
 בהריון  (Varicose veins)דליות    נושא:

 

(. גורמים נוספים הינם 1הריון הינו אחד מהגורמים העיקריים אשר תורמים להתפתחות דליות )  רקע:

גנטיים, מבניים ואחרים. דליות יכולות לגרום להופעת כאבים, הרגשת גודש, בצקת ופראסטזיות 

 בגפיים התחתונות.

הינן גורם סיכון לסיבוכים וסקולריים כמו דלקת שטחית או עמוקה דליות משמעותיות   ספרות:

(Thrombophlebitis( ואף פקקת ורידים שטחית או עמוקה )2 .) ,למרות שדליות הינן תופעה שכיחה

(. 3אין עדות מדעית חד משמעית אשר מצביעה על דרך טיפול מומלצת אשר טובה יותר מהאחרות )

, יש בפרט בהריוןו בכלל(. במסגרת ההמלצות 1,2נה טיפול שמרני )בהריון דרך הטיפול המועדפת הי

. מומלץ ומומלץ לשנות תנוחה מידי פעם ( 1,3,4או  ישיבה ממושכות )  , הליכה, להמנע מעמידה

יש להעדיף שכיבה על צד שמאל וכאשר נמצאים בשכיבה ממושכת, לקיים פעילות גופנית מתונה, 

ע"מ לאפשר ניקוז ורידי אופטימלי לוריד הנבוב התחתון. הרמת הרגליים מעל גובה האגן במנוחה 

  יכולה לעזור אף היא.

גורמי סיכון  ובנוכחותאין התוויה לשמירת הריון בטרימסטר ראשון. בטרימסטר שני ושלישי   המלצות:

, ניתן לאפשר שמירת הריון אם אופי העבודה (תותיות ובצקדליות משמעו,השמנת יתר כמו)נוספים 

עמידה ממושכת הגדרתה של )או ישיבה ממושכים.  , הליכהאיננו מאפשר שינויי תנוחה וכולל עמידה

פעילות גופנית מתונה מומלצת במקרים אלו. כאשר שעות ביום(. 4היא מעל  כאשרמקובלת בספרות 

גורמי סיכון  כאשר קיימיםמורמות עקב דליות משמעותיות ו ישנה התוויה למנוחה מרובה עם רגליים

 נוספים, יש לשקול מתן תרומבופילקסיס.

 

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

NR +/- /++- 

 

 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 / כן לאהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  
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