
Νόσος COVID-19. 
Ο εμβολιασμός της εγκύου και της 

θηλάζουσας μητέρας 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ν. ΛΟΥΡΙΔΑ
Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος

Διευθύντρια ΕΣΥ Α΄ Παιδ. Κλιν. Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρος ΕΝΛ Γ.Ν. Παίδων Αθηνών  Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ➢
Μέλος  Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων   

Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες



ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ



Κύηση:Παράγων κινδύνου για σοβαρή COVID-19 
λοίμωξη

Η έγκυος με COVID-19 λοίμωξη έχει αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου :
• Νοσηλεία στην ΜΕΘ
• Διασωλήνωση
• Θάνατο

Η COVID-19 λοίμωξη ενοχοποιείται για επιπλοκές της κύησης όπως:
• Προεκλαμψία
• Θρομβώσεις
• Σήψη
• Προωρότητα
• Θνησιγενές νεογνό

Περιγεννητική μετάδοση συμβαίνει αλλά είναι σπάνια



Aυξημένος κίνδυνος των εγκύων για σοβαρή 
COVID-19 λοίμωξη







SARS-CoV-2 και κάθετη μετάδοση



SARS-CoV-2 και κάθετη μετάδοση

• Η κάθετη μετάδοση SARS-CoV-2 έχει περιγραφεί σε 
μεμονωμένα περιστατικά στο τρίτο τρίμηνο

• Η οριζόντια μετάδοση είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος 
μετάδοσης SARS-CoV-2 στα νεογνά

• Το rooming in και ο μητρικός θηλασμός μπορεί να 
επιτευχθούν εφ’ όσον η κλινική εικόνα της μητέρας και 
του νεογνού το επιτρέπουν και τηρούνται τα απαραίτητα 
μέτρα προφύλαξης διασποράς της νόσου







Αυξημένη κυκλοφορία πολύ μολυσματικών 
μεταλλάξεων (Delta variant) ΗΠΑ



Αυξημένη κυκλοφορία πολύ μολυσματικών 
μεταλλάξεων (Delta variant) Ελλάδα

Επιδημιολογική αναφορά Σωτ.Τσιόδρα 23/9/21



Χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των εγκύων για
COVID-19 στις ΗΠΑ  



Εμβολιασμός των εγκύων με mRNA εμβόλια



Δεδομένα από μελέτες αποδεικνύουν ότι τα οφέλη 
από τον εμβολιασμό για COVID-19 των εγκύων 

υπερτερούν των πιθανών κινδύνων

➢ Στις DART μελέτες δεν προέκυψαν δεδομένα ασφάλειας 

➢ Τα COVID-19 εμβόλια δεν προκαλούν νόσο-ασφαλή για τις 
εγκύους και τα έμβρυα-νεογνά

➢ Τα δεδομένα από τον εμβολιασμό εγκύων με mRNA εμβόλια
(Pfizer-BioNTech,Moderna) είναι καθησυχαστικά

➢ Οι έγκυες που εμβολιάζονται με mRNA εμβόλια έχουν 
μειωμένο κίνδυνο σοβαρής COVID-19 νόσου

➢ Ο εμβολιασμός κατά την κύηση παράγει αντισώματα που 
μπορεί να προστατεύσουν το βρέφος





Shook LL et al.Front.Cell.Infect.Microbiol.16 September 2021



Ο εμβολιασμός με mRNA COVID-19 εμβόλια ΠΡΙΝ κ 
κατά την διάρκεια της κύησης  είναι ασφαλής



Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος αυτόματων αποβολών μετά 
τον COVID-19 εμβολιασμό των εγκύων



Αναδρομική μελέτη από το Ισραήλ .
15.000 έγκυες εμβολιάστηκαν(Δεκ.2020-Φεβ.2021)



Μειωμένος ο κίνδυνος νόσησης στις εμβολιασμένες 
εγκύους



Ελλάδα, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.Νόσος COVID-19
Οδηγίες για  εμβολιασμό εγκύων, λεχωίδων ,θηλαζουσών

✓ Οι έγκυες ανεξαρτήτως τριμήνου κύησης εμβολιάζονται με mRNA
εμβόλια ( Pfizer-BioNTech,Moderna) γιατί υπάρχουν πολλά 
διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας

✓ Οι λεχωίδες, οι θηλάζουσες και όσες βρίσκονται σε 
αναπαραγωγική διαδικασία, εμβολιάζονται με όλα τα 
εγκεκριμένα και διαθέσιμα COVID-19 εμβόλια



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μέλος της FIGO & του EBCOG
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