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. בשנים האחרונות לידותאחוז מכלל ה 4-7-שכיחות השימוש ביילוד לידני מכשירני הוא כ
ישנה עליה במודעות לגבי התחלואה העוברית והאימהית הקשורה ליילוד מכשירני. אולם יש 

בשלב השני של הלידה כרוך בתחלואה משמעותית לאם ולילוד  ניתוח קיסרילזכור שגם 
והלידות הבאים. לכן יש צורך לשמר את האפשרות  הריונותוהשלכות משמעותיות לגבי ה

לבצע יילוד מכשירני, כאשר שמירה על כללי הבטיחות וקיום תנאים מתאימים יאפשרו לידה 
 מכשירנית בטוחה לאם ולילוד. 

ן תמ ,רונות וחסרונות של הפעולהההחלטה לבצע לידה מכשירנית מחייבת הערכה של ית
 .וקבלת הסכמתה הסבר ליולדת

אין מניעה מלידה נרתיקית ויש יתרון בלידה הרופא לידה מכשירנית תתבצע כאשר להערכת 
 מכשירנית על פני ניתוח קיסרי או המשך הלידה.

( Vacuum-assisted vaginal delivery) שולפן ריקביילוד מכשירני מתייחס ליילוד על ידי 
. הבחירה של המכשיר )שולפן ריק/מלקחיים( תעשה בהתאם לניסיונו של םמלקחייו/או 

המבצע והנסיבות הרפואיות. יש לזכור שלכל אחד מהמכשירים ישנם יתרונות, חסרונות 
 וסכנות שאותם יש לקחת בחשבון בעת בחירת המכשיר המתאים. 

לידה ושלב שני מאורך, יש לשקול את היתרונות והחסרונות של ביצוע  בנוכחות מאקרוזומיה
 אל מול ניתוח קיסרי לאור הסיכון המוגבר לכליאת כתפיים. מכשירנית

 

 

 (IIb)רמת הוכחה ?מי רשאי לבצע ו/או להשגיח על ביצוע ילוד מכשירני

מומחה או שאינו מומחה, שהוסמך רופא יילוד לידני בעזרת מכשירים יכול להתבצע על ידי 
 על ידי מנהל חדר לידה או מנהל המחלקה או בהשגחתו של אותו רופא. 
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 הרופא המנוסה ביותר באותו מעמדבמקרה חירום, שבו חיי העובר או היולדת בסכנה, רשאי 
 לבצע כל פעולה מן המתוארות למעלה. 

 התוויות ללידה מכשירנית

 :אימהיות

  לציין כי כאשר השלב השני מאורך בנוכחות ניטור עוברי  חשוב -שלב שני מאורך
תקין, הערכה קלינית שהאישה עשויה ללדת בלידה נרתיקית ובהעדר התוויית נגד 

 .התאם לשיקול הרופאבניתן להאריך את משך השלב השני  –אחרת להמשך הלידה 
 מצב אימהי המחייב סיום הלידה בהקדם. 
  מצבים נוירולוגיים או מחלות שריר שונות( ללחוץסיבה רפואית המונעת מן היולדת(. 
  שאינן מקדמות את הלידה אימהיותלחיצות תשישות או . 

 :עובריות

 ניטורשינויים ב ( המחשידים לקיפוח עובריFetal compromise) המצדיק קיצור של
 . משך השלב השני של הלידה על ידי לידה מכשירנית

 (IIוכחה )רמת הנגד התוויות 

  שימוש בוואקום במצג פנים 
 ידועות לעובר  הפרעות קרישה 
 כגון:  שבריםנטייה ל( בעוברOsteogenesis imperfecta ) 
  34שימוש בוואקום לפני שבוע התוויית נגד יחסית הינה  

 הגדרות באשר למיקום גובה ראש העובר באגן

 +( מעל או מתחת למישור הספינות5עד  -5גובה החלק המקדים יימדד בסנטימטרים )ס"מ( )
(Ischialspines) (, החלק המקדים הוא חלקו הגרמי של הראש. 0, )גובה 

 הגדרת מישורי האגן בהקשר ללידות מכשירניות: 

 ( "מוצא האגן"Outlet )-  ,הקרקפת נראית בפתח הנרתיק בלי פישוק השפתיים
 כאשר חלקו הגרמי של הראש הגיע למוצא האגן והוא לחוץ על החיץ. 

 ( נמוך באגןLow )-  ס"מ או נמוך 2הגרמי המקדים של הראש מצוי בגובה חלקו +
 יותר, אך לא על מוצא האגן. 

 ( "אמצע האגן"Mid )-  לא  2+עד  0חלקו הגרמי המקדים של הראש מצוי בגובה(
 ס"מ.  (2כולל +

 ( "גבוה באגן"High )-  .חלקו הגרמי המקדים של הראש מצוי מעל הספינות 

 

 

 תנאים להתערבות

 עובר במצג ראש 
  של צוואר הרחםמלאה פתיחה 
  אגן שבהערכה קלינית מתאים ללידה לידנית 
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  עבר את הספינות העובר ראש-( חלקו הגרמי המקדים של הראש בגובה נמוךLow ,)
 (Outletאו ביציאה )

 ( בתחנת אמצע האגןMidpelvisדרוש )שיקול דעת ומיומנות מיוחדת בשל שיעור  ים
)מומחה או יוכל רופא ( IUFDתאום שני, )במצבים מיוחדים .גבוה יותר של סיבוכים

לשקול ולבצע  שאינו מומחה, שהוסמך על ידי מנהל חדר לידה או מנהל המחלקה(
גבוה מעל העובר נמצא לידת שולפן ריק, כאשר הפתיחה עדיין לא מלאה או ראש 

 . (III)רמת הוכחה ה"ספינות" 

 וביצוע הפעולה הכנת היולדת

  .יש להסביר לאישה על ההתוויה ועל הפעולה 
 יש לרוקן שלפוחית שתן 
 להשכיב את האישה בתנוחת ליטוטומי 
  מספקאלחושלרצוי לדאוג 
  יש לקרוא לרופא ילדים 
  מומלץ להפסיק את לידת שולפן הריק במידה והגביע נשמט שלוש פעמים. במקרה

שהוסמך על ידי מנהל חדר )מומחה או שאינו מומחה, הרופא ני רשאי של כשל טכ
 לבצע ניסיון נוסףלידה או מנהל המחלקה(

  מספר המשיכות ומשך הזמן המותר לביצוע הפעולה המכשירנית מותנה בהתקדמות
 דקות 30על תמשך מלא . מומלץ שהלידה המכשירנית בירידת הראש

יש לקחת בחשבון את הסכנות האימהיות של ניתוח קיסרי כאשר הראש נמוך, 
טראומה עוברית, והערכה לגבי סיכויי ההצלחה של הפעולה המכשירנית הסכנה ל
 .הערכה ובחירה זהירה של המקרים יש לבצע . (IIa)רמת הוכחה הנוספת 

  אפיזיוטומיה תתבצע רק במידת הצורך 
 

יש יתרונות  ,לכל אחד מסוגי המלקחיים ומכשירי הואקום המקובלים ללידה מכשירנית
 .השיטה והמכשור ליילוד, בהתאם לשיקולו ולמיומנותו של המבצע וחסרונות. בחירת

 .(Ia)רמת הוכחה  סיבוכים:

 יילוד:

 ( שטף דם של הקרקפתCephalhematoma) 
 דימום סוב גליאלי (Subgaleal hematoma) 
  ( דימום תוך מוחיintracranial hemorrhage) 
 שבר בגולגולת 
  המגע של המלקחיים עם ראש היילודלצרציות בקרקפת או באזור 
 שתיתדימומים בר 
 כליאת כתפיים נפוצה יותר בלידות מכשירניות. 

 אם: )כל הסיבוכים קורים גם בלידה נרתיקית ספונטאנית אבל בשכיחות נמוכה יותר(

 קרעים בתעלת הלידה 
 פגיעה בשופכה 
 זיהום מקומי בתעלת הלידה 
 כאבים 
  דהקרעים בתעלת הלילידת מלקחיים קשורה בשכיחות גבוהה יותר של 
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 רשימת הנושאים שיש לתעד תיעוד:

 הסיבה לביצוע הלידה המכשירנית 
 מתן הסבר וקבלת הסכמה של היולדת לפעולה 
 התוויות מתאימות והיעדר התוויות נגד 
 מיקום ראש העובר וכיוונו 
 אור הניטור העובריית 
 הערכת משקל 
 המכשיר, מספר המשיכות, משך הזמן, התנתקות אם  –אור מפורט של התהליך ית

 היתה, אפיזיוטומיה אם בוצעה ותאור קרעים נרתיקיים אם היו
 נוכחות צוות כולל צוות יילודים 
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