
 אנמיה בהריון נושא:

 

ג'/דל' בטרימסטר ראשון  11 -כרמת המוגלובין של פחות מ CDC -ע"י ה אנמיה בהריון מוגדרת  רקע:

 11 -כרמת המוגלובין של פחות מ  WHO -או ע"פ ה ג'/דל' בטרימסטר שני  10.5 -ושלישי או פחות מ

 7 -כרמת המוגלובין פחות מ WHO -[. אנמיה חמורה מוגדרת ע"פ ה1ג'/דל' ללא איזכור לטרימסטר ]

ג'/דל'. אנמיה בהריון הינו מצב שכיח מאד גם ללא סיבות קליניות אלא עקב השינויים הפיזיולוגיים 

אשר מתרחשים בהריון. הטיפול הוא בעיקר מניעתי וכולל מתן תכשירי ברזל באופן פומי. רק במקרים 

כים טיפול בערויי ברזל תוך ורידיין או אף מצרינדירים יותר קיימות מחלות אמהיות או מצבים אשר 

 מתן דם.

כאמור, אנמיה בהריון הינה תופעה שכיחה מאד ולרוב איננה דורשת התערבות מיוחדת  ספרות:

כאשר האנמיה הופכת למשמעותית יותר, היולדת עשויה להיות  [.1-2למעט מתן תכשירי ברזל ]

ת  ממנו היולדת הופכת להיות סימפטומטית סימפטומטית. יש לציין כי לא קיים סף מוגדר בספרו

וקיימת תלות בין קצב התפתחות האנמיה, האם מדובר באנמיה כרונית לפני ההריון אשר מוחמרת 

[. הסימפטומים 2ועוד ] מחסני הברזל של היולדת, בהריון, מצבה הגופני של היולדת לפני ההריון,

 עילפון , דופק מואץ גם במנוחה, קוצר נשימה,עייפות קיצונית, סחרחורות –יכולים לכלול בין היתר 

 ועוד.

פעילות בעולם, הרי ש המקצועייםוהאיגודים הגורמים  רובבעוד שפעילות גופנית בהריון מומלצת ע"פ 

גופנית מוגברת במצב של אנמיה בהריון )התעמלות או עבודה קשה( יכולה להחמיר את מצב היולדת 

 [.3-5] מפטומטית עוד לפני הפעילותובמיוחד אם היולדת סי ואיננה מומלצת

 המלצות:

 ערכי הסף לאנמיה בהריון הינם כפי שנקבעו ע"י הגורמים המקצועיים. •

יש לאפשר שמירת הריון כל  –אנמיה מחוסר ברזל אשר מלווה בסימפטומים משמעותיים  •

 או הקלת הסימפטומים.ו/ועד לתיקון האנמיה  שאיננו פומיעוד היולדת בטיפול 

ביולדת עם אנמיה בהריון אשר עובדת בעבודה קשה, הרמת משאות, התכופפות חוזרת,  •

יש לאפשר ואשר מטופלת בטיפול שאיננו פומי, ובסביבת עבודה חמה ובלתי ממוזגת , 

 שמירת הריון עד לתיקון האנמיה.

ביולדת עם תלסמיה בהריון אשר מטופלת בערויי דם ו/או אשר סובלת מתסמינים  •

 יש לאפשר שמירת הריון משמעותיים,

  

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

- + ++ 

 

 טרימסטר: 



 שלישי שני ראשון

- + + 

 

 כן /לא האם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 / כן לאהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  
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