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

 
Vykdant 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. 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. Atsiranda daugiau 
duomenų apie apie skiepijimą nuo COVID-19 infekcijos planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir 
žindančioms moterims. 

Įvertinusi šiuo metu esamą mokslinę informaciją, kitų pasaulio specialistų organizacijų bei 
atsakingų organizacijų rekomendacijas, LAGD teikia savo poziciją 
- Planuojančioms pastoti skiepytis vakcina nuo COVID-19 ligos yra saugu, atidėti nėštumo 

planavimo nerekomenduojama. Nėra jokių mokslinių duomenų, jog vakcina galėtų turėti 
neigiamos įtakos vaisingumui. 

- Planuojančioms vaisingumo gydymo procedūras, skiepytis vakcina nuo COVID-19 yra saugu. Dėl 
kartais vakcinos sukeliamo imuninio atsako, vaisingumo gydymo procedūros gali būti atidedamos 
tam tikram laikui ir aptariamos su vaisingumo specialistu. 

- Visuotinis nėščiųjų skiepijimas nerekomenduojamas dėl teberenkamų žinių apie vakcinų nuo 
COVID-19 infekcijos veiksmingumą ir saugumą vaisiui ir naujagimiui. Šiuo metu turimi moksliniai 
duomenys ir paskiepytų nėščiųjų rezultatai rodo tokį pat vakcinos efektyvumą nėščiosioms kaip 
ir bendrai populiacijai, nepastebėtas joks galimas tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis 
besivystančiam vaisiui ar nėštumo eigai.     

- Nėščiąsias, turinčias didesnę riziką užsikrėsti COVID-19 infekcija bei gretutinių ligų 
rekomenduojama skiepyti COVID-19 mRNR vakcina. 

- Žindyves rekomenduojama skiepyti COVID-19 mRNR vakcina. 
- Nėščiosioms rekomenduojami skiepai nuo gripo (bet kuriuo nėštumo trečdaliu) bei stabligės, 

difterijos ir kokliušo (Tdap ar dTpa vakcina, 27+0 – 36+0 nėštumo savaitę). Nuo skiepijimo viena 
iš šių vakcinų ir skiepijimo nuo COVID-19 infekcijos laiko tarpas turėtų būti ne mažesnis nei 14 
dienų. 

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. 
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Tikimės, kad atliekami tyrimai, surinkti ir apibendrinti duomenys apie jau pasiskiepijusias nėščiąsias 
greitu laiku leis patikslinti rekomendacijas dėl visų nėščiųjų skiepijimo. Šiuo metu tik FIGO (Tarptautinė 
ginekologijos ir akušerijos federacija) rekomenduoja visas nėščiąsias ir žindyves skiepyti COVID-19 mRNR 
vakcina. 
 
 
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos 
Prezidentė        prof. dr. Diana Ramašauskaitė 
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