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 10211/2/2 – ב עובר אם ועד ידי על אושר

  (1)     3-4% הינו במועד עכוז מצג של הארעות שעור

 המתנה ,ראש למצג( ECV) חיצוני היפוך ניסיון; כוללות במועד עכוז מצג של והלידה ההיריון לניהול אפשרויותה

  3 ,2).) נרתיקית עכוז לידת או קיסרי ניתוח, ספונטני להיפוך שמרנית

 ידי ועל ,העובר של אחורה או קדימה להיפוך לגרום במטרה ההרה של הבטן דופן על מכני לחץ מופעל ECV - ב

 . נרתיקית לידה נסיון שיאפשר ראש למצג להביאו כך

 מישוש יכולת, קדמי העובר גב, אחורית שליה, 30 מ נמוך BMI, ולדנות: ECV של הצלחה המנבאים הגורמים בין

, Forebag , complete breech נוכחות או (unengaged) באגן מבוסס שאינו מוביל חלק, העובר ראש של

 לאחר הפעולה ביצוע. ההיפוך את שמבצעים ת/המיילד ונסיון ,מ"ס 10 מעל( AFI) השפיר מי של אמניוטי אינדקס

 (4-6)  ההצלחה סיכויי את לשפר עשוי כאב משככי ובתוספת טוקוליטיקה מתן

 8 ,7).) 49-58% בין יםונע השונים במחקרים כתלות יםמשתנ ECV של ההצלחה ישיעור

 יהעובר דופקב ירידה של חולפים שינויים על מדובר המקרים במרבית(. 9) 6% על עומד הכללי הסיבוכים שיעור

 לאחר וזעכ למצג חזרה. 0.5% -כ הינו דחוף קיסרי ניתוחב לצורך הסיכון. הפעולה לאחר באולטרסאונד הניצפת

 קיסרי לניתוח סיכון קיים עדיין מוצלח חיצוני היפוך לאחר(. 10) מההרות 3%-בכ תתרחש מוצלח חיצוני היפוך

 (. 11) בניטור האטות או דיסטוציה רקע על מכשירנית וללידה



 :הן והמלצותיו וגינקולוגיה למיילדות הישראלי האיגוד עמדת כן על אשר

 :חיצוני היפוך לביצוע מוחלטת נגד הוריית

 נרתיקית ללידה נגד הוריית קיימת בו מקרה כל. 

 (. 13 ,12 ,2) : חיצוני להיפוך יחסיות הנגד הוריות

 שליה להיפרדות חשד. 

 השפיר מי מיקרו פקיעת. 

 משמעותי שפיר מי מיעוט. 

   Rh Isoimmunizationמשמעותיים רחמיים יםמומ. 

 קיסרי ולא קיסרי, קודם רחמי ניתוח . 

 רחמי תוך גדילה לפיגור חשד IUGR  /בדופלר וייםשינ. 

 

 

 :הפעולה לביצוע הנחיות

 לשבוע עד יתרחשו הספונטניים ההיפוכים שמרבית כיוון 3700 משבוע החל חיצוני היפוך להציע מומלץ 

 קיסרי ניתוח יבוצע, סיבוכים של ובמקרה, יותר קטן הוא מוצלח היפוך לאחר עכוז למצג לחזרה הסיכוי, זה

  (.12-14 ,2) המוקדם במועד חירום

 ECV (3) סיבוך של במקרה דחוף קיסרי ניתוח לביצוע שערוך םחולי בבית להתבצע צריך . 

 כנספח מצורף - יעודי הסכמה טופס על להחתים יש 

 (. סונוגרפית או קלינית) משקל והערכת מלא ביופיזיקלי פרופיל לבצע יש הפעולה ביצוע טרם 

 להתרשם וכדי העובר לב קצב את להעריך מנת על אולטרסאונדב לסירוגין להשתמש יש הפעולה במהלך 

 . העובר מצג/מנחמ

 בסקירת. חיצוני היפוך טרם טוקוליטיקה מתן לשקול ניתןCochrane  הטוקוליטיות התרופות בין כי מצאנ 

 (.15) זו למטרה ביותר המתאימות הינן אגוניסטיות בטא תרופות שנבדקו

 ביצועל המלצה אין ECV (.9 ,2) כאב שיכוך תחת 

 (.14 ,9 ,2) עוברי ניטור על לחזור יש ההיפוך ניסיון לאחר  

 דם סוג עם בהרה Rh לתת יש שלילי Anti D היפוךה ניסון לאחר.  



 

 : היפוך ניסיון לאחר מעקב

התייחסות למעקב שיגרתי לאחר ניסיון היפוך. אין נתונים  הספרות הקיימת והנחיות האיגודים השונים איןלפי 

יש  ,ם זאתיחד עלאחר ניסיון היפוך אל מול האוכלוסייה הכללית. תמותה עוברית תוך רחמית המראים עלייה ב

 לביקורת במסגרת הקהילה או בית חולים. לשקול המלצה על מעקב

 ולפני, אזורית הרדמה תחת, המועד לקראת חוזר היפוך ניסיון לבצע ניתן, שכשל חיצוני היפוך יסיוןנ של במקרה

 .מתוכנן קיסרי ניתוח

 

 

 

 צוות כתיבת נייר העמדה:

 ד"ר נפתלי יוסטמן, מרכז רפואי רמב"ם

 ד"ר יניב צפורי, מרכז רפואי רמב"ם

 פרופ' טל בירון שנטל, מרכז רפואי מאיר

 מרכז רפואי הלל יפהד"ר רינת גבאי, 

 פרופ' אשר בשירי, מרכז רפואי סורוקה

 ד"רר יפעת וינר, מרכז רפואי שמיר

 פרופ' יואב ינון, מרכז רפואי שיבא

 ד"ר חן סלע, מרכז רפואי שערי צדק

 פרופ' משנה קליני עידו שולט, מרכז רפואי רמב"ם

 



 צוות אישור נייר העמדה, ועד החברה לרפואת האם והעובר:

 ל בירון שנטל, מרכז רפואי מאירפרופ' ט

 ד"ר רינת גבאי, מרכז רפואי הלל יפה

 פרופ' אשר בשירי, מרכז רפואי סורוקה

 ד"רר יפעת וינר, מרכז רפואי שמיר

 פרופ' יואב ינון, מרכז רפואי שיבא

 ד"ר חן סלע, מרכז רפואי שערי צדק

 פרופ' משנה קליני עידו שולט, מרכז רפואי רמב"ם
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 טופס הסכמה לביצוע נסיון היפוך חיצוני של עובר במצג עכוז נספח:

 

לידה במועד של עובר במצג עכוז כרוכה בסיכון מוגבר לאם ולילוד. לידת עכוז נרתיקית כרוכה בעליה בתחלואה 

וע ניתוח ליתר את הצורך בביצ בתמותה עוברית. היפוך חיצוני של עובר ממצג עכוז למצג ראש לפני הלידה עשוי

 קיסרי.

הסכויים להצלחת נסיון היפוך עולים בלידות חוזרות, בנשים רזות, כאשר הרחם ושרירי הבטן רפואיים, כאשר 

 שפיר.-השליה אינה קדמית ובהעדר מיעוט מי

 הסכויים להצלחת נסיון היפוך פוחתים בנוכחות מום רחמי, לידה פעילה, מצג עכוז בלידה קודמת.

ומעלה וניטור דופק  3600וע נסיון היפוך חיצוני הינם: עובר יחיד במצג עכוז, גיל הריון שב' התנאים הנדרשים לביצ

 עובר תקין.



לעיתים במהלך ביצוע נסיון היפוך חיצוני או אחריו קיים צורך בביצוע ניתוח קיסרי דחוף. לכן נסיון ההיפוך מבוצע 

ו מבוצע ידנית על הבטן והכוונת העובר למצג ראש. בחדר לידה ומחייב הערכות לביצוע ניתוח קיסרי. ההיפוך עצמ

 לאחר נסיון ההיפוך על היולדת להישאר בהשגחה ולעבור ניטור נוסף.

 

 מספר תעודת זהות:                     שם משפחה:                         שם פרטי:

על נסיון היפוך חיצוני                       אני מצהירה ומאשרת בזאת כי קיבלתי הסבר מפורט מד"ר:                   

 של עובר ממצג עכוז למצג ראש.

 ממצאים יחודיים ליולדת:

 הובהרו לי הסיבות לביצוע הפעולה וסכויי הצלחתה.

הובהר לי כי לאחר נסיון ההיפוך עולולות להופיע האטות בדופק העובר אשר לעיתים חולפות ללא טיפול. לעיתים 

להיווצר מצב בו יחויב ביצוע ניתוח קיסרי מיידי. בספרות הרפואית תוארו מקקרי מוות עובר לאחר נדירות עלול 

נסיון היפוך חיצוני. לאחר השחרור הובהר לי כי עלי לעקוב בקפדנות אחר תחושת תנועות העובר ובכל הפחתה 

 סובייקטיבית בתחושת התנועות לשוב מייד להערכה מיילדותית.

 שעה:                                   חתימת היולדת:                                     תאריך:           

אני מאשר/ת כי הסברתי ליולדת את כל האמור לעיל בפרוט וכי היא חתמה בפני על הסכמה מדעת לאחר 

 ששוכנעתי כי הבינה את כל הנ"ל באופן מלא.

 חתימת הרופא:                 שם הרופא:                             


