
 הפלות חוזרות נושא:

 

  :רקע

בשניים או  24ע ו( הינה אבדן הריון עד שב Recurrent pregnancy loss- RPLהפלות חוזרות )  תהגדר

( הוא Repeat early pregnancy loss – REPLיותר הריונות. ההגדרה של אבדן הריון מוקדם חוזר )

להריון. במניין ההריונות יש לכלול הן הריון ספונטני והן  10אבדן של שניים או יותר הריונות עד שבוע 

איננו נכלל במניין    ART -. הריון אקטופי או מולרי או כשלון בהחזרת עוברים בARTהריון שהושג ע"י 

איגוד ה  (1הגדרת הריון. )ב הריון כימי שאושר ע"י תבחין ביוכימי נכלללעומת זאת, ההריונות. 

בהן האישה  אימץ את הדעה שאין זה משנה אם מדובר בהריונות עוקבים או לא(,  ESHRE)  האירופאי

אם  רק ותחוזר כהפלותעם זאת יש לציין כי אין קונצנזוס לגבי ההגדרות הנ"ל ויש המחשיבים . הפילה

שלושה או יותר אובדני הריון עוקבים להריון או רק  20רק עד שבוע או הריונות קליניים, ב מדובר

(2,3,4 ) 

 :ספרות

הפלות מוקדמות בהריון מציין באופן ברור שאין להמליץ על מנוחה  בנייר העמדה על  ACOG -ה 

משנת  Chocrane -על הבין היתר ( וזאת בהסתמכו 5במיטה כטיפול או מניעת הפלה מוקדמת ) 

חוזרות )ויתכן אף ההיפך(. ההפלות הארעות ימעלה את העדות כי פעילות גופנית גם אין (. 6)  2005

 (.1שפעילות גופנית קיצונית עשויה להגביר את היארעות ההפלות ) עטה המציינתוספרות מקיימת 

אין בהמלצות הניתנות ע"י האיגודים המקצועיים המובילים בעולם המלצה להגבלת פעילות בהריון עם 

 .(2,3,4היסטוריה של הפלות חוזרות )

 :המלצות

 אין התויה לגמלה מונעת בעבודה משרדית .1

 13בעבודה בה מתקימת הרמת משאות ועמידה ממושכת יש לאשר גמלה עד שבוע  .2

 13בהעדר גורמי סכון נוספים כגון דימום או קיצור צוואר אין התויה לגמלה מעבר לשבוע  .3

חוזרות. בנשים אשר פעילות שגרתית ויום יומית בנשים עם הפלות ב הככלל אין להמליץ על הגבל

(, יש להמליץ על הגבלת הפעילות העבודהעוסקות בפעילות גופנית אינטנסיבית )ספורט או אופי 

  פעילות שגרתית.מתכונת של ל

 

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

NR NR + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

+ + NR 

 

 כןהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: לא / 



 כןההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / האם 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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