
 

 

40 נייר עמדה מס'  

 טראומה בהריון

 הקדמה

 תאונות ןהינ ,הרה הלא אוכלוסייהבדומה ל ות,השכיח ותהסיב .5-8%-כת טראומה בהריון היא וחשכי

 לרעלים חשיפה ,כוויות, חודרת טראומה, אלימות כוללות נוספות סיבות. 5-1נפילותו א/ו דרכים

 שמעורבות הנשים מכלל 5-10%-כ כי מוהדגי אמריקאית וסייהלכבאו מחקרים. 4והתאבדויות

 .במשפחה אלימות רקע על טראומה חוו בהריון בטראומה

היו מעורבות בטראומה ש מהנשים 50%-כנראה כי ו בלבד קלה הינה הטראומה ,המקרים במרבית

( 15/1721) הנשים מכלל1% כי הראה אוכלוסייה מבוסס שוודי מחקר. 6כלל נפצעו לא למיון ופנו

 -ו קשה פגיעה חוו( 251/1721) 15% -שכ בעוד, קטלנית פגיעה חוו דרכים תאונותב המעורבות

סיבוכים והסיכון לתחלואה או תמותה אימהית גם מעבר לפגיעה האימהית . 7קלות פגיעות חוו %85

מתרחשים  אלואו לידה מוקדמת שכיחים יותר בפגיעה חמורה אולם שליה מיילדותים כגון היפרדות 

מצריכה כל טראומה בהריון על כן . קלה או מעורבות בטראומה ללא פגיעה כלל גם במקרי פגיעה

 .8והעובר האישההערכה של 

 יותר גבוה שיעורבעולם.  תיאימה לתמותההשכיחה  מיילדותית לאה הסיבה הינה אימהית טראומה

נסיבות מצריכות ניתוח קיסרי כאשר המדווח ככל שהטראומה קשה יותר או  אימהית תמותה של

 .10-8דחוף

  עקרונות כללים בטיפול בהרה לאחר טראומה והמלצות 

שימוש לא . השיעור המדווח של שימוש בחגורת בטיחות בהריון הינו נמוך מהמצופה -מניעה  .1

. בעליה בתחלואה ובתמותה האימהית והעובריתכרוך רת בטיחות ונכון או העדר שימוש בחג

15-116, 

 16,17. השימוש הנכון בחגורת בטיחות בהריון דריך נשים בהריון על חשיבותהיש ל  .2

שיקולי ההעברה לחדר טראומה יהיו על פי אמות המידה  -העברה לחדר טראומה  .3

 18,19הכללית. באוכלוסייההמקובלות 



לעבור בדיקת במקרי טראומה אישה בגיל הפוריות המגיעה לחדר מיון על כל  -בדיקת הריון  .4

 02 הריון.

היות אינה בהריון שאשה בצריכה להתנהל כראשונית ה הערכ –סדר בדיקת האשה  .5

ייצוב האם משפר את מה גם ששבריאות האם קודמת לטיפולים והתערבויות לטיפול בעובר, 

הרה צריכה לעבור סבב טראומה ראשוני ושניוני כמקובל בטראומה, ה 23-21. בריאות העובר

 .ייצוב האשה םתפר עצפוי להשמצב העובר , ורק לאחר מכן יש לבצע הערכה של העובר

-זקוקה לטיפול רב ,)ללא קשר לגיל הריון( הרה המעורבת בטראומה אישה -צוותי -טיפול רב .6

 צוותי.

הטיפול הראשוני יינתן בחדר עד גיל החיות העוברית מומלץ כי  –מקום הטיפול  .7

גם מעבר לגיל החיות בכל חשד לפגיעה אימהית משמעותית יש לבצע הערכה  מיון/טראומה.

שבועות  23-24במקרים בהם גיל הריון הינו מעל ונית בחדר מיון . טראומה, אולם ראש

הערכה יכולה להתבצע בחדר  ללא פגיעה משמעותית, ההרה מעורבת בטראומה והאישה

 22.מיון מיילדותי/לידה

. לי מהערכה במקרי טראומהרהינו חלק אינטגירור נסיבות הפציעה ב -נסיבות הטראומה  .8

חשוב להערכת הנזק לאם ולעובר ועל כן יש לבצע תשאול של האם  הינו נגנון הפגיעה מ

. בנוסף היסטוריה ופרטים נוספים והמעורבים בטראומה כדי להבין את מנגנון הפגיעה

אימהית כללית או הריונית יכולה להשפיע על הטיפול ועל כן יש לברר פרטים אנמנסטים 

יש הריון נובעים מאלימות משפחתית, ב הטראומהמכללי מקרי  10%מכיוון שעד  מלאים.

סימנים שיכולים להגביר חשש לאלימות  .ע לאלימות בתוך המשפחהגר בנוולתחק בלשים ל

הולם את הפציעה )שאינו( סיפור ביקורים חוזרים במיון עקב טראומה,  –משפחתית כוללים 

מוש בסמים, הריון נמוך, שי סוציואקונומיכון כגון מצב ירמי סואחרים הידועים כגגורמים וכן 

 42.בלתי מתוכנן, היסטוריה קודמת של אלימות

 חמורה / משמעותית  הערכה וטיפול בהרה המעורבת בטראומה

עקב  .ATLSע"פ עקרונות הערכה לפגיעה אימהית חמורה  כולל - סבב טראומה ראשוני .1

י: מתן התאמות לטיפול הניתן בשלב הסבב הראשונ ןישנ ההיריוןהשינויים הפיזיולוגים של 

עירוי בגפיים עליונות,  ת, החדר95%מתחת ל  רוויון חמצןעם  אישהכל ל תוספת חמצן

 הרחם הצידההסטת במידת האפשר על הצד או מהשכבת הרות על גבן והשכבתן  ותהימנע

במקרים  .ר כדי להימנע מכיווץ כלי הדם הרחמיםשממתן ואזופרוסרים ככל האפהימנעות וכן 

 23-21שלילי.  Oסוג דם האם יש לתת מנות מסוג  אללא וידו וףדחעירוי דם  נידרשבהם 

סוג  ,צריכות להישלח כוללות ספירת דםההדם השגרתיות בטראומה  בדיקות -בדיקות עזר  .2

בהריון שונים מהמצב הלא  הכי ערכי הנורמ מודע לכךל להיות פעל המט .וסקר נוגדנים דם

נוגן בכל הרה המעורבת ריקרישה ופיבישנם הממליצים לקחת גם בדיקות תפקודי הריוני, 

 23-21.בטראומה



בשלב הדחוף צריכה להתבצע  (ATLSכל הדמיה הנדרשת בטיפול בטראומה )ע"פ הנחיות ה  .3

מסוג  בדיקת אולטרהסאונד 23-21אינה בהריון )צילום חזה, עמו"ש צווארי, ואגן(. שאשה בכל כ

FAST - Focused Abdominal Sonography for Trauma כפי בנשים הרות מנה ומדויקת מהי

 25,26.הלא הריונית לאוכלוסייהשהינה 

 23-21. לפי הצורךמדוקדקת והדמיה נוספת  פיזיקליתכולל בדיקה  - סבב טראומה שניוני .4

רית בלבד וללא שימוש ושלב זה ניתן להפחית קרינה לעובר ע"י שימוש בהדמיה קדמית אחב

ת ניתן לבצע זאת בחתכים עבים וכן יש ממוחשב טומוגרפיהבעת ביצוע  ,בצילומי צד

 27.בחלוק עופרת במידת הניתן שתמשלה

 

בדיקת הבטן  ,בדיקה של כלל הגוף לסימני חבלה הערכה זו כוללת -הערכה מיילדותית  .5

צירים, דימום או  בנוכחות .לסימני גירוי צפקי, מישוש הרחם לרגישות, טונוס ונוכחות צירים

רכה מיילדותית בשאלה של הפרדות שליה, ירידת מים או להשלים העיש חשד לירידת מים 

 23-21.לידה מוקדמת

יש לבצע הערכה   ,ואם ניתן אף במקביל ,האם וייצובהערכה אימהית אחר ל -הערכת העובר  .6

 23-21. הכוללת בדיקת אולטראסאונד ומוניטור של העובר

רחם, בדיקת חיות גילוי מספר העוברים המצויים בלצורך מבוצעת בדיקת האולטראסאונד 

 בדיקתלהיפרדות משמעותית וכן  מיקום שיליה או סימניהדגמת  ,גיל הריוןאימות העוברים, 

סימני וללא  בדיקת אולטראסאונד תקינה 12.ללידה מוקדמתנבאי נוסף אורך צוואר הרחם כ

 24%של  ה זו ישנה רגישותשלבדיק מכיווןאינה שוללת היפרדות שליה  הפרדות סונוגרפיים 

 28. 96% - הסגוליות הבדיקה הינה גבוהאולם  לבדב

. תרשים של ההריוןהשלישי  שלישתתבצע כמקובל בוהרחמי  ו/או בדיקת הניטור העוברי

ם חוזרים או יריצאולטראסאונד לגילוי היפרדות שליה. רגיש יותר מאשר בדיקת הניטור הינו 

אטות מאוחרות בדופק ו/או הה הפעילות רחמית באמפליטודה נמוכה אך בתדירות גבוה

את מצב האם  מידיתעל היפרדות שליה. במקרים הללו חשוב להעריך  לרמוזהעובר יכולים 

 .שמצוקת עובר יכולה להיות סימן עקיף לאי יציבות אמהיתמכיוון 

מסכן את האם מית אימהית או דימום לדני מתמשך ההמודינ יציבות אי נהבמקרים בהם יש

על כן יחידות הטראומה, ( יש לשקול יילוד מיידי. 24לשבוע  )מעברחשד למצוקת עובר או 

לדני או בניתוח קיסרי ן אם ינמרץ צריכות להיות ערוכות לילוד, ב חדרי המיון ויחידות טיפול

 דחוף.

מי ולא נמצא כי ישנו צורך להמשך וכאשר האם יציבה ועברה הערכה ע"י הצוות הרב תח

, המשך הערכה מהית משמעותיתיאה אתחלו בחינתמ הערכה והשגחה בבית החולים

 .מיילדותייםע"י הצוות המיילדותי על מנת לשלול סיבוכים  תתבצע

  מיילדותייםסיבוכים 



מנגנון טראומה קשה,  שעות  באשפוז  כוללות:  24 -כהמקובלות להשגחה ארוכת טווח של  ההתוויות

רגישות ע"פ הרחם, , 110פגיעה אימהית קשה, כאבי בטן משמעותיים,  טכיקרידה אימהית מעל 

קרומים, ניטור לב עובר שאינו תקין,  דקות(, פקיעת 10ב  1דימום לדני, צירים תכופים )מעל 

 2-6לו אינו מתקיים מקובל להשגיח למשך . כאשר אף אחד מאהיפוולמיהו 200פיבריניגון נמוך מ 

 23-21שעות. 

 היפרדות שליה

שכיחה יותר ככל הפרדות שליה  32-29.הריוןבהחמורה ממקרי הטראומה  3.5-11%מתרחשת בכ 

 . בהיפרדות שליה מקובלכהינו במצבים הללו הטיפול  3,36עולה. חומרת הטראומהש

 אימהי-יעובר דימום

לקבל המעורבת בטראומה  שלילי Rhאשה הרה בעלת ל ע ולכןגרם בכל טראומה ימצב זה יכול לה

כמו כן במקרים בהם מנגנון הטראומה הינו  .ציהבהתאם לכתוב בנייר עמדה על איזואימיוניז  Dאנטי 

ה בדיק עיש לבצ (סאונד-בניטור או בבדיקת אולטרה)לאנמיה עוברית  מחשידיםש סימנים יחמור או ש

או באמצעות  Kleihauer–Betke testברים בדם האם אם באמצעות ולצורך בדיקתה נוכחות תאי דם ע

flow cytometry .21 

 לידה מוקדמת

כאשר ישנם סימנים מחשידים ללידה מוקדמת יש   34,11יון מעלה סיכון ללידה מוקדמת.טראומה בהר

לתת טיפול לא התאם לכללים המקובלים לטיפול בלידה מוקדמת מאיימת, אך מקובל בלטפל 

 בטוקולטיקה.

 ניתוח קיסרי

 מעורבות בטראומה מעלה את הסיכון ללידה בניתוח קיסרי אולם כאשר הפגיעה האימהית הינה

ועד הניתוח הינו קצר  האישהופרק הזמן מהערכה הראשונית של  חמורה הסיכון הינו מוגבר יותר

 08,1יותר. 

 פגיעה עוברית

גורמים מנבאים לתחלואה עוברית  .תחלואה ותמותה עוברית מתרחשת בד"כ משנית ללידה מוקדמת

העדר שימוש ית, יציבות המודינמית אימה-אי ,פגיעה אימהית חמורהתמותה אימהית, כוללים 

שכיחה ומתרחשת  פגיעה עוברית ישירה הינה פחותבחגרות בטיחות, וניטור לב עובר לא תקין. 

ת, משקלי לידה נמוכים, לידה מוקדמהכוללת: תחלואה עוברית  37-35.בעקר במקרי טראומה חודרת

בית יכולה להתרחש גם זמן מה לאחר הערכה ראשונית ושחרור משליה ומצוקת עובר  היפרדות

 38,39,35,33.על רקע היפרדות שליה תת קליניתהדבר מתרחש ככל הנראה החולים. 

 Perimortem Cesarean delivery PMCD -יתוח קיסרי סביב המוות נ



דקות מתחילת החייאה איכותית אם אין עדות  4תוך   PMCDהנחיות קליניות קיימות יש לבצע על פי 

הנחיות אלו מתבססות על מקרי מוות אימהי ללא קשר  0,414לחזרה ספונטנית של סירקולציה אימהית

הפסקה  ן קצר הינהממבוצע תוך פרק ז  PMCDאחת הסברות לשיפור במצב האם כאשר . לטראומה

הקלה של לחץ מיידית של מחזור הדם השלייתי המהווה עומס משמעותי על מחזור הדם האימהי ו

תפוקת חזר הורידי ובהבר ופיכך ש דייל ועשרוקן אבי העורקים ורחם על הוריד הנבוב התחתון ה

רקולציה אימהית ידקות ללא חזרה ספונטנית של ס 4תוך   PMCDהמלצה לבצע , ה. לפי כך44הלב

 .תקפה גם במצבי טראומה 23-24 מעבר לבשבועות הריון 

 הערכה וטיפול בהרה המעורבת בטראומה שאינה חמורה

מנת בנסיבות פציעה קלות או בהעדר עדות לחבלה , שכיחה יותר ומסתטראומה שאינה חמורה

במיון וכל כן בדרך כלל תנוהל לקיפוח אימהי ו/או עוברי  מידיתעדות אימהית ישירה ובהערכה אין 

 הינם בטןה ישעות לאחר החבלה. במידה וכאב 6יש לשקול השגחה עד במקרים הללו  נשים/ יולדות.

שה או בניטור( או שינויים בניטור העוברי ובכל חשד סימני לידה )ע"פ תחואו מופיעים  משמעותיים

לחבלה משמעותית אימהית או הפרדות שיליה יש לשקול השגחה ממושכת יותר. בדיקות מעבדה 

יילקחו ע"פ שיקול קליני ויכולות לכלול סוג דם וסקר נוגדנים, ספירת דם, תפקודי קרישה עם פיברינוגן 

" Dיש לתת חיסון "אנטי  -שלילי  RH(. נשים עם סוג דם KB, FACSאימהי  )-ובדיקה למעבר דם עוברי

 ע"פ המלצות נייר העמדה הרלוונטי. 

 

 

 

 נייר העמדה הוכן ע"י החברה לרפואת העם והעובר 

פרופ' אשר בשירי, ד"ר יפעת שנטל, -פרופ' טל בירוןחן סלע, ד"ר : )2019צוות כתיבת נייר העמדה )

 .וד"ר גבאי רינת ה קליני עדו שולטמשנפ' פרופ' יואב ינון, פרווינר, 
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