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LAGD KREIPIMASIS DĖL NĖŠČIŲJŲ IR ŽINDANČIŲ MOTERŲ SKIEPIJIMO NUO COVID-19 
INFEKCIJOS 

 
Pradėjus Lietuvoje skiepijimą nuo COVID-19 infekcijos nėštumą prižiūrintiems specialistams 

moterims, jų šeimos nariams, kyla klausimas apie šių vakcinų saugumą planuojančioms pastoti, 
nėščiosioms ir žindančioms moterims.  

Atliekant klinikinius tyrimus su visomis 6 vakcinomis, nėščiosios ir žindančios moterys į šiuos 
tyrimus nebuvo įtraukiamos. Kelios dešimtys moterų, kurios pastojo tyrimo eigoje, šiuo metu stebimos, 
kitos jau pagimdė. Pašalinių reiškinių, vaisiaus raidos anomalijų, siejamų su vakcina, nenurodoma (1).  

JAV akušeriai ginekologai, FDA aktyviai remia nėščiųjų ir žindančių vakcinaciją. Tuo tarpu PSO –  
skiepų nerekomenduoja, o pasiskiepijus – rekomenduoja pastoti tik po dviejų mėnesių. Didžiosios 
Britanijos akušeriai ginekologai rekomenduoja skiepyti tik tas nėščiąsias, kurios serga kitomis sunkiomis 
ligomis, yra po organų transplantacijos. 

Mokslinių tyrimų duomenimis nėščiosios COVID-19 infekcija serga sunkiau nei to paties 
reprodukcinio amžiaus moterys. Dažniau sunkesne ligos forma serga moterys, turinčios antsvorį, 
sergančios pirmine arterine hipertenzija, cukriniu diabetu.  

Lietuvos akušerių ginekologų draugija rekomenduoja, kad kiekvieną atvejį reikėtų įvertinti 
individualiai, pateikti pacientei informaciją apie vakcinos naudą konkrečiai moteriai (įvertinant nėštumo 
laiką, gretutines ligas, epidemiologinę aplinką) ir galimą šalutinį vakcinos poveikį. Gavusi išsamią ir 
objektyvią informaciją, pacientė pati galėtų apsispręsti. Net ir pasiskiepijus būtina laikytis bendrųjų 
asmens apsaugos priemonių naudojimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, socialinio atstumo išlaikymo, 
asmens higienos bei patalpų vėdinimo ir higienos reikalavimų.  

Tikimės, kad atliekami tyrimai greitu laiku leis patikslinti rekomendacijas.  
 
 
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos 
Prezidentė        prof. dr. Diana Ramašauskaitė 
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