
 הקאות יתר בהריון נושא:

 

0.3- -בחילות והקאות בהריון הינן תופעה נפוצה מאד אך מצב של היפראמזיס מתואר רק בכ  רקע:

איננה מוסכמת אך היא כוללת בד"כ מצב בו  . אמנם ההגדרה של היפראמזיס[1] מההריונות 3%

 5%-)כ היולדת מקיאה מספר רב של פעמים ביום ללא קשר לסיבות קליניות אחרות, יורדת במשקל

אשר מחייבים אישפוז  ואחרות, יכולה להתייצג עם קטונוריה, הפרעות אלקטרוליטריות ממשקלה(

 [.2להידרציה ותיקון ההפרעות האלקטרוליטריות ]

, פרמין, Bההמלצות לטיפול בהיפראמזיס כוללות בעיקר טיפול תרופתי )ויטמינים מקבוצת  ספרות:

דיקלקטין, ותרופות קו שני שהשימוש בהן נדיר יותר(. הטיפול התרופתי משולב בד"כ עם דיאטה 

מבוקרת. כאשר קיים מצב של התייבשות, ירידה במשקל, הקאות בלתי פוסקות או הפרעות 

אין עדות לכך שישנה עדיפות של טיפול  .[2] ונוריה, מומלץ לאשפז את היולדתאלקטרוליטריות וקט

הקאות יתר אופייניות בטרימסטר הראשון  .[3-5] אחד על אחר וההטבה המושגת היא סובייקטיבית

 בהריון אך באופן נדיר עשויות להמשך גם בהמשך )לדוגמא בהריון תאומים(.

ונקרא  Motheriskת בהריון פורסם בקנדה בפרוייקט כלי עזר להערכת חומרת הבחילות וההקאו

PUKE (Pregnancy Unique Quantification of Emesis)  ויכול להוות כלי עזר חשוב להערכת מצבה

 (.1[. )נספח 6הקליני והתפקודי של היולדת ]

 המלצות:

לעומת זאת יכולה להיות התוויה  בחילות והקאות בהריון אינן התוויה לשמירת הריון. היפראמזיס

לשמירת הריון ובמיוחד במקרים בהם היולדת עונה על הקריטריונים של ירידה במשקל, חוסר יכולת 

 תפקודית או אישפוז אחד או יותר במהלך הטרימסטר הראשון.

יום(, כאשר מתמלאים הקריטריונים הנ"ל, יש לשקול בכובד ראש  30לאחר מתן שמירת הריון )למשך 

וזאת ע"פ התסמינים, הקליניקה והבדיקות  נוספת.ם קיים צורך להאריך את שמירת ההריון לתקופה א

 הרפואיות הרלבנטיות.

להערכת מצבה של היולדת והצורך בשמירת  1ניתן ואף מומלץ להשתמש בטבלה המצ"ב בנספח 

 ומעלה, קיימת התוויה לשמירת הריון. 7בציון הריון. 

 

 סוג עבודה:  

 קשה יתבינונ קלה

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון
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