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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο «κορωνοϊός της Γουχάν» ή «νέος κορωνοϊός» ή SARS – CoV – 2 προκαλεί μόλυνση γνωστή ως COVID – 
19. Η μόλυνση μεταδίδεται κυρίως με την εισπνοή ή την επαφή μολυσμένων σταγονιδίων μετά από βήχα 
και φτάρνισμα από συμπτωματικούς ή ασυμπτωματικούς ασθενείς. Το κύριο χαρακτηριστικό κλινικό 
γνώρισμα της COVID – 19 είναι ο πυρετός που συνοδεύεται από βήχα ή/και δύσπνοια. Για την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης επιβάλλεται η εκτέλεση μοριακού έλεγχου σε επίχρισμα πτυέλων ή εκκρίσεων 
κατά προτίμηση από την κατώτερη αναπνευστική οδό και η εκτέλεση αξονικής τομογραφίας των 
πνευμόνων. Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Η τήρηση των βασικών αρχών διαχείρισης των εγκύων 
προγεννητικά, κατά τον τοκετό και την άμεση περίοδο της λοχείας πρέπει να είναι πρωτίστης σημασίας και 
αναγκαιότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη υγεία τόσο για τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο 
και το νεογνό. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανασκόπηση της μόλυνσης COVID – 19 στην εγκυμοσύνη, 
αναφορικά κυρίως με τη διάγνωση και τις βασικές αρχές διαχείρισης των γυναικών κατά την κύηση, τον 
τοκετό και τη γαλουχία, η ορθή εφαρμογή των οποίων εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει την αποφυγή 
μετάδοσης του ιού τόσο στη μητέρα, όσο και στο νεογνό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκδήλωση λοιμώξεων στην εγκυμοσύνη 
γενικά εμφανίζεται περιορισμένη. Παρόλα 
αυτά όμως, κάθε λοιμώδης νόσημα που 
εκδηλώνεται στις μη έγκυες γυναίκες είναι 
δυνατόν να εμφανισθεί τόσο στη διάρκεια της 
κύησης, όσο και στη λοχεία και να επηρεάσει 
δυσμενώς την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης 
και το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Είναι 
γνωστό ότι οι έγκυες εμφανίζουν αυξημένη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα για ορισμένες 

ασθένειες, λόγω των αιματολογικών και 
ανοσολογικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν 
την φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη 
[1]. Ορισμένες λοιμώξεις, όπως οι 
ουρολοιμώξεις, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα και η κολπίτιδα συχνά επηρεάζουν 
τις έγκυες και προκαλούν επιπλοκές που 
απαιτούν ειδική αντιμετώπιση [2]. Παρόμοια, 
η εγκυμοσύνη λόγω των φυσιολογικών 
μεταβολών στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα 
προδιαθέτει σε μολύνσεις με αναπνευστικούς 
ιούς οι οποίοι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
σοβαρές επιπλοκές [3].  
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Οι κορωνοϊοί προκαλούν λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος καθώς και 
εντερικές λοιμώξεις σε ζώα και ανθρώπους [4]. 
Οι περισσότεροι κορωνοϊοί επιβιώνουν 
αποκλειστικά στα ζώα, αλλά έχουν εντοπισθεί 
στελέχη τα οποία είναι ικανά να 
μεταπηδήσουν στον άνθρωπο. Οι κορωνοϊοί, 
καθώς προκαλούσαν ήπιες λοιμώξεις κυρίως 
σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, αρχικά δεν 
θεωρήθηκαν εξαιρετικά παθογόνοι ιοί για τον 
άνθρωπο, μέχρι που αποτέλεσαν την αιτία 
πρόκλησης σοβαρού οξέος αναπνευστικού 
συνδρόμου το 2002 και το 2003 στην επαρχία 
Guangdong, στην Κίνα [5,6,7], και δέκα 
χρόνια αργότερα σε χώρες της Μέσης 
Ανατολής [8]. Έτσι, η  εμφάνιση πρόσφατα 
τον Δεκέμβριο του 2019 του νέου κορωνοϊού 
στην επαρχία Hubei, στην Κίνα 
σηματοδότησε την τρίτη εισαγωγή μιας 
υψηλής παθογονικότητας και μεγάλης 
κλίμακας επιδημίας του κορωνοϊού στον 
ανθρώπινο πληθυσμό στον εικοστό πρώτο 
αιώνα. Στις 30 Ιανουαρίου 2020, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επισήμως 
την πανδημία COVID – 19 ως επείγουσα 
κατάσταση Δημόσιας Υγείας διεθνούς 
ενδιαφέροντος [9]. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί (HCoVs) 
περιγράφηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία 
του 1960 σε ασθενείς με κοινό κρυολόγημα. 
Από τότε, έχουν ανακαλυφθεί περισσότερα 
στελέχη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προκαλούν σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο [Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus (SARS – Cov)] και 

αναπνευστικό σύνδρομο στη Μέση Ανατολή 
[Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS – Cov)]. Οι SARS – Cov 
και MERS – Cov είναι δύο εξαιρετικά 
μεταδοτικοί και παθογόνοι ιοί που 
πιθανότατα προέρχονται από νυχτερίδες [10]. 
Οι κορωνοϊοί είναι περιτυλιγμένοι, μη 
τμηματοποιημένοι, ριβονουκλεινικοί ιοί που 
ανήκουν στην οικογένεια Coronaviridae, 
σειρά Nidovirales [11]. Οι κορωνοϊοί είναι 
RNA ιοί με διάμετρο που κυμαίνεται από 
60nm έως 140nm. Στην επιφάνεια εμφανίζουν 
προεξοχές παρόμοιες με ακίδα (εικόνα 1) [12], 
οι οποίες τους προσδίδουν την εμφάνιση 
στέμματος (corona), από όπου άλλωστε 
προέρχεται και η ονομασία coronavirus [13]. 

Ο «κορωνοϊός της Γουχάν» ή «νέος 
κορωνοϊός» είναι ένα νέο στέλεχος της 
οικογένειας των κορωνοϊών, το 
κωδικοποιημένο όνομα του οποίου είναι 
SARS – CoV – 2 και προκαλεί λοίμωξη που 
ονομάζεται COVID – 19. Η λοίμωξη από τον 
νέο κορωνοϊό ανήκει στην ίδια υποομάδα β – 
κορωνοϊού και έχει ομοιότητα γονιδιώματος 
περίπου κατά 80% και 50% με τα SARS – CoV 
και MERS – CoV, αντίστοιχα [14]. Εκτιμάται 
ότι όλες οι ηλικίες είναι ευαίσθητες στη 
COVID – 19, με τη νόσο να είναι συχνότερη 
στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες [15]. Η 
περίοδος επώασης της λοίμωξης ποικίλει από 
2 έως 14 ημέρες (ενδιάμεσο 5 ημέρες). Μελέτες 
έχουν δείξει ότι τα ιικά φορτία είναι 
υψηλότερα στη ρινική κοιλότητα σε σύγκριση 
με τον φάρυγγα, χωρίς όμως να υπάρχει 
διαφορά στο ιικό φορτίο μεταξύ 
συμπτωματικών και ασυμπτωματικών 
ασθενών [16]. Οι Cheng και Shan από τη 
δικής τους εμπειρία κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι ο υποδοχέας αγγειοτενσίνης 
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II (ACE 2) είναι εκείνος, μέσω του οποίου ο 
ιός εισέρχεται στον αναπνευστικό βλεννογόνο 
[17]. 

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

Ο SARS – CoV – 2 εκτιμάται ότι προέρχεται 
από νυχτερίδες και μεταδόθηκε στον 
άνθρωπο μέσω άγνωστων ενδιάμεσων ζώων 
στην πόλη Wuhan, της επαρχία Hubei στην 
Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019. Η μόλυνση 
μεταδίδεται με εισπνοή ή επαφή με 
μολυσμένα σταγονίδια που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια του βήχα και του 
φταρνίσματος από συμπτωματικούς ή 
ασυμπτωματικούς ασθενείς [18,19]. Ο To και 
οι συνεργάτες του με την υπό δημοσίευση 
μελέτης τους καταδεικνύουν το σάλιο ως μέσο 
μετάδοσης του ιού, υποσχόμενοι ταυτόχρονα 
τη διάθεση ενός μη επεμβατικού γρήγορου 
test για τη διάγνωση, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο των λοιμώξεων σε ασθενείς με 
μόλυνση COVID – 19 [20]. Επίσης, αν και 
υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία ότι η 
μετάδοση της μόλυνσης μπορεί να γίνει μέσω 
αερολυμάτων που σχηματίζονται κατά τη 
διάρκεια ιατρικών διαδικασιών ή μέσω των 
κοπράνων, ωστόσο εκτιμάται ότι τα δεδομένα 
αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν και να 
επιβεβαιωθούν με περισσότερες καλά 
σχεδιασμένες κλινικές μελέτες [21,22]. 
Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο 
μετάδοσης, ο νέος κορωνοϊός εκτιμάται ότι 
εξαπλώνεται ταχύτερα από τους δύο 
προγόνους του (SARS – CoV και MERS – 
CoV), με παγκόσμιο αντίκτυπο ο οποίος 
βέβαια ακόμη δεν μπορεί να εκτιμηθεί στο 
σύνολό του [23,24].   

Στην περιορισμένη μέχρι σήμερα διαθέσιμη 
βιβλιογραφία ο μικρός ιδιαίτερα αριθμός των 
μαιευτικών περιστατικών παγκοσμίως δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών τελικών 
συμπερασμάτων σχετικά με τη μετάδοση του 
SARS – CoV – 2 από τη μητέρα στο έμβρυο. 
Σε αντίθεση με κάποιες ιογενείς λοιμώξεις, 
ιδιαίτερα από τον ιό Ebola [25] και τον ιό 
Zika [26], η πιθανότητα ενδομήτριας 
μετάδοσης των οποίων ήταν υψηλή, σε καμία 
περίπτωση μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί 
κάθετη μετάδοση του SARS – CoV – 2 από τη 
μητέρα στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Ο Chen και οι συνεργάτες του 
αναλύοντας τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από την περιορισμένη σε αριθμό 
συμμετεχόντων μελέτης τους, σκοπός της 
οποίας ήταν η αξιολόγηση των κλινικών 
χαρακτηριστικών της COVID – 19 στην 
εγκυμοσύνη και η δυνατότητα της 
ενδομήτριας κάθετης μετάδοσης της λοίμωξης 
από τη μητέρα στο έμβρυο έδειξαν ότι δεν 
υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία που να 
καθιστούν δυνατή την κάθετη μετάδοση της 
λοίμωξης πριν, κατά τη διάρκεια, ή αμέσως 
μετά τον τοκετό από τη μητέρα στο έμβρυο 
και το νεογνό [27]. 

Παρόμοια και με τα αποτελέσματα άλλων 
ερευνητικών μελετών διαπιστώνεται ότι δεν 
υπήρξαν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 
ενδομήτριας μετάδοσης του SARS – CoV – 2 
από μητέρες με COVID – 19 στα έμβρυά τους, 
των οποίων όμως τα τελικά συμπεράσματα 
επισημαίνουν ότι η ανάλυση περισσοτέρων 
συμπληρωματικών περιπτώσεων κρίνεται 
απαραίτητη για να τεκμηριωθεί η ακρίβεια 
αυτής της διαπίστωσης [28,29,30,31]. 
Αντίθετα, με πρόσφατη, από την Πέμπτη 26 
Μαρτίου 2020 υπό δημοσίευση μελέτη ο Dong 
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και οι συνεργάτες του περιγράφουν 
περίπτωση ενδομήτριας μετάδοσης του ιού 
από τη μητέρα στο έμβρυο, καθώς στο νεογνό 
που γεννήθηκε από θετική μητέρα με λοίμωξη 
COVID – 19 ανιχνεύθηκε ο SARS – CοV – 2 
IgM στον ορό κατά τη γέννηση [32]. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Περιορισμένα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σήμερα αναφορικά με τον SARS – CoV – 2 
και τη λοίμωξη που προκαλεί κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γνώσεις μας 
σχετικά με την κλινική συμπεριφορά του ιού 
στην εγκυμοσύνη εμπλουτίζονται συνεχώς 
[33]. Αν και είναι γνωστό ότι οι έγκυες είναι 
πιο ευάλωτες σε μολυσματικές ασθένειες, 
λόγω της καταστολής του ανοσοποιητικού 
συστήματος που φυσιολογικά προκαλεί η 
ομαλά εξελισσόμενη κύηση [34], μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που 
να τις κατατάσσουν σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου για την λοίμωξη από τον νέο 
κορωνοϊό. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της 
πνευμονίας COVID – 19 σε έγκυες γυναίκες 
είναι παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν 
για μη έγκυες ενήλικες ασθενείς που 
εμφάνισαν την πνευμονία [27,35]. Το κύριο 
χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμα είναι ο 
πυρετός που παρατηρείται σχεδόν στο σύνολο 
των περιπτώσεων (πίνακας 1). Άλλα 
συμπτώματα, όπως ο βήχας, οι μυαλγίες, ο 
πονόλαιμος και η κακουχία παρατηρούνται 
λιγότερο συχνά, ενώ σε μερικές περιπτώσεις η 
λοίμωξη είναι δυνατόν να εκδηλωθεί με 
κεφαλαλγία, αιμόπτυση και διάρροιες. Η 
δύσπνοια εκτιμάται ότι αφορά στις μισές και 
πλέον περίπου περιπτώσεις και εμφανίζεται 

κατά μέσο όρο την όγδοη ημέρα από την 
έναρξη της νόσου [27,36]. 

Η οξεία αναπνευστική λοίμωξη σε κάθε 
περίπτωση (πυρετός και τουλάχιστον ένα 
σημάδι/σύμπτωμα αναπνευστικής νόσου, 
όπως βήχας, δύσπνοια), αλλά και το ιστορικό 
ταξιδιού σε περιοχή ή χώρα, όπου αναφέρεται 
τοπική μετάδοση της λοίμωξης ή επαφή με 
επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα λοίμωξης 
COVID – 19 στις 14 ημέρες πριν από την 
έναρξη των συμπτωμάτων θέτουν σοβαρή 
υποψία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό [37]. 
Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης κάθε 
ύποπτου κρούσματος επιβάλλεται η εκτέλεση 
έλεγχου με τις διαθέσιμες μοριακές τεχνικές, 
όπως είναι η ανίχνευση του ιού σε επίχρισμα 
πτυέλων ή εκκρίσεων από την κατώτερη 
αναπνευστική οδό και η ανίχνευση του ιού 
στο αίμα με τη βοήθεια της ποσοστικής 
αλισυδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
ανάστροφης μεταγραφής (qRT – PCR). 
Προτιμώνται τα δείγματα από την κατώτερη 
αναπνευστικό οδό, καθώς εκτιμάται ότι 
ενδέχεται να έχουν υψηλότερη διαγνωστική 
αξία στην ανίχνευση της μόλυνσης με COVID 
– 19 σε σχέση με τα δείγματα της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού. Παρά ταύτα σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να αποκλεισθεί η 
ύπαρξη ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος το 
οποίο πιθανότατα οφείλεται σε ανεπαρκή 
λήψη υλικού [38]. 

Επίσης, πολύ σημαντικός εκτιμάται ότι είναι ο 
ρόλος της απεικόνισης του θώρακα στην 
ανίχνευση της μόλυνσης με COVID – 19, με 
την αξονική τομογραφία να έχει υψηλότερη 
ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση και 
παρακολούθηση της πνευμονίας που 
προκαλεί ο ιός συγκριτικά με την απλή 
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ακτινογραφία θώρακα. Πρόσφατα ο Guan 
και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι στο 76.4% 
των περιπτώσεων με ευρήματα της ιογενούς 
πνευμονίας επιβεβαιώθηκε η λοίμωξη με 
COVID – 19 στην αξονική τομογραφία και 
μόνο στο 2.9% των ασθενών με σοβαρή νόσο 
δεν βρέθηκαν απεικονιστικά ευρήματα 
συμβατά με ιογενή πνευμονία κατά τον 
έλεγχο με αξονική τομογραφία του θώρακα 
[39]. Παρόμοια, πρόσφατες μελέτες 
αναφέρουν περιπτώσεις μόλυνσης από τον 
SARS – CoV – 2 με αρνητικά αρχικά για την 
ανίχνευση του ιού επιχρίσματα πτυέλων ή 
εκκρίσεων, αλλά με τυπικά ευρήματα της 
νόσου στην αξονική τομογραφία θώρακα, 
υποδεικνύοντας χαρακτηριστικά το μεγάλο 
όφελος του απεικονιστικού ελέγχου, και 
ιδιαίτερα της αξονικής τομογραφίας, στη 
διάγνωση και παρακολούθηση της 
πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός 
της Γιουχάν [40,41]. Προς την ίδια 
κατεύθυνση ο Liu και οι συνεργάτες του από 
τη δική τους εμπειρία έδειξαν ότι η αξονική 
τομογραφία αποτελεί την εξέταση επιλογής 
για την έγκαιρη ανίχνευση, την αξιολόγηση 
της σοβαρότητας και την παρακολούθηση 
των θεραπευτικών επιδράσεων στις ασθενείς 
με επιδημικά και κλινικά χαρακτηριστικά της 
COVID – 19 με ή χωρίς εργαστηριακή 
επιβεβαίωση [38]. Με βάση τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά της πνευμονίας COVID – 19, 
οι ασθενείς με τυπικά απεικονιστικά 
ευρήματα από την αξονική τομογραφία στην 
επαρχία Hubei ομαδοποιήθηκαν ως κλινικά 
διαγνωσμένες περιπτώσεις και 
συμπεριλήφθηκαν στον συνολικό αριθμό των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύμφωνα με 
την «Διάγνωση και θεραπεία για την COVID 
– 19 πνευμονία (πέμπτη έκδοση)» που 

δημοσιεύθηκε από την Εθνική Επιτροπή 
Υγείας (National Health Commission – NHC) 
της Κίνας από τις 12 Φεβρουαρίου του 2020 
[42].  

Η διαγνωστική προσέγγιση στις έγκυες με 
πνευμονία COVID – 19 πρέπει να ξεπερνά τις 
«παραδοσιακές» φοβίες όσον αφορά τον 
απεικονιστικό ακτινολογικό έλεγχο. Η 
ακτινογραφία θώρακα, και ιδιαίτερα η 
αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη για 
την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την 
κλινική παρακολούθηση της εγκύου με 
σοβαρή λοίμωξη από τον SARS – CoV – 2. 
Στις περιπτώσεις εκείνες που ο κλινικός 
γιατρός κρίνει ότι η εκτέλεση του 
απεικονιστικού ελέγχου στον θώρακα είναι 
αναγκαία η εγκυμοσύνη δεν πρέπει να 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα [43,44,45]. 
Με βάση έγκυρα βιβλιογραφικά δεδομένα 
εκτιμάται ότι η δόση ακτινοβολίας για το 
έμβρυο από μία οπισθοπρόσθια 
ακτινογραφία θώρακος είναι 0.0005 – 0.01 
mGy, ενώ η δόση ακτινοβολίας που θα λάβει 
το έμβρυο μετά από αξονική τομογραφία 
είναι 0.01 – 0.66 mGy. Με δεδομένο ότι η 
έκθεση του εμβρύου σε ακτινοβολία μετά από 
ακτινογραφία στο θώρακα ή αξονική 
τομογραφία της εγκύου είναι πολύ 
χαμηλότερη από εκείνη που σχετίζεται με 
βλάβες στο έμβρυο, η εγκυμοσύνη δεν θα 
πρέπει να οδηγεί σε περιττή αποφυγή των 
διαγνωστικών αυτών εξετάσεων οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθούν 
πολύ χρήσιμες στη διαφορική διάγνωση της 
πνευμονίας COVID – 19 από άλλες ιογενείς 
και βακτηριακές λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος με παρόμοια 
συμπτωματολογία και κλινική εξέλιξη 
[46,47,48].  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η αυστηρή τήρηση των βασικών αρχών 
διαχείρισης των εγκύων με ή χωρίς 
επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον νέο 
κορωνοιό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
κατά τον τοκετό και κατά την άμεση περίοδο 
μετά τον τοκετό και την περίοδο της 
γαλουχίας πρέπει να είναι πρωτίστης 
σημασίας και αναγκαιότητας, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η καλύτερη υγεία τόσο για 
τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο και το 
νεογνό [49].  

 

Διαχείριση κατά την προγεννητική περίοδο 

Η απομόνωση των εγκύων με ήπια 
συμπτώματα στο σπίτι και οι συστάσεις που 
σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε ότι καλά 
γνωρίζουμε από την εποχική γρίπη, όπως 
είναι η αποφυγή επαφής των εγκύων με 
άρρωστα άτομα, η αποφυγή να αγγίζουν το 
πρόσωπό τους, η κάλυψη του στόματος και 
της μύτης σε περίπτωση βήχα ή 
φταρνίσματος, το σωστό πλύσιμο των χεριών 
με σαπούνι και ο καθαρισμός με τα 
κατάλληλα απολυμαντικά μέσα μολυσμένων 
επιφανειών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στον περιορισμό της εξάπλωσης της 
επιδημίας, καθώς η μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των σοβαρά μολυσμένων γυναικών 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 
εγκύων στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 
[50]. Έτσι, όλες οι έγκυες γυναίκες, και 
ιδιαίτερα εκείνες που είναι πάνω από 28 
εβδομάδες, καθώς και οι έγκυες με ιστορικό 
καρδιοπάθειας πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές στην κοινωνική απομάκρυνση 
και στην ελαχιστοποίηση της επαφής με 

άλλους ανθρώπους [51,52,53]. Από την άλλη 
μεριά όμως είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι η 
απομόνωση σε συνδυασμό με τις οικονομικές 
δυσκολίες, την ανασφάλεια και την αδυναμία 
πρόσβασης στα συστήματα υγείας εκτιμάται 
ότι αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο του 
περιγεννητικού άγχους, της κατάθλιψης και 
της ενδοοικογενειακής βίας [54]. 

Η μαιευτική παρακολούθηση είναι 
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν οι 
έγκυες πληρούν προϋποθέσεις 
αυτοαπομόνωσης στο σπίτι. Ως εκ τούτου 
είναι επιθυμητό ένα καλά οργανωμένο 
σύστημα υγείας που θα επιτρέπει στις έγκυες 
να έχουν πρόσβαση στη μαιευτική  
υγειονομική περίθαλψη με ελάχιστο κίνδυνο 
έκθεσης κατά τη διάρκεια της επιδημίας [55]. 
Οι έγκυες και οι συνοδοί επισκέπτες που 
εισέρχονται σε μαιευτικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα θα πρέπει να εξετάζονται για 
πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα, ενώ 
εκείνες που εμφανίζουν συμπτώματα πρέπει 
να απομονώνονται και να φορούν μάσκα 
ατομικής προστασίας. Η περιγεννητική 
φροντίδα της εγκυμοσύνης έχει αποδειχθεί με 
παλαιότερες και νεότερες μελέτες απαραίτητη 
διεθνώς, καθώς εκτιμάται ότι οι γυναίκες που 
δεν έχουν την ενδεικνυόμενη τακτική 
παρακολούθηση στην εγκυμοσύνη 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων 
περιγεννητικών επιπλοκών. Η δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να εξετασθεί 
ποια ραντεβού μπορούν να διεξαχθούν από 
απόσταση θα μπορούσε να αποτελέσει 
επιδίωξη προς υλοποίηση των μαιευτικών 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο άσκοπος συνωστισμός των 
εγκύων στο χώρο των τακτικών εξωτερικών 
ιατρείων [56,57].  
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Οι έγκυες με πιθανή ή με επιβεβαιωμένη 
μόλυνση COVID – 19 οι οποίες είναι 
ασυμπτωματικές ή αναρρώνουν με ήπια 
συμπτώματα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται υπερηχογραφικά 
(βιομετρία, όγκος αμνιακού υγρού, Doppler 
ομφαλικής αρτηρίας) ανά δύο με τέσσερις 
εβδομάδες ανάλογα της ηλικίας κύησης [58], 
καθώς είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ότι η 
ιογενής πνευμονία στην εγκυμοσύνη 
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 
τοκετού, καθυστέρησης της ενδομήτριας 
ανάπτυξης του εμβρύου και περιγεννητικής 
θνησιμότητας [59,60,61]. Μετά το τέλος της 
υπερηχογραφικής εξέτασης απαραίτητος 
είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση των 
επιφανειών της κεφαλής των υπερήχων 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση εξέτασης εγκύου 
υψηλής μολυσματικότητας κρίνεται 
απαραίτητος ο γενικότερος καθαρισμός του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
επιφανειών από τα κομοδίνα, τα τραπεζίδια 
και ολόκληρου του χώρου του εξοπλισμού 
[62]. 

Σε περίπτωση που η έγκυος με επιβεβαιωμένη 
μόλυνση COVID – 19 εμφανίζει σοβαρότερα 
συμπτώματα ή καθυστερεί σημαντικά η 
ανάρρωσή της, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει σοβαρή λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος, απαιτείται 
ενδεχομένως εισαγωγή σε νοσοκομείο το 
οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται έγκυες γυναίκες στη ροή της 
πανδημίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ασφάλεια της εγκύου, του νεογνού και των 
επαγγελματιών υγείας [63]. Μέχρι σήμερα 
ειδική αποδεδειγμένη αντιική αγωγή για 
ασθενείς με COVID – 19 δεν υπάρχει, αν και 

τα αντιρετροϊκά φάρμακα δοκιμάζονται 
θεραπευτικά σε ασθενείς με σοβαρά 
συμπτώματα [64,65]. Η νοσηλευτική μονάδα 
στην οποία θα εισαχθεί η έγκυος θα πρέπει να 
είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο (νοσοκομείο 
αναφοράς), το οποίο θα διαθέτει 
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις απομόνωσης, 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό προστασίας για 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
αίθουσα χειρουργικής επέμβασης με αρνητική 
πίεση, καθώς και θάλαμο απομόνωσης 
νεογνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
διαθέσιμη αίθουσα απομόνωσης αρνητικής 
πίεσης η έγκυος θα πρέπει να απομονώνεται 
σε μονόκλινο χώρο ή και να ομαδοποιείται με 
άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα [66,67]. 

 

Διαχείριση κατά τον τοκετό 

Η αποπεράτωση του τοκετού σε κάθε 
περίπτωση πιθανής και επιβεβαιωμένης 
μόλυνσης COVID – 19 το ιδανικότερο είναι 
να πραγματοποιείται σε δωμάτιο 
απομόνωσης αρνητικής πίεσης. Ο χρόνος και 
ο τρόπος του τοκετού πρέπει να 
εξατομικεύονται και να εξαρτώνται κυρίως 
από την κλινική κατάσταση της εγκύου, την 
ηλικία της εγκυμοσύνης και την κατάσταση 
του εμβρύου [68]. Έτσι, αμέσως μετά την 
εισαγωγή της εγκύου στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο του μαιευτηρίου, η 
αξιολόγηση της σοβαρότητας των 
συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID – 19 από 
πολυεπιστημονική ομάδα προσέγγισης είναι 
πρωταρχικής σημασίας. Επιπλέον, με την 
επιβεβαίωση της έναρξης του τοκετού 
επιβάλλεται η συνεχής εξωτερική 
καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του 
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εμβρύου, προκειμένου να προληφθούν 
έγκαιρα καταστάσεις εμβρυικής δυσχέρειας 
που συχνά διαπιστώνονται κατά την εξέλιξη 
του τοκετού σε επίτοκες με μόλυνση COVID – 
19 [69]. Ο σύζυγος – σύντροφος της επιτόκου 
καλό είναι να ενθαρρύνεται να παρίσταται 
στον τοκετό, καθώς εκτιμάται ότι προσφέρει 
σημαντικά στην ασφάλεια και την καλή 
ψυχολογία της εγκύου [70,71,72], εκτός 
βέβαια από τις περιπτώσεις εκείνες που ο 
τοκετός λαμβάνει χώρα με καισαρική τομή 
υπό γενική αναισθησία [73]. 

Σαφείς ενδείξεις σχετικά με το βέλτιστο 
χρονοδιάγραμμα του τοκετού, την ασφάλεια 
του κολπικού τοκετού έναντι της καισαρικής 
τομής και κατά πόσο η εκτέλεση καισαρικής 
τομής μπορεί να αποτρέψει την κάθετη 
μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο νεογνό 
με βάση τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά 
δεδομένα δεν υπάρχουν. Ο τρόπος και ο 
χρόνος του τοκετού, όπως προαναφέρθηκε, θα 
πρέπει να εξατομικεύονται με βάση τις 
μαιευτικές ενδείξεις και την κατάσταση του 
εμβρύου [74]. Ο μικρός αριθμός εγκύων που 
συμπεριλαμβάνονται στις μέχρι τώρα μελέτες 
και κατά συνέπεια οι περιορισμένες σε αριθμό 
συμμετεχόντων ερευνητικές μελέτες δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλή και 
οριστικά συμπεράσματα για το αν η 
καισαρική τομή θα πρέπει να προτιμάται 
έναντι του κολπικού τοκετού, προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης του SARS – 
CoV – 2 από τη μολυσμένη μητέρα στο νεογνό 
[75]. 

Ταυτόχρονα, με πρόσφατη υπό δημοσίευση 
μελέτη ο Zhang και οι συνεργάτες του, 
εστιάζοντας στην επίδραση της μόλυνσης 
COVID – 19 στα αποτελέσματα της 

εγκυμοσύνης και στην πρόγνωση των 
νεογνών στην επαρχία Hubei της Κίνας 
έδειξαν ότι στην περίπτωση ένδειξης 
καισαρικής τομής σε έγκυες με COVID – 19 ο 
έγκαιρος τερματισμός της εγκυμοσύνης δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο προωρότητας και 
αναπνευστικής δυσχέρειας των νεογνών, 
αλλά είναι επωφελής για την έγκαιρη έναρξη 
θεραπείας και την πλήρη αποκατάσταση της 
πνευμονίας COVID – 19 της μητέρας. Επίσης, 
οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
η προληπτική χορήγηση μητροσυσπαστικών 
φαρμακευτικών παραγόντων θα μπορούσε να 
μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης της 
αιμορραγίας από ατονία της μήτρας κατά τη 
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης [76]. 

Επιπλέον, η προεγχειρητική αξιολόγηση των 
εγκύων με COVID – 19 και η εφαρμογή 
πλάνου αναισθησίας πριν από την εκτέλεση 
της ενδεδειγμένης καισαρικής τομής έχει 
μεγάλη σημασία για την ομαλή εξέλιξη της 
επέμβασης και την καλή μετεγχειρητική 
πορεία της μητέρας και του νεογνού. 
Δεδομένου ότι η νόσος COVID – 19 επηρεάζει 
την καρδιοπνευμονική λειτουργία των 
εγκύων, η διαχείριση της αναισθησίας στην 
καισαρική τομή για τους ασθενείς καθώς και 
η προστασία του ιατρικού προσωπικού πρέπει 
να διαφέρει σημαντικά από τη διαδικασία 
ρουτίνας της συνήθους χειρουργικής 
επέμβασης. Για τους ασθενείς με ήπια 
συμπτώματα της νόσου προτιμάται η 
περιοχική αναισθησία που έχει μειωμένη 
επίδραση στην αναπνοή και την κυκλοφορία 
της μητέρας και του νεογνού, ενώ για 
ασθενείς με σοβαρή ή κρίσιμη νόσο πρέπει να 
επιλέγεται η γενική αναισθησία με 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση [77].  
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Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού και να 
λαμβάνεται πρότυπη προστασία για τους 
αναισθησιολόγους [77]. Στα καθορισμένα 
νοσοκομεία αναφοράς, στην αίθουσα τοκετού 
ή χειρουργικής επέμβασης με αρνητική πίεση, 
όλο το ιατρικό προσωπικό που συμμετέχει στη 
φροντίδα επιβεβαιωμένων περιπτώσεων 
μόλυνσης COVID – 19 θα πρέπει να κάνει 
χρήση προστατευτικής προσωπικής μάσκας, 
προστατευτικών γυαλιών ευρέως πεδίου, 
στολής τύπου Tyvek, γαντιών μια χρήσεως με 
μακριά μανσέτα, χειρουργικού σκούφου και 
χρήση από ποδονάρια [66,78]. Στην 
περίπτωση κολπικού τοκετού εγκύου με μη 
επιβεβαιωμένη διάγνωση COVID – 19 
ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το στάδιο 
της εξώθησης, καθώς η ισχυρή εκπνοή της 
εγκύου μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα της ατομικής της μάσκας 
και να διασπείρει τον ιό σε ιατρικό 
προσωπικό που δεν κάνει χρήση προσωπικής 
προστατευτικής μάσκας [79]. 

 

Διαχείριση μετά τον τοκετό και κατά τη 
γαλουχία 

Περιορισμένα είναι τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα για την καθοδήγηση της 
μεταγεννητικής διαχείρισης των νεογνών που 
γεννήθηκαν από μητέρες θετικές στη μόλυνση 
COVID – 19 στο τρίτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης. Η εμπειρία από την Κίνα 
συνιστά την ξεχωριστή απομόνωση της 
μολυσμένης μητέρας και του νεογνού για 14 
ημέρες. Παρόλα αυτά όμως, ο προληπτικός 
διαχωρισμός της μητέρας από το νεογνό δεν 
πρέπει να αποτελεί πρακτική ρουτίνας και να 
επιχειρείται χωρίς δεύτερη σκέψη σε κάθε 

περίπτωση, καθώς είναι δυνατό να έχει 
επιβλαβείς επιδράσεις στο νεογνό που 
αφορούν τόσο στη σίτιση, όσο και στη 
συναισθηματική – ψυχολογική κατάσταση. Σε 
κάθε περίπτωση η συζήτηση του ζευγαριού με 
την ομάδα των νεογνολόγων σχετικά με την 
εξατομίκευση της περίθαλψης αυτών των 
νεογνών που θα αφορά στην παραμονή τους 
δίπλα στη μητέρα κατά την περίοδο αμέσως 
μετά τον τοκετό κρίνεται απαραίτητη και 
επιβεβλημένη [80]. 

Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα 
βιβλιογραφικά δεδομένα ο ιός SARS – CoV – 
2 δεν έχει ανιχνευθεί στο γάλα γυναικών με 
λοίμωξη COVID – 19 και δεν υπάρχει η 
πληροφορία για πιθανή μετάδοση του ιού 
μέσω του μητρικού γάλακτος. Ο κίνδυνος 
μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο νεογνό 
κατά το μητρικό θηλασμό σχετίζεται με τη 
στενή επαφή και τη μετάδοση της νόσου, 
μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού 
συστήματος και των αναπνευστικών 
εκκρίσεων κατά το βήχα ή το φτάρνισμα. 
Δεδομένων των περιορισμένων στοιχείων για 
τη συμπεριφορά του νέου κορωνοϊού και τη 
λοίμωξη που προκαλεί, στην παρούσα φάση 
και με την επιφύλαξη αλλαγών, όταν 
περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα, η 
απόφαση για τη διαδικασία του μητρικού 
θηλασμού εξατομικεύεται και λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη τα οφέλη του θηλασμού και 
τους δυνητικούς κινδύνους. Η άντληση 
μητρικού γάλακτος με τήρηση των κανόνων 
αποστείρωσης και η ενδεχόμενη χορήγηση 
του από άλλο άτομο στο νεογνό θα πρέπει να 
αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή [81,82]. 

Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής 
Ιατρικής με βάση το «Πρωτόκολλο 
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διαχείρισης νεογνού επιτόκου με ύποπτο ή 
επιβεβαιωμένο COVID – 19», υποστηρίζει ότι, 
αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός 
μεταδίδεται μέσω μητρικού γάλακτος, 
αντενδείκνυται ο μητρικός θηλασμός για να 
αποφευχθεί η έκθεση του νεογνού στις 
αναπνευστικές εκκρίσεις της μητέρας. Στην 
περίπτωση που η μητέρα επιθυμεί να θηλάσει 
προτείνεται για τη διατήρηση της γαλουχίας 
η χρήση θηλάστρου με απόρριψη του 
γάλακτος και έναρξη του θηλασμού με τη 
διαβεβαίωση ότι η μητέρα είναι αρνητική 
στον ιό και εφόσον έχει διακοπεί ή 
ολοκληρωθεί η θεραπεία της. Εκτιμάται ότι η 
φαρμακευτική αγωγή συνδυασμού Lopinavir 
– Ritonavir δεν αποτελεί αντένδειξη για το 
θηλασμό, ενώ η χορήγηση μητρικού γάλακτος 
πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση που η 
μητέρα λαμβάνει χλωροκίνη [83]. 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Οι μέχρι στιγμής δημοσιευμένες μελέτες δεν 
έχουν συσχετίσει τον κίνδυνο λοίμωξης  των 
εγκύων γυναικών από τον νέο κορωνοϊό 
SARS – CoV – 2 συγκριτικά με το γενικό 
πληθυσμό. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι 
στιγμής ότι οι έγκυες γυναίκες είναι πιο 
ευαίσθητες στη μόλυνση COVID – 19 ή ότι οι 
έγκυες με μόλυνση COVID – 19 είναι πιο 
επιρρεπείς στην εμφάνιση σοβαρής 
πνευμονίας. Παρόλα αυτά όμως, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης 
σοβαρής νόσου καθώς και αυξημένης 
νοσηρότητας και θνητότητας των εγκύων σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία από περιπτώσεις 
λοιμώξεων από άλλους κορωνοϊούς στο 

παρελθόν, όπως ο SARS – CoV και ο MERS – 
CoV, καθώς και από άλλες ιογενείς λοιμώξεις 
του αναπνευστικού συστήματος με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γρίπη [84,85].  

Σε αντίθεση, με το υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας των εγκύων από τον SARS – 
CoV, το οποίο ανέρχεται στο 25% των 
περιπτώσεων [86], πρόσφατα ο Schwartz σε 
περιορισμένη αριθμητικά μελέτη 38 εγκύων 
με COVID – 19 έδειξε ότι δεν προκλήθηκε 
κανένας μητρικός θάνατος [28]. Προς την ίδια 
κατεύθυνση, ο Liu και οι συνεργάτες του 
αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης 
τους, σκοπός της οποίας ήταν να περιγράψει 
τις κλινικές εκδηλώσεις και τα απεικονιστικά 
ευρήματα της αξονικής τομογραφίας σε 15 
έγκυες με λοίμωξη COVID – 19, θεσπίζοντας 
κατά κάποιο τρόπο οδηγίες για την 
καθοδήγηση της εγκυμοσύνης με πνευμονία 
COVID – 19 έδειξαν ότι η κύηση και ο τοκετός 
δεν επιδείνωσαν την πορεία των κλινικών 
συμπτωμάτων ή τα απεικονιστικά ευρήματα 
της αξονικής τομογραφίας των εγκύων με 
πνευμονία COVID – 19. Όλες οι έγκυες με 
πνευμονία COVID – 19 νόσησαν ήπια και 
ανέκαμψαν από την πνευμονία, μερικές από 
τις οποίες χωρίς τη χορήγηση ειδικής αντιικής 
θεραπείας. Σε καμία περίπτωση δεν 
αναφέρθηκε αποβολή του εμβρύου, εμβρυική 
δυσχέρεια ή νεογνικός θάνατος [87]. 

Παρόλα αυτά όμως, για τον ακριβή και 
ασφαλέστερο έλεγχο τόσο των μαιευτικών 
επιπλοκών, όσο και των επιπλοκών στο 
έμβρυο και το νεογνό απαιτείται ανάλυση 
δεδομένων περισσότερων περιπτώσεων με 
λοίμωξη από τον SARS – CoV – 2 και 
εκδήλωση πνευμονίας COVID – 19. Στον 
περιορισμένο αριθμό εγκύων με  λοίμωξη 
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COVID – 19 που έχουν δημοσιευθεί μέχρι 
σήμερα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 
επιπλοκών της κύησης, όπως είναι η αποβολή, 
ο πρόωρος τοκετός και η αναπνευστική 
δυσχέρεια σε νεογέννητα μολυσμένων 
μητέρων, χωρίς να είναι τεκμηριωμένο ότι οι 
επιπλοκές αυτές σχετίζονται αιτιολογικά με τη 
λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό [88,89]. 
Επίσης, αν και προηγούμενες μελέτες δεν 
έχουν αναφέρει περίπτωση συγγενούς 
μόλυνσης με το SARS – CoV, τα μέχρι σήμερα 
επιστημονικά δεδομένα δεν μπορούν να 
συσχετίσουν τον κίνδυνο συγγενών 
ανωμαλιών του εμβρύου με την εκδήλωση της 
λοίμωξης COVID – 19 κατά τη διάρκεια του 
πρώτου ή του δεύτερου τριμήνου της 
εγκυμοσύνης [90]. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID – 
19) αποτελεί σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας 
Υγείας με ταχεία αύξηση των κρουσμάτων και 
των θανάτων από την πρώτη αναγνώρισή της 
στη Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 
2019. Οι προηγούμενες εμπειρίες με λοιμώξεις 
από κορωνοϊούς στην κύηση υποδεικνύουν 

τις αρνητικές κλινικές εκβάσεις για την υγεία 
της μητέρας οι οποίες μπορεί να καταλήξουν 
ακόμη και στο θάνατο. Σε αυτό το πλαίσιο της 
πανδημίας από τον SARS – Covid – 2 
διάφορες προτάσεις έχουν κατατεθεί από τα 
αρμόδια επιστημονικά όργανα για τη 
διαχείριση των πιθανών και επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων στις έγκυες. Παρόλο που 
αναπτύχθηκαν τάχιστα κατευθυντήριες 
οδηγίες από το Αμερικανικό Κολέγιο 
Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και τα 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων στοιχείων, 
απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες και σε 
βάθος ανάλυση των περιπτώσεων στην 
εγκυμοσύνη, προκειμένου να βελτιωθεί η 
γνώση σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, καθώς η 
επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να αναδείξει 
παγκόσμιες προκλήσεις που θα επηρεάσουν 
την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, η 
εξασφάλιση της μελλοντικής ανθεκτικότητας 
των εθνικών υγειονομικών υπηρεσιών με την 
επαρκή πλήρωση των κρατικών νοσοκομείων 
με υγειονομικό προσωπικό κρίνεται 
αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 
αναμενόμενες μελλοντικές προκλήσεις στον 
τομέα της υγείας [91,92]. 
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Pregnancy and COVID-19 
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ABSTRACT 

"Coronavirus of Wuhan" or "new Coronavirus" or SARS – CoV – 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – 
Coronavirus – 2) causes an infection known as COVID – 19. Infection is transmitted mainly by inhalation or 
contact of infected droplets after coughing and sneezing by symptomatic or asymptomatic patients. The 
main characteristic clinical feature of COVID – 19 is fever accompanied by cough and/or shortness of 
breath. To confirm the diagnosis, molecular testing is required for sputum smears or secretions, preferably 
from the lower respiratory tract, and for computed tomography of the lungs. There is no specific treatment. 
Adherence to the basic principles of prenatal pregnancy management, during labour and postnatal 
pregnancy the should be of paramount importance and necessity, in order to ensure better health for both 
the mother and the fetus and newborn. This article examines COVID – 19 infections in pregnancy, mainly in 
the diagnosis and basic principles of women's management during pregnancy, childbirth and lactation, the 
proper application of which is estimated to ensure that the transmission of the virus is avoided both in the 
mother and in the newborn. 
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