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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Δράςεισ τησ ΕΕΜΓΕ για τον κορωνοϊό (νόςοσ COVID-19) 
 
6 Απριλίου 2020 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικοφ και Γυναικολογικοφ Επείγοντοσ 
ςτζκεται δίπλα ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ, τισ ζγκυεσ και τισ 
οικογζνειζσ τουσ ςτη μάχη με τον νζο Κορωνοϊό(νόςοσ COVID-19) 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικοφ και Γυναικολογικοφ Επείγοντοσ (ΕΕΜΓΕ) 

προχώρηςε ςε μια ςειρά πρωτοβουλιών με ςκοπό την ενημζρωςη των 

επαγγελματιών υγείασ που ζρχονται καθημερινά αντιμζτωποι με 

ερωτήματα και διλήμματα για μαιευτικά και γυναικολογικά περιςτατικά 

που προκαλεί η πανδημία από το νζο κορωνοϊό, καθώσ και την ενημζρωςη 

των εγκφων γυναικών και των οικογενειών τουσ. 

 

Για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ  

 
H ΕΕΜΓΕ προχώρηςε α) ςτην ανάρτηςη Οδηγίασ με θζμα «Λοίμωξη από 

Κορωνοϊό (COVID-19) ςτην Κφηςη»  για τη διαχείριςη με αςφάλεια και 

αποτελεςματικότητα των μαιευτικών περιςτατικών που αποτελοφν 

φποπτα ή επιβεβαιωμζνα κροφςματα (ςφνδεςμοσ για να διαβάςετε την 

Οδηγία: https://bit.ly/2XcK2ba ) β) ξεκίνηςε μια ςειρά Διαδικτυακών 

Σεμιναρίων (Webinars) με θζμα «Εγκυμοςφνη και Κορωνοϊόσ(νόςοσ 

COVID-19)» που ςτοχεφουν ςτην ζγκυρη και ζγκαιρη ενημζρωςη των 

επαγγελματιών υγείασ (ςφνδεςμοσ για το πρώτο Webinar: 

https://bit.ly/2V0aKB2 ςφνδεςμοσ για το δεφτερο Webinar 

https://bit.ly/2xPKUYw και ςφνδεςμοσ για το τρίτο Webinar: 

https://bit.ly/2JFbPJe ) και γ) ανάρτηςε δφο βίντεο ςχετικά με την χρήςη 

του ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ με θζμα «Σωςτή Εφαρμογή του 

Προςτατευτικοφ Προςωπικοφ Εξοπλιςμοφ(ΠΠΕ) ςε περιςτατικά με νόςο 

COVID-19» (ςφνδεςμοσ για τον ςωςτό τρόπο εφαρμογήσ: 

https://bit.ly/39PF4Ui και ςφνδεςμοσ για τον ςωςτό τρόπο αφαίρεςησ: 

https://bit.ly/3bVy1uJ ). 
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Για τισ ζγκυεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ  

Η ΕΕΜΓΕ ζχει α) προχωριςει ςτθν ζκδοςθ Ενθμερωτικοφ Φυλλαδίου με κζμα 

«Εγκυμοςφνη και Κορωνοϊόσ (COVID-19)» με πλθροφορίεσ για τθν επίπτωςθ του 

νζου κορωνοϊοφ ςτθν ζγκυο και το ζμβρυο κακϊσ και πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τουσ 

τρόπουσ προφφλαξθσ και ενεργειϊν ςε περίπτωςθ υποψίασ τθσ νόςου (ςφνδεςμοσ 

για να διαβάςετε το ενθμερωτικό φυλλάδιο για ζγκυεσ: https://bit.ly/3bVyyNf ) και 

β) δθμιουργιςει ειδικι ενθμερωτικι ςελίδα ςε μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ( 

Facebook).  

Ο Πρόεδροσ τησ ΕΕΜΓΕ, Αν. Καθηγητήσ Μαιευτικήσ Γυναικολογίασ Πανεπιςτημίου 
Αθηνών, Νικόλαοσ Βραχνήσ, δήλωςε για τισ παραπάνω δράςεισ ότι «τα μζλθ τθσ 
ΕΕΜΓΕ γνωρίηουν τθν κακθμερινότθτα τόςο των Μαιευτθρίων μασ όςο και των 
Γυναικολογικών Κλινικών και θ ΕΕΜΓΕ εναρμονίηεται πλιρωσ με τισ τρζχουςεσ 
οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ και των μεγάλων Επιςτθμονικών 
Εταιρειών, παρακολουκεί τισ επιςτθμονικζσ και ερευνθτικζσ εξελίξεισ, 
ςυμβουλεφει και ενθμερώνει τουσ επαγγελματίεσ υγείασ και το ευρφ κοινό για 
κάκε ςθμαντικι νζα πλθροφορία ςτθ μαιευτικι και γυναικολογία, με γνώμονα 
τθν ορκότερθ και αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ ςοβαρισ αυτισ 
πανδθμίασ». 

Τζλοσ, θ ΕΕΜΓΕ υπενκυμίηει να ακολουκείτε πιςτά τισ οδθγίεσ του Υπουργείου 
Υγείασ και του ΕΟΔΥ για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ.  
Για οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία μπορείτε να επικοινωνιςτε ςτο 
email: info@hsoge.gr ι ςτο τθλ. 2107789211.  
 
Η διαχείριςη τησ πανδημίασ είναι ευθφνη όλων μασ. 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΕΜΓΕ 
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