
 

 

 

 21נייר עמדה מספר 

 

 ייעוץ טרום הריוני

  10/5/17אושר ע"י המועצה ב עדכון 

 

 דברי הסבר

 

 ןההיריוהפחתה של מומים מולדים ולשיפור תוצאות ו הייעוץ הטרום הריוני חשוב לצורך מניעה 

  (1-3 .) 

ייעוץ טרום הריוני מבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים: הערכת גורמי סיכון, קידום בריאות 

, בדיקה גופנית ומילדותיתהיסטוריה רפואית  :יכולה לכלולוהתערבות. הערכת גורמי הסיכון 

 בהתאם לצורך הקליני.נקולוגית ובדיקות מעבדהיוג

יוני מתוכנן או לנשים בגיל הפוריות הפונות לברור נתן בעת ביקור טרום הרייכול להייעוץ טרום הריוני 

 לאחר הפלה. או בקורת  הוצאת התקן תוך רחמיובנסיבות נוספות כגון אי פוריות, 

הרגלים  ,רקע גנטי, מילדותית, משפחתית ,היסטוריה רפואית כוללתה כולל נטילת אנמנזה עוץיהי

 ותהפנ, ולנטילת חומצה פוליתיץ על המלל, תבוצע על פי שיקול קליני. יש גופניתהבדיקה . הוחיסונים

 המלצות נוספות לפי הצורך.לתת ו,לסכמן לבדיקות עזר

 

 ועל כן עמדת האיגוד הינה:

Iבדיקות עזר ביעוץ טרום הריוני . 

 ניתן לשקול ביצוע מקדים מתוך רשימת הבדיקות המומלצות בהריון על ידי משרד הבריאות: 



לשלילת  MCH  <27או  MCV<78לבצע המוגלובין אלקטרופוריזה בנשים עם  יש, ספירת דםא. 

 .תלסמיה

 ב. סוכר בצום. 

 סרולוגיה לעגבת.ג. 

 .חיוביIndirect Coomb's בעקבות תבחין וסקר נוגדנים  Rhד. סוג דם,

 .ה. שתן כללית

 .דבקהלה בסיכוןנשים נה לתבוצעHIVו  C-ו Bהפטיטיסל סרולוגיה . בדיקותו

 

 .תלות במוצאכלבדיקות הסקר למחלות גנטיות, להפנות יש  – בדיקות סקר גנטיות  - 

 

 עפ"י שיקול קליני אינדיבידואלי ות אפשריות נוספבדיקות 

 בהתאם להנחיות האיגוד בנייר העמדה הרלוונטי. PAP -אר הרחםו. משטח צוא

 . תפקודי בלוטת התריס .ב

 עם סטאטוס חיסוני לא ברור )מחלה קלינית או קבלת חיסון(.בנשים  -.נוגדני אבעבועות רוחד

 וטוקסופלזמוזיס. CMV. סקר נוגדנים למחלות מדבקות:ה

 .ו. נוגדני אדמת

 

II .:המלצות והדרכה 

 חודשים לפני ההריון 3-החל ממ"ג ביום  0.4 לפחותלכל הנשים  צתמומל חומצה פולית. נטילת 1

נטילת חומצה פולית במינון  צת(.  לנשים בסיכון גבוה למומים במערכת העצבים המרכזית, מומל4)

 מ"ג ביום.  5 של 

 

: הבאות הסיכון מקבוצות לנשים יוםב ג"מ 4-5 של במינון פולית חומצה של נטילה על להמליץ יש

Level II]] 



 העצבית בתעלה פתוח מום עם יילוד או עובר בעבר להן שהיה נשים - Neural 

tube defect 

 העצבית בתעלה פתוח מום זוגן לבני להןאו שיש נשים 

 בתעלה מולד מום עם אחיינית או אחיין ,אחות ,אח משפחה קרוב להם אשר זוגות 

 העצבית

 אפילפטיות אנטי בתרופות המטופלות נשים 

 ב המטופלות שיםנ – methotrexate בליתיום או 

 הריונית טרום סוכרת עם נשים 

 נשיםעם BMI 30 מעל  

 בהריון אלכוהול שותות אשר נשים 

 לדוגמא במעי בספיגה הפוגעת מחלה עם נשיםcrohn's disease, celiac : 

 של מוטציות עם שיםנ MTHFR גבוהות הומוציסטאין רמות עם או 

 

בשיתוף  להעריך את חומרת המחלה והשפעתה על ההריוןמומלץ  –. בנשים עם מחלות כרוניות 2

מרפאת הריון בסיכון גבוה. מומלץ להרות רק במידת הצורך ו מטפל באופן קבוע במחלה הרופא ה

 בנשים המקבלות לאחר איזון אופטימלי של המחלה, ובינתיים להמליץ על אמצעי מניעה מתאים. 

 .(5)והתאמתו להריוןטיפול תרופתי קבוע יש להעריך את הצורך בטיפול 

 מעישון, שתית אלכוהול או שימוש בסמים.  שים להימנעיש להדריך את הנ . 3

 דהירילדיאטה מומלץ להפנות להתאמת . עודף משקל טומן בחובו סיכון מוגבר לסיבוכי הריון. 4

 (. 6,7במשקל לפני ההריון )

שיתוף רופא ובמידת הצורך ב. רצוי להתייחס לסביבת העבודה והסיכונים האפשריים להריון 5

 תי.סוקתע

 ברור.  או סיבוכי הריון קודמים, מומלץ לבצעעם עבר מילדותי כושל  נשיםב.6

זוגות עם סיפור משפחתי של מומים מולדים, פיגור שכלי, מחלות  לייעוץ גנטי. מומלץ להפנות 7

 .מדרגה ראשונה תורשתיות או נשואי קרובים



 חים בין הריונות, בעיקר בנשים לאחר ניתוח קיסרי.ומרוייעץ לגבי . יש ל8
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