
 דימומים בהריון נושא:

 

  רקע:

אך אין הוריה  בטרימסטר ראשון יש לאפשר חופשת מחלה מיםדימוב– דימום בטרימסטר ראשון

לשמירת הריון שהיא למשך זמן ארוך יחסית. גם כאשר הדימומים חוזרים על עצמם, ההנחיה היא 

אין הוכחות שמנוחה מכל סוג שהוא יכולה למנוע הפלות  [.1לחופשת מחלה במהלך הדימום ]

[, אך ניתן כאמור להמליץ על מנוחה למספר ימים עד שהדימום נחלש או 2-3בטרימסטר הראשון ]

 פוסק.

  – דימום בטרימסטר שני/שלישי

אפשר שמירת הריון עד תום ההריון או עד באבחנה של שליית פתח/מרגינלית ובנוכחות דימום יש ל

ם שינוי במיקום השליה ) חלק גדול מהשליות המרגינליות או הנמוכות בטרימסטר ראשון/שני, שקיי

 יהפכו לנמוכות או אף במיקום שאיננו מסכן את ההרין בהמשך(. 

 באבחנה של שליית פתח ללא דימום ניתן לאפשר שמירת הריון אם העבודה מוגדרת כבינונית/קשה.

 יש לתת חופשת מחלה.  –ורע של דימום חד פעמי באבחנה של הפרדות שליה ובנוכחות מא

לתקופה מוגבלת , ניתן לאפשר שמירת הריון בנוכחות הפרדות שליה כרונית )מאורעות דמם חוזרים(

  ולשקול את הצורך בהמשך שמירת ההריון לפי נוכחות/העדר דימום. )חודש או יותר(

בכל  [.4ומאורעות דמם, יתכן ומנוחה יכולה לשפר את הפרוגנוזה ] כוריונית-בנוכחות המטומה סוב

מקרה יש לשקול באופן פרטני את הצורך במנוחה בהתאם לגורמי הסיכון, גיל ההריון, מספר 

 [.5האישפוזים )אם היו( ומשכם, ונוכחות או העדר דימום חדש ]

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

/+- + + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- + + 

 

 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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