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Οµοφωνίες σχετικά µε τη διαχείριση και αντιµετώπιση 
νεογνών µε COVID-19 της Ελληνικής Νεογνολογικής 
Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών 
Λοιµώξεων 

(17/04/2020) 

Επικαιροποίηση των οδηγιών θα πραγµατοποιείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και µε βάση τα νεότερα δεδοµένα από την 
εξέλιξη της 

1. Εισαγωγή 

Ο Coronavirus 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2), 
προκαλεί σοβαρό σύνδροµο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας στους ενήλικες. Η 
ασθένεια που προκαλεί ονοµάζεται COVID-19. Η πρώιµη αποµόνωση, η έγκαιρη 
ταυτοποίηση του ιού και τα σωστά προφυλακτικά µέσα αποτελούν απαραίτητα µέτρα 
για τον περιορισµό και έλεγχο της COVID-19. 

2. Ορισµοί 

Ι. Ύποπτη COVID-19 λοίµωξη 
Νεογνά µε ύποπτη COVID-19 είναι τα νεογνά µητέρων µε ιστορικό COVID-19 
µεταξύ 14 ηµερών πριν τον τοκετό και 28 ηµερών µετά τον τοκετό ή νεογνά µε 
άµεση έκθεση σε άτοµα µε επιβεβαιωµένη COVID-19 (µέλη της οικογένειας, άτοµα 
που ασχολούνται µε τη φροντίδα του νεογνού, ιατρικό προσωπικό, επισκέπτες).  

ΙΙ. Επιβεβαιωµένη COVID-19 λοίµωξη 
Η διάγνωση της COVID-19 µπορεί να επιβεβαιωθεί σε κάθε ύποπτο κρούσµα όταν 
ανιχνευτεί SARS-CoV-2 νουκλεϊκό οξύ µε τη µέθοδο real- time PCR (RT-PCR) σε 
δείγµα  από το ανώτερο ή το κατώτερο αναπνευστικό, το αίµα ή τα κόπρανα.   

3. Κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήµατα νεογνού µε COVID-19 
Κλινικά ευρήµατα 

Τα κλινικά σηµεία ιδιαίτερα στα πρόωρα νεογνά µπορεί να είναι µη ειδικά. Εποµένως 
είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ζωτικών σηµείων και των συµπτωµάτων από 
το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστηµα. 

• Αστάθεια θερµοκρασίας: η θερµοκρασία σε νεογνό µε λοίµωξη µπορεί να 
είναι υψηλή, χαµηλή ή φυσιολογική. 

• Συµπτώµατα από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστηµα: ταχύπνοια, 
γογγυσµός, αναπέταση ρινικών πτερυγίων, αυξηµένο αναπνευστικό έργο, 
άπνοια, βήχας ή ταχυκαρδία. 

• Άλλα µη ειδικά σηµεία: µειωµένη σίτιση, λήθαργος, έµετοι, διάρροια, 
κοιλιακή διάταση.  
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Επίσης έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ένα περιστατικό µε θανατηφόρα έκβαση σε 
νεογνό µητέρας που κατά το 3ο τρίµηνο της κύησης νόσησε µε πνευµονία COVID-19. 

Εργαστηριακά ευρήµατα 
Οι εργαστηριακές εξετάσεις µπορεί να είναι µη ειδικές. 
Γενική εξέταση αίµατος: στην έναρξη της νόσου ο αριθµός των λευκών 
αιµοσφαιρίων µπορεί να είναι φυσιολογικός ή µειωµένος και ο αριθµός των 
λεµφοκυττάρων ελαττωµένος. 
Άλλα ευρήµατα: ήπια θροµβοπενία, αυξηµένα επίπεδα κρεατινικής κινάσης, 
αλκαλικής φωσφατάσης, SGOT, SGPT και γαλακτικής δεϋδρογονάσης. 
Ο SARS-CoV-2 µπορεί να ανιχνευθεί στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα 
(ρίνοφαρυγγικό και στοµατοφαρυγγικό επίχρισµα), στο κατώτερο αναπνευστικό 
σύστηµα (δείγµα ενδοτραχειακής αναρρόφησης ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα), στο 
αίµα και στα κόπρανα. 

Ακτινολογικά ευρήµατα 
Η ακτινογραφία ή το υπερηχογράφηµα πνευµόνων µπορεί να αποκαλύψουν 
πνευµονία. 
Η ακτινογραφία κοιλίας: µπορεί να αναδείξει χαρακτηριστικά ακτινολογικά 
ευρήµατα ειλεού. 

4. Διαχείριση νεογνών µε ύποπτη ή επιβεβαιωµένη COVID-19 

I. Nεογνά επίτοκης µε ύποπτη ή επιβεβαιωµένη COVID-19 λοίµωξη   

Ο  τοκετός διενεργείται σε αίθουσα τοκετού ή αίθουσα χειρουργείου µε αρνητική 
πίεση. Εάν το νοσηλευτικό ίδρυµα δεν διαθέτει, τότε σε αίθουσα τοκετού ή αίθουσα 
χειρουργείου µε κατάλληλο εξοπλισµό αποµόνωσης. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό  
προσωπικό της αίθουσας τοκετών πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ειδικά µέτρα 
ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) (Πίνακας). Δεν συστήνεται καθυστερηµένη απολίνωση 
του οµφαλίου λώρου. Δεν επιτρέπεται επαφή της µητέρας µε το νεογνό (skin to skin 
contact).  
• Εάν το νεογνό δεν χρειάζεται αναζωογόνηση, δεν µπαίνει ο νεογνολόγος στην 
αίθουσα τοκετού (παραµένει ακριβώς έξω από την πόρτα της αίθουσας σε 
ετοιµότητα και ντυµένος). Την φροντίδα αναλαµβάνει η µαία και ο νεογνολόγος 
αναλαµβάνει τη µεταφορά του νεογνού στη ΜΕΝΝ. 	

• Εάν το νεογνό χρειάζεται αναζωογόνηση, ο νεογνολόγος αναλαµβάνει το νεογνό. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ντυθεί 2ο άτοµο, το οποίο θα µεταφέρει το 
νεογνό στη ΜΕΝΝ	

 

Το νεογνό µεταφέρεται µε θερµοκοιτίδα διακοµιδής. Η θερµοκοιτίδα απολυµαίνεται 
εξωτερικά στον προθάλαµο της αίθουσας τοκετού ή της ΜΕΝΝ Μετά το πέρας της 
µεταφοράς του  νεογνού στην αποµόνωση,  γίνεται επιµελής καθαρισµός όλου του 
χώρου διέλευσης της θερµοκοιτίδας. Το νεογνό αποµονώνεται σε δωµάτιο αρνητικής 
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πίεσης ή σε περίπτωση που το νοσηλευτικό ίδρυµα δεν διαθέτει σε θάλαµο 
αποµόνωσης στη ΜΕΝΝ και στη συνέχεια να διενεργείται ο έλεγχος για ανίχνευση 
του SARS-CoV-2 όπως περιγράφεται αναλυτικότερα σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 
Το νεογνό πρέπει να πλυθεί και να σκουπιστεί άµεσα.  

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε νεογνά µε COVID-19.  

Ια.  Ασυµπτωµατικά νεογνά 
Εάν η COVID-19 λοίµωξη δεν επιβεβαιωθεί στη µητέρα, το νεογνό επιστρέφει δίπλα 
της. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της COVID-19 λοίµωξης της λεχωίδας, το νεογνό 
θα παραµείνει στη ΜΕΝΝ µέχρι την αρνητικοποίηση της µητέρας ή τη δυνατότητα 
φροντίδας στο σπίτι από άλλο φροντιστή ο οποίος θα πρέπει να είναι COVID-19 (-) 
και <60 ετών. Αν και η αποµάκρυνση του νεογνού είναι προτιµητέα, σε περίπτωση 
που οι συνθήκες του µαιευτηρίου το επιτρέπουν, µητέρες µε ασυµπτωµατική λοίµωξη 
ή µε ήπια συµπτωµατολογία, και µόνο εφόσον το επιθυµούν,  θα µπορούσαν να έχουν 
το νεογνό στο θάλαµό τους σε απόσταση ≥2µ. Προτείνεται η χρήση διαχωριστικής 
κουρτίνας ή παραβάν. Κατά τη φροντίδα του νεογνού ή στη περίπτωση που η µητέρα 
επιλέξει να θηλάσει το νεογνό της, θα πρέπει να φέρει χειρουργική µάσκα και να 
τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής των χεριών. Η τήρηση των µέτρων αυτών θα 
πρέπει να συνεχιστεί µέχρι να έχει 2 αρνητικά τεστ ή να είναι απύρετη για 
τουλάχιστον 3 µέρες και να έχουν περάσει 7 µέρες από την έναρξη της νόσου.   

Ιβ. Συµπτωµατικά νεογνά  

Τα συµπτωµατικά νεογνά µητέρων µε COVID-19 λοίµωξη πρέπει να νοσηλεύονται 
σε θάλαµο αποµόνωσης αρνητικής πίεσης τριτοβάθµιου κέντρου. Εάν δεν υπάρχει 
µεµονωµένος θάλαµος διαθέσιµος ή εάν το κέντρο πρέπει να νοσηλεύσει 
περισσότερα νεογνά, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 µέτρων µεταξύ των 
νεογνών σε κλειστή θερµοκοιτίδα. Σε περίπτωση που το νεογνό χρειάζεται ανάνηψη 
(χρήση της νεογνικής ambou ανάνηψης κατάλληλα εφοδιασµένης µε ειδικό φίλτρο) ή 
υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας αµέσως µετά τη γέννηση και πριν τη 
λήψη του αποτελέσµατος του τεστ θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να 
µη γίνει διασπορά των αναπνευστικών εκκρίσεων στο περιβάλλον.  

Σε όλα τα νεογνά επιτόκων µε επιβεβαιωµένη COVID-19: 
Έλεγχος ρινικού επιχρίσµατος για COVID-19 θα διενεργείται κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας και συγκεκριµένα RT-PCR επανάληψη κάθε 48 έως 72 ώρες µέχρι να 
υπάρξουν δύο διαδοχικά αρνητικά δείγµατα. Κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΝΝ 
τα νεογνά παραµένουν σε κλειστή θερµοκοιτίδα ενώ οι νοσηλευτές που τα 
φροντίζουν φέρουν ΜΑΠ (Πίνακας). 

Αν και δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι ο ιός µεταδίδεται µέσω µητρικού γάλακτος, 
αντενδείκνυται ο απευθείας θηλασµός λόγω έκθεσης του νεογνού στις αναπνευστικές 
εκκρίσεις της µητέρας. Η ΕΝΛ µπορεί κατά περίπτωση να εξετάσει τη χορήγηση του 
µητρικού γάλακτος από νοσηλεύτρια-φροντιστή εφόσον είναι εφικτή η αποστείρωση 
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του δοχείου µεταφοράς του µητρικού γάλακτος. Τονίζεται ότι δεν συστήνεται η 
παστερίωση του µητρικού γάλακτος. Εάν η µητέρα αντλεί το γάλα της µε χειροκίνητη 
ή ηλεκτρική αντλία επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιµο των χεριών και σχολαστικός 
καθαρισµός της αντλίας πριν και µετά τη χρήση, καθώς και καθαρισµός των δοχείων 
αποθήκευσης του γάλακτος σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποστειρωµένα δοχεία 
µιας χρήσης. Η µητέρα πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί τις προφυλάξεις έως ότου 
θεωρηθεί ότι έχει αναρρώσει και δεν µεταδίδει τον ιό δηλαδή έως ότου: 

α) είτε είναι απύρετη για 72 ώρες χωρίς χρήση αντιπυρετικών και  
β) έχουν περάσει τουλάχιστον επτά ηµέρες από τότε που τα πρώτα συµπτώµατα 
εµφανίστηκαν ή έχει δύο συνεχή δείγµατα ανίχνευσης του SARS-CoV- 2 αρνητικά µε 
τουλάχιστον 24ωρο µεσοδιάστηµα.  

Στη περίπτωση που η µητέρα επιθυµεί να θηλάσει προτείνουµε την έναρξη του 
θηλασµού µόλις βεβαιωθούµε ότι η µητέρα είναι PCR (-) (2 δείγµατα) και εφόσον 
έχει διακοπεί ή ολοκληρωθεί η θεραπεία της µητέρας.  O συνδυασµός lopinavir-
ritonavir δεν αποτελεί αντένδειξη για το θηλασµό, ενώ η χορήγηση µητρικού 
γάλακτος πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση χορήγησης χλωροκίνης στη µητέρα 
µέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσµα G6PD στο νεογνό.  

II. Νεογνά µε έκθεση στον SARS-CoV-2 µετά την έξοδο από το µαιευτήριο  

ΙΙα. Ασυµπτωµατικά νεογνά µε ύποπτη COVID-19 εξετάζονται και αν η κλινική 
εξέταση είναι χωρίς ευρήµατα θα πρέπει να λαµβάνεται δείγµα από το ανώτερο 
αναπνευστικό για ανίχνευση SARS-CoV-2 µε RT-PCR. Αν η συµµόρφωση των 
γονέων το επιτρέπει το παιδί θα παραµείνει στο σπίτι εν αναµονή των 
αποτελεσµάτων. 
Αν επιβεβαιωθεί η λοίµωξη, το νεογνό θα πρέπει να τεθεί υπό στενή ιατρική 
παρακολούθηση ανάλογα µε τις συνθήκες (Παραµονή στο σπίτι και 
συχνή/καθηµερινή επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλε- ιατρική 
παρακολούθηση για 14 ηµέρες.) Αν το νεογνό εµφανίσει οποιοδήποτε σύµπτωµα ή 
κλινικό σηµείο θα πρέπει να εισαχθεί (ιδέ παρακάτω). Εάν το νεογνό θηλάζει η 
συνέχιση του θηλασµού εξαρτάται από την κατάσταση της µητέρας και δεν αποτελεί 
αντένδειξη.  

ΙΙβ. Συµπτωµατικά νεογνά 

Τα νεογνά πρέπει να νοσηλεύονται σε µονό θάλαµο αποµόνωσης τριτοβάθµιου 
κέντρου. Εάν δεν υπάρχει µονός θάλαµος διαθέσιµος ή εάν το κέντρο πρέπει να 
νοσηλεύσει περισσότερα νεογνά, πρέπει να υπάρχει απόσταση ≥2 µέτρων µεταξύ των 
νεογνών σε κλειστή θερµοκοιτίδα. 
Ο γονιός που συνοδεύει το νεογνό κατά τη νοσηλεία του  στο νοσοκοµείο, εφόσον 
επιβεβαιωθεί η λοίµωξη COVID-19 στο νεογνό θα πρέπει κι αυτός να ελεγχθεί για 
COVID-19. Αν είναι αρνητικό, δεν χρειάζεται γενικά να ελεγχθεί ο γονιός. 
Για τη φροντίδα των νεογνών που έχουν ανάγκη µηχανικού αερισµού η χορήγηση 
συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών το προσωπικό θα πρέπει να φέρει ΜΑΠ. 
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Έως τώρα η θεραπευτική στρατηγική αφορά σε υποστηρικτική φροντίδα και 
θεραπεία των επιπλοκών. Η έναρξη της σίτιση εξαρτάται από τα κριτήρια έναρξης 
σίτισης. Συστήνεται  η  χορήγηση µητρικού γάλακτος. 
Εργαστηριακές εξετάσεις 
Γενική αίµατος, CRP, SARS-CoV-2 ανίχνευση µε RT-PCR και ακτινογραφία ή 
υπερηχογράφηµα πνεύµονα.  
Αν κρίνεται απαραίτητο, επιπλέον εξετάσεις ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας και 
καρδιακοί βιοδείκτες και ακτινογραφία κοιλίας. Επίσης ειδικές εξετάσεις προς 
αποκλεισµό άλλων παραγόντων λοίµωξης (ιοί γρίπης, RSV, βακτηριακές λοιµώξεις). 

5. Κριτήρια εξιτηρίου 

Τα νεογνά πρέπει να εξέρχονται όταν συντρέχουν τα κριτήρια εξόδου του τµήµατος 
στο οποίο νοσηλεύονται και εφόσον υπάρχουν  δύο συνεχόµενα αρνητικά  δείγµατα 
ανίχνευσης του SARS-CoV-2 µε µεσοδιάστηµα >24ωρου. Η θερµοκρασία του 
νεογνού να είναι φυσιολογική για περισσότερες από 3 µέρες και να έχουν πλήρως 
υποχωρήσει τα συµπτώµατα. Τέλος, εάν το νεογνό παρουσιάσει εικόνα πνευµονίας 
κατά τη νοσηλεία θα πρέπει να µην έχει σηµεία αναπνευστικής δυσχέρειας ή ανάγκη 
οξυγόνου. Η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος πριν την έξοδο παραµένει στη κρίση 
του θεράποντα. 

6. Διακοµιδή νεογνού 

Η διακοµιδή του νεογνού µε ύποπτη ή επιβεβαιωµένη COVID-19 πρέπει να γίνεται 
µε τον ενδεδειγµένο εξοπλισµό υποστήριξης και διαδικασίες διακοµιδής όπως για 
κάθε νεογνό σε κρίσιµη κατάσταση.  
Α. Ενδείξεις διακοµιδής  

• Νεογνό µε ύποπτο ή/και επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19 πρέπει να 
διακοµισθεί  σε προκαθορισµένο νοσοκοµείο αναφοράς για περαιτέρω 
θεραπεία. 

• Εάν το τεστ νουκλεϊνικού οξέος SARS-CoV-2 της µητέρας είναι θετικό ή το 
νεογνό παρουσιάζει  κλινικές εκδηλώσεις όπως πυρετό ή / και αναπνευστική 
δυσχέρεια, πρέπει να µεταφερθεί σε θάλαµο αποµόνωσης, για περαιτέρω 
αντιµετώπιση και επιβεβαίωση της διάγνωσης ή σε θάλαµο αποµόνωσης 
αρνητικής πίεσης µέχρι να πραγµατοποιηθεί η διακοµιδή. 

• Νεογνά µητέρων ύποπτων µε COVID-19, εάν η γενική κατάσταση τους είναι 
καλή, µπορούν να παραµείνουν για παρακολούθηση  σε νεογνικό θάλαµο 
αποµόνωσης µέχρι να βγεί το αποτέλεσµα. 

Β. Οργάνωση 
Οµάδα  διακοµιδής του νεογνού  αρκετό χρόνο για την προετοιµασία  
του οχήµατος διακοµιδής, του εξοπλισµού διακοµιδής  

Γ. Μέτρα προστασίας 
Για τη διακοµιδή ύποπτων/επιβεβαιωµένων νεογνών COVID-19 θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά προτίµηση ασθενοφόρο αρνητικής πίεσης, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιµο όχηµα τότε κατά τη διακοµιδή, η πόρτα του παραθύρου µεταξύ της καµπίνας 
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οδηγού και της καµπίνας ασθενούς πρέπει να κλείσει πριν το νεογνό εισέλθει στο όχηµα 
και πρέπει να ανοίξει ο εξαερισµός του παραθύρου ή ο εξαερισµός του κλιµατιστικού. 
Η διακοµιδή πρέπει να γίνεται µε ειδική θερµοκοιτίδα διακοµιδής.  
Επί ανάγκης µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής του νεογνού χρήση αναπνευστήρα 
µε εφαρµογή κυκλώµατος αναπνευστήρα µίας χρήσης για τον αναπνευστήρα µεταφοράς 
και επιπλέον το άκρο εκπνοής του αναπνευστήρα καθώς και της νεογνικής ambou 
ανάνηψης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ειδικά φίλτρα και επίσης χρήση κλειστού 
κυκλώµατος αναρρόφησης και δοχείου συλλογής των  εκκρίσεων αναρρόφησης του  
αεραγωγού.  
Εξοπλισµός προσωπικού: η οµάδα διακοµιδής φοράει τον ειδικό εξοπλισµό ατοµικής 
προστασίας έναντι του  SARS-CoV-2. 
Για λόγους ασφαλείας του προσωπικού τα µέλη της οικογένειας δεν µπορούν να 
ταξιδέψουν µε το όχηµα 
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