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Βρογχοσκόπηση στα παιδιά και νόσος COVID-19 (νόσος κορωνοϊού 
2019  - Coronavirus disease 2019, COVID-19) 

 
Δήμος Γίδαρης, Φώτιος Κυρβασίλης, Νικόλαος Καρανταγλής, Χάρης Όψιμος, 
Εμμανουήλ Παρασκάκης, Εμμανουήλ Αλεξόπουλος, Σωτήριος Φούζας, Ιωάννης 
Τσανάκας  για την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία 

Η εύκαμπτη βρογχοσκόπηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαγνωστικές 
μεθόδους στην Παιδοπνευμονολογία1,2.  Η πανδημία του κορωνοϊού σοβαρού οξέος 
αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2 (γνωστού με το διεθνές όνομα SARS-CoV-2  - 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)  επιβάλλει τον ανασχεδιασμό της 
βρογχοσκοπικής διαδικασίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης 
της νόσου τόσο στους υγειονομικούς όσο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς3,4. Η 
βρογχοσκόπηση - λόγω της παραγωγής αερολύματος -  θεωρείται ιδιαίτερα υψηλού 
κινδύνου για τη μετάδοση της νόσου COVID-195,6. Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να 
συνυπολογισθούν ότι: α) τα περισσότερα παιδιά είναι ασυμπτωματικά ή έχουν ήπια 
κλινική εικόνα7 και β) η εργαστηριακή διάγνωση έχει περιορισμούς (τεχνική λήψης, 
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα)8. 

Πριν τη βρογχοσκόπηση9 

• Οι μη επείγουσες βρογχοσκοπήσεις πρέπει να αναβάλλονται10.   

• Η διερεύνηση ξένου σώματος και η εκτίμηση της βατότητας του αεραγωγού 
δεν μπορούν να αναβληθούν11,12. 

• Λαμβάνεται πλήρες ταξιδιωτικό ιστορικό καθώς και ιστορικό σε σχέση με την 
επαφή με επιβεβαιωμένα ή πιθανά περιστατικά COVID-19. 

• Θερμομετρείται ο ασθενής. 

• Λαμβάνεται ρινοφαρυγγικό επίχρισμα για   εξέταση με αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης με χρήση αντίστροφης μεταγραφάσης  σε πραγματικό χρόνο 
(rRT-PCR). 

Κατά τη βρογχοσκόπηση 

• Ιδανικά θα πρέπει να διενεργείται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης13. 

• Στους ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 συνιστάται  - εφόσον 
διατίθενται  - η χρησιμοποίηση βρογχοσκοπίων μίας χρήσης14. 

• Επιβάλλεται ο περιορισμός του προσωπικού στο ελάχιστο απαραίτητο για τον 
περιορισμό της έκθεσης δίχως να τίθεται σε κίνδυνο ο ασθενής. Δε θα πρέπει 
να παρευρίσκονται ειδικευόμενοι ή φοιτητές.  Η βρογχοσκόπηση θα πρέπει να 
διενεργείται από το πλέον έμπειρο προσωπικό και να καταγράφεται  με video. 

• Ο ασθενής θα πρέπει να φορά χειρουργική μάσκα πριν και μετά τη 
βρογχοσκόπηση. 
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•  Προτιμάται η διαρρινική προσπέλαση4 

• Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται από τον Εθνικό Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) 15. 

• Θα πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ασθενή και το βρογχοσκόπο 
προστατευτικός φραγμός που να ελαχιστοποιεί την έκθεση του ιατρού στο 
αερόλυμα δίχως να περιορίζει την ορατότητα11,16 . 

• Τα δείγματα που λαμβάνονται θα πρέπει να μεταφέρονται και να 
αποθηκεύονται με βάση τις διεθνείς πρακτικές17,18. 

• Μετά το πέρας της βρογχοσκόπησης θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι 
οδηγίες για την απολύμανση των βρογχοσκοπίων19. 

Είναι προφανές ότι η συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης και η συνεργασία σε 
παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση των οδηγιών σχετικά με την 
βρογχοσκόπηση παιδιών κατά την πανδημία COVID-1920. 
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