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 על פי ד"ר פומפמעקב הריון 
 

 
 בשעה טובה  

 בדיקת הריון חיובית 

 איך מתקדמים מפה?

 

 מעלה על הכתב את הדרך שבה אני מבצע מעקב הריון. אני 

 
דרישות של הגורמים מעקבי הריון, כאשר כולן אמורות לתת מענה לישנן גישות שונות ל

ן יש לתת וגינקולוגיה. כמו כהמקצועיים כפי שמוצגים בניירות העמדה של האיגוד למיילדות 
של הרופא המבצע מעקב "חובת הזהירות" את הדעת לקביעות של בית המשפט מבחינת 

 הריון.
שאינן "זמן קורונה" יש עניין מיוחד להמעיט בבדיקות בנוסף לכל הנ"ל, בתקופת 

 . קריטיות למעקב ההריון
 
 

 

 טרימסטרים(:ל אני מתייחס לשלושה שלבים בהריון )חופפים פחות או יותרככלל 

 בדיקת "שקיפות עורפית":מזיהוי ההריון ועד  –שליש ראשון  -

 ?האם יש דופק לעובר

השלמת "סקירת מערכות שליש שני" מבדיקת "שקיפות עורפית" ועד  –שליש שני  -

 (:23-24)סביב שבוע 

 ?האם העובר תקין

 :ועד הלידה 24משבוע  –שליש שלישי  -

 גורמי סיכון מעקב מוכוון לידה וזיהוי 

 לכך צריך להוסיף עוד שתי תקופות:

 :(1טרום ההריון )טרימסטר מינוס  -

 זון מחלות רקעהתמודדות עם בעיות בעבר המיילדותי, איהשלמת חומצה פולית, 

 )אם יש(, קביעת תוכנית הריון במידה ומדובר בהריון בסיכון. 

 שבועות: 6מהלידה ולמשך  – משכב הלידה -

תכנון משפחה השלמת מאגרים. תחקור הלידה. טיפול בכאבים. הנקה. 

 עתידי/אמצעי מניעה. 
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   יון הכניסה להרלפני  – נקודות להתייחסות בשליש "מינוס אחד" 

 , הפרעה בתפקודי תריסהאם יש מחלות רקע כגון סוכרת, יתר לחץ דם -

 וכדומה?

 הגעה לאיזון אופטימלי עוד טרם הכניסה להריון. אם כן, 

 

 כשיש עבר מיילדותי בעייתי )לידות מוקדמות, ניתוחים קיסריים חוזרים -

הריונות/לידות קודמים והבנת ייעוץ מקדים לצורך השלמת בירור  –וכיו"ב( 

עיון בדו"חות לידה/ניתוח,  –לקראת ההריון הצפוי. למשל המשמעויות 

השלמת בירור קרישתיות יתר פתולוגית של השלייה, פענוח תשובת בדיקה 

 וכיו"ב. 

 

לקראת ההריון הצפוי. התאמת תוכנית  – כשיש עבר של הפלות חוזרות -

יכול לכלול תרופות ממספר סוגים )כגון אספירין,  טיפול תרופתי מקדים

את הטיפול עוד טרם הכניסה נתחיל  לפעמים פרוגסטרון ועוד(. קלקסן, 

משלב זיהוי ההריון ויש מקרים שמתחילים רק לאחר זיהוי להריון, לעיתים 

 הדופק. 

 

 חומצה פולית!! -

אחד הטיפולים הפשוטים והיעילים ביותר למניעת מומים חשוב ביותר. 

 .עובריים המערבים את מערכת העצבים המרכזית

ה להריון )ויש גישה של ההמלצה היא לקחת לפחות חודש אחד לפני הכניס

מק"ג. במצבים  400לפני(. לרוב נותנים טיפול יומי של חודשים  3מתן 

 מ"ג ליום.  5( של 12מסויימים נותנים מינון גבוה )פי 

 

 בדיקות סקר גנטי.  -

 . ניתן לעשות גם בתחילת ההריון. זיהוי נשאות של ההורים למחלות גנטיות

 

 השלמת חוסרים בויטמינים -

 וסר כרוני.חשש לחאם יש 

 

 CMVבדיקה לוירוסים המשפיעים על ההריון, כגון  -

 יש לשקול דחיית ההריון במספר חודשים. במידה ויש ספק לחשיפה, 
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 לסיכום:

 חומצה פולית •

 בדיקות מעבדה הכוללות •

 לשקול בדיקת ויטמיניםספירת דם, סרולוגיה זיהומית, 

 לאחד מבני הזוג. לשקול ביצוע סקר גנטי •

 

  

 

 

 

 



 

 

 ראשון.  ליש ש  –הריון 
 רה.  שלב היצי 

  

"איחור".  –ברגע שהוא לא הגיע אמור להגיע המחזור החודשי. שבועיים לאחר הביוץ 
 זה הזמן שבד"כ מזהים את ההריון. 

וסת האחרון )למרות שאז האישה באופן שרירותי גיל ההריון נספר בשבועות מה
 בכלל לא היתה בהריון(. 

 . 4מרגע ה"איחור", האישה נמצאת בשבוע 

או  beta- HCGאפשר לאמת את ההריון על ידי בדיקת דם להורמון ההריון )

. בד"כ יש הכפלת 100בזמן האיחור ערכי ה"ביטא" הם סביב "ביטא" בקיצור(. 
 הערכים כל יומיים. 

וחצי לספירה מהווסת האחרון( אני מצפה  6חר האיחור )שבוע כשבועיים וחצי לא
 לראות דופק. 

ץ, השרשת שק ההריון גם אם לא רואים דופק, צריך לזכור שלא תמיד הביו
והתפתחות העובר מסונכרנים עם תאריך הוסת האחרון. לכשנראה עובר עם דופק, 

 נוכל לקבוע את גיל ההריון בדיעבד. 

 2-3מציע לעשות בדיקות אולטרהסאונד להדגמת דופק כל , אני 12עד שבוע 
ההפלות הטבעיות זאת התקופה ה"רגישה" יחסית מבחינת שכיחות כיון ש, משבועות

 אחוזים מההריונות(.  8-10)כ
בדיקות האולטרהסאונד בתחילת ההריון, לא רק קובעות את גיל ההריון )על פי גודל 

בתוך הרחם )ובכך נשללת האפשרות של מוכיחות שההריון מתפתח העובר( אלא גם 
מאפשרות להתרשם ו מזהות הריונות מרובי עוברים )'תאומים'(, 'הריון חוץ רחמי'(

 ממבנה השחלות )זיהוי "ציסטות" שחלתיות(. 

טיפול בפרוגסטרון בשליש הראשון, למשל כאשר מופיע מוסיפים יש מקרים שבהם 
 ן. דימום בתחילת ההריו
 של ההריון.  של השליש הראשון הוא הטיפול בבחילות/הקאות כמו כן, אחד האתגרים

משמשות כנקודת התייחסות לאחר קבלת התשובות של בדיקות המעבדה )שלרוב 
, אפשר לדבר על המסגרת אין להתייחס אליהם כ"תקינות" או "לא תקינות(להמשך, ו

 של מעקב ההריון. 
מתי צפויות הבדיקות הבאות ואיך/איפה עושים אותן. האם יש בדיקות/פעולות 

 שלילי(.  Rh" לבעלות סוג דם עם Dייחודיות להריון הזה? )למשל מתן "אנטי 
מבחינתי מתבצע פעם שנעשה במקביל למעקב הרפואי. הסבר על מעקב אחיות 

 ר על חיסונים. הסב בחודש, וכולל כשיגרה שקילה, מדידת לחץ דם, בדיקת שתן.
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 משימות שליש ראשון:  – לסיכום 

 להריון )בגישה וגינלית( 6-7סביב שבוע  הדגמת דופק עוברי •

 חומצה פוליתנטילה קבועה של  •

סוג דם )כולל סקר ספירת דם, הכוללות סוכר בצום,  בדיקות מעבדה •

 תרבית שתן, סרולוגיה זיהומית"קומבס עקיף"(,  –נוגדנים 

 לא נעשה לאחרונה(.השלמת סקר גנטי )אם  •

 (12להדגמת דופק )עד שבוע שבועות  2-3מעקב אולטרהסאונד כל  •

 טיפול בבחילות/הקאות, אם יש.  •

 ביקורת חודשית. פתיחת מעקב הריון בתחנת האחיות.  •

 אתר משרד הבריאות.  –הסבר על תזונה בהריון  •

 התייחסות לחיסונים בהריון.  •

  



 

 

 .  שני ליש ש  –הריון 
 .  הגדילה שלב 

  

"הפלה ספונטנית". בשלב זה אנחנו כבר לא ואילך, לא שכיח לפגוש  12משבוע 
, אלא נכנסים לרזולוציה של תקינות העובר, מדברים במושגים של "יש" או "אין" דופק

ת מחלות גנטיות, מומים וכדומה, כאשר המשמעות של זיהוי אותם מצבים מבחינ
 קשים היא ההחלטה על הפסקת הריון. 

ת גישה שדברים שלא יובילו לשינוי מהלך ההריון או להפסקתו, הם כלומר, קיימ
, ולכן זוגות נקודה זאת היא מאוד סובייקטיביתדברים שלא צריכים לעסוק בהם. 

אותם מצבים אצל העובר שמבחינתם שונים יחליטו על מסלול שונה של בירור ל
 מהווים עילה להפסקת הריון. 

כללו בעיקר לזהות הפרעות גנטיות אצל העובר עד לא מזמן היכולת שלנו כרופאים 

שאנו  )"תסמונת דאון"( כך שמבחינה היסטורית, רוב המושגים 21טריזומיה 
 . זיהוי תסמונת דאוןמקור למשתמשים בהם נועדו ב

 

האישה,  גילבדיקות הסקר המסורתיות לשקלול הסיכון לתסמונת דאון, כוללות את 
שליש ראשון )בדיקת דם(,  סקר ביוכימי)אולטרהסאונד(,  שקיפות עורפיתבדיקת 

שליש שני )בדיקת דם(,  סקר ביוכימימוקדמת )אולטרהסאונד(,  סקירת מערכות
 . שליש שני )אולטרהסאונד( סקירת מערכות

כל הגורמים הנ"ל נותנים ערך שהוא הסיכון לתסמונת דאון בהריון שקלול של 
ה אבחנתית פולשנית )כגון המדובר. ואז צריך להחליט האם הסיכון הזה מצדיק בדיק

או שוללת תסמונת דאון )וכן מספר הפרעות (, שרק היא מאבחנת דיקור מי שפיר
 כרומוזומליות אחרות(. 

 

. קת חומר גנטי עוברי בדם האימהייא בדישה NIPTפה בדיקת בשנים האחרון הצטר
אך איננה  הבדיקה איננה פולשנית )בדיקה דם פשוטה שנשלחת למעבדה ייחודית(

בריאות וכרוכה בתשלום לחברות פרטיות המספקות את השירות. יש נמצאת בסל ה
שצוין קודם לכן, ואינה , שמהווה חלופה למסלול הסקר לזכור שמדובר בבדיקת סקר

 מהווה בדיקה אבחנתית, כך שהיא לא מחליפה את דיקור מי השפיר. 

מהווה כלי יעיל וחשוב שמאפשרת בשלב מוקדם יחסית של ההריון  NIPTעדיין 

לתסמונת דאון )ועוד הפרעות דומות( וכן ( לקבל תשובה לגבי הסיכון 10)משבוע 
 . לדעת את מין העובר
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ת החומר הגנטי של העובר בר השימוש בצ'יפ גנטי, שסורק אגבשנים האחרונות 
 בצורה אחרת. , שלא ניתן לזהותן ויכול לזהות הפרעות גנטיות הגורמות למחלות

מי שפיר, ולכן דיקור מי שפיר כדי לבצע את בדיקת הצ'יפ הגנטי, נדרשת דגימה של 

רים, מק 150ל 1'יפ גנטי. מקובל לומר שבכהוא תנאי מקדים לביצוע בדיקת צ
שעשויה להשפיע על ההחלטה האם  שקיימת הפרעה משמעותיתים תשובה מקבל

)פירוט במקום אחר, כגון דפי המידע של מכבי המצורפים  להמשיך את ההריון
 כשיגרה לתשובת "חלבון עוברי"(.

 

 

 

 

  



 

 

   המשך -שליש שני 

 בדיקות האולטרהסאונד נעשות במכונים או במרפאות ייעודיות. 
 החולים.  בדיקות הדם נעשות במעבדה של קופת

לאחר ביצוע סקירת המערכות המוקדמת, אני מתזמן את המפגש אצלי במרפאה 

הבדיקות שנעשו עד כה )שקיפות, סקר , כך שיש לנו את תשובות 16סביב שבוע 
שליש ראשון, סקירה מוקדמת( יש הזדמנות לדבר על התוצאות ולהחליט באיזה 

"רגילות" דיקור מי שפיר, צ'יפ גנטי, המשך בדיקות סקר  –מסלול ממשיכים הלאה 
בדיקות בהמשך )"חלבון עוברי", סקירת מערכות וכן מתן הפניות ל –לתסמונת דאון 

 שליש שני(. 
כולל השלמת סקר  –זאת גם ההזדמנות שלי לוודא שמשימות השליש הראשון בוצעו 

פתיחת ליווי הריון אצל האחיות, , גנטי )או ייעוץ גנטי פורמלי במקרים מסויימים(
מולטיויטמין ותכשירי נטילת ויטמינים )אם עברו הבחילות אז אני מוסיף בשלב זה 

 ברזל(. 
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 י: משימות שליש שנ – לסיכום 

 (13.6עד  11: )טווח 12סביב שבוע  -שקיפות עורפית   •

סקר ביוכימי שליש ראשון )בדיקת דם. נעשית ביחד עם השקיפות  •

 העורפית(. 

 . 15סביב שבוע  –סקירת מערכות מוקדמת  •

 . בדיקת דם.(סקר ביוכימי שליש שני )"חלבון עוברי" •

 . 20-22שבוע  – סקירת מערכות שליש שני •

 . 22ועד  10ספקי שירות פרטיים. נעשה משבוע  – NIPTאפשרות לביצוע  •

 . 16-22שבועות וצ'יפ גנטי. החלטה לגבי דיקור מי שפיר  •

 נטילת ויטמינים •

 מעקב אחיות חודשי.  •

 

 

 

 ופים:במקרים דח
רפואת נשים דחופה  דיקת אולטרהסאונד דרך מוקד ניתן לעשות ב

שעות פעילות ת"א.  גאל אלוןוטשילד ראשל"צ. ירשל מכבי. 
 ספים באתר מכבי.ופרטים נו

 


