
 קוניזציה/ניתוחים בצואר הרחם או בגוף הרחם בעבר נושא:

 

( אשר  CINקוניזציה הינה שם כללי המתאר פעולה של הסרת רקמה מצואר הרחם )בד"כ עקב  :רקע

קודם כל  יכולה להעשות באחת מכמה שיטות. ההמלצה על ההתנהגות בהריון עתידי צריכה להנתן

השיטה בה נעשה שימוש להסרת ובעיקר ע"י המנתח אשר ביצע את הפעולה ואשר מציין את 

 היקף הניתוח, סיבוכים וגורמים נוספים אשר לדעתו עשויים להשפיע על ההריון.הרקמה, 

אנליזות אשר מצביעות על עליה בשכיחות לידות -ישנה ספרות ענפה כולל מספר מטה ספרות:

( LLETZ)אך גם ע"י  cold-knifeלידה נמוכים בנשים שעברו קוניזציה ובעיקר בשיטת  מוקדמות ומשקלי

 שפורסמו אח"כ [. עבודות רבות נוספות1מ"מ ] 10ובעיקר אם עומק הרקמה שהוסרה היה מעל 

אם כי גם סיכון זה  LLETZ -[ ותמכו בעובדה שהסיכון נמוך יותר כאשר מדובר ב2-5]אישרו נתונים אלו 

[. לפיכך ניתנו המלצות להתייחס לנשים 6-7מאשר בנשים שלא עברו פרוצדורה זו ] 2-3היה פי 

שעברו קוניזציה כאל נשים בסיכון גבוה ללידה מוקדמת כולל מעקב סונוגרפי אחר אורך הצואר, 

 [.8-9ואף טיפול בפרוגסטטיבים בהתאם לצורך ] מעקב במרפאות הריון בסיכון גבוה

 המלצות:

 35ועד  16יש לאפשר שמירת הריון משבוע  cold knifeוניזציה מסוג בנשים אשר עברו ק

בנשים אשר עברו קוניזציה מכל סוג שהוא ואשר קיים אצלן קיצור צואר במהלך ההריון יש לאפשר 

 35ועד  16שמירת הריון החל משבוע 

ש מ"מ, או שעברו את הפרוצדורה יותר מפעם אחת, י 10בעומק מעל   LLETZבנשים אשר עברו 

 35עד  16לאפשר שמירת הריון משבוע 

ואשר להן גורמי סיכון ללידה מוקדמת )הריון מרובה עוברים, לידה מוקדמת  LLETZבנשים אשר עברו 

 בעבר, וכד'(, יש לאפשר שמירת הריון.

 ללא גורמי סיכון ללידה מוקדמת וללא קיצור צואר אין התוויה לשמירת הריון. LLETZבנשים שעברו 

 

 

 

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

- + ++ 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- + /+- 

 



 כןהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: לא / 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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