεις, ἡ ψώρα, ἡ φθειρίαση τοῦ τριχωτοῦ τῆς
κεφαλῆς, καὶ ὁ ἰὸς τοῦ ἕρπητα διὰ ἐπαφῆς μὲ αἷμα, οὖρα
καὶ σωματικὲς ἐκκρίσεις.
3. Διαμέσου τῆς κοπρανο-στοματικῆς ὁδοῦ μετάδοση, ἡ ὁποία συμβαίνει λόγῳ ἐπιμόλυνσης τῶν χεριῶν τοῦ
προσωπικοῦ μὲ κόπρανα κατὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πάνας ἢ τὴν
φροντίδα μεγαλύτερων παιδιῶν, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη καταφέρει νὰ ἀναπτύξουν τεχνικὲς ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. Μὲ τὰ

μολυσμένα χέρια, τὰ μέλη τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ ἀκουμποῦν ἐπιφάνειες (ἀλλαξιέρες, πόμολα,
βρύσες, παιχνίδια), ποὺ θὰ ἀκουμπήσουν τὰ χέρια ἄλλων
καὶ ἀκολούθως θὰ τὰ βάλουν στὸ στόμα. Ὁρισμένα ἐντερικὰ
παθογόνα μικρόβια ἐπιβιώνουν ἀρκετὲς ὧρες ἢ καὶ ἡμέρες
σὲ ἐπιφάνειες. Στὰ συνηθέστερα ἐντερικὰ παθογόνα, ποὺ
μεταδίδονται στὸν παιδικὸ σταθμὸ, περιλαμβάνονται οἱ
ροταϊοί, ὁ ἐντερικὸς ἀδενοϊός, ὁ νοροϊός, ἡ σιγκέλλα, ἡ
σαλμονέλα, ἡ ἡπατίτιδα Α καὶ οἱ λάμβλιες.
Προληπτικὰ μέτρα πρέπει νὰ λαμβάνονται γιὰ
μείωση καὶ ἔλεγχο μετάδοσης τῶν λοιμώξεων στὸν παιδικὸ σταθμὸ ὅπως:

1. Ἐμβολιασμὸς τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ προσωπικοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ Ἐθνικὸ Πρόγραμμα Ἐμβολιασμοῦ.
2. Πλύσιμο τῶν χεριῶν μὲ σαποῦνι γιὰ 20sec καὶ ξέπλυμα μὲ ἄφθονο τρεχούμενο νερό. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ
μάθουν νὰ πλένουν τὰ χέρια τους πρὶν τὸ φαγητὸ καὶ μετὰ
τὴν τουαλέτα. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει σαποῦνι, χρησιμοποιοῦνται
τὰ ἀπολυμαντικὰ μαντιλάκια.
3. Τὸ προσωπικὸ ὀφείλει νὰ ἀκολουθεῖ ὅλες τὶς ὁδηγίες
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καὶ νὰ φροντίζει νὰ τηροῦνται.
4. Σωστὴ διαδικασία προετοιμασίας φαγητοῦ. Τὸ προσωπικὸ, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πάνας, δὲν θὰ
πρέπει νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν προετοιμασία τοῦ φαγητοῦ,
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