
 

 

  43נייר עמדה מספר 

 בגבול(  FETICIDE )לב העובר    דופקהפסקת פעולה ל

    להפסקת הריוןבאישור ועדת  ובשלב החיות

 

 :מבוא .א

אישור לאחר של עובר יחיד או הפחתה סלקטיבית בהריון הפסקת הריון לבצע בישראל  ניתן 

 ללא מגבלת גיל הבריאותלהפסקת הריון הפועלת על פי חוק העונשין והנחיות משרד וועדה 

 .  ההריון

פרסום הנחיות קליניות לגבי השלב המקדים שבו מבוצעת הפסקת זה הנה מטרת נייר עמדה 

נייר העמדה לא דן בהתוויות   כדי למנוע לידה של עובר חי.( FETICIDE)דופק לב העובר 

 –חוק העונשין " מופנים לפן סיום ההיריון. בנושאים אלה חברי האיגוד ולהפסקת הריון או א

  23/07)מס'    " בשלב החיותהריון  "ועדות להפסקת  , נוהל משרד הבריאות  " 1977הפסקות הריון  

-מ 106"הפסקות הריון בשליש ראשון ושני" )מס' (, ונייר עמדה של האיגוד 19.12.2007 -מ

13.9.2017  .) 

 :העובר לב דופק הפסקת מבוצעת שבו ההיריון גיל  . ב

( דן בהתנהלות 2011מאוקטובר  27האיגוד "ניהול לידה בגבול החיות" )מס' יר עמדה של ינ

אישור ועדה  קיבלו שב' והאמור בנייר עמדה זה מתייחס למקרים ש 24+6 -שב' ו 22+0בין 

לאופן  בגינה הבקשה אושרה ו  לסיבה  שב' ללא קשר    22+0  -החל מלביצוע הפעולה  להפסקת  

 . ההיריוןאת ם יסישבו מתכננים ל

המשמעויות הנגזרות ממצב זה. ביצוע של הפסקת כל    חי על  עובר    לידת    על מנת למנוע    זאת  

שב' נתון לשיקול דעת ומדיניות המחלקה שבה מבוצע סיום   22+0דופק לב העובר לפני 

    ההיריון.  

 :  Feticide-טרם ביצוע ה   .ג 



 הפעולהמטרת הבנתה את לוודא  ,על פי ההנחיות המטופלתבצע זיהוי טרם הפעולה יש ל

 .  עוברהדופק לב  העדר  לאחר הפעולה כדי לאשר  ה חוזרת  לרבות הצורך בבדיק  , ואופן ביצועה

 הפעולות יש לבצע בטרם ביצוע הפעולה:

 קבלה רפואית למחלקת הנשים או מחלקה אחרת לפי נוהלים פנימיים.  -

  על טופס הסכמה מדעת ייעודי לנושא.מה החת -

 .אישור וועדה להפסקת הריוןחתום ומאושר של טופס    המצאות -

במקרים בהם אין מסמך המציג את סוג דם  -  סוג דם ההרהמסמך שבו מוצג  -

 .בהתאם לתוצאות"   Dשעות מהפעולה ולטפל באנטי    72יש לבררו בטווח    ההאיש

)הוראה כתובה או התייחסות  D-יש להתייחס למתן אנטישלילי  RHבמקרה של  -

 לאי מתן( 

 POST MORTEMהתייחסות לנושא הצורך בנתיחה שלאחר המוות ) -

AUTOPSY יידון על ידי הצוות  עקב מומיםבלידה ( במקרים של הפסקת הריון

 תיעוד הסכמה או סירוב. יש לוודא  Feticide-טרם ביצוע ה -המטפל באשה

,  בדיקות גנטיות  לשם ביצוע    ,במהלך הפעולה   מי שפיר או דם עוברי  לקיחת דגימות -

נתון לשיקול דעת המטפלים בשיתוף עם   אחרמצב  כל  לסקר מחלות זיהומיות או  ל

  .האישה

 

פרטנית של כל  בהתאם למדיניות במהלך הפסקת הדופק תתאפשר נוכחותם של  מלווים 

 .המחלקה

 

 :  Feticide-ביצוע ה . 2        

 או לבצע רישום דומה בגיליון היולדת לפי הנוהל המחלקתי.  זמן ''יש למלא  טופס ''פסק 

 ניתן לבצע אלחוש מקומי טרם הפעולה., דופן בטן ההרהחיטוי לאחר 

או   ללב העובר  KCl))  כלוריד-אשלגן  היא על ידי הזרקת תמיסת  Feticide-הגישה המקובלת ל

 .  לכלי דם עוברי ,כגון הוריד הטבורי

ושאיבת דם לאישור המיקום   ,סאונד ללב העובר-החדרת מחט תחת הנחיית אולטרה •

 (.נלוות כגון בדיקות גנטיות וכו'  ביצוע בדיקותלצורך )או 

משתנה הנפח להזרקה . (15% גבוה )לרוב  כלוריד בריכוז-הזרקת תמיסת אשלגן •

( טרם תחילת הפעולה  מ"ל  15הכין לפחות  שאוב ולמומלץ ל  )  ןההיריוותלוי לרוב בגיל  

. 



 . סיום הפעולהבהוצאת המחט  טרם עוברית אסיסטולה  יש לוודא  •

לפחות     דסאונ-אולטרהת  על ידי בדיק  עוברית    אסיסטולהפעם נוספת    לוודא  חובה   •

הצוות )או אח"כ אך טרם תחילת תהליך יילוד(  על ידי  הפעולהתום מדקות  10

 .  צוות המחלקה או על ידי מי שהונחה בפרוטוקול מחלקתיהמבצע, 

 צוות המוסדלשיקולו  של  ניתנות    ןוהינ  ,תוארו בספרות שיטות נוספות הניתנות גם הן לשימוש   

שיטות אלו הינן בעלות יעלות  - לשק מי השפירלעובר או  הזרקת דיגוקסין  ןביניה המטפל

 פחותה וחובה לוודא אסיסטולה טרם יילוד העובר.  

 ספרות:

Termination of Pregnancy for Fetal Abnormality in England, Scotland and 

Wales REPORT OF A WORKING PARTY May 2010. 

 

 פרופ' בועז וייס 

 ד"ר יובל גיאלצינסקי

 פרופ' ישראל מייזנר

 פ' אריה הרמן פרו

 פרופ' רוני מיימון

ד"ר רון בלוססקי, ד"ר רון ברדין, ד"ר יעל   -סאונד במיילדות וגינקולוגיה-ועד החברה לאולטרה

 שאי תמיר, ד"ר דן וולסקי, ד"ר קרינה חרץ, ד"ר יואל בראון.

 


