
 
 
 

                                                        

 
  3נייר עמדה מספר 

 המועד שלאחר הריון יהולנ

  10/5/17 –אושר ע"י המועצה ב עדכון 

 
 ירוק בצבע יופיע EBM - ה דירוג ,אקיים שהו במקום

 

 
 הסבר דברי

 
 ,שבועות 42 - םיו 294 ל מעבר הנמשך כהריון מוגדר (post-term pregnancy) דהמוע שלאחר הריון

 Level III[.1,2] מהיום הראשון של הוסת האחרונה
 מושפעתהיא ו 3-12%  השכיחות. ולניהול תקין של הריון לאבחנה חיונית ההריון גיל של מדויקת קביעה

 Level II-3[. 3יון ]ההר גיל קביעה שלב מהדיוק ובעיקר גורמים ממספר
 קודם הריוןה,מבכיר : היות היולדתסיכון גורמיאינה ידועה.עודף במרבית המקרים הסיבה להריון 

 מנתוהש זכר ממין עוברם, אימהיי גנטיים גורמים(, 2-3 פי סיכוןעליה ב (המועד לאחר בלידה סתייםהש
 [.1]כגורמי סיכון להריון עודף אף הם ל סולפטאז תוארו ר עוברי ש. אנאצפליה וחסרית
 

 Level IIIלעובר סיכונים
 

 מהמועד החל המתרחשיםם, הדרגתיי תהליכים הינם המועד שלאחר בהריון והסיבוכים הסיכונים
 בשיעור עלייה כוללים עודף הריון סיבוכי. ההריון עם המשך ועולה הולך ושיעורם ללידה המשוער
 2פי  של עלי נצפתה 42 בשבוע כאשר 40 משבוע החל מתוארת חדה עליה .הפרינטלית התמותה

 תוך וזיהומים מקוניום שאיפת, אספיקסיה–תשניק הינם לכך העיקריים הגורמים. 40לעומת שבוע 
הנלווים לעליה  אורטופדיים ונוירולוגייםעם סיבוכים  קרוזומיהאהמ בשיעור עליה קיימת בנוסף. רחמיים

 . [4-5 ,1]בסיכון לכליאת כתפיים
 תת מאפייני מתארת העודפים מההריונות 20% -בכ המופיעה(post-maturity)יתר בשלות תסמונת

 מי למיעוט מוגבר סיכון גם נמצא. עור וקילוף דהידרציה ר,שרי מסת עוריו-תת שומן איבודם,כרוניי תזונה
 .תקין לא בניטור היתר בין שמתבטא שפיר

, פרכוסים נשימתית ספיקה אילאחר הלידה,  היפוגליקמיה, מקוניום שאיפתסיבוכים נוספים כוללים 
 כגורם תואר המועד שלאחר הריון. המיוחסים בעיקר לעליה בסיכון לתשניק מאוחרים נוירולוגיים סיבוכיםו

 .[4-5 ,1]היילוד לחיי הראשונה בשנה ולמוות הלידה שלאחר לאנצפלופתיה תלוי בלתי סיכון
 

 Level IIלאם סיכונים



 
 עליה, כוריואמניוניטיסעליה בשיעורי  וכוללים ואילך 39 משבוע בהדרגה הם גם עולים לאם הסיבוכים
 קיסריים ניתוחיםבו מכשירנית לידה בשיעור עלייה, קרוזומיהאלמ הקשורה 3-4 בדרגה קרעים בשכיחות

 .[1,6] םיטרומבואמבולי ואירועים דימום,רחמיים זיהומים: כגוןנלווים  לסיבוכים יתר סיכון עם יחד
 תהליכי שבהם הריונות לאתר במטרה, המשוער הלידה מועד לאחר לידתי טרום ניטור לבצע מקובל
 . סיבוכים שתמנע אפשר לידה השראת בהם ואשר, מואץ בקצב מתרחשים היתר בשלות

 
 :היא האיגוד עמדת כן על אשר

 
 המדויק היריון גילה קביעת .א

 אם הביוץ מועד,וספונטני סדיר מחזור עם בנשים האחרון הווסת תאריך: נתונים מספר בעזרת לבצע ניתן
 בבדיקת להשתמש מומלץ. החסר הווסת ממועד שבוע עד בוצעה אם (BHCG) הריון בדיקת, ידוע

 . Level A[ 1בשליש הראשון להריון ] CRLעם עדיפות למדידה של  סאונדהאולטר
 והגודל אחרון וסת לפי הקליני ההריון גיל בין ההפרש כאשר ייעשה המשוער הלידה תאריךתיקון 

 [2013]חוזר מנכ"ל :סוניה האולטר

  6-10ימים בשבועות  4עולה על 

  11-13ימים בשבועות  6עולה על 

  14-20ימים בשבועות  9עולה על 
 
 :הבאים לקריטריונים בהתאם הלידה השראת או הניטור לקבוצת היולדות סיווג .ב
 

 Level Bניטור:
 

 .האישה תעקוב אחר תנועות העובר 

 מומלץ להעריך את מצב העובר על  ,41מעבר לשבוע  –ימים  287 -כאשר ההריון נמשך מעבר ל
. בשבוע פעמיים של בתדירות כמות מי השפירבדיקת סונאר לידי ניטור דופק העובר וביצוע 

 .[1,7]פרינטליים תחלואהלו לתמותה הסיכונים את מקטינה כזו הערכה
 

 :השראת לידה
 

 [ 1,2] לילד יש העובר או האם של התקין למצבם ספציפי סיכון וקיים   במידהLevel B. 

 צוואריים תנאים קיימים אם לידה להשרות ניתןשבועות,  40ם, יו 280 -ל מעבר בהריון 
 .המתאימיםלכך

 כאשר יש, שבועות 41 סיוםמ החל לידה בהשראת יתרון על מצביעים העכשוויים הנתונים 
חיתה פ. השראת לידה במקרים אלו מהצוואריים לתנאים קשר ללאשל ההריון ו מדויק תיארוך

 הניתוחים בשיעור עליהמבלי לגרום ל תמותה הכוללים פרינטליים סיבוכים של היחסי שיעוראת ה
 .Level A. [8-11 ,1]הקיסריים

 לסיבוכים אבסולוטיה בסיכון שהעלייה כיוון 42 שבועסיום  עד ספונטנית ללידה להמתין ניתן 
 . [1,6,8]רביות נמוכה השונים

 [.1-11, מומלץ להשרות לידה ]מלאים שבועות 42, יום 294 -ל מעבר עודף בהריון 
 

 .[1,12]ניתן להפחית את הסיכון להריון עודף על ידי סטריפינג של הממברנות
 סטריפינג עלול לגרום לדימום נרתיקי וגורם לאי נוחות עד כאב רגעי בעת ביצוע הפעולה.
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