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Σε συνέχεια της προηγούμενης οδηγίας Νο 57 και 
Νο 57β, με δεδομένο ότι η κύηση αποτελεί παρά-
γοντα αυξημένης νοσηρότητας από COVID-19, 
προτείνεται όλες οι έγκυες να εμβολιάζονται με 
αναμνηστική δόση των εμβολίων έναντι SARS-
CoV-2, ακολουθώντας τις συστάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών (1). Η χορήγηση ανα-
μνηστικής δόσης αφορά τα διδύναμα εμβόλια 
έναντι του αρχικού στελέχους του SARS-CoV-2 
και των υποπαραλλαγών Όμικρον ΒΑ.1,  Όμικρον 
ΒA.4/ΒA.5. Τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση 
από τον European Medicine Agency για χορήγη-
ση ως αναμνηστική δόση μετά την ολοκλήρωση 
του εμβολιαστικού σχήματος έναντι SARS-CoV-2, 
είναι εμβόλια τεχνολογίας mRNA (Comirnaty–
Spikevax)(2). Τα εμβόλια αυτά δεν περιέχουν ζώ-
ντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς και δεν 
έχουν αντένδειξη χορήγησης κατά την κύηση. Η 
παρούσα σύσταση βρίσκεται σε συμφωνία με τις 
συστάσεις διεθνών φορέων όπως το Center for 
Disease Control and Prevention και το Αμερικανι-
κό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (ACOG)
(3–5). Η αναμνηστική δόση με τα διδύναμα εμβό-
λια χορηγείται 3 μήνες μετά την τελευταία δόση 
του εμβολίου ή τη νόσηση από κορωνοϊό, σε άτο-
μα που έχουν ολοκληρώσει το βασικό εμβολια-
στικό σχήμα (1). 
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευ-
τικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών 
και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματι-
κότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περι-
πτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος για-
τρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο γιατρός οφείλει να προσαρμόσει 
την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιστατικού.


