
 לידות מוקדמות בעבר כהתוויה לשמירת הריון נושא:

 

[. יש לקחת 1שבועות מלאים להריון ] 37לידה מוקדמת מוגדרת כלידה אשר התרחשה לפני  :רקע

ומשיקולים מיילדותיים הנוגעים  מכלל הלידות המוקדמות הינן יאטרוגניות 25% -בחשבון שכ

 90% -מהריונות תאומים וכ 50% -[. כמו כן יש לזכור כי כ2לבריאותם של היולדת והעובר)ים( ]

 מהריונות שלישיה מסתיימות כמה שמוגדר לידה מוקדמת.

קיימת ספרות ענפה על גורמי סיכון ידועים ללידה מוקדמת. בין הגורמים היותר שכיחים  :ספרות

גזע היולדת )שחורות(, מצב סוציו אקונומי נמוך, לידות מוקדמות בעבר, עישון, זיהומים בדרכי נכללים 

בהריון   ללידה מוקדמת הגורמים הפרוגנוסטיים החשובים ביותר [.2-3השתן, זיהומי חניכיים ועוד ]

[. 2,4,5]מ"מ  20 -כוללים היסטוריה של לידה )או לידות( מוקדמות וקיצור צואר הרחם מתחת ל

לא מצאו שמנוחה במיטה או הגבלה בפעילות גופנית  Cochrane -עבודות רבות כולל סיכום של ה

יתר על כן עבודות  [.6משנות את התוצאות ואולי אף ההפך מכך. סיכום עבודות אלה דווח לא מזמן ]

אנליזות אשר בחנו את ההשפעה של עבודה קשה, הרמת משאות כבדים, עמידה -רבות כולל מטה

וכד', מצאו רק אפקט שולי אם בכלל על הסיכון  , שעות עבודה ממושכותשכת, עבודה במשמרותממו

עם זאת, מאחר ובכ"ז יתכן אפקט קטן על הסיכון ללידה   [.6-7שבלידה מוקדמת לאותן נשים ]

 .בשבוע( 40שעות(, שעות עבודה ממושכות )<  4מוקדמת, הומלץ להמנע מעמידה ממושכת )< 

 

 :המלצות

מלצה לשמירת הריון כאשר היתה לידה מוקדמת בעבר מסיבה יאטרוגנית )באינדיקציה אין ה •

 רפואית(.

אין המלצה לשמירת הריון בנשים עם גורמי סיכון ללידה מוקדמת אשר לא היתה להן לידה  •

הרחם,  מוקדמת בעבר, או בהריון נוכחי ללא סימנים ללידה מוקדמת מאיימת )קיצור צואר

 ראה התוויות בפרקים המתאימים(. –צירים מוקדמים וכד' 

עם או ללא גורמי סיכון ללידה  שלישי בנשים הרותשני/ניתן לאפשר שמירת הריון בטרימסטר  •

  –אשר סוג עבודתן כולל  מוקדמת

o שעות 3 -עמידה רציפה של יותר מ 

o  שעות עבודה בשבוע 35מעל 

o  >( באופן 10הרמת משאות כבדים )חוזר במהלך העבודה ק"ג 

 

 

 

 



 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

- -/+ + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- + ++ 

 

 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 / כן לאהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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