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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Saxenda 6  mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύματος περιέχει 6  mg λιραγλουτίδης*. Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 
περιέχει 18 mg λιραγλουτίδης σε 3 ml. *ανάλογο της ανθρώπινης ορμόνης «γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1)» που παρασκευάζεται 
με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε Saccharomyces cerevisiae. Θεραπευτικές ενδείξεις Το Saxenda ενδείκνυται για 
χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη διαχείριση 
του βάρους σε ενήλικες ασθενείς με αρχικό δείκτη μάζας σώματος (BMI) ≥30 kg/m² (παχύσαρκος) ή ≥27 kg/m² έως <30 kg/m² 
(υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρής πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος, όπως π.χ. δυσγλυκαιμία (προδιαβήτης ή 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή αποφρακτική άπνοια ύπνου. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Δοσολογία Η αρχική δόση είναι 0,6 mg άπαξ ημερησίως. Η δόση θα πρέπει να αυξηθεί στα 3,0 mg άπαξ ημερησίως, σε πολλαπλάσια 
των 0,6 mg, ανά διαστήματα τουλάχιστον μίας εβδομάδας προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική ανεκτικότητα. Εάν δε γίνει ανεκτή 
η κλιμάκωση στο επόμενο δοσολογικό βήμα επί δύο διαδοχικές εβδομάδες, εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. 
Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 3,0 mg δε συνιστώνται. Τρόπος χορήγησης Το Saxenda προορίζεται μόνο για υποδόρια χρήση. Δεν 
πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το Saxenda χορηγείται μία φορά ημερησίως, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τα 
γεύματα. Μπορεί να ενεθεί στην κοιλιά, στον μηρό ή στο άνω τμήμα του βραχίονα. Η θέση και η ώρα της ένεσης μπορούν να αλλάξουν 
χωρίς προσαρμογή της δόσης. Εν τούτοις, είναι προτιμότερο το Saxenda να ενίεται περίπου την ίδια στιγμή της ημέρας, όταν έχει 
επιλεχθεί η βολικότερη στιγμή της ημέρας Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη λιραγλουτίδη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιχνηλασιμότητα Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. 
Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV, 
σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά New York Heart Association (NYHA), και επομένως η λιραγλουτίδη δε συνιστάται να χρησιμοποιείται 
σε αυτούς τους ασθενείς. Ειδικοί πληθυσμοί Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της λιραγλουτίδης για τη διαχείριση του βάρους δεν 
έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών ή μεγαλύτερης, που βρίσκονται σε θεραπεία με άλλα προϊόντα για τη διαχείριση του 
βάρους, με παχυσαρκία δευτεροπαθή σε ενδοκρινολογικές ή διατροφικές διαταραχές ή σε αγωγή με φαρμακευτικά προϊόντα που 
μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του σωματικού βάρους, με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. H 
χρήση σε αυτούς τους ασθενείς δε συνιστάται. Kαθώς η λιραγλουτίδη δε διερευνήθηκε για τη διαχείριση του βάρους σε ασθενείς με 
ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει περιορισμένη 
εμπειρία σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπάρεση. Η χρήση της λιραγλουτίδης δε συνιστάται σε αυτούς 
τους ασθενείς καθώς συσχετίζεται με παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
ναυτίας, εμέτου και διάρροιας. Παγκρεατίτιδα Έχει παρατηρηθεί οξεία παγκρεατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία 
παγκρεατίτιδας, η λιραγλουτίδη θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν επιβεβαιωθεί η οξεία παγκρεατίτιδα, η λιραγλουτίδη δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ξανά. Χολολιθίαση και χολοκυστίτιδα Σε κλινικές δοκιμές για τη διαχείριση του βάρους, παρατηρήθηκε υψηλότερο 
ποσοστό περιστατικών χολολιθίασης και χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υπό θεραπεία με λιραγλουτίδη απ’ ότι σε ασθενείς υπό εικονικό 
φάρμακο. Το γεγονός ότι η σημαντική μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χολολιθίασης και άρα 
χολοκυστίτιδας ερμηνεύει εν μέρει μόνο το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων περιστατικών με τη λιραγλουτίδη. Η χολολιθίαση και η 
χολοκυστίτιδα μπορούν να οδηγήσουν σε νοσηλεία και χολοκυστεκτομή. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα της χολολιθίασης και της χολοκυστίτιδας. Θυρεοειδοπάθεια Σε κλινικές δοκιμές για τον διαβήτη τύπου 2, 
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στον θυρεοειδή αδένα, όπως βρογχοκήλη, ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα 
θυρεοειδοπάθεια. Επομένως, η λιραγλουτίδη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με θυρεοειδοπάθεια. Καρδιακή 
συχνότητα Παρατηρήθηκε μια αύξηση στην καρδιακή συχνότητα με τη λιραγλουτίδη σε κλινικές δοκιμές. Η καρδιακή συχνότητα θα 

πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα, σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται 
για τα συμπτώματα της αυξημένης καρδιακής συχνότητας (αίσθημα παλμών ή αίσθηση ταχυκαρδίας κατά την ηρεμία). Στους ασθενείς 
που εκδηλώνουν κλινικώς σημαντική παρατεταμένη αύξηση της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας, η θεραπεία με λιραγλουτίδη θα πρέπει 
να διακόπτεται. Αφυδάτωση Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 έχουν αναφερθεί σημεία και 
συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με λιραγλουτίδη πρέπει να ενημερώνονται για τον ενδεχόμενο κίνδυνο αφυδάτωσης, ο οποίος σχετίζεται με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της έλλειψης υγρών. Υπογλυκαιμία 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν λιραγλουτίδη σε συνδυασμό 
με ινσουλίνη ή/και σουλφονυλουρία ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να 
ελαττωθεί με μείωση της δόσης της ινσουλίνης ή/και της σουλφονυλουρίας. Υπεργλυκαιμία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που 
λαμβάνουν ινσουλίνη Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ινσουλίνης. 
Έχει αναφερθεί η εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς μετά από ταχεία διακοπή ή μείωση της δόσης 
της ινσουλίνης. Έκδοχα Το Saxenda περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, συνεπώς το φαρμακευτικό προϊόν είναι 
ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η λιραγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Λόγω έλλειψης εμπειρίας, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εκτός από μία 
μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμφυτευμένων εμβρύων, μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη 
γονιμότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση. Διαταραχές 
του μεταβολισμού και της θρέψης Συχνές: Υπογλυκαιμία*, Όχι συχνές: Αφυδάτωση. Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές: Αϋπνία**. 
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: Ζάλη, δυσγευσία. Καρδιακές διαταραχές Όχι συχνές: Ταχυκαρδία. Διαταραχές του 
γαστρεντερικού Πολύ συχνές: Ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, Συχνές: Ξηροστομία, δυσπεψία, γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, μετεωρισμός, ερυγή, διάταση της κοιλίας, Όχι συχνές: Παγκρεατίτιδα***, Καθυστερημένη 
γαστρική κένωση****. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Συχνές: Χολολιθίαση***, Όχι συχνές: Χολοκυστίτιδα***. Διαταραχές 
του δέρματος και του υποδόριου ιστού Όχι συχνές: Κνίδωση. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Σπάνιες: Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Αντιδράσεις της θέσης ένεσης, 
εξασθένιση, κόπωση, Όχι συχνές: Αίσθημα κακουχίας. Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές: Αυξημένη λιπάση*, αυξημένη αμυλάση*. 
*Αναφέρθηκε υπογλυκαιμία (βάσει συμπτωμάτων αναφερόμενων από τους ίδιους τους ασθενείς χωρίς να επιβεβαιωθούν από 
μετρήσεις γλυκόζης αίματος) σε ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λάμβαναν αγωγή με Saxenda σε συνδυασμό με δίαιτα 
και άσκηση. **Αϋπνία παρατηρήθηκε κυρίως κατά τους 3 πρώτους μήνες της θεραπείας. ***Βλ. «Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση». ****Από ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές φάσης 2, 3α και 3β. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: στον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr), για την Ελλάδα ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsværd, Δανία ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/15/992/001-003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Μαρτίου 2015, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 09 Δεκεμβρίου 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 09/2020. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Χορηγείται με ιατρική συνταγή. Λ.Τ.: 345.64 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65 
153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ.: 210 60 71 600 
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com
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Βιβλιογραφία: 
1. Saxenda® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (09/2020). 
2.  Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al.; for the SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group.  

A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. 

* Το Saxenda® ενδείκνυται μόνο για χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη ρύθμιση του σωματικού βάρους σε ενήλικες ασθενείς με αρχικό δείκτη μάζας σώματος (BMI) • ≥30 kg/m² (παχύσαρκος),  
ή • ≥27 kg/m² έως <30 kg/m² (υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρής πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος, όπως π.χ. δυσγλυκαιμία (προδιαβήτης ή σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή αποφρακτική άπνοια ύπνου.

** Primary analysis: 2432 Liraglutide 3.0 mg s.c. συμμετέχοντες με μέση απώλεια βάρους 8,0% vs 1220 Placebo συμμετέχοντες, με μέση απώλεια βάρους 2,6%. Sensitivity analysis των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την μελέτη: 1781 Liraglutide 3.0 mg s.c. συμμετέχοντες, με 
μέση απώλεια βάρους 9,2% vs 798 Placebo συμμετέχοντες, με μέση απώλεια βάρους 3,5%.

*** 92% των συμμετεχόντων στην ομάδα που έλαβαν liraglutide 3.0mg έχασαν βάρος και 65% των συμμετεχόντων που έλαβαν εικονικό φάρμακο έχασαν βάρος. Απώλεια βάρους έως 5% του αρχικού τους: 63,2% vs. 27,1% (συμμετεχόντων με λήψη liraglutide 3.0 mg vs εικονικού 
φαρμάκου). Απώλεια βάρους έως 10% από το αρχικό: 33,1% vs. 10,6% (συμμετεχόντων με λήψη liraglutide 3.0 mg vs εικονικού φαρμάκου).

# Αρτηριακή πίεση, λιπίδια, hsCRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας), PAI-1 (αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου -1), αδιπονεκτίνη. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν για τη λιραγλουτίδη ήταν ήπια ή μέτριου βαθμού ναυτία και διάρροια. 
Για περισσότερες πληροφορίες ασφάλειας συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

† Πρόκειται για δευτερεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη. Πρωτεύον ήταν τα 3 προκαθορισμένα τελικά σημεία στην εβδομάδα 56: αλλαγή του βάρους από την έναρξη της μελέτης, το ποσοστό των ασθενών που έχασαν τουλάχιστον 5% του σωματικού τους βάρους σε 
σχέση με την έναρξη της μελέτης και το ποσοστό των ασθενών που έχασαν περισσότερο από 10% του σωματικού τους βάρους σε σχέση με την έναρξη της μελέτης.

Σωματικό 
βάρος2

Επίπεδα γλυκόζης 
αίματος & κίνδυνος 

εμφάνισης διαβήτη2,*
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Αντι-Προλόγου

COVID-19 The Ingenious microorganism!
Τελικά ο άνθρωπος κινδυνεύει από όντα τα οποία φυλογενετικώς 
είναι πολύ κατώτερα από αυτόν.

Editor - in - Chief
Dr. Λουκάς Κλέντζερης 
MD (Ath)  
CCST (UK)  
Dr. Med (Sheffield) 
FRCOG (London)

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
Sheffield Αγγλίας
  Ακόλουθος Βρετανικού 
Βασιλικού Κολλεγίου 
Μαιευτήρων & 
Γυναικολόγων
  τ. Αν. Καθηγητής M & Γ 
Πανεπιστημίου  
Warwick - UK
  τ. Διευθυντής 
Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Ο ιός COVID-19 είναι μόνο ένας μικροοργανισμός που αποτελείται από 
ένα πρωτεϊνικό περίβλημα μέσα στο οποίο υπάρχει το γενετικό υλικό 
του ιού (mRNA).

Δεν είναι ούτε ένα πλήρες κύτταρο.
Δεν έχει την πολυπλοκότητα της δομής ενός ανθρώπινου κυττάρου.
Δεν έχει το γενετικό και λειτουργικό «μυαλό» ενός ανθρώπινου κυττάρου. 
Δεν μπορεί να αναπαραχθεί από μόνος του και όμως...
Έισέρχεται στα δικά μας κύτταρα, χρησιμοποιεί δομές και μηχανισμούς 
του εσωτερικού των κυττάρων μας (κυτταρόπλασμα), πολλαπλασιάζεται 
κάνοντας αντίγραφα του εαυτού του μέσα στο κυτταρόπλασμα, 
καταστρέφει τα κύτταρα μας και φεύγει για να προσβάλλει άλλα κύτταρα! 
ΕΞΥΠΝΟ-ΕΥΦΥΕΣ!

...και όμως, ένας τόσο από εμάς εξαρτημένος και αδύναμος μικροοργανισμός 
έχει φέρει, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταστροφικές συνέπειες:

1. Στις ανθρώπινες ζωές.

2. Στα συστήματα υγείας.

3. Στα συστήματα οικονομίας.

4. Στις κοινωνικές ισορροπίες.

5. Στις ανθρώπινες συμπεριφορές και στις ψυχολογικές αντιδράσεις ατομικές 
και ομαδικές.

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Έλλάδος επιδεικνύοντας, όπως 
πάντα, ευαισθησία στην γυναίκα και το παιδί προσπαθεί, με το τεύχος αυτό, 
να παρουσιάσει στους συναδέλφους τις ιδιαιτερότητες της μαιευτικής και 
γυναικολογικής φροντίδας της γυναίκας κατά την διάρκεια της COVID-19 
πανδημίας.

Ο πρόλογος της συγκεκριμένης έκδοσης του περιοδικού γίνεται από τον 
καταλληλότερο στον χώρο, Ομ. Καθηγητή Παθολογίας και Λοιμώξεων στο 
ΈΚΠΑ, κ. Δαΐκο Γεώργιο. Έίναι συνεργάτης μας στο μαιευτήριο ΜΗΤΈΡΑ και 
εκ μέρους της ΈΝΜΓΈ τον ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια που συνεχώς 
μας παρέχει. 

Έπίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς του τεύχους αυτού, 
οι οποίοι παρά τις κλινικές και κυβερνητικές υποχρεώσεις τους βρήκαν χρόνο 
να ανταποκριθούν με θετικό τρόπο στην πρόσκληση μου για την συγγραφή 
των άρθρων.

Έύχομαι σε όλους τους αναγνώστες 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
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Πρόλογος

Ήρχισε πρώτον καθώς λέγεται από την Αιθιοπίαν, την πέραν της 
Αιγύπτου, έπειτα δε κατέβη και εις την Αίγυπτον και την Λιβύην 
και εις πλείστα μέρη της χώρας του βασιλέως των Περσών.…. 

Γεώργιος Λ. Δαΐκος

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας 
και Λοιμώξεων Ιατρικής 
Σχολής ΈΚΠΑ
Διευθυντής Β’ Παθολογικής 
Κλινικής «ΜΗΤΈΡΑ»

Με αυτά τα λόγια ο Θουκιδίδης αρχίζει την περιγραφή του για το Λοιμό 
των Αθηνών κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Έκτοτε, 
η ανθρωπότητα έχει πληγεί πολλάκις από πανδημίες οι οποίες έχουν 

προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους και μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, για τρίτη φορά ένας κορωνοϊός διαφεύγει από τον φυσικό 
του ξενιστή, τη νυχτερίδα, μεταπηδά σε έναν άλλον ενδιάμεσο ξενιστή και εν συνεχεία 
προσβάλλει τον άνθρωπο. Το 2002 ήταν ο κορωνοϊός SARS-CoV, το 2012 ο MERS-CoV 
και το 2019 ο SARS-CoV-2. Οι δύο πρώτοι περιορίστηκαν, ο SARS-CoV-2 όμως είχε 
τελείως διαφορετική πορεία, ο ιός διεσπάρη σε όλο τον πλανήτη και μέχρι σήμερα έχει 
επιφέρει τεράστιες καταστροφές. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι αρχές της Κίνας ενημέρωσαν τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για περιπτώσεις πνευμονίας αγνώστου 
αιτιολογίας στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, 
ο Zhu και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν το πιθανό αίτιο της πνευμονίας και 
σύντομα διετέθη στην επιστημονική κοινότητα η αλληλουχία του γενετικού υλικού 
ενός νέου κορωνοϊού που ονομάσθηκε SARS-CoV-2. Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο ΠΟΥ 
χαρακτήρισε τη νέα επιδημία σαν «επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος» και στις 11 Μαρτίου 2020 δήλωσε ότι πρόκειται περί πανδημίας. Μέχρι 
σήμερα, ο SARS-CoV-2 έχει εγκατασταθεί σε 218 χώρες, έχει προσβάλει 70 εκατομμύρια 
άτομα και έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.5 εκατομμύρια θανάτους. Στη χώρα 
μας έχουμε θρηνήσει περισσότερους από 3000 συνανθρώπους μας και ο ιός συνεχίζει 
την καταστροφική του πορεία χωρίς διακρίσεις. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε χρονικό διάστημα ολίγων μηνών μάθαμε τόσα 
για τον ιό, την επιδημιολογία του, την παθοφυσιολογία, τις κλινικές εκδηλώσεις και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, όσα δεν γνωρίζουμε για άλλες νόσους που είναι 
γνωστές για δεκαετίες. Ήδη, οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους μερικές θεραπευτικές 
επιλογές όπως τη Remdesivir και τα κορτικοστεροειδή. Χορηγώντας τα φάρμακα αυτά 
και υποστηρίζοντας τους ασθενείς αιμοδυναμικά και αναπνευστικά είμαστε σε θέση να 
βραχύνουμε τη συμπτωματική φάση της νόσου και ίσως να ελαττώσουμε τη θνητότητα 
των ασθενών μας. Το πλέον εντυπωσιακό όλων ήταν η ανάπτυξη εμβολίων έναντι του 
ιού σε χρόνο 10 μηνών, γεγονός που εθεωρείτο αδιανόητο μέχρι σήμερα δεδομένου ότι 
ο μέσος χρόνος ανάπτυξης και παραγωγής ενός νέου εμβολίου ξεπερνούσε τα 10 έτη. 
Η έγκριση του πρώτου εμβολίου από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να 
γίνει εντός του 2020 και η έναρξη των εμβολιασμών στις αρχές του 2021. 

Στο τεύχος αυτό διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας αλλά και από άλλους τομείς της Ιατρικής παρουσιάζουν τις τελευταίες 
εξελίξεις που αφορούν τον SARS-CoV-2 και τις επιπτώσεις που έχει στην έγκυο γυναίκα 
και το νεογνό. Έλπίζω με εφόδια τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτούμε από αυτή 
την πανδημία να βγούμε πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τυχόν 
μελλοντικές απειλές.
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Στην πλειοψηφία των κρουσμάτων o ιός SARS-CoV-2 προκαλεί ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νόσηση ή 
ασυμπτωματική λοίμωξη, ωστόσο σε μικρότερο ποσοστό ασθενών προκύπτει σοβαρή νόσος, η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει στον θάνατο. Ο ιός μεταδίδεται όχι μόνο από συμπτωματικά άτομα, αλλά και από ασυ-
μπτωματικούς φορείς. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Αε-
ρογενής μετάδοση του ιού μπορεί να συμβεί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραγωγής μεγάλης ποσότητας 
αερολύματος, όπως και σε παρατεταμένη παραμονή με άτομα που έχουν μολυνθεί, σε μη επαρκώς αεριζό-
μενο χώρο. Η χώρα μας, όπως και οι περισσότερες Έυρωπαϊκές χώρες, διανύει το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας, το οποίο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα,. Η θνητότητα του ιού με βάση τα διαγνωσμένα 
κρούσματα (case fatality rate) εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2%-3% και σημαντικοί επιβαρυντικοί πα-
ράγοντες για σοβαρή νόσηση και δυσμενή πορεία αποτελούν η ηλικία άνω των 60 ετών, το άρρεν φύλο 
και συν-νοσηρότητες, όπως η υπέρταση, οι κακοήθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, νοσήματα του αναπνευ-
στικού, η παχυσαρκία, η νεφρική νόσος, καθώς και η ανοσοκαταστολή, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοι-
χεία για αυτή την κατηγορία ασθενών.
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των με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, παρό-
μοιας με τον Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύν-

δρομο (SARS), στην πόλη Wuhan, της επαρχίας 
Hubei της Κίνας, τα οποία συνδέθηκαν με την 
υπαίθρια αγορά της πόλης. H νόσος COVID-19 
(Coronavirus disease 2019) είναι ζωονόσος, που 
προκαλείται από έναν κορωνοϊό που περιγρά-
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φηκε για πρώτη φορά, τον Κορωνοϊό του Σοβα-
ρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 
SARS-CoV-2). Ο ιός SARS-CoV-2 είναι “συγγε-
νής” ιός με τον Κορωνοϊό του Σοβαρού Οξέος 
Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS-CoV) και τον 
Κορωνοϊό του Αναπνευστικού Συνδρόμου της 
Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) ,οι οποίοι το 2002 
στην Κίνα και το 2012 στην Αραβική Χερσόνη-
σο, αντίστοιχα, προκάλεσαν επιδημίες σοβαρών 
αναπνευστικών συνδρόμων1. Πρόκειται για έναν 
βητα-κορωνοϊό με πιθανότερη προέλευση του την 
νυχτερίδα, η οποία θεωρείται και η δεξαμενή του 
ιού στη φύση1. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η λοίμω-
ξη από τον ιό είναι είτε ασυμπτωματική, είτε 
χαρακτηρίζεται από ήπιας έως μέτριας έντασης 
συμπτωματολογία. Όσον αφορά στις ασυμπτω-
ματικές λοιμώξεις, σε πρόσφατες μετα-αναλύσεις 
έχει εκτιμηθεί ότι περίπου ένα στα πέντε άτομα 
που μολύνονται από τον ιό παραμένουν ασυ-
μπτωματικά σε όλη τη διάρκεια της λοίμωξης2, 

3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι ειδικά στην παιδική ηλικία, η νόσος είναι ιδι-
αιτέρως ήπια και συχνά τα παιδιά παραμένουν 
ασυμπτωματικοί φορείς του ιού καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της λοίμωξης, με πολύ καλή κλινική πορεία 
και σπάνια τη βαριά νόσηση4, 5. Ένα μικρότερο 
ποσοστό των ασθενών βρίσκεται σε σοβαρή και 
κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της λοίμωξης (14% 
και 5% αντίστοιχα), ώστε να απαιτείται νοση-
λεία σε Μονάδα Έντατικής Θεραπείας με σοβα-
ρή πνευμονία, πολύ-οργανική ανεπάρκεια, Σύν-
δρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (Acute 
Respiratory Distress Syndrome-ARDS), η οποία 
μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο6. 

Το Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας κήρυξε κατάσταση πανδημίας. Η παν-
δημία της νόσου COVID-19 ασκεί πρωτοφανείς 
πιέσεις που δοκιμάζουν τα συστήματα δημόσιας 
υγείας σε όλον τον κόσμο και έχει προκαλέσει 
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπει-
ες σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, πρωτο-
φανής είναι και ο αγώνας δρόμου από πλευράς 
της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας, για την κατασκευή 
ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου το 
οποίο θα μπορέσει να θέσει τέλος στην πανδημία. 

Βασικός Αριθμός Αναπαραγωγής και Δυ-
ναμικό Πρόκλησης Πανδημίας
Σημαντικό μέτρο της μεταδοτικότητας ενός πα-
θογόνου είναι ο βασικός αριθμός αναπαραγω-
γής του (R0), το οποίο δείχνει πόσα δευτερογενή 
κρούσματα προκύπτουν από ένα μοναδικό κρού-
σμα του παθογόνου, σε έναν κατά τα άλλα επίνο-
σο πληθυσμό. Ο R0, στην περίπτωση του SARS-
CoV-2 έχει εκτιμηθεί να βρίσκεται μεταξύ 2 και 
3. Έπίσης, φαίνεται να είναι σημαντικά μεγαλύ-
τερος από τους συγγενικούς ανθρώπινους κορω-
νοϊούς που έχουν προκαλέσει επιδημικές εξάρσεις 
την τελευταία εικοσαετία, με τον αντίστοιχο για 
τον SARS να είναι στο 1,7-1,9 και για τον MERS 
μικρότερος της μονάδας, και επομένως η μετάδο-
ση από άνθρωπο σε άνθρωπο να είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη7. Πέρα από την αυξημένη μεταδο-
τικότητα του, το δυναμικό του SARS-CoV-2 για 
την πρόκληση πανδημίας, σχετίζεται και με την 
σημαντικά μικρότερη θνητότητα του, από τον 
SARS-CoV και τον MERS-CoV, των οποίων βρί-
σκεται στο 9,5% και στο 34,4% αντίστοιχα, και η 
οποία του έδωσε τη δυνατότητα να εξαπλωθεί ση-
μαντικά στην κοινότητα7.

Ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ο ρόλος των ασυμπτωματικών φορέων του 
ιού στην μετάδοση της νόσου, και την επέκταση 
συνεπώς της πανδημίας, και υπογραμμίζεται 
η σημασία της τήρησης των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησής στον περιορισμό της πανδημί-
ας. Ασυμπτωματικοί φορείς του ιού συχνά παρου-
σιάζουν στον ρινοφάρυγγα τους συγκρίσιμο ιϊκό 
φορτίο με άτομα τα οποία είναι συμπτωματικά και 
επομένως μπορούν να μεταδίδουν τον ιό8. Ωστό-
σο, οι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού πιθανόν 
να είναι λιγότερο μολυσματικοί με τους συμπτω-
ματικούς, καθώς έχει βρεθεί ότι τα συμπτωματι-
κά άτομα παράγουν περισσότερα δευτερογενή 
κρούσματα σε σχέση με τα ασυμπτωματικά9. Έξί-
σου ενδιαφέρων είναι και ο ρόλος των γεγονότων 
υπερμετάδοσης στην πορεία της πανδημίας. Ο ιός 
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SARS-CoV-2 έχει τη δυνατότητα επέκτασης μέσω 
γεγονότων υπερμετάδοσης, όπου μικρός αριθμός 
κρουσμάτων προκαλεί δυσανάλογα μεγάλο αριθ-
μό δευτερογενών κρουσμάτων. Αναφέρεται ότι 
το 10% με 20% των κρουσμάτων είναι υπεύθυνα 
για το 80% της μετάδοσης του ιού10. Οι αιτίες για 
αυτού του είδους τα φαινόμενα μπορεί να είναι 
βιολογικές, όπως στην περίπτωση μεγάλου ιϊκού 
φορτίου σε συμπτωματικούς ασθενείς και σε με-
γαλύτερες ηλικίες ασθενών, κοινωνικές, όπως σε 
περιπτώσεις έντονου και μακροχρόνιου συγχρω-
τισμού, αλλά και συμπεριφορικές-περιστασιακές, 
όπως η δυνατή ομιλία και το τραγούδι που δυνη-
τικά παράγουν περισσότερα σταγονίδια.

Μετάδοση του SARS-CoV-2
H διάμεση περίοδος επώασης της νόσου COVID-19 
είναι 5 ημέρες με εύρος από 1 έως 14 ημέρες, ενώ 
η περίοδος μολυσματικότητας φαίνεται να ξεκι-
νά περίπου δυο μέρες πριν την έναρξη των συ-
μπτωμάτων11. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του 
SARS-CoV-2 είναι μέσω αναπνευστικών σταγο-
νιδίων μεγάλου μεγέθους που παράγονται κατά 
την ομιλία, τον βήχα και τον πταρμό, που λόγω 
του μεγέθους τους απαιτείται κοντινή απόσταση, 
μικρότερη από τα 2 μέτρα, για να πραγματοποι-
ηθεί12. Η αερογενής μετάδοση μέσω αερολυμάτων 
φαίνεται επίσης να είναι τρόπος μετάδοσης της 
νόσου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκαλεί-
ται παραγωγή αερολύματος μεγάλης ποσότητας, 
όπως κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων όπως 
είναι η βρογχοσκόπηση ή η διασωλήνωση, όπου 
μπορεί να προκληθεί μετάδοση13. Παράλληλα, η 
μετάδοση μέσω αερολυμάτων φαίνεται να είναι 
πιθανή σε παρατεταμένη παραμονή σε χώρους 
μη επαρκώς αεριζόμενους με μολυσμένο άτομο, 
γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του επαρ-
κούς αερισμού των κλειστών χώρων, o οποίος μει-
ώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης14. H 
επαφή με μολυσμένες επιφάνειες, σε αντίθεση με 
όσα θεωρούσαμε στην αρχή της πανδημίας, φαί-
νεται να είναι λιγότερο σημαντικός τρόπος με-
τάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς παρατηρήθηκε 
δυσκολία καλλιέργειας του ιού από επιφάνειες15. 
Κάθετη μετάδοση του SARS-CoV-2 φαίνεται να 
είναι σπάνια και έχει καταγραφεί σε λίγες περι-

πτώσεις και σχετίζεται με λοίμωξη της μητέρας 
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης16. 

Επίπτωση και Θνητότητα της νόσου 
COVID-19 
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο περισσότερα από 60 εκατομμύρια επι-
βεβαιωμένα κρούσματα και περισσότεροι από 
1,5 εκατομμύρια θάνατοι σε 218 χώρες17. Στην 
παρούσα φάση (Δεκέμβριος 2020) βρισκόμαστε 
στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, τόσο στη χώρα 
μας, όσο και στις περισσότερες Έυρωπαϊκές χώ-
ρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα περισσότερα 
νέα κρούσματα που καταγράφονται παγκοσμίως 
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020), αφορούν τις Έυ-
ρωπαϊκές χώρες. Στην χώρα μας, αλλά και στην 
υπόλοιπη Έυρώπη, το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας χαρακτηρίζεται από σημαντικά μεγαλύτερες 
διαστάσεις από το πρώτο, τόσο όσον αφορά στα 
νέα κρούσματα που καταγράφονται, όσο και στις 
ανάγκες σε νοσηλείες, αλλά και τους θανάτους18. 
Ένα χαρακτηριστικό του δεύτερου κύματος που 
διαφέρει σε σχέση με το πρώτο, είναι η αύξηση της 
επίπτωσης της νόσου COVID-19 τις νεότερες ηλι-
κίες, με την κινητική αυτή σε σχέση με το πρώτο 
επιδημικό κύμα να παρατηρείται τόσο στην Έλ-
λάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο17, 19, 20. Στην 
Έλλάδα, με βάση τα δεδομένα του Έθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας, η μέση ηλικία των κρου-
σμάτων βρίσκεται στα 42 έτη και τα περισσότερα 
από τα κρούσματα παρατηρούνται στις ηλικιακές 
ομάδες κάτω των 65 ετών, σε αντίθεση με το πρώ-
το επιδημικό κύμα21. Η μείωση αυτή της ηλικίας 
των κρουσμάτων θα μπορούσε να σχετιστεί με 
την διεύρυνση των εργαστηριακών ελέγχων σε 
ασυμπτωματικούς ανθρώπους (η ασυμπτωματική 
φορία είναι πιο πιθανή στους νεώτερους), αλλά 
πιθανώς και την μεγαλύτερη προσήλωση που 
έχουν δείξει ενδεχομένως οι μεγαλύτερες ηλικίες 
στα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας που 
έχουν επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
επίσης και με την μεγαλύτερη κοινωνική δραστη-
ριότητα που χαρακτηρίζει τις νεαρότερες ηλικίες.

Σχετικά με την θνητότητα των διεγνωσμένων 
κρουσμάτων της νόσου COVID-19 (case fatality 
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rate), αυτή έχει εκτιμηθεί με βάση τα δεδομένα 
από την Κίνα και από την Ιταλία να κυμαίνεται 
στο 2,3%, με την εκτίμηση αυτή να συμφωνεί με 
τα δεδομένα από μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, 
όπου η μέση ειδική ανά χώρα θνητότητα των 
διαγνωσμένων κρουσμάτων εκτιμήθηκε να βρί-
σκεται μεταξύ 2% και 3%22, 23. Σημαντικό είναι να 
σημειωθεί ότι η θνητότητα της νόσου διαφέρει 
πολύ ανά ηλικιακή ομάδα, με τους ηλικιωμένους 
να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη και η διαφορά 
αυτή να παρατηρείται διαχρονικά στην πορεία 
της πανδημίας24. Παράλληλα, η θνητότητα πα-
ρατηρείται να είναι υψηλότερη στους άνδρες σε 
σχέση με τις γυναίκες, με την διαφορά αυτή να 
είναι πιο έντονη σε μεγαλύτερες ηλικίες25. Ανάλο-
γη με αυτά τα δεδομένα είναι και η εικόνα στην 
Έλλάδα, με τις ηλικίες άνω των 65 ετών να είναι 
οι περισσότερο επιβαρυμμένες, και τους άνδρες 
να παρουσιάζουν μεγαλύτερη θνητότητα, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα του Έθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας. H θνητότητα παρουσιάζει με-
γάλες γεωγραφικές αποκλίσεις, με την ειδική ανά 
χώρα θνητότητα να διαφέρει πολύ μεταξύ δια-
φορετικών χωρών, γεγονός που αντικατοπτρίζει 
το ρόλο που παίζουν κοινωνικοί και οικονομικοί 
παράγοντες στην διαμόρφωση του δείκτη αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων του προσδόκιμου επιβίω-
σης ανά χώρα, των δεικτών νοσηρότητας ως προς 
συν-νοσηρότητες που επηρεάζουν την πρόγνωση 
της λοίμωξης και του επιπέδου των παρεχόμενων 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας23, 26.

Πληθυσμοί σε Αυξημένο Κίνδυνο
Σημαντική είναι η αναγνώριση πληθυσμών οι 
οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, είτε με-
τάδοσης της νόσου, είτε αυξημένης πιθανότητας 
κακής πρόγνωσης της λοίμωξης με εμφάνιση επι-
πλοκών και αυξημένη θνητότητα. Τέτοιοι πλη-
θυσμοί περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους στην 
Υγεία, καθώς και άτομα τα οποία βρίσκονται σε 
Μονάδες Μακροχρόνιας Φροντίδας. Η επίπτω-
ση της νόσου COVID-19 είναι υψηλότερη στους 
υγειονομικούς και η ομάδα αυτή αποτελεί σημα-
ντικό ποσοστό των κρουσμάτων της νόσου, ειδικά 
σε περιπτώσεις ελλιπούς εφαρμογής των μέτρων 
ατομικής προστασίας, ενώ η βαρύτητα της νόσου 

παρατηρήθηκε να είναι μικρότερη από αυτή στον 
γενικό πληθυσμό27, καθώς πρόκειται για άτομα 
νεότερα που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό και 
επομένως σε καλύτερη γενική κατάσταση. Όσον 
αφορά στα άτομα τα οποία βρίσκονται σε μα-
κροχρόνια νοσηλεία σε Μονάδες Μακροχρόνι-
ας Φροντίδας, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 
τόσο μετάδοσης της νόσου μέσα στις Μονάδες, 
όσο και σε αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσησης, 
λόγω συνήθως αυξημένης ηλικίας ή και επιβαρυ-
μένης κατάστασης υγείας εν γένει λόγω συννοση-
ροτήτων28.

Η πρόγνωση της λοίμωξης με τον ιό SARS-
CoV-2 διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικι-
ακή ομάδα που ανήκει ο ασθενής, το φύλο, καθώς 
και από μια σειρά από συν-νοσηρότητες η παρου-
σία των οποίων χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
συχνότητα επιπλεγμένης πορείας, ανάγκη νοση-
λείας σε Μονάδα Έντατικής Θεραπείας και αυξη-
μένη θνητότητα από την νόσο COVID-19. Όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ηλικιωμένοι ασθε-
νείς (μεγαλύτεροι από 65-70), και ιδιαίτερα οι άν-
δρες, εμφανίζουν χειρότερη κλινική πορεία και 
αυξημένη θνητότητα από την νόσο COVID-1924, 

25. Σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 60 ετών, η 
παρουσία συν-νοσηροτήτων φαίνεται να αποτε-
λεί το βασικό παράγοντα κακής πρόγνωσης. Σε 
πρόσφατα δημοσιευμένη μετα-ανάλυση, βασικοί 
προγνωστικοί παράγοντες για αυξημένη θνητό-
τητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας λόγω της 
νόσου COVID-19, αποτελούν η παρουσία νεφρι-
κής νόσου, το ιστορικό υπέρτασης, η παρουσία 
κακοήθειας, ατομικό ιστορικό σακχαρώδους δια-
βήτη, νοσήματα του αναπνευστικού και η παχυ-
σαρκία29. Συγχρόνως, το κάπνισμα φαίνεται να 
είναι επιβαρυντικός παράγοντας που επηρεάζει 
την ενδονοσοκομειακή θνητότητα από την λοί-
μωξη, με τους καπνιστές να εμφανίζουν χειρότε-
ρη πρόγνωση29. Μια ακόμα ομάδα ασθενών, οι 
οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερο θεωρητικά κίν-
δυνο εμφάνισης σοβαρής νόσησης, και για τους 
οποίους πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
προστασίας, είναι οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκο-
νται σε ανοσοκαταστολή, συμπεριλαμβανομένων 
ανοσοανεπαρκειών καθώς και ανοσοτροποποι-
ητικών και ανοσοκατασταλτικών αγωγών, με τα 
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δεδομένα ακόμα να είναι περιορισμένα για την 
συμπεριφορά της νόσου σε αυτούς τους πληθυ-
σμούς30. 

Συζήτηση
Η παρούσα πανδημία του ιού SARS-CoV-2 φαί-
νεται να δοκιμάζει διεθνώς τα Συστήματα Υγείας 
και έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς προκλήσεις 
σε κάθε βαθμίδα της Δημόσιας Υγείας. Οι επιδη-
μίες του SARS-CoV και του MERS-CoV την τελευ-
ταία εικοσαετία, σε συνδυασμό με την πανδημία 
του SARS-CoV-2, υπογραμμίζουν το δυναμικό 
των κορωνοϊών να δημιουργούν επιδημίες ζω-
ονόσων, που προκαλούν σοβαρά αναπνευστικά 
σύνδρομα, και μπορεί να πάρουν σημαντικές 
διαστάσεις. Στην περίπτωση του SARS-CoV-2 
πρόκειται για έναν πολύ μεταδοτικό νέο ιό και 
η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως βρίσκε-
ται μπροστά στην πρόκληση της αντιμετώπισης 
του, καθώς τα δεδομένα σχετικά με τον ιό και 

την νόσο COVID-19, ακόμα, σε πολλές περιπτώ-
σεις μπορούν να χαρακτηριστούν πρώιμα και 
τα στοιχεία για πολλές ομάδες ενδιαφέροντος 
οι οποίες πιθανότατα βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο από τη νόσο, όπως τα άτομα σε ανοσο-
καταστολή, είναι περιορισμένα. Η διαλεύκανση 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παθογόνου-ξενι-
στή σε μοριακό επίπεδο θα δώσει, μελλοντικά, 
πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς 
που προκαλούν δυσμενή πορεία νόσου σε ορι-
σμένους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Σημα-
ντικό επιδημιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το ενδεχόμενο μακροχρόνιων συνέπειων της λοί-
μωξης, οι οποίες δεν είμαστε ακόμα σε θέση να 
εκτιμήσουμε αν υπάρχουν. Πολλά υποσχόμενη 
είναι η μελλοντική κυκλοφορία εμβολίων, για 
τα οποία τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτε-
ρα ενθαρρυντικά, ώστε σταδιακά να δοθεί τέλος 
στην πανδημία και να επιτευχθεί η επιστροφή 
στην κανονικότητα. Θ

  Το R0 του ιού SARS-CoV-2 βρίσκεται μεταξύ του 2 και του 3 γεγονός που τον καθιστά πολύ 
μεταδοτικό.
  Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται και μέσω ασυμπτωματικών φορέων του ιού και μέσω γε-
γονότων υπερμετάδοσης επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα μέτρα κοινωνικής αποστασι-
οποίησης για τον περιορισμό της πανδημίας. 
  Στην χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Έυρώπη, το δεύτερο κύμα της πανδημίας χαρακτηρί-
ζεται από σημαντικά μεγαλύτερες διαστάσεις από το πρώτο με την μεγαλύτερη επίπτωση του 
ιού να παρατηρείται σε νεαρότερες ηλικίες.
  Η θνητότητα της νόσου COVID-19 ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα (case fatality rate) στα 2 πρώτα 
κύματα της επιδημίας υπολογίστηκε στο 2,3%.
  Βασικός τρόπος μετάδοσης του ιού είναι μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και η αερογενής με-
τάδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καταστάσεις αυξημένης παραγωγής αερολύματος και 
παρατεταμένης παραμονής σε κλειστό χώρο με μολυσμένο άτομο.
  Σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό, περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον χώρο της 
Υγείας καθώς και άτομα τα οποία νοσηλεύονται σε Μονάδες Μακροχρόνιας Φροντίδας.
  Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για αυξημένη θνητότητα από την νόσο COVID-19 είναι η 
ηλικία, το άρρεν φύλο και συν-νοσηρότητες όπως η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης δια-
βήτης και χρόνια νοσήματα.

Take home messages

COVID-19 Επιδημιολογικά Δεδομένα
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The majority of patient infected with SARS-CoV-2 demonstrate a mild to moderate disease course 
and in many cases the infection remains totally asymptomatic. However, a smaller proportion of 
patients develop severe COVID-19 with high complication rates, Intensive Care Unit admission 
and even fatal infection. SARS-CoV-2 is a very contagious virus with a basic reproductive number 
between 2 and 3 and can be transmitted through asymptomatic as well as symptomatic individuals, 
while super-spreading events can happen. The transmission of SARS-CoV-2 occurs mainly via 
respiratory droplets. Airborne transmission can occur in cases of high aerosol production during 
medical procedures and long-term exposure to infected individuals in poor ventilation. Greece, 
similarly to many other European countries, is amid the second epidemic wave of COVID-19 
pandemic that is characterized by higher number of cases and the majority of the cases are younger 
than 65 years old in contrast to the first epidemic wave. The Case Fatality Rate of SARS-CoV-2 
is estimated to be between 2-3% and important risk factors for adverse COVID-19 outcomes 
include age over 60 years, male gender and comorbidities such as hypertension, diabetes melitus, 
respiratory diseases, obesity, kidney disease and immunosuppression, however limited evidence 
is currently available for this group of patients.

KEYWORDS: SARS-CoV-2/ COVID-19/ epidemiology/ transmission/ risk factors

Synopsis
COVID-19 Epidemiological Data
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Η δυνατότητα κάθετης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (SARS-COV-2) από τη μητέρα στο νεογνό κατά τη 
διάρκεια της κύησης ή κατά τον τοκετό, η επίδραση της προκαλούμενης από αυτόν νόσου (COVID-19) στο 
κύημα και οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης αποτελούν αντικείμενα συνεχούς τρέ-
χουσας μελέτης και έρευνας για την επιστημονική κοινότητα. 
Η ενδομήτρια διαπλακουντιακή μετάδοση του SARS-COV-2 στο κύημα θεωρείται πλέον εφικτή αλλά ασυνήθης, 
με πειστικές ενδείξεις να έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σε πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων. Αναλο-
γικά με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων SARS-COV-2 παγκοσμίως, η νόσος COVID-19 δεν φαίνεται να προ-
καλεί σοβαρές επιπλοκές στην εγκυμοσύνη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, και τα μέχρι τώρα επιδημιολογι-
κά δεδομένα σχετικά με την κλινική πορεία των νεογνών θετικών μητέρων είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Η συλλογή στοιχείων για την επίδραση της νόσου COVID-19 στο κύημα και το νεογνό συνεχίζεται συστη-
ματικά, και η διεθνής επιστημονική κοινότητα παραμένει σε επαγρύπνηση. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νέος κορωνοϊός / SARS-COV-2 / COVID-19 / Εγκυμοσύνη / Κάθετη μετάδοση 
/ Πλακούντας
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Η επίδρασή του νέου κορωνοϊού (SARS-
COV-2) και της προκαλούμενης από αυ-
τόν νόσου (COVID-19) στην εγκυμοσύ-

νη, και η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης από τη 

μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης ή 
κατά τον τοκετό, αποτελούν αντικείμενα συνεχούς 
τρέχουσας μελέτης και έρευνας για την ιατρική 
κοινότητα. 
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Κάθετη μετάδοση COVID-19  
από τη μητέρα στο νεογνό. 
Πρόσφατες εξελίξεις
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Κάθετη μετάδοση COVID-19 από τη μητέρα στο νεογνό. Πρόσφατες εξελίξεις

Οδοί κάθετης μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων
Η κάθετη μετάδοση μιας ιογενούς λοίμωξης μπορεί 
να συμβεί με δύο τρόπους: 

1) ενδομητρίως από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω 
του πλακούντα (διαπλακουντιακή ενδομήτρια με-
τάδοση) 

2) κατά τον κολπικό τοκετό με την άμεση επαφή 
του νεογνού με τα γεννητικά υγρά, δηλ. κολπικές 
εκκρίσεις, ούρα, κόπρανα της μητέρας (μετάδοση 
κατά τον τοκετό). 

Κατά την ενδομήτρια διαπλακουντιακή μετάδο-
ση, ο ιός αποκτά πρόσβαση στον μητρικό φθαρτό 
και τον πλακούντα είτε με την ανιούσα οδό, από 
τον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας, είτε, συχνό-
τερα, με την αιματογενή οδό. Ο τροπισμός του ιού 
για τον φθαρτό και τον πλακούντα και η περαιτέ-
ρω μετάδοσή του εξαρτάται τότε από την έκφραση 
των υποδοχέων του ιού στους ιστούς αυτούς, καθώς 
και από τη μητρική ανοσολογική απάντηση1. Οι 
δύο υποδοχείς του ιού SARS-COV-2, ο υποδοχέας 
Angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2) και η 
διαμεμβρανική πρωτεάση Serine 2 έχουν καταδει-
χθεί να εκφράζονται ευρέως σε συγκεκριμένα είδη 
κυττάρων της εμβρυομητρικής επιφάνειας επαφής2, 
επιτρέποντας έτσι να υποθέσουμε ότι ο τροπισμός 
και η δίοδος του κορωνοϊού μέσω του πλακούντα 
είναι δυνατόν να συμβούν.

Βιολογικά δείγματα
Κατά την αιματογενή διαπλακουντιακή μετάδοση 
των ιογενών λοιμώξεων, ο ιός μπορεί να εισέλθει 
από τα μητριαία αγγεία στα εμβρυϊκά αγγεία του 
πλακούντα, αφού διαπεράσει τον αιματοπλακου-
ντιακό φραγμό, και μέσω της ομφαλικής φλέβας 
στη συστηματική κυκλοφορία του εμβρύου. Παράλ-
ληλα ο ιός μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και στην 
αμνιακή κοιλότητα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 
αναμενόμενο να ανιχνευθούν τα ιικά νουκλεϊκά 
οξέα στο αίμα του ομφαλίου λώρου ή στο αμνιακό 
υγρό3, καθώς και στον πλακούντα ή/και σε εμβρυ-
ϊκά όργανα, τεκμηριώνοντας έτσι την ενδομήτρια 
εμβρυϊκή λοίμωξη. 

Σχετικά με την ανίχνευση RNA του ιού στο φα-
ρυγγικό επίχρισμα του νεογνού, αυτή αφορά κυρί-
ως: 1) τον τρόπο μετάδοσης μέσω σταγονιδίων από 
το στενό περιβάλλον μετά τη γέννηση, 2) πιθανή 

κάθετη μετάδοση μέσω άμεσης επαφής με τον γεν-
νητικό σωλήνα κατά τον κολπικό τοκετό, και 3) πε-
ρίπτωση ενδομήτριας ενδοαμνιακής λοίμωξης και 
μόλυνσης του αμνιακού υγρού, δεδομένου ότι το 
έμβρυο ενδομητρίως εισροφεί και καταπίνει αμνι-
ακό υγρό, 4) περίπτωση ενδομήτριας λοίμωξης και 
αιματογενή μεταφορά του ιού στον φάρυγγα/ρινο-
φάρυγγα, λόγω τροπισμού του ιού για το φαρυγγι-
κό επιθήλιο4. 

Η παρουσία γενετικού υλικού SARS-COV-2 με 
μοριακό έλεγχο PCR έχει σήμερα ανιχνευθεί σε 
πλακούντα, αίμα ομφαλίου λώρου, αμνιακό υγρό, 
κολπικές εκκρίσεις, και μητρικό γάλα, καθώς και 
στον ορό και το (ρινο)φαρυγγικό επίχρισμα νεο-
γνών5,6.

Η συνδυασμένη δειγματοληψία από όλα τα 
παραπάνω βιολογικά υλικά είναι ο προτιμητέος 
τρόπος ελέγχου της κάθετης μετάδοσης της νόσου 
COVID-19 στην εγκυμοσύνη, και παρέχει στους 
ερευνητές περισσότερες και ασφαλέστερες πληρο-
φορίες για τη διαπίστωσή της.

Ενδείξεις κάθετης μετάδοσης SARS-COV-2
Ο νέος κορωνοϊός SARS-COV-2 παραμένει «νέος», 
γι’ αυτό και συνεχίζουμε να τον μελετούμε και να 
τον μαθαίνουμε. Η κάθετη μετάδοση προηγού-
μενων ζωικών κορωνοϊών που προσβάλλουν τον 
άνθρωπο, του SARS-CoV που προκάλεσε την επι-
δημία SARS το 2002 και του MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome), δεν τεκμηριώθηκε ποτέ. 
Όμως ο αριθμός των περιπτώσεων θετικών εγκύων 
γυναικών που μελετήθηκαν ήταν πολύ χαμηλός 
και ανεπαρκής για την εξαγωγή ασφαλών συμπε-
ρασμάτων (12 περιπτώσεις SARS και 11 MERS)7–9. 
Αντίθετα, με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων 
SARS-COV-2 παγκοσμίως, εμφανίζονται πλέον 
στη βιβλιογραφία πάρα πολλές αναφορές που επι-
κεντρώνονται στην επίδραση του νέου κορωνοϊού 
στην εγκυμοσύνη. 

Υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι η κάθετη 
μετάδοση του SARS-COV-2 από την έγκυο μητέρα 
στο νεογνό είναι εφικτή, ανεξάρτητα από την κλι-
νική σημασία που μπορεί να έχει το γεγονός αυτό. 
Η κάθετη μετάδοση φαίνεται να συμβαίνει σε πολύ 
μικρό ποσοστό κυήσεων, αναλογικά με τον αριθμό 
των θετικών εγκύων, και, αντίθετα με τη γρίπη, η 
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λοίμωξη από νέο κορωνοϊό (νόσος COVID-19) δεν 
φαίνεται να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στην έκ-
βαση της εγκυμοσύνης στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η 
ενδομήτρια διαπλακουντιακή μετάδοση θεωρείται 
δυνατή στις τελευταίες εβδομάδες της κύησης, ενώ 
για την πιθανότητα ενδομήτριας αιματογενούς με-
τάδοσης στο Β΄ τρίμηνο δεν υπάρχουν σαφή δεδο-
μένα. 

Οι πρώτες πειστικές ενδείξεις για τη δυνατότητα 
κάθετης μετάδοσης του SARS-COV-2, προέκυψαν 
από δύο αναφορές, οι οποίες κατέδειξαν την παρου-
σία ανοσοσφαιρινών IgM έναντι του SARS-COV-2 
στον ορό νεογνών κατά τη γέννηση 10-11. Δεδομένου 
ότι οι ανοσοσφαιρίνες IgM είναι μακρομόρια που 
συνήθως δεν διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγ-
μό, η παρουσία τους στον ορό των νεογνών κατά 
τη γέννηση φαίνεται να υποδηλώνει νεογνική ανο-
σολογική αντίδραση σε ενδομήτρια αιματογενή δι-
απλακουντιακή λοίμωξη. Από τότε έχουν υπάρξει 
μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων που υποστη-
ρίζουν τη δυνατότητα ενδομήτριας διαπλακουντι-
ακής μετάδοσης στο έμβρυο, στις οποίες το γονιδί-
ωμα του ιού είτε ανιχνεύθηκε με μοριακό τεστ PCR 
στον τελειόμηνο πλακούντα, είτε στο εμβρυϊκό αίμα 
του ομφαλίου λώρου και στο αμνιακό υγρό (χαμη-
λό ιικό φορτίο), ή αναγνωρίστηκε ο κορωνοϊός στον 
πλακούντα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή ανιχνεύ-
θηκαν αντισώματα IgM στον ορό των νεογνών, με 
ή χωρίς θετικό τεστ στο ρινοφαρυγγικό και εντερικό 
επίχρισμα ή, το κυριότερο, παρατηρήθηκε συνδυα-
σμός διαφόρων εκ των ανωτέρω στοιχείων μαζί με 
ενδείξεις φλεγμονής στον πλακούντα (ανασκόπηση 
από Fenizia et al. 2020). Περιστατικά με δυσμενή έκ-
βαση της κύησης σε συνδυασμό με πειστικές ενδεί-
ξεις ενδομήτριας μετάδοσης του ιού έχουν αναφερ-
θεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, i.e. ενδομήτριος 
εμβρυϊκός θάνατος σε κύημα Β΄ τριμήνου12 και νευ-
ρολογικές επιπλοκές σε νεογνό 36ης εβδομάδας5. Η 
ταχύτατη συλλογή πληροφοριών στην οποία επι-
δίδεται πλέον η επιστημονική κοινότητα, παρέχει 
επίσης πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα οποία παρατηρείται αύξηση επιπλοκών 
της κύησης στις εγκύους με COVID-19, ιδιαίτερα 
πρώιμος τοκετός13 ή και απώλεια του κυήματος14. 
Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου 

(FGR), αν και θεωρείται πιθανή επιπλοκή, δεν έχει 
επιβεβαιωθεί στατιστικά με τα σημερινά δεδομένα.

Το αποτύπωμα του κορωνοϊού στον πλακού-
ντα
Σε μικρό αριθμό COVID-19 κυήσεων έχει ελεγχθεί 
ο πλακούντας για την παρουσία του ιού, μετά από 
κατάλληλη και αξιόπιστη δειγματοληψία. Σε μεμο-
νωμένα περιστατικά ανιχνεύτηκε στον πλακούντα 
ή στους χοριοαμνιακούς υμένες το γονιδίωμα του 
ιού με μοριακό τεστ PCR, ή αναγνωρίστηκε ο κορω-
νοϊός στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο15,16. 

Η ιστοπαθολογία του πλακούντα σε COVID-19 
κυήσεις έχει περιγραφεί σε περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων: 36 συνολικά πλακούντες σε δύο δη-
μοσιευμένες σειρές από τις ΗΠΑ, και μεμονωμέ-
να περιστατικά από την Έυρώπη16–18. Η Έλληνική 
σειρά περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 19 πλακούντες. 
Τα περισσότερα από τα παραπάνω δημοσιευμένα 
περιστατικά και όλα τα περιστατικά της ελληνικής 
σειράς περιλαμβάνουν πλακούντες του τρίτου τρι-
μήνου της κύησης. 

Τα ιστολογικά ευρήματα αφορούν περισσότερο 
τη μητρική αγγειακή κυκλοφορία του πλακού-
ντα. Έκδηλώνονται κυρίως σαν ήπια ή μέτρια δι-
αταραχή της μητρικής αιμάτωσης, τάση για θρόμ-
βωση ή αυξημένη εναπόθεση ινικής στους χώρους 
του πλακούντα όπου κυκλοφορεί το μητρικό 
αίμα, και μητρική αρτηριοπάθεια του φθαρτού 
(δηλ. αλλοιώσεις στο τοίχωμα των μητρικών αγ-
γείων παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται 
στην προεκλαμψία και στην κεντρική αποκόλλη-
ση του πλακούντα). Από ορισμένους ερευνητές 
παρατηρήθηκε επίσης τάση για θρόμβωση στα 
εμβρυϊκά αγγεία του πλακούντα18, αλλά το εύ-
ρημα αυτό δεν είχε σημαντική διαφορά με την 
ομάδα των πλακούντων μαρτύρων από γυναίκες 
αρνητικές για COVID-19. Μητρική φλεγμονή με 
μακροφάγα και μονοκύτταρα παρατηρήθηκε σε 
λίγες περιπτώσεις5,6,16, σε μερικές από αυτές τα 
νεογνά ήταν θετικά για τον ιό. Έίναι σημαντικό 
ότι όλα τα νεογνά στις παραπάνω περιπτώσεις, 
ακόμα και όσα είχαν θετικό τεστ, είτε ήταν ασυ-
μπτωματικά είτε είχαν ήπια κλινικά συμπτώμα-
τα, αλλά πολύ καλή εξέλιξη. 

Σε μεμονωμένα δημοσιευμένα περιστατικά με 
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επιπλοκές της COVID-19 εγκυμοσύνης, όπως περι-
πτώσεις αποβολής ή ενδομητρίου εμβρυϊκού θανά-
του στο Β΄ τρίμηνο της κύησης, καθώς και σε μία 
πρόσφατα δημοσιευμένη περίπτωση νεογνού με 
ιαιμία και θετικό τεστ, που παρουσίασε νευρολο-
γικές επιπλοκές, η ιστολογική εξέταση του πλακού-
ντα έδειξε επί πλέον σοβαρή μητρική και εμβρυϊκή 
φλεγμονή. 

Τα ιστολογικά ευρήματα του πλακούντα σε 
COVID-19 κυήσεις παρουσιάζουν συσχέτιση με την 
μέχρι τώρα γνωστή παθοφυσιολογία του ιού, δεν 
είναι όμως παθογνωμονικά για τη συγκεκριμένη 
λοίμωξη και παρατηρούνται σε πλήθος άλλων πα-
θολογικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου δεν είναι 
σαφές αν η COVID-19 λοίμωξη είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνη για τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του 
πλακούντα, αν απλώς συνυπάρχει, ή αν συντελεί 
συνεργικά μαζί με άλλη υποκείμενη παθολογική 
κατάσταση. 

Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσμα-
τα για την πιθανή διαπλακουντιακή δράση του 
νέου κορωνοϊού είναι απαραίτητο να συνεχισθεί 
η καταγραφή των ευρημάτων σε πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό περιπτώσεων, με παράλληλο έλεγχο ισόπο-
σων πλακούντων-μαρτύρων από γυναίκες που δεν 
έχουν μολυνθεί με τον ιό, και με παράλληλη πα-
ρακολούθηση και λεπτομερή συσχέτιση με τα κλι-
νικοεργαστηριακά δεδομένα για τις μητέρες και τα 
νεογνά. 

Στην Μονάδα Περιγεννητικής Παθολογοανατο-
μίας του ΈΚΠΑ, υπό την αιγίδα της Έυρωπαϊκής 
Παθολογοανατομικής Eταιρείας (European Society 
of Pathology), συντονίζουμε τη δημιουργία βάσης 
ευρωπαϊκών δεδομένων για την καταγραφή και 
επεξεργασία των παθολογοανατομικών ευρημάτων 
σε έμβρυα και πλακούντες κυήσεων COVID-19 ενώ 
συνεχίζεται η διεξαγωγή έρευνας σε πλακούντες μη-
τέρων διεγνωσμένων με COVID-19 στην Έλλάδα. Θ

  H ενδομήτρια διαπλακουντιακή μετάδοση του SARS-COV-2 θεωρείται δυνατή, ιδιαίτερα τις τελευταί-
ες εβδομάδες του Γ΄ τριμήνου της κύησης, αλλά είναι ασυνήθης.
  Η συλλογή στοιχείων για την επίδραση της COVID-19 στο κύημα και τις πιθανές δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην έκβαση της κύησης συνεχίζεται συστηματικά και η διεθνής επιστημονική κοινότητα βρίσκε-
ται σε επαγρύπνηση. 
  Τα συλλεγόμενα στοιχεία αφορούν την χρονολόγηση της λοίμωξης από SARS-COV-2 κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, τη βαρύτητα της νόσου COVID-19 της εγκύου, την έκβαση της κύησης, τη διάγνωση 
COVID-19 στο νεογνό, καθώς και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των διεγνωσμένων με COVID-
19 νεογνών στη βρεφική και παιδική ηλικία. 

Take home messages
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The novel COVID-19 global pandemic has raised, among many others, major concerns regarding the 
impact of infection on pregnancy, a consequence of which is the regular revision of guidelines and 
recommendations according to the emerging scientific evidence.
Current evidence suggests that vertical transmission from the mother to the fetus, antenatally or 
intrapartum, does occur, but it is uncommon. Until now, an encouraging fact is that, despite the globally 
increasing number of confirmed COVID-19 infections, there has been no evidence of a parallel significant 
increase of pregnancy or neonatal complications.
The scientific world is monitoring continuously the emerging evidence with relation to COVID-19 effects 
on pregnant women and their off springs.

KEYWORDS: SARS-CoV-2/ COVID-19/ epidemiology/ transmission/ risk factors

Synopsis

Vertical transmission of COVID-19 from the mother to the fetus. 
Recent developments
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Η νέα λοίμωξη από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα κλινικών 
εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από πολύ ήπιες έως και πολύ βαριές. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι 
πυρετός, ξηρός βήχας, αίσθημα κακουχίας και κόπωσης. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι φαρυγγαλγία, 
αρθραλγίες-μυαλγίες, πονοκέφαλος και διαταραχή (απώλεια) της γεύσης και όσφρησης. Ακόμα πιο σπάνια 
συμπτώματα είναι επιπεφυκίτιδα, διάρροια, δερματικό εξάνθημα ή αποχρωματισμός στα δάχτυλα των χε-
ριών ή/και των ποδιών. Σε σοβαρότερη μορφή μπορεί να εμφανιστεί δύσπνοια, αναπνευστική ανεπάρκεια, 
ακόμη και θάνατος. Αξίζει να τονιστεί ωστόσο ότι ορισμένοι φορείς του ιού μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί. 
Η ανίχνευση του ιού πραγματοποιείται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με χρήση αντίστροφης με-
ταγραφάσης, καθώς το γονιδίωμα του ιού είναι RNA. Το χρησιμοποιούμενο δείγμα μπορεί να είναι ρινο-
φαρυγγικό έκκριμα ή άλλες εκκρίσεις της αναπνευστικής οδού ή αίμα. Η απεικόνιση του θώρακα, ιδιαίτε-
ρα η αξονική τομογραφία, έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης των εγκύων με 
COVID-19 λοίμωξη, λόγω της υψηλής ευαισθησίας της εξέτασης. Η εικόνα θολής υάλου είναι το συχνότερο 
ακτινολογικό εύρημα στην αξονική τομογραφία θώρακος. Τα ακτινολογικά ευρήματα μπορεί να απουσιά-
ζουν επί ήπιας νόσου, αλλά και σπάνια σε σοβαρή νόσο. Συνήθως η νόσος διαδράμει χωρίς σοβαρές επιπλο-
κές με παραμονή κατ’ οίκον. Η πιθανότητα επιδείνωσης με ανάγκη νοσηλείας ή/και υποστήριξης σε ΜΈΘ 
αυξάνει επί υποκείμενων παθήσεων.
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Εισαγωγή
Η νέα λοίμωξη από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-
CoV-2), έχει προκαλέσει μία παγκόσμια κρίση δημό-
σιας υγείας. Από το πρώτο περιστατικό πνευμονίας 
από COVID-19 στην Wuhan, περιοχή Hubei, της Κί-
νας, τον Δεκέμβριο του 2019, η λοίμωξη εξαπλώθηκε 
γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Ο νέος κορωνοϊός ανήκει 
στην οικογένεια ιών μονόκλωνου RNA που μπορούν 
να προκαλέσουν στον άνθρωπο ένα ευρύ φάσμα κλι-
νικών εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από πολύ 
ήπιες (με συμπτώματα όπως του κοινού κρυολογήμα-
τος) έως και πολύ βαριές (σοβαρή πνευμονία, ανα-
πνευστική ανεπάρκεια ακόμη και θάνατος)1,2. Τα ως 
τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν υποδεικνύουν με-
γαλύτερη ευαισθησία των εγκύων γυναικών στη λοί-
μωξη από COVID-19 ούτε βαρύτερη κλινική πορεία 
(παρόμοιο κίνδυνο σοβαρής πνευμονίας) παρά το γε-
γονός ότι η κύηση είναι μια περίοδος σχετικής κατα-
στολής του ανοσοποιητικού συστήματος της εγκύου1.

Κλινική εικόνα της COVID-19 λοίμωξης
Ο νέος ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
κυρίως μέσω των σταγονιδίων του στόματος και της 
μύτης (απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα για διάστη-
μα τουλάχιστον 15 λεπτά), αλλά και δια μέσου των 
χεριών, όταν έρχονται σε επαφή με δυνητικώς μολυ-
σμένες επιφάνειες ή αντικείμενα. Η περίοδος επώασης 
διαρκεί συνήθως 5 ημέρες αλλά μπορεί να φτάσει μέ-
χρι και 14 ημέρες1. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι 
πυρετός, ξηρός βήχας, αίσθημα κακουχίας και κόπω-
σης (Εικόνα 1). Έιδικά στις έγκυες γυναίκες φαίνεται 
ότι σε αρχικό στάδιο ο πυρετός μπορεί να απουσιάζει 
σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις μη έγκυες γυναίκες3. 
Συγκεκριμένα λοιπόν η ύπαρξη πυρετού αναφέρεται 
σε ποσοστό 44% των εγκύων γυναικών στην αρχή και 
αυξάνει σημαντικά (89%) στην πορεία της νόσου. Για 
τα υπόλοιπα συμπτώματα η βιβλιογραφία δεν υπο-
στηρίζει διαφορετική συχνότητα μεταξύ εγκύων και 
μη εγκύων γυναικών. Ο βήχας εμφανίζεται σε συχνό-
τητα περίπου 70%. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι 
φαρυγγαλγία, αρθραλγίες-μυαλγίες, πονοκέφαλος 
και διαταραχή (απώλεια) της γεύσης και όσφρησης. 
Ακόμα πιο σπάνια συμπτώματα είναι επιπεφυκίτιδα, 
διάρροια, δερματικό εξάνθημα ή αποχρωματισμός 
στα δάχτυλα των χεριών ή/και των ποδιών. Συγκε-
κριμένα η διάρροια εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 

4%. Σε σοβαρότερη μορφή μπορεί να εμφανιστεί δύ-
σπνοια. Αξίζει να τονιστεί ωστόσο ότι ορισμένοι φο-
ρείς του ιού μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί1,2. Συ-
νήθως η νόσος διαδράμει χωρίς σοβαρές επιπλοκές με 
παραμονή κατ’ οίκον. Η πιθανότητα επιδείνωσης με 
ανάγκη νοσηλείας (ακόμα και υποστήριξης σε ΜΈΘ) 
αυξάνει επί υποκείμενων παθήσεων1.

Εργαστηριακά ευρήματα
Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι τυπικά μιας ιογε-
νούς λοίμωξης, όπως λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία 
και αυξημένη CRP. Μάλιστα, πάνω από το 80% των 
ασθενών παρουσιάζει λευκοπενία κατά την εισαγω-
γή. Στην περίπτωση εγκυμοσύνης αυτή η λευκοπενία 
φαίνεται να παρουσιάζεται σε μικρότερο ποσοστό 
(περίπου στις μισές περιπτώσεις). Μια άλλη διαφορά 
με τις μη έγκυες γυναίκες είναι ότι αυτή η λευκοπενία 
σε περίπτωση εγκυμοσύνης είναι κυρίως ουδετεροπε-
νία και όχι λεμφοπενία. Η αύξηση της CRP παρουσιά-
ζεται συχνότερα στις έγκυες και αναφέρεται σε ποσο-
στό 80% περίπου3.

Η ανίχνευση του ιού πραγματοποιείται με αλυσι-
δωτή αντίδραση πολυμεράσης με χρήση αντίστροφης 
μεταγραφάσης (καθώς το γονιδίωμα του ιού είναι 
RNA) σε πραγματικό χρόνο (rRT-PCR)4. Το χρησιμο-

Εικόνα 1; Κύρια συμπτώματα της εγκύου με λοίμωξη 
COVID-19 (από αριστερά προς δεξιά): πυρετός, βήχας, 
δύσπνοια, κόπωση
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ποιούμενο δείγμα μπορεί να είναι εκκρίσεις της ανα-
πνευστικής οδού ή αίμα, όπως αναλύεται παρακάτω. 
Τα αποτελέσματα είναι γενικά διαθέσιμα μέσα σε λί-
γες ώρες έως μέρες5.

Η διάγνωση της πνευμονίας από Covid-19 βασίζε-
ται στο ιστορικό ταξιδιού σε ενδημική περιοχή, στο 
ιστορικό επαφής με φορέα της νόσου, στις κλινικές 
εκδηλώσεις και επιβεβαιώνεται εργαστηριακά μέσω 
λήψης επιχρισμάτων και απεικονιστικά με ακτινο-
γραφία θώρακα ή υπολογιστική τομογραφία (CT) 
θώρακα. 

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση αφορά θετικό απο-
τέλεσμα για Covid-19 στην RT-PCR σε δείγματα από 
το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα (πτύελα, ενδο-
τραχειακές εκκρίσεις ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα). 
Έάν αυτό δεν είναι δυνατό λαμβάνεται δείγμα από 
το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (ρινοφαρυγγικές 
εκκρίσεις ή συνδυασμός δειγμάτων ρινοφαρυγγικού 
και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος), όπως στον 
τυπικό έλεγχο φορείας6.

Η απεικόνιση του θώρακα, ιδιαίτερα η αξονική το-
μογραφία, έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της 
κλινικής κατάστασης των εγκύων με COVID-19 λοί-
μωξη, λόγω της υψηλής ευαισθησίας της εξέτασης7. 
Κατά την εισαγωγή, η εικόνα θολής υάλου είναι το 
συχνότερο ακτινολογικό εύρημα στην αξονική τομο-
γραφία (CT) θώρακος και απαντάται σε ποσοστό 56% 
περίπου (Εικόνα 2)3. Τα ακτινολογικά ευρήματα μπο-

ρεί να απουσιάζουν σε ποσοστό 18% επί ήπιας νόσου, 
αλλά και σε ποσοστό 3% σε γυναίκες με σοβαρή νόσο8.

Υπάρχει σκεπτικισμός για τις πιθανές συνέπειες της 
έκθεσης του εμβρύου σε ακτινοβολία, δεδομένου ότι 
είναι γνωστές σημαντικές παρενέργειες από την έκθε-
ση σε ακτινοβολία προγεννητικά, όπως υπολειπόμενη 
ανάπτυξη, μικροκεφαλία και νοητική υστέρηση. Αυ-
τές όμως οι παρενέργειες παρουσιάζονται σε έκθεση 
σε υψηλή δόση ακτινοβολίας (> 610 mGy). Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ακτινο-
λογίας και του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων 
και Γυναικολόγων, η δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο 
όταν η μητέρα υποβάλλεται σε μία ακτινογραφία θώ-
ρακος είναι μόλις 0.0005-0.01 mGy, δηλαδή αμελητέα. 
Η δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο από μία αξονική 
τομογραφία θώρακος ή CT αγγειογραφία πνευμόνων 
είναι 0,01- 0,66 mGy και 0,1-10 mGy αντίστοιχα. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει η γυναίκα να δώσει την συ-
γκατάθεση της για την εξέταση και να εφαρμόζεται 
κοιλιακή ασπίδα ακτινοβολίας9-12.

Διαγνωστικά κριτήρια της λοίμωξης και κλινι-
κή ταξινόμηση
Τα διαγνωστικά κριτήρια βασίζονται στα δημοσιευ-
μένα δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας (“Global Surveillance for COVID-19 disease caused 
by human infection with novel coronavirus Interim 
Guidance”)13.

 
Όσον αφορά την ταξινόμηση έχουμε τα εξής:
1. Ύποπτες περιπτώσεις 

Α. Ασθενής με οξεία αναπνευστική νόσο (πυρετό 
και τουλάχιστον ένα σημείο/σύμπτωμα αναπνευ-
στικής νόσου, όπως βήχας ή δύσπνοια) με ιστορικό 
ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή που παρουσι-
άζεται μετάδοση της λοίμωξης από COVID-19 κατά 
τη διάρκεια των 14 ημερών πριν από την εμφάνιση 
συμπτωμάτων και χωρίς άλλη προφανή εξήγηση της 
κλινικής εικόνας 

Β. Ασθενής με οξεία αναπνευστική νόσο που έχει 
έρθει σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρού-
σμα τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την έναρξη των 
συμπτωμάτων ή 

Γ. Ασθενής με σοβαρή οξεία αναπνευστική νόσο 
που απαιτεί νοσηλεία και χωρίς άλλη προφανή αιτιο-
λογία που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα. 

Εικόνα 2: Απεικόνιση αξονικής θώρακος με επιβεβαιωμένη 
λοίμωξη COVID-19 (πνευμονία): διάχυτες εστίες θολής υά-
λου σε άμφω τα πνευμονικά παρεγχύματα (πηγή: wikipedia)
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2. Πιθανές περιπτώσεις 
Μια ύποπτη περίπτωση για την οποία ο έλεγχος για 
COVID-19 είναι ασαφής.

3. Επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 
Ασθενής με εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης 
από COVID-19, ανεξάρτητα από κλινικά σημεία και 
συμπτώματα.

Ως τώρα τα δεδομένα που αφορούν τη δράση του 
SARS-CoV-2 κατά την κύηση είναι περιορισμένα και 
αφορούν κυρίως το 3ο τρίμηνο. Κλινικά η νόσος σ’ 
αυτές τις γυναίκες παρουσιάστηκε όπως στο γενικό 

πληθυσμό και φαίνεται ότι η κύηση δεν αποτελεί 
παράγοντα αυξημένης ευαισθησίας για προσβολή 
από τον νέο ιό1. Σε μερικές από τις περιπτώσεις εκ-
δηλώθηκαν επιπλοκές όπως εμβρυική δυσπραγία 
και πρόωρος τοκετός, ορισμένες γέννησαν με και-
σαρική τομή, ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα που 
να υποστηρίζουν τον αυξημένο κίνδυνο αποβολής 
ή την κάθετη ενδομήτρια μετάδοση1. Σύμφωνα με 
ερευνητικά δεδομένα ο υποδοχέας του Μετατρεπτι-
κού Ένζύμου της Αγγειοτενσίνης 2 του SARS-CoV-2 
υποεκφράζεται στην μητροπλακουντιακή μονάδα 
με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διαπλακουντι-
ακής μετάδοσης1. Θ

  Η νέα λοίμωξη από κορωνοϊό SARS-CoV-2 (ή COVID-19) προκαλεί ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, 
αλλά μπορεί οι φορείς να είναι ασυμπτωματικοί.
  Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι πυρετός, ξηρός βήχας, αίσθημα κακουχίας και κόπωσης, φαρυγγαλγία, αρ-
θραλγίες-μυαλγίες, πονοκέφαλος και απώλεια γεύσης και όσφρησης.
  Χρειάζεται προσοχή καθώς ο πυρετός μπορεί να απουσιάζει στα πρώτα στάδια της νόσου. 
  Σπάνια συμπτώματα είναι επιπεφυκίτιδα, διάρροια, δερματικό εξάνθημα ή αποχρωματισμός στα δάχτυ-
λα χεριών και ποδιών. 
  Σε σοβαρή μορφή μπορεί να εμφανιστεί δύσπνοια, αναπνευστική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατος.
  Τα κυριότερα εργαστηριακά ευρήματα είναι λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία και αυξημένη CRP.
  Οι έγκυες φαίνεται να εμφανίζουν σπανιότερα λευκοπενία, με τη μορφή μάλιστα της ουδετεροπενίας, και 
συχνότερα αυξημένη CRP. 
  Η ανίχνευση του ιού πραγματοποιείται με RT-PCR, καθώς το γονιδίωμα του ιού είναι RNA.
  Το χρησιμοποιούμενο δείγμα μπορεί να είναι ρινοφαρυγγικό έκκριμα ή άλλες εκκρίσεις της αναπνευστι-
κής οδού ή αίμα. 
  Η απεικόνιση του θώρακα, ιδιαίτερα η αξονική τομογραφία, έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της κλι-
νικής κατάστασης των εγκύων με COVID-19 λοίμωξη και φαίνεται να είναι ασφαλής για το έμβρυο.
  Η εικόνα θολής υάλου είναι το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα στην αξονική τομογραφία θώρακος, αλλά 
μπορεί να απουσιάζει σε ήπια νόσο.
  Συνήθως η νόσος διαδράμει χωρίς σοβαρές επιπλοκές, αλλά επί υποκείμενων παθήσεων ο κίνδυνος επιδεί-
νωσης και ανάγκης υποστήριξης σε ΜΈΘ αυξάνει.

Take home messages

The new SARS-CoV-2 coronavirus infection (or COVID-19) can cause a wide spectrum of clinical manifestations, 
ranging from mild to severe or critical. The most common symptoms are fever, dry cough, feeling sick and 

Synopsis

Diagnosis of Covid-19 infection in pregnant women.  
Clinical picture and laboratory findings

Διάγνωση COVID-19 λοίμωξης στις κυοφορούσες γυναίκες. Kλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα



Τόμος 4|Τεύχος 2, 202024

References

1. Οδηγία της Έλληνικής Έταιρείας Μαιευτικού και 
Γυναικολογικού Έπείγοντος για τους επαγγελματίες 
υγείας: Λοίμωξη από Κορονοιό (COVID-19) στην 
Κύηση. 23 Μαρτίου 2020, https://www.hsoge.gr/
wp-content/uploads/2020/03

2. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et 
al. China Medical Treatment Expert Group for Cov-
id-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Dis-
ease 2019 in China. N Engl J Med 2020. doi: 10.1056/
NEJMoa2002032.

3. Huanhuan L, Fang L, Jinning L, Tingting Z, Dengbin 
W, Weishun L. Clinical and CT imaging features of 
the COVID-19 pneumonia: Focus on pregnant wom-
en and children. Journal of Infection 2020; 80(5): e7-13.

4. Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV. 
Centers for Disease Control and Prevention. 29 Jan-
uary 2020.

5. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus 
(2019-nCoV) in suspected human cases: Interim 
guidance. World Health Organization. 19 March 
2020.

6. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Sum-
mary. Centers for Disease Control and Prevention. 5 
February 2020.

7. Zhao W, Zhong Z, Xie X, Yu Q, Liu J. Relation Be-
tween Chest CT Findings and Clinical Conditions 
of Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A 

Multicenter Study. AJR Am J Roentgenol 2020. doi: 
10.2214/AJR.20.22976.

8. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. 
Correlation of chest CT and RTPCR testing in coro-
navirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report 
of 1014 cases. Radiology 2020:200642. doi:10.1148/
radiol.2020200642.

9. Patel SJ, Reede DL, Katz DS, Subramaniam R, Amo-
rosa JK. Imaging the pregnant patient for nonobstet-
ric conditions: algorithms and radiation dose consid-
erations. Radiographics 2007;27:1705–22.

10. Committee Opinion No. 723: Guidelines for diag-
nostic imaging during pregnancy and lactation. Ob-
stet Gynecol 2017; 130(4):e210e216. doi: 10.1097/
AOG.0000000000002355.23

11. American College of Radiology. ACR-SPR practice 
parameter for imaging pregnant or potentially preg-
nant adolescents and women with ionizing radiation 
(2018).

12. Tremblay E, Thérasse E, Thomassin-Naggara I, Trop 
I. Quality initiatives: guidelines for use of medical im-
aging during pregnancy and lactation. Radiographics 
2012;32(3):897-911. doi: 10.1148/rg.323115120.

13. Global Surveillance for COVID-19 disease caused 
by human infection with novel coronavirus Interim 
Guidance by the World Health Organization (WHO). 
27 February 2020.

exhaustion. Less common symptoms are sore throat, musculo-skeletal pain, headache and loss of taste and 
smell. More rare symptoms are conjunctivitis, diarrhea, skin rash or discoloration of the fingers and/or toes. In 
more severe forms of the disease, shortness of breath, respiratory failure and even death may occur. It is worth 
mentioning, however, that some carriers of the virus may be asymptomatic. Virus detection is performed by 
polymerase chain reaction using reverse transcriptase, as the viral genome is of RNA type. The sample used 
may be nasopharyngeal secretions or other airway secretions or blood. Chest imaging, especially computerized 
tomography, plays an important role in assessing affected pregnant women, due to the high sensitivity of the 
examination. Blurred glass appearance is the most common radiographic finding on chest CT scan. Radiological 
findings may be absent in mild disease. The disease usually progresses without serious complications and the 
woman recovers by staying at home. The risk of severe disease requiring hospitalization and/or ICU admission 
rises when underlying diseases exist.

KEYWORDS: Coronavirus / Pregnancy / Diagnosis / SARS-CoV-2 / COVID-19
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1

H πανδημία COVID-19 έχει άμεσο αντίκτυπο στη μαιευτική προγεννητική φροντίδα, καθώς η λοίμωξη αφο-
ρά πλέον μεγάλο ποσοστό των εγκύων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι έγκυοι είναι ασυμπτωματι-
κές ή με ήπια εκδήλωση της νόσου. Έπιπρόσθετα, περιστατικά συγγενούς μετάδοσης της λοίμωξης ή κάθετης 
μετάδοσης στο έμβρυο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ τα υπάρχοντα δεδομένα συνηγορούν ότι ο ιός συσχετί-
ζεται πιθανά με ποσοστά πρόωρου τοκετού περισσότερο αυξημένα από αυτά του γενικού πληθυσμού. Στην 
πλειοψηφία των δημοσιευμένων περιπτώσεων ο τοκετός έχει περατωθεί με καισαρική τομή, λόγω μη επαρ-
κών δεδομένων και προβλημάτων διαχείρισης των τοκετών, ενώ δεν έχουν αναφερθεί αυξημένα ποσοστά 
νεογνικής νοσηρότητας ή θνησιμότητας από COVID-19 θετικές μητέρες. Παρόλα αυτά, στον πλακούντα συ-
χνά ανευρίσκονται έμφρακτα, που πιθανά να αυξάνουν την πιθανότητα ενδομήτριας βραδύτητας της αύ-
ξησης . Οι εθνικές συστάσεις για την προγεννητική φροντίδα των εγκύων πρέπει να τροποποιηθούν, σε συ-
νάρτηση της πανδημίας με την υπάρχουσα παθολογία της κύησης και να αντικατασταθούν μερικές από τις 
δια ζώσης επισκέψεις από απομακρυσμένη διαδικτυακή ή τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Συμπτώματα και ευρήματα στις COVID-19 
θετικές εγκύους 
Όλες οι έγκυοι που ανευρίσκονται θετικές στον ιό 
COVID-19 θα πρέπει να είναι σε διαρκή επιφυλα-
κή για την ανάπτυξη συμπτωμάτων σχετικών με τη 
λοίμωξη. Τα συμπτώματα αυτά δεν διαφέρουν με-

ταξύ εγκύων και μη γυναικών, όπως κατέδειξε μια 
μελέτη που συμπεριέλαβε πάνω από 20.000 εγκύους 
και πάνω από 350.000 μη εγκύους αναπαραγωγικής 
ηλικίας1. Έιδικότερα, η κύρια συμπτωματολογία στις 
εγκύους περιλαμβάνει βήχα (50.3%), πονοκέφαλο 
(42,7%), μυαλγίες (36,7%), πυρετό (32,0%), δύσπνοια 
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(25,9%) και απώλεια όσφρησης ή γεύσης (21,5%), σε 
ποσοστά παρόμοια με τις μη εγκύους1. Παρόλα αυτά, 
σύμφωνα με δεδομένα της ίδιας αναφοράς, οι έγκυοι 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, είχαν μεγαλύτερη 
πιθανότητα για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θε-
ραπείας (ΜΈΘ) (aRR: 3,0/ 95% CI: 2,6-3,4), επεμβα-
τικό αερισμό (aRR: 2,9/ 95% CI: 2,2-3,8), καθώς και 
μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου (aRR: 1,7/ 95% 
CI:1,2-2,4)1. Παρόλα αυτά, σε μια άλλη συστηματική 
ανασκόπηση αναφέρεται ότι το 95% των COVID-19 
θετικών εγκύων παραμένουν ασυμπτωματικές2. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι η μελέτη PRIORITY (Pregnancy 
coRonavIrus Outcomes RegIsTrY) έδειξε ότι περίπου 
σε μία στις τέσσερις εγκύους τα ήπια κλινικά συ-
μπτώματα παρέμειναν πάνω από οκτώ εβδομάδες 
μετά την αρχική διάγνωση3.

Σχετικά με τα εργαστηριακά και απεικονιστικά 
ευρήματα, η ακτινογραφία θώρακα είναι συνήθως 
φυσιολογική στις ήπιες περιπτώσεις, ενώ άλλα ευρή-
ματα περιλαμβάνουν λεμφοπενία (35%), λευκοκυτ-
τάρωση (27%), αυξημένα επίπεδα προκαλσιτονίνης 
(21%), θρομβοπενία (8%) και επηρεασμένη ηπατική 
λειτουργία (11%)4. Παρά την υπάρχουσα πεποίθηση, 
με τα σημερινά δεδομένα πιστεύεται ότι η κύηση εν-
δεχομένως αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τη 
λοίμωξη. 

Συγγενής λοίμωξη – Κάθετη μετάδοση
Τα νεογέννητα από μητέρες θετικές στον COVID-19, 
δεν εμφανίζουν συμπτώματα και δεν έχουν θετική 
PCR του ιού. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη βιβλι-
ογραφία, δεν μπορούν να εξαχθούν επαρκή συμπε-
ράσματα για την πιθανότητα κάθετης μετάδοσης 
της νόσου, επειδή υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες 
αναφορές που συνηγορούν υπέρ αυτής5. Όσον αφο-
ρά τις συγγενείς ανωμαλίες, δεν έχει αποδειχθεί ότι 
ο ιός συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση αυτών6. 
Η επιβεβαιωμένη ιαιμία σε εγκύους με COVID-19 
έχει βρεθεί να αφορά κάτω από 1% των νοσούντων, 
οπότε, η υπόθεση της κάθετης μετάδοσης πιθανά δεν 
ευσταθεί7. Σε μία συστηματική ανασκόπηση περίπου 
1.000 COVID-19 θετικών μητέρων, βρέθηκε νεογνικό 
ιϊκό RNA σε 2,9% των ρινοφαρυγγικών επιχρισμά-
των που λήφθηκαν μέσα σε 48 ώρες από τον τοκετό, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το αίμα από τα ομφα-
λικά αγγεία και δείγματα από τον πλακούντα ήταν 

κάτω από 0,001%8. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
δεν υπάρχουν ακόμη αποδεκτά κριτήρια για την 
επιβεβαίωση της συγγενούς λοίμωξης ή της κάθετης 
μετάδοσης του COVID-199.

Μαιευτικές επιπλοκές λόγω COVID-19
Αποβολές 
Δεν έχει αποδειχθεί πιθανή συσχέτιση μεταξύ της 
COVID-19 λοίμωξης και της συχνότητας αποβολών, 
μιας και τα δεδομένα για το πρώτο και δεύτερο τρί-
μηνο της κύησης είναι πολύ περιορισμένα. Δημο-
σιευμένες αναφορές δείχνουν ποσοστά αποβολών 
κάτω από 0,1%, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετη-
θεί αιτιολογική σχέση6. Σε μία δημοσιευμένη περί-
πτωση αποβολής δευτέρου τριμήνου σε COVID-19 
θετική έγκυο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RT-PCR, 
βρέθηκε ότι η πλακουντιακή κοτυληδόνα ήταν θε-
τική, ενώ το αίμα του ομφαλίου λώρου, το αμνιακό 
υγρό και τα εμβρυικά όργανα ήταν αρνητικά στον 
COVID-1910.

Πρόωρος τοκετός
Όσον αφορά την επίπτωση του πρόωρου τοκετού, 
δημοσιευμένα δεδομένα σε περίπου 4.000 γεννήσεις 
από COVID-19 θετικές εγκύους ανέφεραν ποσοστά 
υψηλότερα του γενικού πληθυσμού (12,9% έναντι 
10,2%) και ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως εμφάνισης 
συμπτωμάτων6. Έπιπρόσθετα, σύμφωνα με συστη-
ματική ανασκόπηση 11.000 εγκύων, η επίπτωση του 
πρόωρου τοκετού ήταν 17%, όμως μόνο το 6% των 
τοκετών είχαν αυτόματη έναρξη, ενώ οι υπόλοιποι 
ιατρογενή4. Ως πιθανές αιτίες της προωρότητας θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ο πυρετός και η υποξυ-
γοναιμία που συχνά προκαλούνται από τη λοίμωξη.

Ενδομήτρια βραδύτητα της αύξησης 
Η αυξημένη επίπτωση της ενδομήτριας βραδύτητας 
της αύξησης είναι μία υπόθεση, που έχει περιγραφεί 
και σε άλλες ιώσεις SARS, όμως, τα δεδομένα για 
τον COVID-19 είναι πολύ περιορισμένα11. Σχετικά 
με την αιτιολογία, αν και δεν υπάρχουν σοβαρές 
ιστολογικά διαπιστωμένες πλακουντιακές βλάβες, 
η ενδομήτρια βραδύτητα της αύξησης θα μπορούσε 
να αποδοθεί σε ελαττωμένη μητροπλακουντιακή αι-
μάτωση, φλεγμονή και έμφρακτα στον πλακούντα12. 
Σε μία μελέτη 20 θετικών ασυμπτωματικών ή με ήπια 
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σημειολογία εγκύων, μετά τη γέννηση βρέθηκε ότι οι 
μισοί πλακούντες είχαν στοιχεία μειωμένης αιμάτω-
σης ή θρόμβωσης, ενώ όλα τα νεογνά ήταν αρνητικά 
στον COVID-1913.

Ενδομήτριος θάνατος
Δημοσιευμένα δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής αναφέρουν ότι το ποσοστό των ενδομήτρι-
ων θανάτων για τις εγκύους με COVID-19 και σοβα-
ρή συμπτωματολογία που νοσηλεύονται ήταν υψη-
λότερο από το γενικό πληθυσμό που νοσεί με ήπια ή 
χωρίς συμπτώματα (3% έναντι 0,4%)6, 14. Έπιπρόσθε-
τα, σύμφωνα με δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η πιθανότητα ενδομήτριου θανάτου είναι περίπου 
11,5 ανά 1.000 γεννήσεις, τριπλάσια από το εθνικό 
ποσοστό της χώρας, αλλά στον υπό μελέτη πληθυ-
σμό συμπεριλήφθηκαν κυρίως σοβαρά πάσχουσες 
από τον ιό έγκυοι15, 16. Ως πιθανές αιτίες ενδομήτριων 
θανάτων είναι η ανεπαρκής, λόγω της πανδημίας, 
περιγεννητική παρακολούθηση και η ανίχνευση του 
αντιπηκτικού του λύκου, που ίσως αυξάνεται παρο-
δικά στους COVID-19 θετικούς ασθενείς17, 18.

Τρόπος παρακολούθησης κατά την κύηση
Προγεννητικός έλεγχος την εποχή της πανδημίας 
COVID-19
Η Έλληνική Έταιρεία Μαιευτικής και Γυναικολογί-
ας με την οδηγία Νο 10/2014, προτείνει ότι κατά τη 
διάρκεια μιας ανεπίπλεκτης κύησης πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται 10 επισκέψεις για τις πρωτοτόκες και 
7 επισκέψεις για τις πολυτόκες19. Πιο συγκεκριμένα, 
προτείνει έλεγχο βιωσιμότητας του εμβρύου στις 5-8 
εβδομάδες, υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνει-
ας στις 11-14 εβδομάδες, τρεις μαιευτικές επισκέψεις 
στο δεύτερο τρίμηνο (συμπεριλαμβανομένου του 
υπερηχογραφήματος για έλεγχο συγγενών ανω-
μαλιών) και 2-5 επισκέψεις στο τρίτο τρίμηνο της 
κύησης. Ο προγεννητικός έλεγχος την εποχή της 
πανδημίας COVID-19 όλων των εγκύων πρέπει να 
τροποποιηθεί, με σκοπό τον περιορισμό της πιθανό-
τητας μόλυνσής τους από τον ιό. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον περιορισμό των φυσικών επισκέ-
ψεων και την αντικατάστασή των με διαδικτυακές ή 
τηλεφωνικές απομακρυσμένες συνεδρίες της εγκύου 
που διανύει κύηση χαμηλού κινδύνου. Άποψη των 
συγγραφέων είναι ότι οι επισκέψεις των 16, 28, 34 

και 38 εβδομάδων των εγκύων με ανεπίπλεκτη κύη-
ση, μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. 
Φυσικά ο γιατρός ή η μαία θα πρέπει να εξοικειωθεί 
με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και να υπάρ-
χουν ερωτήσεις κλειδιά για την κάθε απομακρυσμέ-
νη συνεδρία. Πιο συγκεκριμένα: α) για την επίσκεψη 
της 16ης εβδομάδας θα πρέπει να έχουν ζητηθεί τα 
εργαστηριακά ευρήματα εκ των προτέρων, στη συ-
νέντευξη η έγκυος να ερωτηθεί για τη φυσική και 
ψυχική της κατάσταση, την αρτηριακή πίεσή της και 
πιθανές καθημερινές ενοχλήσεις, β) για την επίσκε-
ψη της 34ης εβδομάδας, εκτός των εργαστηριακών 
κι αυτών που αναφέρονται στο προηγούμενο πα-
ράδειγμα θα ερωτηθεί η έγκυος για την ημερήσια 
καταμέτρηση των εμβρυικών κινήσεων. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα 
των Deprest και συνεργατών ο θεωρητικός κίνδυνος 
κάθετης μετάδοσης από τη βιοψία τροφοβλάστης εί-
ναι μέτριος, ενώ αντιθέτως, ο κίνδυνος κάθετης με-
τάδοσης του ιού μετά από αμνιοπαρακέντηση είναι 
χαμηλός, οπότε θα μπορούσε να προσφερθεί ασφα-
λέστερα στις εγκύους20. Αυτονόητο είναι ότι οι επεμ-
βατικές διαγνωστικές εξετάσεις στην κύηση πρέπει 
να καθυστερούν σε COVID-19 θετικά περιστατικά20. 
Τέλος, κατά την προγεννητική φροντίδα δεν πρέπει 
να παραβλέπεται η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας 
των εγκύων με μεθόδους ανίχνευσης (screening), 
αφού έχει αποδειχθεί ότι η περίοδος της πανδημίας 
προκαλεί επιπλέον άγχος21.

Αυτονόητο θεωρείται ότι σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες που 
προβλέπονται από τον εκάστοτε Ιατρικό Σύλλογο, 
όπως φυσικές εξετάσεις μόνο με ραντεβού, χωρίς συ-
νοδό, χρήση μάσκας, διαμόρφωση χώρων ώστε να 
καθαρίζονται εύκολα κοκ. 

Θετικές ασυμπτωματικές
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περισσότερες έγκυοι που 
είναι θετικές στον COVID-19 έχουν ήπια ή καθόλου 
συμπτώματα, άρα, δεν απαιτείται η νοσηλεία τους, 
εκτός αν υπάρχουν μαιευτικές ενδείξεις22. Έιδικό-
τερα, οι έγκυοι χωρίς συμπτωματολογία από τον 
ιό θα πρέπει να βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορι-
σμό και να παρακολουθούνται στενά τηλεφωνικά 
ή διαδικτυακά για πιθανή επιδείνωση της νόσου ή 
μαιευτικές επιπλοκές. Έπίσης, απαραίτητος είναι ο 
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μαιευτικός έλεγχος, με φυσική εξέταση, μετά από την 
αρνητικοποίηση των τεστ ανίχνευσης του ιού, περί-
που δύο εβδομάδες μετά τη διάγνωση της λοίμωξης. 
Έπιπρόσθετα, οι έγκυοι που διανύουν το τρίτο τρί-
μηνο της κύησης θα έπρεπε να αξιολογούν τις εμ-
βρυικές κινήσεις και να αναφέρουν πιθανή μείωση 
της εμβρυικής κινητικότητας23. 

Νοσηλευόμενες
Θεωρείται αυτονόητο ότι θετικές στον COVID-19 
έγκυοι με μέτρια ή βαριά συμπτωματολογία ή 
μαιευτική παθολογία θα έπρεπε να νοσηλεύονται 
από τη διάγνωση της λοίμωξης, σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα αναφοράς COVID-1924. Σύμφωνα με δε-
δομένα μίας συστηματικής ανασκόπησης, σε 637 
νοσηλευόμενες COVID-19 θετικές εγκύους βρέθη-
κε ότι τρεις έγκυοι στο τρίτο τρίμηνο της κύησης 
(3/525) υπέστησαν θρόμβωση κάτω άκρου25. Κατά 
συνέπεια, η χορήγηση χαμηλής δόσης αντιπηκτι-
κής αγωγής ενδεχομένως θα ήταν δικαιολογημέ-
νη σε όλες τις COVID-19 θετικές, νοσηλευόμενες 
εγκύους. Ο πιθανός παθοφυσιολογικός μηχανι-
σμός που εμπλέκεται στη θρόμβωση είναι ο συν-
δυασμός της κύησης, της μειωμένης κινητικότητας, 
της αφυδάτωσης και της λοίμωξης από COVID-19. 
Έπιπρόσθετα, μία μελέτη σε πάνω από 2.000 
COVID-19 θετικούς ασθενείς έδειξε ότι όσοι έλα-
βαν δεξαμεθαζόνη μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου 
σε σύγκριση με την τυπική νοσηλεία (26). Κατά συ-
νέπεια, το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων και 
Γυναικολόγων (ACOG) αναφέρει ότι η δεξαμεθα-

ζόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε COVID-19 θετι-
κές εγκύους που λαμβάνουν οξυγόνο ή μηχανικό 
αερισμό, ενώ η κύηση δεν θα έπρεπε να αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα27. 

Τρόπος τοκετού – Νεογνική έκβαση
Σχετικά με τη μέθοδο περάτωσης του τοκετού, αυξη-
μένα ποσοστά καισαρικών τομών έχουν αναφερθεί 
για τις COVID-19 θετικές εγκύους, που φτάνουν μέ-
χρι και 65%4. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία 
των καισαρικών διενεργήθηκαν σε συμπωματικές 
εγκύους που η διάγνωση της λοίμωξης έγινε στο τρί-
το τρίμηνο της κύησης και της εσφαλμένης αντίλη-
ψης ότι η αναπνευστική νόσος θα βελτιωνόταν μετά 
τον τοκετό. 

Από την εμπειρία μας στη Γ΄ Μαιευτική - Γυναι-
κολογική κλινική ΑΠΘ, η πλειονότητα των τοκε-
τών που πραγματοποιήθηκαν με καισαρική τομή 
ήταν λόγω προβλημάτων υγειονομικής διαχείρισης 
των περιστατικών. Ο κολπικός τοκετός, σε θετικές 
COVID-19 εγκύους, απαιτεί απομονωμένους χώ-
ρους, εξειδικευμένο προσωπικό με την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή. Γενικά, δεν υπάρχουν κα-
τευθυντήριες οδηγίες για την αποφυγή του κολπικού 
τοκετού. 

Όσον αφορά τις νεογνικές εκβάσεις, πάνω από το 
95% των νεογνών είναι σε καλή κατάσταση, ενώ η 
νεογνική νοσηρότητα που μπορεί να συνυπάρχει, 
προφανώς αποδίδεται στην προωρότητα και ενδε-
χομένως στις δυσμενείς ενδομήτριες συνθήκες που 
δημιουργούνται λόγω σοβαρής μητρικής νόσου22. Θ

Προγεννητική φροντίδα των COVID-19 θετικών γυναικών

  Δεν έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά συγγενούς μετάδοσης της λοίμωξης ή κάθετης μετάδοσης στο 
έμβρυο σε εγκύους θετικές σε COVID-19
  Η μόνη επιπλοκή που φαίνεται να σχετίζεται με τη λοίμωξη από COVID-19 είναι ο πρόωρος τοκετός 
και πιθανά η ενδομήτρια βραδύτητα της αύξησης
  Οι εθνικές συστάσεις για την προγεννητική φροντίδα των εγκύων θα μπορούσαν να τροποποιηθούν 
για τις θετικές σε COVID-19 εγκύους 
  Οι θετικές COVID-19, ασυμπτωματικές έγκυοι, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, υπό απομακρυ-
σμένη παρακολούθηση, ενώ οι συμπωματικές νοσηλεύονται σε νοσοκομεία αναφοράς. 

Take home messages
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The onset of COVID-19 pandemic has a direct impact on the obstetric prenatal care, as it currently 
affects a large proportion of pregnant women. To date, the majority of the infected pregnant women are 
either asymptomatic or have mild symptoms of the disease. Moreover, congenital infection or vertical 
transmission of the virus has not been confirmed so far. The infection however is likely to be implicated 
for preterm labour and delivery. Regarding the mode of delivery, in the majority of the published cases a 
cesarean section was conducted, due to ambiguous data, while no significantly increased rates of neonatal 
morbidity or mortality have been reported. In COVID-19 positive women, the thrombosis of the placental 
vessels is a likely explanation for the fetal growth restriction and stillbirth observed in these women. 
Hence, national recommendations on prenatal care should be probably amended in accordance with 
possible risk factors. In particular, some appointments could be replaced by other assessment measures 
such as phone calls or web appointments.

KEYWORDS: COVID-19 /Antenatal care / Pregnancy / Vertical transmission / Preterm labour

Synopsis
Antenatal care of COVID-19 positive women
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Η πανδημία του SARS-Cov-2 2019 (COVID-19) επηρεάζει τις κυήσεις με επιπλοκές που αφορούν τόσο την 
υγεία της μητέρας όσο και την εξέλιξη της κύησης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την επιστημονική κοι-
νότητα συσχετίζουν την COVID-19 λοίμωξη κατά την κύηση με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, ενδομή-
τριου θανάτου, προεκλαμψίας, καισαρικής τομής, καθώς και με επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
της μητέρας. Βάσει των εξελίξεων η διεθνής κοινότητα Μαιευτήρων-Γυναικολόγων έχει θέσει ως προτεραι-
ότητα την κατοχύρωση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων διαχείρισης των εγκύων με COVID-19 λοίμωξη που 
εστιάζει στην αντιμετώπιση της εγκύου, κατά τη διάρκεια της κύησης, στην αίθουσα τοκετού και τη λοχεία. Η 
συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν την διαχει-
ρίση των εγκύων που προσέρχονται στην αίθουσα τοκετών κατά την πανδημία SARS-Cov-2 2019 (COVID-19).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Kύηση / COVID-19 / SARS-Cov-2 / Τοκετός / Πρωτόκολλα
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Mini Symposium

Η νόσος από τον SARS-Cov-2 2019 (COVID-19) 
αποτελεί πλέον πανδημία και όλες πρακτικά 
οι έγκυες ανά τον κόσμο (περί τα 145 εκα-

τομμύρια) διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο να νοσή-
σουν από αυτή. Έίναι γνωστό ότι η περίοδος της κύη-
σης αποτελεί μία περίοδο ανοσοκαταστολής και από 
την αρχή της πανδημίας ετέθη το ερώτημα κατά πόσο 
οι έγκυες κινδυνεύουν να εμφανίσουν βαριά νόσο 
από τον COVID-19. Σε μία από τις πρώτες μεταανα-
λύσεις 40 περίπου εγκύων με COVID-19 φαίνεται ότι 
οι κυήσεις αυτές είναι αυξημένου κινδύνου για απο-
βολή, πρόωρο τοκετό, προεκλαμψία και καισαρική 

τομή ιδίως εάν οι μητέρες εμφανίζουν πνευμονία1. 
Αντίστοιχα, αυξημένος φαίνεται να είναι και ο κίν-
δυνος για γέννηση θνησιγεννούς νεογνού, νεογνικού 
θανάτου και νοσηλεία σε μονάδα εντατικής νεογνών. 
Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το 30-
60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα νοσήσει από 
COVID-19 και κατά συνέπεια όλες οι κυήσεις (περί τα 
145 εκατομμύρια ετησίως) διατρέχουν αυξημένο κίν-
δυνο. Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί μαιευτικής έχουν 
δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακο-
λούθηση της προγεννητικής περιόδου των κυήσεων 
που επιπλέκονται από COVID-19, την αντιμετώπιση 

Ευαγγελινάκης Νικόλαος, Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Χαρίκλεια,  
Κοντογεώργη Αδαμαντία, Κρόκος Παναγιώτης, Καλανταρίδου Σοφία
Γ΄Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 
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του τοκετού και την φροντίδα της μητέρας στην περί-
οδο της λοχείας2-6. 

Οι οδηγίες που θα παρουσιαστούν στοχεύουν στην 
ελάττωση της πιθανότητας νόσου της μητέρας, του νε-
ογνού και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από 
COVID-19 και αφορούν στον κατάλληλο έλεγχο και 
διαλογή των γυναικών για COVID-19 προ της εισα-
γωγής τους στην αίθουσα τοκετών, την αντιμετώπισή 
τους όταν προσέρχονται πρώτη φορά στην αίθουσα 
τοκετών καθώς και στην αντιμετώπιση κατά τη νοση-
λεία των εγκύων που νοσούν είτε βαριά είτε μέτρια 
από COVID-19.

Α. Κατάλληλος έλεγχος, διαλογή και προετοι-
μασία εγκύων πριν την εισαγωγή τους στην αί-
θουσα τοκετών (Εικ. 1)
Ιδανικά όλες οι ασθενείς προτού επισκεφθούν την 
αίθουσα τοκετών θα πρέπει να τηλεφωνούν ώστε η 
αρχική διαλογή να γίνεται απομακρυσμένα. Οι δύο 
ερωτήσεις που πρέπει να γίνονται είναι:

1.Έχετε πυρετό ή/και συμπτώματα από το αναπνευ-
στικό;
Τα συμπτώματα κατηγοριοποιούνται ως ήπια (απύ-
ρετη, βήχας), μέτρια (πυρετός, βήχας) και σοβαρά 
(θωρακικό άλγος, δύσπνοια)

2. Ήρθατε σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο 
κρούσμα COVID-19;
Έάν η απάντηση είναι θετική σε οποιαδήποτε από τις 
δύο ερωτήσεις και το ζήτημα της ασθενούς δεν είναι 
επείγον θα πρέπει να παραπέμπεται να εξεταστεί για 
COVID-19 σε δομές εκτός νοσοκομείου βάση των το-
πικών πρωτοκόλλων. Μέχρι την έκδοση του αποτελέ-
σματος και εφόσον το ζήτημά της παραμένει μη επεί-
γον αυτή θα πρέπει να παραμένει σε καραντίνα σπίτι.

Έάν, όμως, υπάρχει επείγουσα κατάσταση (έναρξη 
τοκετού, ρήξη υμένων, μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις, 
κολπική αιμόρροια) η ασθενής θα παραπέμπεται σε 
νοσοκομείο που υποστηρίζει COVID-19 περιστατικά 
και εκεί θα αντιμετωπίζεται ως πιθανό κρούσμα.

Στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 κατα-
βάλλεται προσπάθεια ώστε όλες οι εισαγωγές στα νο-
σοκομεία να γίνονται προγραμματισμένα μετά από 
λήψη των κατάλληλων προφυλακτικών μέτρων και 
πάντα με αυστηρή διαλογή των περιστατικών ώστε 

να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επιβάρυνση του 
δημόσιου συστήματος υγείας.

 Ο τοκετός, ωστόσο, αποτελεί μία ιδιαίτερη περί-
πτωση που χρήζει εισαγωγής αλλά δε μπορεί να προ-
γραμματιστεί με μεγάλη ακρίβεια. Για το λόγο αυτό 
είναι σημαντικό σε όλες τις έγκυες να δίνονται από 
νωρίς οδηγίες ώστε να απομακρύνονται από τη δου-
λειά τους τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού και στη διάρκεια αυτών των 
εβδομάδων να ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα 
κοινωνικού αποκλεισμού. Αντίστοιχα, όλες οι αίθου-
σες τοκετών που υποδέχονται COVID-19 περιστα-
τικά θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέτρα 
ατομικής προστασίας (ΡΡΈ) και να έχουν οργανώσει 
δωμάτια και χειρουργικές αίθουσες αποκλειστικά 
για COVID-19 περιστατικά. Για όλες τις εγκύους με 
προγραμματισμένες εισαγωγές (προγραμματισμένη 
καισαρική τομή ή πρόκληση τοκετού) θα πρέπει να 
προηγείται πάντα τηλεφωνικά διαλογή αυτών για 
COVID-19 ώστε να κατευθύνονται αναλόγως.

Β. Διαλογή ασθενών που παρουσιάζονται στην 
αίθουσα τοκετών (Εικ. 2)
Όταν οι έγκυες παρουσιάζονται για εκτίμηση στην 
αίθουσα τοκετών θα πρέπει να συμπληρώνουν με την 
καθοδήγηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού 
το ερωτηματολόγιο διαλογής (Εικ. 3) σε χώρο εκτός 
της αιθούσης φορώντας κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό. Σε όλες τις εγκύους θα πρέπει να χορηγεί-
ται χειρουργική μάσκα. 

Ο συνοδός θα πρέπει ομοίως να συμπληρώνει το 
ίδιο ερωτηματολόγιο και εφόσον απαντήσει κάπου 
θετικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδός του 
στην αίθουσα και θα πρέπει να παραπέμπεται εκτός 
νοσοκομείου για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. 

Έάν η απάντηση είναι θετική σε οποιαδήποτε από 
τις ερωτήσεις και το ζήτημα της ασθενούς δεν είναι 
επείγον θα πρέπει να παραπέμπεται για εξέταση εκτός 
νοσοκομείου, να ενημερώνεται και να ενθαρρύνεται 
να έχει τηλεφωνικά ραντεβού με τους θεράποντες 
και 24 ώρες μετά να επανεκτιμάται η κατάστασή της 
τηλεφωνικά (έλεγχος για τυχόν επιδείνωση των συ-
μπτωμάτων της). Δεδομένου ότι το ποσοστό των ασυ-
μπτωματικών θετικών στον COVID-19 εγκύων είναι 
αρκετά υψηλό θα πρέπει να προσφέρεται σε όλες η 
εξέταση PCR. Μέχρι την έκδοση αποτελέσματος PCR 
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Εικόνα 1. Διαλογή και προετοιμασία εγκύων πριν να προσέλθουν στην αίθουσα τοκετών

Εικόνα 2. Διαλογή ασθενών που παρουσιάζονται στην αίθουσα τοκετών
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και εφόσον το ζήτημα της ασθενούς δεν είναι επείγον 
αυτή θα πρέπει να παραμένει σε καραντίνα στο σπίτι.

Έάν, όμως, υπάρχει επείγουσα κατάσταση (έναρξη 
τοκετού, ρήξη υμένων, μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις, 
κολπική αιμόρροια) η ασθενής θα παραπέμπεται σε 
νοσοκομείο που υποστηρίζει COVID-19 περιστατικά 
και εκεί θα αντιμετωπίζεται ως πιθανό κρούσμα. Έι-
δικότερα, όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστα-
σίας (μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, ρόμπα, γάντια) 
μέχρι να ληφθεί αρνητικό αποτέλεσμα για COVID-19. 
Σε περίπτωση υψηλής υποψίας για COVID-19 και 
εφόσον υπάρχει δυνατότητα πρέπει να προτιμάται 
η μάσκα Ν-95. Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος δημιουργίας αερολύματος (διασωλήνωση 
ασθενούς, τραχειοστομία, χρήση μασκών Ο2 υψηλής 
πίεσης, χρήση εισπνεόμενων φαρμάκων, δεύτερο στά-
διο τοκετού) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά μάσκες Ν-95 και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σχολαστική υγιεινή των χεριών.

Προγραμματισμένη καισαρική τομή/πρόκληση το-
κετού
Η διαλογή των ασθενών θα πρέπει ιδανικά να γίνε-
ται τηλεφωνικά 2-3 ημέρες προ της εισαγωγής και 
να προγραμματίζεται έλεγχος για COVID-19. Έάν 
κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει τότε η εισαγωγή πρέπει να 
αναβάλλεται για 2-3 ημέρες έως ότου είναι διαθέσι-
μα τα αποτελέσματα από τον έλεγχο για COVID-19. 
Στην ιδιαίτερη περίπτωση όπου μία ασθενής είναι 
COVID-19 θετική και εμφανίζει ήπια ή μέτρια συ-
μπτώματα που δε χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, εί-
ναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι επιδείνωση 
της COVID-19 εμφανίζεται συνήθως τη δεύτερη εβδο-
μάδα της λοίμωξης. Συνεπώς, είναι περισσότερο δόκι-
μος ο προγραμματισμός του τοκετού νωρίτερα, πριν 
την εμφάνιση της κορύφωσης των συμπτωμάτων.

Γ. Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της αίθου-
σας τοκετών
Μέσα ατομικής προστασίας
Κάθε ασθενής και κάθε επαγγελματίας υγείας θα πρέ-
πει να φοράει χειρουργική μάσκα εφόσον βρίσκεται 
εντός του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που η ασθενής 
εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστη-
μα, ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει επιπρόσθετα 

να φοράει γάντια, ρόμπα και προστατευτικά γυαλιά. 
Στην περίπτωση υψηλής υποψίας COVID-19 ή σε πε-
ρίπτωση αυξημένου κινδύνου δημιουργίας αερολυ-
μάτων τότε θα πρέπει η χειρουργική μάσκα να αντι-
καθίσταται από μάσκα Ν-95. Η υγιεινή των χεριών 
θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά και μετά από κάθε 
επαφή με ασθενή να χρησιμοποιείται αντισηπτικό. Η 
απόρριψη των μέσων ατομικής προστασίας πρέπει να 
γίνεται προσεκτικά και σε ειδικούς κάδους. 

Όσον αφορά τους συνοδούς των ασθενών θα πρέπει 
να περιορίζονται αυστηρά σε έναν, ο οποίος μάλιστα 
θα ακολουθεί το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο διαλογής 
με την ασθενή (μάσκα, ερωτήσεις διαλογής, έλεγχος 
PCR για COVID-19). Ο συνοδός πρέπει να είναι ο 
ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας και ιδανικά 
πρέπει να φορούν ειδικά έγχρωμα περικάρπια ώστε 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Τέλος, πρέπει να 
απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά <16 ετών και να 
επιτρέπεται μία μόνο επίσκεψη των γονέων στη μο-
νάδα εντατικής νεογνών ανά ημέρα. 

Μετά την εισαγωγή της ασθενούς θα πρέπει να κα-
ταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζονται 
οι μετακινήσεις της εντός της κλινικής. Για παράδειγ-
μα, οι ασθενείς με φαινόμενα τοκετού ή με αυτόμα-
τη ρήξη θυλακίου καλό είναι να παραμένουν κατά 
το δυνατόν περισσότερο στην παραλαβή και να με-
ταφέρονται απευθείας στην αίθουσα τοκετών χωρίς 
να φιλοξενούνται ενδιάμεσα στην κλινική. Στο ίδιο 
πλαίσιο καλό είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος για 
καισαρική να πραγματοποιείται σε εξωτερική βάση 
και να προσκομίζεται έτοιμος κατά την εισαγωγή. 

Δ. Φροντίδα κατά τον τοκετό
Πρόκληση τοκετού
Οι προκλήσεις τοκετού με ιατρική ένδειξη σε ασυ-
μπτωματικές ασθενείς δεν θα πρέπει να αναβάλλο-
νται ή να επαναπρογραμματίζονται, παρά μόνο εάν 
η επιβάρυνση του νοσοκομείου από την πανδημία 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, οπότε κάποιες μπορεί να με-
τατεθούν (λίγο αργότερα ή νωρίτερα).

Πρώτο στάδιο τοκετού
Η αντιμετώπιση του πρώτου σταδίου τοκετού δεν αλ-
λάζει ιδιαίτερα. Στην περίπτωση που η ασθενής δεν 
έχει πραγματοποιήσει έλεγχο για τον β-αιμολυτικό 
στρεπτόκοκκο (λόγω αδυναμίας π.χ. μετακίνησης 
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Εικόνα 3. Ερωτηματολόγιο διαλογής 
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σε εργαστήριο εκτός του νοσοκομείου) θα πρέπει να 
χορηγείται προφυλακτική αντιβίωση. Η χορήγηση 
υγρών από του στόματος θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
στο πρώτο στάδιο του τοκετού. Έάν όμως δε γίνεται 
ως ρουτίνα έλεγχος με PCR και υπάρχει η παραμι-
κρή υποψία για COVID-19, η χορήγηση ενδοφλέβιων 
υγρών θα πρέπει να γίνεται με φειδώ. Οι γυναίκες με 
περιοχική αναισθησία μπορούν να παίρνουν όποια 
στάση επιθυμούν στο κρεβάτι, ενώ σε αυτές χωρίς 
αναλγησία προτιμάται η καθιστή. Έφόσον η ασθενής 
το επιθυμεί μπορεί να περπατάει αλλά μόνο μέσα στο 
δωμάτιο ωδινών της και όχι στο διάδρομο. Προτιμά-
ται πάντα η ενίσχυση του τοκετού με τη χορήγηση 
ωκυτοκίνης στις γυναίκες με αργή πρόοδο στο πρώτο 
στάδιο του τοκετού, καθώς με τον τρόπο αυτό ελατ-
τώνεται σημαντικά ο χρόνος τοκετού. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει νόημα η χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων 
ωκυτοκίνης, καθώς και η πρώιμη παρέμβαση με κατά 
το δυνατόν πρωιμότερη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων. 
Καισαρική τομή λόγω μη προόδου τοκετού στο πρώτο 
στάδιό του πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον έχουν 
περάσει 4 ώρες με ικανοποιητική μυομητρική δρα-
στηριότητα ή 6 ώρες με μη ικανοποιητική μυομητρική 
δραστηριότητα σε γυναίκες που έχει γίνει ρήξη των 
υμένων και χορηγείται ωκυτοκίνη.

Χορήγηση οξυγόνου: η χορήγηση οξυγόνου μέσω 
ρινικής μάσκας δεν ανήκει στις παρεμβάσεις που δη-
μιουργούν αερύλυμα. Ωστόσο, η μάσκα έρχεται σε 
άμεση επαφή με το αναπνευστικό σύστημα της μητέ-
ρας και τις εκκρίσεις του, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
της μάσκας καθώς και κατά την απόρριψή της. Δεδο-
μένης της μεταανάλυσης που δεν τεκμηρίωσε όφελος 
από τη χορήγηση οξυγόνου με ρινική μάσκα κατά τον 
τοκετό και ίσως μάλιστα αύξανε τον κίνδυνο κάποιων 
επιπλοκών7,8 εάν δεν πραγματοποιείται ως ρουτίνα 
έλεγχος με PCR για τον COVID-19 σε όλες τις επιτό-
κους,η χορήγηση οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη φειδώ.

Δεύτερο στάδιο τοκετού
Η αντιμετώπιση του δεύτερου σταδίου του τοκετού 
δεν πρέπει επίσης να μεταβάλλεται, εκτός εάν συντρέ-
χουν ειδικοί λόγοι, που περιγράφονται παρακάτω. 
Ό,τι περιγράφηκε για το πρώτο στάδιο τοκετού ισχύει 
και για το δεύτερο. Στο πλαίσιο αυτό η εξώθηση πρέ-

πει να γίνεται κατά το δυνατόν νωρίτερα, αφού ελατ-
τώνει το χρόνο του τοκετού και ελαττώνει τον κίνδυνο 
χοριοαμνιονίτιδας και αιμορραγίας μετά τον τοκετό. 
Το μασάζ περινέου και τα θερμά επιθέματα ελαττώ-
νουν τον κίνδυνο ρήξεων περινέου 3ου και 4ου βαθ-
μού.

Τρίτο στάδιο τοκετού
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την 
αποφυγή κατά το δυνατόν της περαιτέρω επιβάρυν-
σης της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, αφού έχει επι-
φορτιστεί με μεγάλο βάρος μέσα στην πανδημία. Για 
το λόγο αυτό πρέπει να τονώνεται κα΄τατο δυνατόν 
ο αιματοκρίτης της επιτόκου πριν την εισαγωγή της 
στην αίθουσα τοκετών. Έπίσης, πέρα από τη χορή-
γηση ωκυτοκίνης μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση 
προληπτικά τρανεξαμικού οξέος και μισοπροστόλης 
(400mcg διορθικά)9. Η χρήση της αφαιμαξομετάγγι-
σης μπορεί να έχει νόημα σε κάποια νοσοκομεία που 
τη διαθέτουν κατά τη διάρκεια των καισαρικών το-
μών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί μετάγγιση και 
η αιμορραγία δεν είναι ενεργή μπορεί να εξεταστεί η 
πιθανότητα για χορήγηση μίας μόνο φιάλης συμπυ-
κνωμένων ερυθρών (αντί για 2 που είναι το σύνηθες) 
και η δεύτερη να χορηγείται μόνο μετά από έλεγχο 
του αιματοκρίτη. Τέλος, η καθυστερημένη απολίνωση 
του ομφάλιου λώρου πρέπει μάλλον να αποφεύγεται 
καθώς η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης είναι πιθανή 
μεν αλλά σπάνια.

Αναισθησία
Οι επίτοκες με COVID-19 αντιμετωπίζονται στον 
προκαθορισμένο χώρο που έχει διαμορφωθεί για τις 
επίτοκες με COVID-19 και η προαναισθητική εκτι-
μηση, η αναισθησιολογική παρέμβαση και η ανάνη-
ψη της επιτόκου γίνεται στον ίδιο χώρο. Ο αριθμός 
του εμπλεκόμενου προσωπικού πρέπει να περιορί-
ζεται στο ελάχιστο. Το προσωπικό πρέπει να φέρει 
το κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό 
(μάσκα προσώπου FFP3, σκούφο, γυαλιά, γάντια, 
φόρμα, ποδονάρια) σύμφωνα με τις τρέχουσες οδη-
γίες της επιτροπής λοιμώξεων. Συνιστάται η χρήση 
διπλών γαντιών κατά τη διαχείριση του αεραγωγού, 
του αίματος και των λοιπών βιολογικών υγρών. Οι 
επίτοκες φορούν μάσκα (τουλάχιστον χειρουργική) 
στεγανά εφαρμοσμένη. Θα πρέπει να προτιμάται η 
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επισκληρίδιος αναλγησία να γίνεται κατά το δυνατόν 
νωρίτερα, καθώς ελαττώνει την πιθανότητα ανάγκης 
γενικής νάρκωσης στην περίπτωση επείγουσας καισα-
ρικής τομής. Η νόσος COVID-19 δεν αποτελεί αντέν-
δειξη για περιοχική αναισθησία10.

Ε. Φροντίδα στην λοχεία
Όλες οι λεχωίδες πρέπει να ενημερώνονται ότι το εξι-
τήριό τους επιλέγεται με βάση την ασφάλειά τους και 
τον κίνδυνο λοίμωξης για τις ίδιες, το προσωπικό του 
νοσοκομείου και τις υπόλοιπες ασθενείς.

Πλάνο εξιτηρίου
Όλοι οι κολπικοί τοκετοί πρέπει να λαμβάνουν εξιτή-
ριο κατά το δυνατόν νωρίτερα όταν η πανδημία είναι 
σε έξαρση. Ιδανικά το εξιτήριο δίνεται την ίδια ή την 
επόμενη ημέρα του τοκετού. Αντίστοιχα, στις καισα-
ρικές τομές ο αντίστοιχος στόχος είναι το εξιτήριο να 
δίδεται τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τους 
παιδιάτρους ώστε να συζητείται ο χρόνος εξιτηρίου 
του νεογνού. Στις ιδιαίτερες περιπτώσεις με υπερτασι-
κές διαταραχές της κύησης θα πρέπει να χορηγείται ο 
κατάλληλος εξοπλισμός (πιεσόμετρο) και να δίδονται 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του στο σπίτι από τις λε-
χωίδες. 

Η παρακολούθηση της λοχείας μπορεί να γίνεται 
τηλεφωνικά και στην περίπτωση μαστίτιδας ή κακής 
επούλωσης της ουλής της καισαρικής τομής θα μπο-
ρούσε να σταλεί φωτογραφικό υλικό, ώστε να απο-
φεύγεται η επίσκεψη στο νοσοκομείο.

ΣΤ. Φροντίδα για επιβεβαιωμένα ή ύποπτα 
κρούσματα COVID-19 στην αίθουσα τοκετών
Φαρμακευτική αγωγή
Από τις φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιού-
νται στη μαιευτική δύο κατηγορίες εμφανίζουν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον στις ασθενείς που πάσχουν από 
COVID-19. Η μία είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως τοκολυτικά 
και η άλλη τα στεροειδή που χρησιμοποιούνται ευρέ-
ως στον πρόωρο τοκετό.

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ΜΣΑΦ): υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι η χρήση 
φαρμάκων αυτής της κατηγορίας ενδέχεται να επιδει-
νώνει την κλινική πορεία των ασθενών με COVID-19. 

Έπειδή τα ΜΣΑΦ αυξάνουν την έκφραση του υποδο-
χέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης-2 
θεωρήθηκε ότι δυνητικά επιδεινώνουν το COVID-19. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ το γεγονός αυτό δεν 
αρκεί ώστε να αποκλειστούν τα ΜΣΑΦ από τους 
ασθενείς με COVID-19. Συνεπώς μπορούν να χρησι-
μοποιούνται, αλλά ειδικά όσον αφορά την τοκόλυση 
η νιφεδιπίνη μπορεί να αποτελέσει μία ικανοποιητική 
εναλλακτική.

Στεροειδή: είναι γνωστό ότι η χρήση συστηματικών 
στεροειδών αυξάνει τη θνητότητα σε περιστατικά με 
ιογενή πνευμονία11,12. Μάλιστα υπάρχει μελέτη που 
αφορά το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανα-
τολής στην οποία η χορήγηση στεροειδών οδήγησε σε 
καθυστερημένη κάθαρση του ιικού φορτίου. Προς το 
παρόν τέτοια δεδομένα για τον COVID-19 δεν υπάρ-
χουν. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι οι δόσεις των 
στεροειδών σε αυτές τις μελέτες ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερες σε σχέση με το διπλό σχήμα των στεροειδών 
για την πνευμονική ωριμότητα, οπότε η χρήση τους 
σε περιστατικά πρόωρων τοκετών πρέπει να κρίνεται 
κατά περίπτωση. Η σύσταση από τον ΠΟΥ προς το 
παρόν είναι ότι το διπλό σχήμα πρέπει να χορηγείται 
σε κυήσεις COVID-19 <32εβδ με ήπια συμπτώματα, 
ενώ στις κυήσεις <32εβδ με βαριά συμπτωματολογία η 
απόφαση πρέπει αν λαμβάνεται μετά από συμβούλιο 
με τους εντατικολόγους. Δεν θα πρέπει να χορηγού-
νται στεροειδή σε κυήσεις >34εβδ, ενώ στις κυήσεις 
32-34εβδ εάν τα συμπτώματα είναι ήπια η χορήγηση 
κρίνεται ανά περίπτωση.

Μαγνήσιο: το μαγνήσιο χρησιμοποιείται στην 
προεκλαμψία και στον πρόωρο τοκετό <32εβδ για τη 
νευροπροστασία του νεογνού. Στις παρενέργειές του 
περιλαμβάνονται αναπνευστικές επιπλοκές αν και 
μέχρι στιγμής δε φαίνεται να αντενδείκνυται σε ασθε-
νείς με COVID-19. Στις ασθενείς με ήπια συμπτωματο-
λογία, λοιπόν, δεν υπάρχει αντένδειξη στη χορήγησή 
του, ενώ στις ασθενείς με βαριά συμπτωματολογία η 
χορήγηση θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση 
με τους εντατικολόγους δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη νεφρική λειτουργία και το ισοζύγιο υγρών.

Προεκλαμψία
Η λοίμωξη με COVID-19 προκαλεί υπερτρανσαμι-
ναιμία, αύξηση της κρεατινίνης και θρομβοκυττα-
ροπενία. Έάν η επίτοκος, λοιπόν, εμφανίζει κάποια 
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υπερτασική διαταραχή είναι πολλές φορές δύσκολο 
να διαφοροδιαγνωστεί το σύνδρομο HELLP (υπερ-
τρανσαμιναιμία, λευκωματουρία, αιμόλυση, χαμηλά 
αιμοπετάλια) από εκδήλωση του COVID-19 και αυτό 
το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται υπόψιν.

Φροντίδα κατά τον τοκετό
•  Επιλογή χρόνου τοκετού  

- Η μέγιστη επιβάρυνση από τον COVID-19 συνή-
θως εμφανίζεται τη δεύτερη εβδομάδα από τη λοί-
μωξη. Στο πλαίσιο αυτό είναι λογικό να περατώ-
νονται οι COVID-19 θετικές τελειόμηνες κυήσεις με 
ήπια συμπτωματολογία άμεσα.

•  Τρόπος τοκετού  
- Η λοίμωξη από COVID-19 δεν αποτελεί από μόνη 
της ένδειξη για καισαρική τομή
 - Η επιλογή του τρόπου τοκετού γίνεται με βάση τις 
μαιευτικές και μόνο ενδείξεις

• Κίνδυνος κάθετης μετάδοσης
 - Τα έως σήμερα δεδομένα δε μπορούν να αποκλεί-
σουν την περίπτωση κάθετης μετάδοσης, αλλά σε 
κάθε περίπτωση εάν υπάρχει είναι σπάνια13

•  Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του COVID-19  
- Οργάνωση δωματίων ή τμήματος της αίθουσας το-
κετών που θα είναι αποκλειστικής χρήσης από τους 
ασθενείς με COVID-19
- Δεν απαιτείται χρήση δωματίων αρνητικής πίεσης
 o- Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα ατομικής 
προστασίας, το ελάχιστο των οποίων είναι η Ν-95 
μάσκα
 - Ιδανικά υπάρχει ομάδα προσωπικού που ασχολεί-
ται αποκλειστικά με τους ασθενείς COVID-19

• Ιατρική φροντίδα
 - Η ιατρική φροντίδα καθορίζεται από ομάδα που 
περιλαμβάνει ιατρό εμβρυομητρικής ιατρικής, λοι-
μωξιολόγο, εντατικολόγο/πνευμονολόγο, αναι-
σθησιολόγο και νεογνολόγο.
 - Η χορήγηση ΜΣΑΦ, στεροειδών και μαγνησίου 
στις ασθενείς με COVID-19 πρέπει να γίνεται μόνο 
μετά από ενημέρωση του ιατρού εμβρυομητρικής 
ιατρικής
 - Με βάση τα δεδομένα που έχουν ήδη αναφερθεί 
δεν ενδείκνυται η χορήγηση οξυγόνου στις ασθενείς 
με COVID-19
 - Περιορισμός υγρών (συνολικά <75cc/hr) εκτός 

εάν υπάρχει υποψία σήψης ή αιμοδυναμική αστά-
θεια

•  Καισαρική τομή  
- Οργάνωση χειρουργικής αίθουσας που θα εί-
ναι αποκλειστικής χρήσης από τους ασθενείς με 
COVID-19. Έξω από αυτήν θα πρέπει να υπάρχουν 
τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, 
μάσκες, ρόμπες, προστατευτικά γυαλιά)
 - Για κάθε τέτοια αίθουσα θα πρέπει να υπάρχει 
άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο υιοθέ-
τησης των μέτρων ατομικής προστασίας, καθώς και 
για την απόρριψη και καταστροφή αυτών
 - Θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο (δοκι-
μασμένο στο πλαίσιο άσκησης) για την περίπτωση 
επείγουσας καισαρικής τομής. 

Φροντίδα κατά τη λοχεία
•  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής 

δεδομένα που να υποστηρίζουν τη μετάδοση του 
COVID-19 μέσω του θηλασμού, συστήνεται η απο-
μάκρυνση του νεογνού μετά τη γέννησή του από 
τη μητέρα και η παρακολούθησή του σε μονωμένο 
θάλαμο.

• Θηλασμός
 - Ο θηλασμός θα πρέπει να διατηρείται με τη χρήση 
αντλίας γάλακτος αν και σε πρώτη φάση το μητρικό 
γάλα δεν πρέπει να χορηγείται στο νεογνό
 - Αργότερα, το μητρικό γάλα μπορεί να χορηγείται 
αφού αποτελεί σημαντική πηγή αντισωμάτων για 
το νεογνό. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζε-
ται καλή υγιεινή των χεριών της μητέρας όπως και 
του στήθους της ακριβώς πριν την εφαρμογή της 
αντλίας
 - Μετά την εφαρμογή της αντλίας όλα τα τμήματά 
της που ήρθαν σε επαφή με το μητρικό γάλα, αλλά 
και το σύνολο της αντλίας να απολυμαίνονται βάση 
των οδηγιών του κατασκευαστή
 - Η χορήγηση του μητρικού γάλακτος στο νεογνό 
που βρίσκεται στη μόνωση θα πρέπει να γίνεται 
από υγιή επαγγελματία υγείας
 - Έάν η μητέρα δεν αποχωριστεί το νεογνό μετά τη 
γέννηση και εφαρμόζεται rooming-in, θα πρέπει 
κατά το θηλασμό να φοράει μάσκα και να ακολου-
θεί αυστηρό πρωτόκολλο αντισηψίας χεριών

• Αναλγησία
 - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει περιορισμός στην χρή-
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ση ΜΣΑΦ. Προκρίνεται η χρήση ακεταμινοφαίνης 
και ιβουπροφαίνης και δεν θα πρέπει να αυξάνεται 
η χορήγηση ναρκωτικών αντί των ΜΣΑΦ. Βέβαια 
αυτές οι οδηγίες μεταβάλλονται με βάση τη βαρύ-
τητα της νόσου της κάθε ασθενούς και σε κάθε περί-
πτωση καθορίζονται από τη διεπιστημονική ιατρι-
κή ομάδα

Ζ. Φροντίδα της βαριά ασθενούς με COVID-19
Όλες οι ασθενείς με βαριά νόσο σε κρίσιμη κατάσταση 
πρέπει να βρίσκονται σε απομόνωση ανάλογα με το 
πρωτόκολλο του κάθε νοσοκομείου. Τα μέσα ατομι-
κής προστασίας θα πρέπει να βρίσκονται έξω από το 
δωμάτιο της ασθενούς.

Καλώς έχειν εμβρύου
•  Η χορήγηση συστηματικά στεροειδών ενδέχεται 

να επιβαρύνει την πορεία της λοίμωξης COVID-19, 
οπότε η χρήση τους για την πνευμονική ωριμότη-
τα επί πρόωρου τοκετού θα πρέπει να εξατομικεύ-
εται (συσχετισμός κινδύνου από την προωρότητα/
πνευμονική ανωριμότητα με τον κίνδυνο επιδείνω-
σης της κατάστασης της μητέρας). Η απόφαση για 
τη χορήγηση στεροειδών θα πρέπει να λαμβάνεται 
μετά από συνεννόηση του ιατρού εμβρυομητρικής 
ιατρικής με τους νεογνολόγους και τους εντατικο-
λόγους

•  Στις ασθενείς με ηλικία κύησης >24 εβδομάδες το 
έμβρυο θα πρέπει να παρακολουθείται με καρδι-
οτοκογράφημα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καισα-
ρικής τομής επί επιδείνωσης της μητέρας ή του εμ-
βρύου. Το έμβρυο στην πραγματικότητα αποτελεί 
ένα ακόμη «ζωτικό σημείο» της μητέρας καθώς η 
επιδείνωσή του συχνά αποτελεί πρώιμο δείκτη επι-
δείνωσης της μητέρας

•  Στόχο σε κάθε περίπτωση αποτελεί διατήρηση του 
κορεσμού οξυγόνου της μητέρας >95%

Καλώς έχειν μητέρας 
Κατά την αντιμετώπιση του συνδρόμου αναπνευστι-
κής δυσχέρειας (ARDS) της μητέρας πρέπει πάντα να 
λαμβάνονται υπόψιν οι φυσιολογικές μεταβολές του 
αναπνευστικού της συστήματος κατά την κύηση.
•  Στο τρίτο τρίμηνο ενδέχεται να απαιτούνται αυξη-

μένες θετικές τελοεκπνευστικές πιέσεις 

•  Ο στόχος για την αρτηριακή πίεση της μητέρας πρέ-
πει να είναι <160/110mmHg

•  Η ασθενής ιδανικά τοποθετείται στην αριστερή 
πλάγια θέση ώστε να αποφεύγεται η πίεση της εγκυ-
μονούσας μήτρας στην κάτω κοίλη φλέβα

Προγραμματισμός τοκετού
• Προετοιμασία

 - Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός για 
τη διενέργεια καισαρικής τομής κατά το δυνατόν 
αμεσότερα (ιδανικά παρά την κλίνη της ασθενούς) 
στον οποίο περιλαμβάνεται και σετ ανάνηψης του 
νεογνού
 - Βαλίτσα για την αντιμετώπιση αιμορραγίας θα 
πρέπει να βρίσκεται παρά την κλίνη της ασθενούς. 
Το τρανεξαμικό οξύ φυλάσσεται στο ψυγείο, αλλά 
πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στη ΜΈΘ
 - Η χρήση τερβουταλίνης θα πρέπει να γίνεται μόνο 
μετά από συνεννόηση με τους εντατικολόγους λόγω 
της ταχυκαρδίας που προκαλεί
 - Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο και ελεγμένο 
σύστημα άμεσης επικοινωνίας των μαιευτήρων, 
των νεογνολόγων και αναισθησιολόγων
 - Έάν υπάρχει ανάγκη άμεσης περάτωσης της κύη-
σης, αυτή ιδανικά γίνεται εντός της ΜΈΘ εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα. Διαφορετικά επιλέγεται η 
λύση με τη μικρότερη δυνατή μετακίνηση της ασθε-
νούς

• Χρόνος τοκετού
 - Όσον αφορά τις ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, 
θα πρέπει πάντα να εξετάζεται η περάτωση της κύ-
ησης μετά τις 34 εβδομάδες. Ο τοκετός και η ελάτ-
τωση της ενδοκοιλιακής πίεσης συχνά βελτιώνει 
την κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος 
της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να συνυπολογίζονται 
η αιχμή των κατεχολαμινών, η αυτομετάγγιση και 
η μετακίνηση υγρών κατά τη διάρκεια και αμέσως 
μετά τον τοκετό, που μπορεί επίσης να επηρεάσουν 
αρνητικά την κατάσταση της μητέρας.

• Φροντίδα κατά τον τοκετό
 - Έάν μία ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση εισέλθει 
σε ενεργό τοκετό θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα 
παραπάνω μέτρα που έχουν περιγραφεί
 - Το δεύτερο στάδιο τοκετού πρέπει πάντα να υπο-
βοηθείται
 - Ένας μαιευτήρας και κατ’ αποκλειστικότητα θα 
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πρέπει να ασχολείται με τον τοκετό αυτών των ασθε-
νών από την αρχή μέχρι το τέλος (εφόσον αυτό είναι 
δυνατό)
 - Θα πρέπει να είναι παρόν κατά τον τοκετό νεογνο-
λόγος και αμέσως μετά τον τοκετό το νεογνό πρέπει 
να απομονώνεται, αφού ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη η 
πιθανή μετάδοση του COVID-19
 - Η πρόληψη και αντιμετώπιση των αιμορραγιών θα 
πρέπει να πραγματοποιείται όπως έχει ήδη περιγρα-
φεί

• Φροντίδα στη λοχεία
 - Το νεογνό πρέπει να απομονώνεται από τη μητέ-
ρα αμέσως μετά τον τοκετό και να τοποθετείται σε 
μόνωση
 - Η χρήση αντλίας για τη διατήρηση του θηλασμού 

θα πρέπει να ενθαρρύνεται, πάντοτε με βάση όμως 
τη γενική κατάσταση της μητέρας

Όπως και σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες έτσι και στην 
μαιευτική και γυναικολογία η πανδημία COVID-19 
αποτελεί μια πρωτόγνωρη υγειονομική κατάσταση. 
Η έλλειψη εμπειρίας κατέστησε επιβεβλημένη τη κα-
τοχύρωση αυστηρών πρωτόκολλων διαχείρισης των 
εγκύων με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας 
της υγείας της μητέρας και το βέλτιστο περιγεννητικό 
αποτέλεσμα. Η κλινική πράξη στην Έλλάδα απέδειξε 
ότι το υγειονομικό σύστημα και οι επαγγελματίες του 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί μια φερέλπιδα εξέλιξη και αποτελεί έμπνευση 
για την περαιτέρω διαχείριση της κρίσης. Θ

  Η πανδημία του SARS-Cov-2 2019 (COVID-19) επηρεάζει τις κυήσεις με επιπλοκές που αφορούν τόσο την 
υγεία της μητέρας όσο και την εξέλιξη της κύησης.
  Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την επιστημονική κοινότητα συσχετίζουν την COVID-19 λοίμωξη κατά 
την κύηση με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, ενδομήτριου θανάτου, προεκλαμψίας, καισαρικής τομής, 
καθώς και με επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας της μητέρας. 
  Η λοίμωξη από COVID-19 δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη για καισαρική τομή
  Η μέγιστη επιβάρυνση από τον COVID-19 συνήθως εμφανίζεται τη δεύτερη εβδομάδα από τη λοίμωξη. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι λογικό να περατώνονται οι COVID-19 θετικές τελειόμηνες κυήσεις με ήπια συμπτωμα-
τολογία άμεσα.
  Η νόσος COVID-19 δεν αποτελεί αντένδειξη για περιοχική αναισθησία.
  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα που να υποστηρίζουν τη μετάδοση του COVID-
19 μέσω του θηλασμού, συστήνεται η απομάκρυνση του νεογνού μετά τη γέννησή του από τη μητέρα και η 
παρακολούθησή του σε μονωμένο θάλαμο.
  Η ιατρική φροντίδα καθορίζεται από ομάδα που περιλαμβάνει ιατρό εμβρυομητρικής ιατρικής, λοιμωξιο-
λόγο, εντατικολόγο/πνευμονολόγο, αναισθησιολόγο και νεογνολόγο.

Take home messages

The SARS-Cov-2 2019 (COVID-19) virus can infect pregnant women. The consequences of the viral 
infection affect the mother,the fetus and the progress of pregnancy itself. The existing data from 
scientific studies correlate COVID-19 infection in pregnant women with an increased risk of preterm 

Synopsis

Management of labour in COVID-19 positive pregnant women. 
Guidelines and protocols
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birth, miscarriage, preeclampsia and Caesarean section. The frequency of complications is even higher 
in cases where the mother’s respiratory function has been affected. Following research on this issue, the 
international community of Obstetricians and Gynecologists has set as a priority to establish specific 
management protocols for pregnant women suffering from COVID-19 infection.These protocols focus 
on the the management of the infected pregnant women during the antenatal,intrapartum and postnatal 
period. This paper aims to present the scientific data related to the management of pregnant women 
presenting at labor ward during the pandemic of SARS-Cov-2 2019 (COVID-19).

KEYWORDS: Pregnancy / COVID-19 / SARS-Cov-2 / Labour / Protocols / pregnancy
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Η πανδημία Covid-19 είχε αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα στον τομέα της υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής σύστησε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τη διακοπή των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
στην πρώτη φάση της πανδημίας. Στην Έλλάδα, η Έθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σύστη-
σε τη διακοπή των θεραπειών στις 16 Μαρτίου 2020.
Μετά την πρώτη φάση της πανδημίας, οι παγκόσμιες Αρχές, καθόρισαν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
τα πρωτόκολλα ασφαλούς παροχής ιατρικών υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην Έλλάδα, οι θερα-
πείες και διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επανεκκίνησαν στις 7 Μάϊου 2020.
Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων διαλογής και 
εργαστηριακού ελέγχου για την παρουσία του νέου κορωνοϊού, την ενημέρωση των υποβοηθούμενων ατόμων 
για τις πιθανές επιπτώσεις της λοίμωξης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της κύησης και την ειδική συναίνεση.
Αναφορικά με τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, οι Έλληνικές Αρχές συνέστησαν τη διενέργεια του μοριακού 
ελέγχου για το νέο κορωνοϊό σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο 
μοριακός έλεγχος θεωρήθηκε πιο αξιόπιστη επιλογή για την εργαστηριακή διερεύνηση ασυμπτωματικών και συ-
μπτωματικών ατόμων, έναντι του ελέγχου αντισωμάτων που υπήρξε η σύσταση από την Έυρωπαϊκή Έταιρεία Αν-
θρώπινης Αναπαραγωγής και Έμβρυολογίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πανδημία Covid-19 / κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα / υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή
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Η νόσος COVID-19 που οφείλεται στον νέο 
κορωνοϊό (SARS-COV-2) εντοπίστηκε για 
πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν της Κίνας 

στα τέλη του 2019. Έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πε-
ρισσότερα από 30.500.000 κρούσματα του νέου κορω-
νοϊού παγκοσμίως και περισσότερα από 14.700 στην 
Έλλάδα, ενώ αριθμούνται περισσότεροι από 952.000 
θάνατοι παγκοσμίως και 320 θάνατοι στην Έλλάδα1.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020, η πανδημία του 
Covid-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσον αφο-
ρά τον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι 
θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διακόπη-
καν αιφνιδίως σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των 
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την απο-
τροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Κατά το πρώτο στάδιο της πανδημίας η σύσταση 
από τις Έπιστημονικές Έταιρίες και τις αρμόδιες εθνι-
κές και διεθνείς υγειονομικές Αρχές2, 3, 4, 5, 6 προς τις γυ-
ναίκες που επιθυμούσαν να υποβληθούν σε θεραπεία 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ήταν να αποφύ-
γουν την εγκυμοσύνη σε αυτό το χρονικό διάστημα, 
ακόμη και εάν δεν πληρούσαν τα διαγνωστικά κρι-
τήρια της λοίμωξης από τον Covid-19. Και αυτό διότι 
δεν υπήρχαν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τις 
επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού τόσο στην έγκυο γυ-
ναίκα όσο και στο έμβρυο και το νεογνό. 

Στις 16-03-2020 η Έθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής («Έ.Α.Ι.Υ.Α.»)2 υιοθέτησε 
τις προτάσεις της Έυρωπαϊκής Έταιρείας Ανθρώπι-
νης Αναπαραγωγής και Έμβρυολογίας [European 
Society of Human Reproduction and Embryology 
(«ESHRE»)]3 σχετικά με τα προληπτικά μέτρα που 
αφορούν τη λοίμωξη από τον κορωνοϊό Covid-19. 
Στις γυναίκες που είχαν ήδη ξεκινήσει θεραπεία φαρ-
μακευτικής διέγερσης ωοθηκών συστήθηκε να κρυο-
συντηρήσουν το γενετικό υλικό τους και να υποβλη-
θούν σε εμβρυομεταφορά σε επόμενη χρονική στιγμή. 
Μόνο εξαιρετικού χαρακτήρα θεραπείες υποβοηθού-
μενης αναπαραγωγής, όπως λ.χ., η συντήρηση γονι-
μότητας για ογκολογικούς ασθενείς, επιτρεπόταν να 
συνεχιστούν λόγω της επείγουσας φύσης τους.

Μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και καθώς η 
ανθρώπινη δραστηριότητα εισήλθε στην νέα κανονι-
κότητα η παροχή ιατρικών υπηρεσιών υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής προσαρμόστηκε, ως όφειλε, στα 

νέα δεδομένα με στόχο την ασφαλή μετάβαση στην 
επόμενη φάση της πανδημίας.

Στόχος των αρμόδιων εθνικών και διεθνών Αρχών 
ήταν η ασφαλής επαναλειτουργία των Μονάδων 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής («Μ.Ι-
.Υ.Α.») και η προστασία τόσο των υποβοηθούμενων 
ατόμων και των εμβρύων όσο και του προσωπικού 
που εργάζεται στις Μ.Ι.Υ.Α., καθώς και στην προστα-
σία της κοινωνίας γενικότερα. Οι βασικοί άξονες των 
οδηγιών που εκδόθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
υπήρξαν κοινοί και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού κατά τη λει-
τουργία των Μ.Ι.Υ.Α. και στην αποτροπή επιβάρυν-
σης του Έθνικού Συστήματος Υγείας (“Έ.Σ.Υ.”) λόγω 
των επιπλοκών που ενδέχεται να συμβούν κατά τη 
θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.7,8,9,10,11,12,13

Οι συστάσεις συγκλίνουν ως προς τις βασικές αρχές 
που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των Μ.Ι.Υ.Α. 
στην παρούσα φάση της πανδημίας και περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων: την πρόβλεψη ερωτηματολογίων 
διαλογής και εργαστηριακού ελέγχου (τόσο για τα 
υποβοηθούμενα πρόσωπα όσο και το προσωπικό των 
Μ.Ι.Υ.Α.), τη συναίνεση των υποβοηθούμενων προ-
σώπων κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και καθοδήγη-
σης, την αποφυγή έναρξης θεραπείας σε περίπτωση 
λοίμωξης και τη δυνατότητα αντιμετώπισης θετικού ή 
ύποπτου κρούσματος.

Κατευθυντήριες Οδηγίες – Δημιουργία έκτα-
κτου πρωτοκόλλου
Στις 07-05-2020 η Έ.Α.Ι.Υ.Α. εξέδωσε τη βασική κα-
τευθυντήρια οδηγία για τον τρόπο ασφαλούς επα-
να-λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α. για όσο χρονικό διάστη-
μα διαρκεί η πανδημία του Covid-19, υιοθετώντας 
και εξειδικεύοντας τις προτάσεις της “ESHRE”, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις άλλων διεθνών 
Αρχών9. Διαφοροποιήθηκε, ωστόσο, σημαντικά ως 
προς τον τρόπο εργαστηριακού ελέγχου της γυναίκας 
συστήνοντας τον μοριακό έλεγχο για τον νέο κορω-
νοϊό έναντι του ελέγχου αντισωμάτων που υπήρξε η 
σύσταση από την ESHRE.

Όλες οι Μ.Ι.Υ.Α. οφείλουν να διαμορφώσουν και 
να τηρούν έκτακτο/ιδιαίτερο πρωτόκολλο το οποίο 
θα εφαρμόζεται για τα άτομα που επιθυμούν να 
υποβληθούν σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 
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πρωτόκολλο δεν είναι αμιγώς ιατρικό, αλλά περιλαμ-
βάνει και νομικές υποχρεώσεις για το προσωπικό των 
Μ.Ι.Υ.Α..

Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει: α) την εφαρμο-
γή των οδηγιών του Έθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (Έ.Ο.Δ.Υ.) και της ESHRE σχετικά με τα μέ-
τρα που έχει λάβει για την αποφυγή του κινδύνου 
μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στο 
προσωπικό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα που 
προσέρχονται στη Μονάδα, β) τη συμπλήρωση ερω-
τηματολογίου διαλογής (triage) για λοίμωξη Covid-19 
(για το προσωπικό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα) 
και γ) τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου ενημέρωσης 
και συναίνεσης από τα υποβοηθούμενα άτομα.

Τα υποβοηθούμενα άτομα οφείλουν να παρέχουν 
ειδική συναίνεση για τη συνέχιση της θεραπείας τους 
κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19, αφού προ-
ηγουμένως ενημερωθούν λεπτομερώς από το προσω-
πικό των Μ.Ι.Υ.Α για τους κινδύνους λοίμωξης τόσο 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής όσο και της κύησης καθώς και για τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν κατά την προσωπι-
κή και κοινωνική τους ζωή προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος λοίμωξης και εν συνεχεία διασποράς του κο-
ρωνοϊού. Πρόκειται για μία επιπρόσθετη υποχρέωση 
διαρκούς επιμόρφωσης και έγκυρης ενημέρωσης που 
αναλαμβάνει το προσωπικό των Μ.Ι.Υ.Α. προς τους 
ασθενείς. Σε όλα τα άτομα, εξάλλου, που επιθυμούν 
να υποβληθούν σε θεραπεία υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής προσφέρεται η δυνατότητα να ξεκινή-
σουν τη θεραπεία για την υπογονιμότητα (πρόκληση 
ωοθυλακιορρηξίας, ωοληψία, εμβρυομεταφορά) ή να 
την αναβάλλουν για επόμενο χρονικό διάστημα. (βλ. 
ανωτέρω στοιχείο γ) πρωτοκόλλου).

Στις γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κιν-
δύνου με υποκείμενα νοσήματα (λ.χ. νοσήματα ανα-
πνευστικού, ήπατος, καρδιάς, νεφρών, υπέρταση, 
σακχαρώδη διαβήτη, ή εάν είναι σε ανοσοκαταστο-
λή ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση) συστήνεται 
(ισχυρή σύσταση) να αναβάλλουν την έναρξη της 
θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για το 
επόμενο χρονικό διάστημα.9,10 Έξάλλου, οι Μ.Ι.Υ.Α. 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά χα-
ρακτηριστικά (λ.χ. προχωρημένη αναπαραγωγική 
ηλικία, εάν ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει υψηλό 
επιδημιολογικό φορτίο) και την κατάσταση της υγεί-

ας της υποβοηθούμενης γυναίκας (λ.χ. βεβαρυμένη 
υγεία λόγω πολλαπλών αποβολών ή αποτυχημένων 
προσπαθειών εξωσωματικής) ιδίως κατά την περίοδο 
της πανδημίας, ώστε να παρέχονται με ασφάλεια εξα-
τομικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.7

Τα υποβοηθούμενα άτομα αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα το προσωπικό της 
Μ.Ι.Υ.Α. για οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με την 
κατάσταση της υγείας τους και ιδίως σε περίπτωση 
που βρεθούν θετικοί στον νέο κορονοϊό οι ίδιοι ή άτο-
μα του στενού τους περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε σταδίου της θεραπείας τους.

Με γνώμονα την αποφυγή της έναρξης κύησης σε 
περίπτωση ασυμπτωματικής ή προσυμπτωματικής 
λοίμωξης Covid-19, και στο πλαίσιο κάθε κύκλου 
εξωσωματικής γονιμοποίησης (με ή χωρίς ωοθηκική 
διέγερση), η γυναίκα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
μοριακό έλεγχο του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφα-
ρυγγικού επιχρίσματος με RT-PCR πριν από την τε-
λική πυροδότηση της ωοθηλακικής ωρίμανσης ή κατά 
την χρονική περίοδο πριν από την αυτόματη αιχμή 
της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH), εφόσον πρόκει-
ται να ακολουθήσει ωοληψία υπό αναισθησία. Σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ωοληψία ακυ-
ρώνεται. 

Το φαρμακευτικό πρωτόκολλο ωοθηκικής διέγερ-
σης που συστήνεται είναι εκείνο των γοναδοτροπινών 
και ανταγωνιστών γοναδοτροπινών λόγω της μικρής 
διάρκειας της θεραπείας και συνακόλουθα του μικρό-
τερου κινδύνου λοίμωξης κατά τη διάρκεια αυτής7, 
ενώ κατά την έναρξη της θεραπείας πρόκλησης ωο-
θυλακιορρηξίας πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στη δοσολογία της θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), 
ώστε να αποφευχθεί το σύνδρομο της υπερδιέγερσης 
ωοθηκών.

Συστήνεται, έπειτα, η γυναίκα να υποβάλλεται σε 
μοριακό έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό πριν την έναρ-
ξη του κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης (με ή 
χωρίς ωοθηκική διέγερση) (απλή σύσταση από την 
Έ.Α.Ι.Υ.Α.) καθώς και πριν την εμβρυομεταφορά κρυ-
οσυντηρημένων εμβρύων (ισχυρή σύσταση από την 
Έ.Α.Ι.Υ.Α.).

Όσον αφορά άτομα που έχουν νοσήσει με λοίμω-
ξη Covid-19 πρέπει να προσκομίζουν δύο αρνητικές 
εξετάσεις RT-PCR του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφα-
ρυγγικού επιχρίσματος πριν ξεκινήσουν θεραπεία.
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Η Έ.Α.Ι.Υ.Α. εξέφρασε τις επιφυλάξεις της [14] ως 
προς την αξιοπιστία του ελέγχου των αντισωμάτων 
IgG και IgM και δεν ακολούθησε την σχετική πρότα-
ση της ESHRE10. Λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση 
του Έ.Ο.Δ.Υ.15 σε σχετικό ερώτημα προέκρινε τη διε-
νέργεια του μοριακού ελέγχου ως την πλέον αξιόπι-
στη επιλογή για την εργαστηριακή διερεύνηση τόσο 
ασυμπτωματικών όσο και συμπτωματικών ατόμων.

Όσον αφορά το ανώτατο επιτρεπτό ηλικιακό όριο 
της γυναίκας για την υποβολή σε θεραπεία ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το οποίο είναι τα 
50 έτη, αυτό αναστέλλεται με απόφαση της Έ.Α.Ι.Υ.Α. 
για όσο διάστημα οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 
αποτρέπουν την διενέργεια εμβρυομεταφοράς λόγω 
της πανδημίας16. Η αναστολή ισχύει από 26.02.2020, 
ημέρα κατά την οποία εμφανίστηκε στην Έλλάδα το 
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού covid-19, 
και αποκλειστικά και μόνο για την εμβρυομεταφορά 
και όχι για άλλες πράξεις υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής.

Το ερωτηματολόγιο διαλογής, το οποίο συμπληρώ-
νεται τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άντρα (τη-

λεφωνικά ή κατά την επίσκεψη στη Μ.Ι.Υ.Α.) αποτελεί 
ένα επιπλέον προληπτικό μέτρο που εφαρμόζουν οι 
Μ.Ι.Υ.Α..9,10 Στο ερωτηματολόγιο καταγράφεται το 
πρόσφατο ιατρικό ιστορικό των υποβοηθούμενων 
προσώπων και κυρίως η εμφάνιση συμπτωμάτων 
λοίμωξης. Σε περίπτωση που προκύψουν ύποπτα συ-
μπτώματα σε οποιοδήποτε στάδιο της θεραπείας, και 
οι δύο σύντροφοι υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο 
για τον νέο κορωνοϊό. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό 
αναβάλλεται ή/και διακόπτεται η θεραπεία.

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση και εφαρμογή του πρω-
τοκόλλου της κάθε Μ.Ι.Υ.Α. οφείλει να περιέχει ως 
ελάχιστο περιεχόμενο τις κατευθυντήριες οδηγίες των 
εθνικών και διεθνών Αρχών. Η ασφάλεια και αποτε-
λεσματικότητα του πρωτοκόλλου εξαρτάται σε κάθε 
περίπτωση από την εφαρμογή όλων των μέτρων πρό-
ληψης και προστασίας από τον νέο κορωνοϊό κατά 
την προσωπική και κοινωνική ζωή των υποβοηθού-
μενων προσώπων αλλά και του προσωπικού των Μ.Ι-
.Υ.Α.. Απώτερο στόχο αποτελεί η ελαχιστοποίηση της 
επίπτωσης της πανδημίας στον τομέα της Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Θ

Το διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία διαλογής των ασθενών που πρέπει να εφαρμόζουν οι Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες οδηγίες της ESHRE της 23ης Απριλίου 202010 Available from: file:///C:/Users/user3/Downloads/ESHRE%20
Guidance%20on%20Recommencing%20ART%20treatments_update%2004052020%20(3).pdf
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  Η πανδημία Covid-19 είχε αντίκτυπο όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένης της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
  Οι θεραπείες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διακόπηκαν παγκοσμίως, και στην Έλλάδα, κατά τη δι-
άρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας. Έθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες εκδόθηκαν από 
τις Έπιστημονικές Έταιρίες και τις ρυθμιστικές Αρχές για την ασφαλή επανεκκίνηση των θεραπειών υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής. 
  Στην Έλλάδα εκδόθηκαν αυστηρές συστάσεις και οδηγίες για τον εργαστηριακό έλεγχο των υπο-
βοηθούμενων ατόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη για τους ασθε-
νείς, το προσωπικό των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την κοινωνια.

Take home messages

Covid-19 pandemia has affected all aspects of human activity including Assisted Conception.
The scientific societies and the regulatory authorities,at world level, initially reacted by advising cessation 
of all fertility treatments, with the exemption being the cases of fertility preservation for cancer patients. 
In Greece, the National Authority of Medically Assisted Reproduction advised the cessation of treatments 
on 16th March 2020.
After the end of the first phase of the pandemia, world’s regulatory authorities, including the Greek ones, 
defined the minimum operational standards and protocols required for the safe restarting of fertility 
services. In Greece, resumption of Assisted Reproduction Technology clinical activities started on 7th of 
May 2020. 
Main guidelines and recommendations include information and consent of patients specifically addressing 
the Covid-19 potential implications on assisted reproduction treatments and pregnancy, application of 
health questionnaires on fertility patients prior and during their treatment and testing of patients for the 
presence of the new corona virus.
Regarding testing, in Greece the molecular test has been selected as the most appropriate laboratory 
test in contrast with the European Society of Human Reproduction recommendation for antibody 
testing. Furthermore, the Greek authorities strongly suggested testing of all women undergoing assisted 
reproduction treatments.

KEYWORDS: Covid-19 pandemia / Guidelines / Protocols / Assisted Reproduction

Synopsis

COVID-19 and Assisted Reproduction.National and international 
guidelines and protocols
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50 Χρόνια ΛΗΤΩ 
Υπηρετεί, σέβεται και τιμά την οικογένεια

Πριν από πέντε δεκαετίες, ένα επιτελείο 
καταξιωμένων Μαιευτήρων – Γυναικο-
λόγων, οραματίστηκε και δημιούργη-

σε μια Πρότυπη Μαιευτική – Γυναικολογική 
Μονάδα, που θα εξασφάλιζε υψηλού επιπέ-
δου παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο για τη 
γυναίκα όσο και για το νεογνό, αποτελώντας 
παράλληλα ένα περιβάλλον εργασίας υψηλών 
προδιαγραφών για τους ιατρούς της χώρας 
μας. 

Τον Μάρτιο του ’67, τα ιδρυτικά μέλη του 
ΛΗΤΩ, χάρη στο ήθος, το πείσμα και τον επαγ-
γελματισμό τους, δημιούργησαν μια από τις 
πλέον σύγχρονες μέχρι και σήμερα νοσηλευ-
τικές μονάδες στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου 
1970, το ΛΗΤΩ ανοίγει τις πύλες του, αποκτώ-
ντας το όνομά του από τη θεά Λητώ της ελλη-
νικής μυθολογίας, που συμβολίζει την ευγονία 
και την απόκτηση πολλών και υγιών παιδιών.

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, 
το ΛΗΤΩ, χάραξε την πορεία της ανάπτυξης 
και της συνεχούς εξέλιξης θέτοντας τις προ-
διαγραφές για τη δημιουργία ενός περιβάλ-
λοντος θαλπωρής και μιας οικογενειακής 
ατμόσφαιρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 
που κάνουν το ΛΗΤΩ, να ξεχωρίζει αλλά και 
να πρωτοπορεί στον κλάδο της υγείας, έχο-
ντας αναδειχθεί σε κέντρο αναφοράς τόσο 
για τη γυναίκα όσο και για την ευρύτερη οι-
κογένεια.

Σήμερα, το ΛΗΤΩ εκτείνεται σε χώρους 
7.000 τ.μ. και έχει άδεια μικτής χειρουργικής 
κλινικής δυναμικότητας 100 κλινών νοσηλεί-
ας, διαθέτοντας πληθώρα θεραπευτικών και 
διαγνωστικών τμημάτων. Είναι στελεχωμένο 
με 270 άτομα προσωπικό και υποστηρίζεται 
με περισσότερους από 800 ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων. Παρέχει, τις υπηρεσίες του 24 



Τόμος 4|Τεύχος 2, 2020 49

ώρες το 24ωρο, έχοντας πάντοτε ως στόχο τη 
συνεχή επένδυση στην παροχή υψηλής ποιό-
τητας υπηρεσιών υγείας, παρακολουθώντας 
τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπι-
νου δυναμικού.

• πάνω από 196.000 τοκετούς
• περισσότερα από 198.000 νεογνά
•  περισσότερους από 600 φυσιολογικούς 

τοκετούς μετά από καισαρική τομή (VBAC)
•  αποκλειστικός μητρικός θηλασμός στο 

70% των γυναικών που γέννησαν στο 
ΛΗΤΩ

•  το 62% εργάζεται για περισσότερα από 
10 χρόνια.

Η φιλοσοφία, το ήθος και οι αρχές μας, πα-
ραμένουν αναλλοίωτα!
Είμαστε υπερήφανοι που 50 χρόνια, προσφέ-
ρουμε τις υπηρεσίες μας, διατηρώντας όλα 
τα χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν: 
Το ανθρώπινο πρόσωπο και η εξατομικευμέ-
νη φροντίδα που προσφέρουμε! Οι άνθρωποι 
που μας εμπιστεύονται, αποτελούν τη δύναμή 
μας για να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε και 
να εξελίσσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
και τμήματά μας!

 Υπηρεσία εναλλακτικού τοκετού «τοκετός στο νερό»
Το 1999 πραγματοποιήθηκε στο ΛΗΤΩ, ο πρώτος τοκετός στο νερό στην Ελλάδα, σε ειδικά δια-
μορφωμένη πισίνα στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών.

Η διαδικασία των ωδινών, αλλά και της γέννησης εξελίσσονται μέσα σε νερό ιδανικής θερμο-
κρασίας 37°C, σε ειδικά διαμορφωμένη πισίνα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην 
επίτοκο να κινείται ελεύθερα μέσα στο νερό, χωρίς χορήγηση φαρμάκων, αλλά εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τόσο για την ίδια, όσο και για το νεογνό. Μέχρι σή-
μερα έχουν πραγματοποιηθεί στο ΛΗΤΩ περισσότεροι από 200 τοκετοί στο νερό.
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Υπηρεσία εναλλακτικού τοκετού 
«τοκετός σαν στο σπίτι»
Ένας χώρος υψηλής αισθητικής που αποπνέει 
σπιτική θαλπωρή, προκειμένου να προσφέρει 
την επιλογή στη γυναίκα του σήμερα να ακολου-
θήσει το μονοπάτι της φύσης και στον τοκετό της. 
Σε ένα περιβάλλον που δε θυμίζει σε τίποτα νο-
σοκομείο, η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να μοι-
ραστεί την εμπειρία του τοκετού με τα αγαπημέ-
να της πρόσωπα, με την ασφάλεια που εγγυάται 
ένα σύγχρονο μαιευτήριο.

Μέθοδος Καγκουρό
Η μέθοδος «καγκουρό» εφαρμόζεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
του ΛΗΤΩ από το 2014, είναι μία ιδιαίτερα εύκολη στην εφαρμογή μέθοδος, η 
οποία αποδεδειγμένα βοηθάει στην προαγωγή 
της υγείας χαμηλού βάρους πρόωρων ή τελειόμη-
νων νεογνών. Επιτυγχάνει την άμεση επαφή του 
δέρματος της μητέρας ή και του πατέρα, με το δέρ-
μα του νεογνού. Έτσι, η μητέρα ενδυναμώνει τα 
συναισθήματα της, αλλά και την αυτοπεποίθηση 
της. Το μωρό ηρεμεί, αναπνέει με κανονικό ρυθμό, 
αυξάνει γρηγορότερα το βάρος του, ενώ, μέσω της 
σωματικής επαφής, η θερμοκρασία του συντονίζε-
ται με εκείνη της μητέρας. Το νεογνό συνηθίζει την 
επαφή με το σώμα της μητέρας του, διευκολύνοντας έτσι το θηλασμό, ενώ, μέσω 
της αφής και της όσφρησης, λαμβάνει τα κατάλληλα ερεθίσματα που χρειάζεται ο 
εγκέφαλος. Η μέθοδος ενδείκνυται για νεογνά που πληρούν συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνες με διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες και πάντα μετά 
την κλινική συνεκτίμηση του υπεύθυνου νεογνολόγου.
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Τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων Yoga για εγκύους αλλά και Ιατρείο 
Βελονισμού για εγκύους και νέες μαμάδες
Σε ένα ήρεμο και άνετο περιβάλλον υποστήριξης για τις έγκυες, προσφέρουμε μέσω ολιγομελών τμη-

μάτων, την προσωπική προσοχή και φροντίδα κάθε γυναίκας 
και καταφέρνουμε να την καθοδηγήσουμε με στοργή στην εξε-
ρεύνηση του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος, κατά τη 
διάρκεια μιας από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους. 
Απώτερος σκοπός του Ιατρείου Βελονισμού, είναι να βοηθή-
σει τη μέλλουσα μητέρα να αντιμετωπίσει με τη θεραπευτική 
μέθοδο του βελονισμού επώδυνες καταστάσεις που δημιουρ-
γούνται ή επιτείνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών 
υγείας
Με τη συμπλήρωση μισού αιώνα στο χώρο της ιδι-
ωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας, δέσμευσή μας 
για το μέλλον είναι να παραμείνουμε στην κορυ-
φή υπηρετώντας με σεβασμό και προσήλωση στο 
όραμα των ιδρυτών, παρέχοντας ένα ολοκληρω-
μένο φάσμα υπηρεσιών υγείας, από τη Μαιευτική 
- Γυναικολογία έως τη Γενική Χειρουργική, την Ου-
ρολογία και Ωτορινολαρυγγολογία.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Το ΛΗΤΩ συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων 
λαπαροσκοπικών κέντρων της χώρας, καθώς δι-
αθέτει 4 χειρουργικές αίθουσες και εξοπλισμό τε-
λευταίας τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προσφέρει 
στους ιατρούς, συνεχή εκπαίδευση, με τη συστη-
ματική διοργάνωση λαπαροσκοπικών σεμιναρίων.

Κέντρο Μαστού
Το Κέντρο Μαστού λειτουργεί από το 
1986, έχοντας παρουσιάσει μια ιδιαιτέρως 
επιτυχημένη πορεία στο χώρο της πρόλη-
ψης και της θεραπείας του καρκίνου του 
μαστού.

Εξοπλισμένο με τον Ψηφιακό Μαστο-
γράφο GE SENOGRAPHE ESSENTIAL, με 
ψηφιακό στερεοτακτικό σύστημα βιοψίας 
και μηχάνημα Υπερήχων GE LOGIQ S8 με 
XDclear, με δυνατότητα τετρασδιάστατης 
απεικόνισης του μαστού (real time 4D) και 
τεχνική ελαστογραφίας.

Επιπλέον, από τη νέα χρονιά, στο Κέντρο 
Μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί μα-
στογραφικός έλεγχος με τομοσύνθεση.







Chapter / review structure 
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

Α.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων, 
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών 
αναφορών

Β.  Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανί-
ζονται κάτω από την περίληψη.

Γ.  Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθ-
μός λέξεων από 1.300 - 1.500 και μέχρι 4 εικόνες (πί-
νακες, διαγράμματα, φωτογραφίες). 

Δ.  ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. 

Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.

Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών 
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική 
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver. 
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμ-
φανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθ-
μητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο 
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω 
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγρα-
φείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο 
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόμα-
τα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.
 
Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου 
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α.  Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Β.  Ονόματα των συγγραφέων (Έπίθετο - όνομα).
Γ.  Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκο-

μεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα 
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης 
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμ-
φανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.

Δ.  Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφω-
νο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε 
συγγραφέα.

Ε.  Συγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding 
author). 

Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και 
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυ-
δρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e - 
mail address είναι απαραίτητα.

Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο 
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το 
κείμενο.

Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του 
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλου-
χία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον 
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε 
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε 
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο 
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να 
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS 
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
a.platania@zita - management.com  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22994 40953.
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