
 

 

 עדכון - 12נייר עמדה מספר 

 הטיפול בדימום מוקדם לאחר לידה 
(Early Postpartum hemorrhage-PPH ) 

 במקום שהוא קיים ניתן בצבע ירוק EBMדירוג ה 

 א. דברי הסבר
 

(, הינו מצב חרום PPH ,Postpartum Hemorrhage) דימום מוקדם לאחר הלידה
לידה נרתיקית או ניתוח קיסרי. במרבית המקרים ר שעות לאח 24עד מיילדותי שיכול להופיע 

( ומופיע מיד לאחר Atonia -נובע הדימום מחוסר התכווצות מספקת של הרחם )אטוניה
הלידה. מצב זה הינו גורם עיקרי של תחלואה ותמותה אימהיים ויכול להוביל להלם תת נפחי, 

(, פגיעה ARDS, s SyndromeAcute Respiratory Distresכשל כלייתי, כשל נשימתי )
. (Sheehan syndromeהמוח ) ת, איבוד הפוריות ונמק של בלוטת יותרבמערכת הקרישה

 מהלידות. יםאחוז 6 -ל 1בין שכיחותו נעה 
 

על פי רוב, לא ניתן לצפות מראש דימום מוגבר לאחר הלידה, ועל כן אבן היסוד בטיפול יעיל 
ויציאה  )בעיקר אוקסיטוצין( אחר הלידהמתן מכווצים להינה איבחון מהיר והתערבות. 

את שכיחות הדימום המוקדם לאחר  יםכמפחית והוכח ספונטנית של השליה בניתוח קיסרי
 (. Level I)הלידה 

 ב. אבחנה והגדרות

 

 מתקיימת כאשר: PPHאבחנה של 

 

דימום מוגבר לאחר הלידה מוביל לסימפטומים )סחרחורת, עילפון( ו/או סימנים של  .1

 למיה )ירידת ל"ד, טכיקרדיה, מיעוט במתן שתן(היפוו

 ו/או

ביממה  (3cm, סמ"קסנטימטר מעוקב ) 0010מעל שווה או . אובדן הדם המערך הינו 2

 הראשונה לאחר הלידה

 

 ג. אטיולוגיה
 
במקרים של אטוניה רחמית, שארית שליה וקרומים בחלל הרחם,  -. דימום ממיטת השליה 1

 , היפוך הרחםשליה נעוצה



 . קרעים ברחם ובתעלת הלידה2
מולדת או נרכשת  (Coagulopathy) קואגולופתיה –. פגיעה בתיפקוד מערכת הקרישה 3
 הפרדות שליה, רעלת הריון קשה, תסחיף מי שפיר או אלח דם(בעקבות דימום חריף, )
 הרחבת החתך ברחם, פגיעה בכלי דם או המוסטזה לא מספקת -. בניתוח קיסרי 4

 (Level II) ןד. גורמי סיכו
 
 בעבר, ולדנות גבוהה, ניתוח רחמי בעבר PPH. גורמי סיכון אנמנסטיים: 1
 Overdistendedרחם מורחב ביתר ) אקלמפסיה,-. גורמי סיכון במהלך ההריון: פרה2

uterus) היפרדות שליה, שליית פתח, עוברים, עובר גדול( הריבוי מים, הריון מרוב )עקב ,
 השמנה

ואוגמנטציה של הלידה,  ה, השרא(Tocolytics) טוקוליטיקהמהלך הלידה: . גורמי סיכון ב3
-שלב שלישי מאורך, לידה מכשירנית, כוריו, (Labor dystocia)לידה דיספונקציונלית 

 (Precipitous labor) , לידה חטופה(Chorioamnionitis) אמניוניטיס

 
 אשר על כן עמדת האיגוד היא:

 
 ה. טיפול

 
וקדם לאחר הלידה כולל מגוון של פעולות לא ניתוחיות וניתוחיות לעצירת הטיפול בדימום מ

להגיע לאבחנה מוקדם ככל האפשר, להפעיל צוות של מטפלים )מיילדים, הדימום. יש 
להעריך במהירות את יעילות הפעולה מיילדות, מרדימים, עובדי בנק הדם ומעבדה(, 

  ולות המופיע בנייר זה אינו מחייב.שבוצעה ולהחליט על המשך הטיפול בהתאם. סדר הפע

 קו ראשון PPH -ו. טיפול ב
 
 לשקול החדרת קטטר שתן .. עיסוי רחם ולוודא ריקון השלפוחית1
 עם קנולה בעלת קוטר גדול, לקיחת בדיקות דם נדרשות םתוך ורידי יםעירוילפחות שני . 2
הזמנת מוצרי דם ומתן מהיר  ,תפקודי כבד וכליה( ,סוג והצלבה, ספירה, תפקודי קרישה כמו)

 של נוזלים
 או  Oxytocin  ,Methergin ,(Methylergometrine). שימוש במכווצי רחם כמו 3

Prostaglandins  
 שלילי O. מתן של דם ומוצריו לפי הצורך. במצבים קיצונים ניתן להשתמש במנות דם מסוג 4
לידה: חלל הרחם, צוואר הרחם והנרתיק. לפי הצורך, ריקון חלל . הערכה של תעלת ה5

 הרחם ותיקון קרעים בתעלת הלידה
 להערכת הרחם ואיבחון דימום תוך ביטני (Ultrasound). יש לשקול ביצוע על קול 6
 3, רצוי תוך (Tranexamic acid) מ"ג 1000במינון של  . ניתן לשקול מתן של הקסקפרון7

 שעות מהלידה

 קו שני PPH -יפול בז. ט
 

 אחד או יותר מהבאים: כולל
 
. מילוי חלל הרחם ע"י קטטר בלוני עם או בלי הזלפת מכווצים )ניתן גם להשתמש 1

 באמצעים אחרים ליצירת טמפונדה(
 Uterine artery selective) ניתן לשקול אמבוליזציה סלקטיבית של עורקי הרחם. 2

embolization) ויש זמן  שה יציבהיהא בהםפתיחת בטן,  י או אחרילפנ ,במקרים מתאימים
 לביצוע הפעולה

 פתיחת חלל הבטן לצורך אחת או יותר מהפעולות הבאות:. 3

http://www.wikitrufot.org.il/index.php/Oxytocin
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/Oxytocin
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/Methergin_tablets_0.125_mg
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/Methergin_tablets_0.125_mg
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/prostaglandins
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/prostaglandins


 של כלי דם מדמם (Hemostasis)המוסטזה  -    
 לאטוניה רחמית  B-Lynchתפרי חביקה כדוגמת  -    
 קשירה של עורקי הרחם -    
 Internal iliac -קשירה של עורקי ה -    
 . פעולה זו מוצדקת כפעולה ניתוחית ראשונית לצורך(Hysterectomy) כריתת הרחם -    

 הצלת חיים או מניעת סיבוכים חמורים, על פי שיקול דעתו של המנתח      
 (Packingחלל האגן )חלל הרחם וטמפונדה של  -   
 Recombinant activated factor VII -. ניתן לשקול שימוש ב4
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