
 צירים מוקדמים נושא:

 

לידה מוקדמת מאיימת מוגדרת כפעילו רחמית מוגברת אשר מביאה בעקבותיה שינוי בממצא  רקע:

 [.1להריון ] 37ועד שב'  20הצוארי ) פתיחה ו/או מחיקה( וזאת בין שבוע 

ממושך )שגם הוא איננו  אין הוכחה בספרות שמנוחה במיטה עם או ללא טיפול טוקוליטי :ספרות

[. לעומת זאת קיימת 1מומלץ לדעת רוב הגורמים(, משפרות את התוצאות או מונעות לידה מוקדמת ]

והסיבוכים הנגרמים עקב כך. עם  ספרות ענפה אשר מדגימה את הסיכון שבשכיבה ממושכת בהריון

גורמי סיכון ואית כולל זאת יש להתייחס באם מדובר בהריון יחיד או הריון תאומים ובאנמנזה הרפ

יש לציין שגם בהריון תאומים ללא גורמי סיכון נוספים לא . , מחלות וכד'(לידות מוקדמות בעבר)

רק מחקר רנדומלי אחד נעשה ע"מ לברר  [.2הוכחה יעילות מנוחה במיטה למניעת לידה מוקדמת ]

לידה מוקדמת ואף חקר  את יעילות הגבלת הפעילות הגופנית לעומת פעילות גופנית רגילה במניעת

 2004בשנת  Cochrane review -[. סיכום הממצאים נעשה גם ב3זה לא מצא הבדל בין הקבוצות ]

 [.4ונמצא שמנוחה במיטה איננה תורמת לתוצאות טובות יותר במניעת לידות מוקדמות ]

 :המלצות

אחרי שבוע להריון או  20אין לאשר שמירת הריון עקב "פעילות רחמית מוגברת" עד שבוע  •
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בשינוי בממצא צוארי  המלווהאין לאשר שמירת הריון ללא תיעוד של פעילות רחמית )צירים(  •

פעילות רחמית מוגברת ללא שינוי בממצא צוארי הינה תופעה  או המחייבת טיפול טוקוליטי.

 שכיחה ואיננה מצריכה שמירת הריון.

י ההנחיות בפרק "קיצור צואר כאשר קיים קיצור צואר הרחם, יש לאשר שמירת הריון לפ •

 הרחם"

יש לשקול בחיוב שמירת הריון בנשים עם לידות מוקדמות בעבר אשר נבעו מצירים מוקדמים  •

 )עם או ללא טיפול טוקוליטי(, הריון מרובה עוברים, או הריון עם גורמי סיכון ללידה מוקדמת.

וצירים מוקדמים.  רניאו רחם חד ק יש לשקול בחיוב שמירת הריון בנשים עם מחיצה ברחם •

  קרני אין התוויה לשמירת הריון עקב המבנה בלבד.-ברחם דו

 

 

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

- + + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- + -/+ 

 



 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 כןמגביר את הסיכון לעובר  לא /  האם ההריון
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