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על מה נדבר

ההכנות לקראת ההיריון  :
טיי זקס, דור ישרים, בדיקת נשאות גנטית

חומצה פולית

בדיקות כלליות:
חיסוניות לאדמת ,CMV ,ואבעבועות רוח

איזון סכרת והפרעות בתפקוד בלוטת התריס

טיפול באנמיה

ההיריון עצמו  :
 מעקב הריון–בהרצאה הבאה

אבחון טרום לידתי

ההכנות ללידה:
GBS

לאחר הלידה  :
חומצה פולית



ההכנות לקראת ההריון



דור ישרים  

 מתוך אתר מורשת(www.moreshet.co.il:)

:  תשובת רבני מכון פועה לשאלה האם לבצע בדיקות גנטיות

שלום וברכה  ,
כבר עמדו על נקודה הפוסקים וכתב הגאון הרב משה פיינשטיין  

ל שאמונה היא טובה בדבר שאין לי מה לעשות או לא בידיים  "זצ
שהכל בידי שמיים חוץ ( כתובות)אבל כבר כתוב בגמרא , שלי למנוע

זאת אומרת  , י שהכוונה להצטננות"מצינים ופכים ומסביר שם רש
אדם לא יכול לטעון אני אסתובב בין החולים או בחורף ללא ביגוד  

על זה נאמר שהוא לא בידי  . שומר עלי' כי ה" ויהיה בסדר"מתאים 
.  שמיים כי האדם יכול למנוע עוד מחלות כאלה

ולכן גם כאן כיון שמדובר בבדיקת דם פשוטה אז לא ניתן לומר הכל  
ויש מקום לעשות את הבדיקה, בידי שמיים

http://www.moreshet.co.il/


חומצה פולית

 חומצה פולית היא ויטמין מקבוצהB   החשובה
לבניית כל תא בגוף וחיונית לחילוף חומרים

  חומצה פולית חיונית להתפתחות תקינה של המוח
ושאר מערכות הגוף של העובר

  המוח ואברי הגוף של העובר מתפתחים בעיקר
כשנשים רבות עדיין  , בחודשיים הראשונים להריון

לא מודעות להריונן

  לכן יש צורך מיוחד לקחת חומצה פולית כהכנה
להריון ובמהלכו



המלצת משרד הבריאות

  משרד הבריאות בישראל ממליץ להתחיל
לקחת חומצה פולית בגיל הפוריות ובעיקר 

בשלושת החודשים שלפני ההיריון ולהמשיך 
לפחות בשלושת החודשים הראשונים של 

ההיריון

 מיקרוגרם ליום   400מומלץ לקחת

  אישה הלוקחת באופן שגרתי חומצה פולית או
ויטמין כלשהו צריכה לבדוק אם יש -תכשיר מולטי

בו כמות מספקת של חומצה פולית



חומצה פולית

בהריון ובהנקה הצורך בפולאט בגוף עולה

חסר של פולאט בהריון עשוי לגרום ל:
  הפרעה בסגירה של התעלה העצבית והיווצרות

של למום פתוח במערכת העצבים המרכזית

מומי לב וכנראה גם תסמונת דאון

משקל עובר קטן או פגות

צריכה מספקת בשלושה חודשים שטרם

ההיריון ובשלושת החודשים הראשונים

להריון מגנה מפני מומים פתוחים של

מערכת העצבים המרכזית

טיפול תרופתי  , סכרת המטופלת באינסולין: מי בסיכון יתר
מומים במערכת העצבית  , השמנת יתר, נגד אפילפסיה

. בהריון קודם



מזונות המכילים חומצה פולית

מקורות מן הטבע:
 תרד, ברוקולי: טריים( עם עלים)ירקות ירוקים  ,

חסות, שמיר, אבוקדו

 (שעועית ואפונה)קטניות

פרי הדר ומיצי פרי : פירות טריים

כבד

בוטנים

מוצרי חלב

מזונות שהוספה בהם חומצה פולית  :
דגני בוקר, לחם

פסטה  , קמח

אורז



תכשירים המכילים חומצה פולית

 החומצה הפולית במזון נהרסת

באחסון ממושך או בישול

  לפעמים לא מצליחים לאכול נכון

בתחילת ההיריון

ספיגת המזון לא תמיד מלאה

→



בדיקות כלליות

תפקודי בלוטת התריס

הריונית-איזון סכרת טרום

 נוגדני אדמת ו- CMV

נוגדנים לאבעבועות רוח

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/17253.jpg
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.fpnotebook.com/DermVaricellaZoster.jpg&imgrefurl=http://www.fpnotebook.com/ID247.htm&h=248&w=315&sz=68&hl=iw&start=17&tbnid=lURnkSrf4-M66M:&tbnh=92&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dvaricella%26as_st%3Dy%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26sa%3DG
http://www.abc.net.au/health/library/img/thyroid_gland_diag.gif


 אדמת

(1969. )רב הנשים חוסנו בילדותן

מחלה בתחילת ההריון :
מומים  , לידה מוקדמת, הפלה טבעית

מרובים בעובר

הביטוי בעובר  :
חירשות, פיגור שכלי, ראש קטן, קטרקט  ,

פגיעה בכבד ובטחול, מומי לב

בדיקת דם פשוטה לנוגדנים

 מניעה על ידי חיסון למי שאינה
מחוסנת



CMV

 מהנשים בארץ נחשפו 80%–כ

בדיקת נוגדנים פשוטה

מטפלות, גננות, אמהות לילדי גן? מי בסיכון להידבק

(  שתן ורוק)הפרשות גוף ? איך

חודשים רבים? מתי

כאב גרון, כאבי שרירים, חולשה, כאב ראש, חום: מחלה אימהית דמוית שפעת

1/3–הראשון וב  1/3–לרב ב , עוברים יידבקו 1/3: במחלה ראשונית  
:תהיה מחלה קשה

פגיעה בכבד  , חירשות, עיוורון, פיגור שכלי, הפרעה בגדילה

 1% -פחות מ –במחלה משנית

אין עדיין חיסון  !!!!!

העיקר זהירות מחשיפה!!!!
כלים נפרדים, שטיפת ידיים

 שנים פחות סיכון 2.5גיל מעל



וריצלה -אבעבועות רוח 

אבעבועות רוח בהריון:
במהלך ההיריון  :

 (דלקת ריאות )תחלואה אימהית קשה

 (:  ימים לפני או יומיים אחרי 5)מחלה סמוכה ללידה
 מחלה קשה ביילוד מסכנת חיים

בעקבות מחלה אימהית בחצי הראשון  : תסמונת וריצלה מולדת
:להריון

בעור , בגפיים, בעיניים, פגיעה במוח

לפני ההיריון:
בדיקת נוגדנים פשוטה

 אפשר גם  , שבועות 6-8מנות בהפרש  2)חיסון במידת הצורך
(בהנקה

מותר להרות חודש לאחר החיסון



איזון בלוטת התריס

אבחון שינויים בתפקוד בלוטת התריס על ידי בדיקת דם פשוטה

שאינה מאובחנת פעילות של בלוטת התריס-תת  :
פגיעה במוח ,  יילודים קטנים, דימום לאחר הלידה, היפרדות שליה, ד"יל

מהמקרים 20%העובר בעד 

לידה מוקדמת, הפלות טבעיות: פעילות של בלוטת התריס-יתר  ,
רחמי וסכרת–מות עובר תוך 

 הפרעה בתפקוד לאחר הלידהתיתכן גם

  מומלץ לאזן הפרעות ידועות לפני ההיריון כדי למנוע סיבוכים לאם
וליילוד  

  אין היום המלצה גורפת לבדוק למעט במקרים של סיפור משפחתי
או תסמינים מכוונים

http://www.abc.net.au/health/library/img/thyroid_gland_diag.gif


  איזון סכרת

סכרת לא מאוזנת מסכנת את האם ואת העובר

שיעור מוגבר של מומים מולדים קשים



ההיריון עצמו

בהרצאה הבאה–מעקב הריון 



אבחון טרום לידתי

  בדיקות שונות שניתן לבצע לגילוי

מוקדם של בעיות בעובר

חלבון עוברי ושקיפות עורפית

סקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת

לגילוי  : חשיבות סקירת המערכות

בעיות שניתן לסייע או לטפל 

במהלך ההריון או מיד עם הלידה  

דוגמאות



אבחון טרום לידתי



ההכנות ללידה



GBS

 החיידק הוא סטרפטוקוק מקבוצהB 

 השתן והמין  , במערכת העיכול שקטהנשאות

בנשים בריאות לחלוטין

שיעור נשאות משתנה בעולם

הדבקה במעבר בתעלת הלידה

 ביילוד( תמותה 5%)מחלה קשה ומסכנת חיים

                                       

                                      

                                       

                                       



מעבר מהאם ליילוד

 אם נשאית

יילוד לא נדבק יילוד שנדבק  

בריא
:יילוד חולה

Early-onset sepsis, 

pneumonia, meningitis

50% 50%

98% 2%



GBS

 ניתן למנוע את המחלה!!!!

  ביצוע תרבית במהלך ההיריון

(35-37 )

 מתן אנטיביוטיקה בלידה

לאמהות שנמצאות נשאיות

 חשוב להספיק לקבל

שעות לפחות   4אנטיביוטיקה 
לפני הלידה

מי לא צריכה תרבית:

 דלקת בדרכי השתן עםGBS  

בהריון

 מידע עלGBS בהריון קודם

http://images.asia.ru/img/alibaba/photo/51220295/Penicillin_Potassium_for_Injection.jpg


GBS

 14%שיעור נשאות של

  גבוה יותר בנשים שעלו מצפון
21%–אמריקה 

 של כלל האוכלוסייהסקור



לאחר הלידה

http://www.healthday.com/images/singlestory/watering_can_recall.jpg
http://www.marchofdimes.com/images/PR_MR_LG_newborn-screening.jpg


חומצה פולית

http://yoga108.org/images/blog/2006/whole_grains.jpg


לסיכום 

פגישה טרום הריונית

פגישה ראשונה בהריון מוקדם ככל האפשר

פגישה לאחר הלידה

תודה רבה


