
 קיצור צואר הרחם נושא:

 

אי ספיקת צואר הרחם הינה אבחנה קלינית בעיקרה אשר מתבססת על היסטוריה של פתיחת   רקע:

הרחם ללא צירים קודם לכן בהריונות קודמים אשר לוותה בלידה מוקדמת או ירידת מים  צואר

[. האבחנה יכולה להיעשות גם בהריון הנוכחי כאשר קיים תיעוד של קיצור צואר הרחם 1מוקדמת ]

כאשר אורכו  מקובל להגדיר קיצור צואר בבדיקה סונוגרפית בבדיקות קליניות או סונוגרפיות עוקבות. 

-3] 28-30[, אם כי ישנם כאלו אשר מדווחים עד שבוע 2]  16-24מ"מ בשבועות  25 -ד פחות מנמד

חשוב גם להבדיל בין נשים עם ממצא מקרי במהלך הריון וללא גורמי סיכון, לעומת נשים עם  [.5

 , א"ס צואר הרחם, הריון מרובה עוברים וכד'(.בעבר גורמי סיכון )לידות מוקדמות

 או הגבלת הפעילות הגופנית אינם תומכים בשכיבה במיטה גדולים בספרותהרים מחקה רוב :ספרות

 [ אלא במקרים נבחרים וחריגים.  10[ כולל לאחר תפירת צואר הרחם ] 6-9למניעת לידה מוקדמת ] 

אנליזה אשר בדקה את ההשלכות של שעות עבודה מרובות או עבודה במשמרות על -קיימת מטה

סקר ספרות נוסף שנערך בנושא לא מצא  [.11שר כזה לא נמצא מובהק ]היארעות לידה מוקדמת וק

עבודה נוספת גדולה בנושא שללה אף היא את הקשר [. 12קשר בין הגבלת פעילות ולידה מוקדמת ]

לעומת זאת ההשפעות השליליות של שכיבה [. 13בין הגבלה בפעילות גופנית ולידה מוקדמת ]

מדווחות וידועות והן יכולות להיות חמורות ואף מסכנות חיים במיטה לשעות מרובות במהלך הריון 

[12.] 

 :המלצות

 36או אחרי שבוע  16ום לשמירת הריון עד שבוע אין מק .1

אין מקום לשמירת הריון לאחר ביצוע תפר צוארי כאשר העבודה הינה בישיבה או מוגדרת  .2

 כקלה

 מ"מ 15 -שמירת הריון כאשר אורך הצואר קטן מ לאפשריש  .3

מ"מ וישנם גורמי סיכון או היסטוריה  15-25שמירת הריון כאשר אורך הצואר  לאפשריש  .4

 מיילדותית של לידות מוקדמות בעבר.

. הטבלה מתייחסת להריון יחידני וללא גורמי סיכון נוספים ניתן להשתמש בטבלת עזר מצ"ב .5

 [.14] ומתבססת על הסיכון ללידה מוקדמת באורכי צואר שונים ובשבועות הריון שונים

 :  סוג עבודה

 קשה בינונית קלה

NR + + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

NR + + 

 

 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כן/  לאהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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 ללא גורמי סיכון נוספים.ובשבועות השונים לפי אורך הצואר בהריון יחידני טבלת עזר לצורך בשמירת הריון 
 יש להשתמש בטבלה בצורה מושכלת ובהתחשב בפרטים אנמנסטיים וממצאים קליניים נוספים.

 

 אורך צואר הרחם 
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