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 חירום מיילדותי –בטיחות הטיפול  –ת עיתיאיגרת 
 :1אירוע 

 .שליית פתחידוע על , התקבלה קריאה על מטופלת בהריון בשבוע מתקדם לאחר ירידת מים •

 .תחושת צירים וכאב בבטן תחתונהדימום שהחל ללא כאב ובהמשך מציינת  •

 . נצפה דימום וגינאלי בכמות משמעותית על רצפת הבית •

 .לא תועד ערך מספרי –דופק סדיר , 100/80ד "ל, נשימות בדקה 18, בהכרה מלאה –בבדיקה  •

 .ביצע בדיקה וגינאלית והמתין ליציאת הילוד, ראש הצוות התרשם כי מדובר בתחילתו של תהליך הלידה •

 .ח"החל בפינוי היולדת לביה ,משראה שהלידה לא מתקדמת ,'דק10-לאחר המתנה של כ •

 .לד עם פגיעה תפקודיתהילוד נו – פרדות שליהיהבהגעה למיון אובחן דימום על רקע  •

 

  (Previa Placenta) שליית פתח

הרחם באופן סיבוך בו השליה מחוברת לדופן מדובר ב

    .באופן מלא את צוואר הרחם/בו היא מכסה חלקית

לרוב . האם מאבדת דם -בעת דימום משליית פתח 

 . המודינאמיתהעובר לא בסכנה כל עוד האם יציבה 

התכווצות /קישיון ואין ,הדימום לרוב אינו מלווה בכאב

 .של הרחם

  שליה תקינה=  1תמונה 

  י "כיסוי חלקי של צוואר הרחם ע=  2תמונה

 השליה

  י השליה"כיסוי מלא של צוואר הרחם ע=  3תמונה 

  פרדות שליהיההינו  דימום משליית פתחאחד הסיבוכים הנפוצים במקרים של. 

 ליהש פרדותיה

 .אחת הסיבות השכיחות ביותר לדימום בשליש האחרון של ההיריוןהיפרדות שליה הינה 

חבל טבור , טראומה, ד של האם"יל: כגון, ישנם גורמים רבים אשר מעלים את הסיכוי להיפרדות שליה

 .שימוש בקוקאין ועישון במהלך ההיריון, ירידת מים מוקדמת, קצר

 צירים /כ בכאבים"פרדות שליה מלווה בדיה

 .ורחם נוקשה ורגיש( לעיתים תכופים מאוד)

  ולא ", מאסיבי"לא תמיד נראה דימום חיצוני

מידת על מכמות הדימום  סיקתמיד ניתן לה

 .הסיכון לעוברההיפרדות ו

 פרדות שליה עלולה להוביל להלם המורגי יה

 .של האם ולגרום לתשניק לעובר

  דחוףניתוח קיסרי  –המענה לבעיה. 
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 :2אירוע 

 .Vasa Previaידוע על , 34התקבלה קריאה על מטופלת בהריון ראשון בשבוע  •

 .א"הזעיקה מד. ללא כאבים -המטופלת התעוררה משנתה עם דימום וגינאלי  •

המטופלת נינוחה , (להערכת המטופלת והצוות –בכמות הקטנה מדימום וסתי )בבדיקתה נצפה דימום קל  •

 .ויציבה המודינאמית

 .קשה להתפנות לבית חולים מרוחקיהמטופלת ב •

והיות וראש הצוות לא התרשם כי מדובר במצב מסכן חיים באופן , היות ולא דובר בדימום בכמות גדולה •

 .ניאות לבקשתה, דיימי

האטה בקצב הלב  ובהמשך נצפתה(, Vasa Previa)בעת ההגעה למיון אובחן דימום מכלי הדם המקדים  •

 .ובהמשך נפטר, לאחר לידה דחופה נמצא כי הילוד סובל מאנמיה קשה על רקע אובדן דם. של העובר

 

Vasa Previa:  ( = בחלקו הפנימי)נמצאים בפתח צוואר הרחם /מצב בו כלי הדם העובריים חוצים

 . נמצאים לפני העובר בתעלת הלידה

בעת פגיעה בכלי הדם עלול להתפתח דימום 

ומכיוון (, אפילו כתוצאה מפקיעת הקרומים)

והיות ולעובר אין , שמדובר בדימום עוברי

 = רזרבות דם גדולות 

 .מדובר במצב מסכן חיים לעובר באופן מיידי

 

 ?כיצד נפעל

בירור עוברי המחייב /על מצב חירום אימהי מעיד בדר"כדימום וגינאלי בטרימסטר השלישי של ההיריון 

 .יש לקצר את משך השהות בזירה ואת זמן הפינוי ככל שניתן -ולפיכך , וטיפול דחוף

במידה . לבית החולים הקרוב ביותריש להתייחס לכל דימום וגינאלי כמקרה דחוף ולפנות את המטופלת  .1

להתייעץ עם רופא במוקד הרפואי בנוגע לאופן המשך יש , והמטופלת דורשת פינוי ליעד מרוחק

 .ההתנהלות באירוע

ולתעד זאת  בה ובעובר,לפגוע  יםעשויעיכוב ו/או הארכת משך הפינוי כי כל  מטופלתלהסביר ליש  .2

 .בטופס הרפואי

, יש לבצע תשאול ממוקד בנוגע למהלך ההיריון -בעת מתן מענה למטופלת בהיריון עם דימום וגינאלי  .3

, רעלת מ"כדוגמת הר)מצבים פתולוגיים ידועים , מועד הופעת הדימום,  מנח, עוברים' מס, גיל ההיריון

 .מהלך הריונות ולידות בעבר(, 'ומי שפיר וכ הריון, מיעוט

לחות , צבע)יש לבצע בדיקה פיזיקלית בדגש על מדדים אשר עשויים להצביע על פגיעה המודינמית  .4

 (.ד"ל, דופק, העור' וטמפ

ניתן לבצע הסתכלות במידה וקיים חשד שמדובר  !אין לבצע בדיקה וגינאלית ידנית למטופלת בהיריון .5

 (.crowningלבדוק האם נצפה )בתהליך של לידה פעילה 

 ד!!פעולה זו תיעשה במהלך הפינוי בלב –בכל מקרה . יש לשקול צורך בהתקנת עירוי ומתן נוזלים .6

שכיבה /היש לוודא כי היא נמצאת במנח ישיב –ללכת עצמאית וללא ליווי /אין לאפשר למטופלת לעמוד .7

 .כל העת

 יש למסור דיווח מקדים לחדר הלידה בבית החולים באמצעות תורן המוקד. .8

 .במידה והדבר לא מעכב את הגעת היולדת לחדר לידה ALSיש לשקול חבירה לצוות  .9


