
 IVF/ARTהריון לאחר  נושא:

 

הריונות המושגים לאחר טיפולי פוריות נחשבים להריונות בסיכון יתר לסיבוכי הריון וקיימת  :רקע

יחד עם זאת אין לאופי [. 1,2המלצה שנשים אלו יהיו במעקב במרפאות הריון בסיכון עקב כך ]

 העבודה או עצם ביצועה כל קשר לרמת הסכון. 

סיבוכי הריון שונים כמו לידות מוקדמות, תמותה עוברית גבוהה יותר ותחלואה אימהית  :ספרות

נגרמים בין היתר )אך לא רק( עקב גיל יולדות גבוה יותר,  גבוהה יותר בהשוואה להריונות ספונטניים

לדוגמא(  ICSIלעומת  IVFהריונות מרובי עוברים בשכיחות גבוהה והטכניקה בה מושג ההריון ) 

זאת גם כנראה  [.1-5וסף מחלות רקע ליולדת אשר עשויות לגרום לאי הפוריות מלכתחילה ]ובנ

 הסיבה שתוצאות פחות טובות נמצאו גם בהריונות יחידניים ולא רק בהריונות מרובי עוברים.

עם זאת עצם הטכנולוגיה בה הושג ההריון איננה מהווה סיבה ל"שמירת הריון" ללא שהיא מלווה 

 ר מגורמי הסיכון )הריון מרובה עוברים, קיצור צואר הרחם, וכד'(. באחד או יות

 :המלצות

איננו מהווה התוויה לשמירת הריון אלא אם כן הוא מלווה בגורמי  ARTהריון אשר מושג ע"י  •

 . במקרה כזה הגישה תהיה לפי גורם הסיכון הספציפי.פייםיסיכון ספצ

התוויה לשמירת הריון אלא אם הוא מלווה ( בלבד איננו מהווה 35גיל יולדת מבוגר ) < •

 בגורמי סיכון נוספים )כבסעיף הנ"ל(.

או  2) אין התוויה לשמירת הריון לאחר טיפולי פוריות ביולדת אשר עברה הפלות חוזרות •

למטרת "שמירה על ההריון" ללא שקיימים גורמי סיכון נוספים או אופי עבודה אשר  יותר(

 [. 6-7עשוי לסכן את ההריון ]

עד הלידה. מדובר  24בשלב זה ומסיבות שאינן רפואיות מאשר המלל שמירת היריון משבוע  •

בהחלטה היסטורי שאין לה כל תימוכין בספרות ולפיכך נתונה לשינוי לפי החלטתו של 

 המנהל הרפואי של המלל.
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