
 במשכב הלידהרומבואמבוליזם ת אירועימניעת נייר עמדה: 

 

 כללי: 

VTE - Venus thromboembolism ( כולל את פקקת הורידים העמוקיםDeep Vein    

Thrombosis-DVTמכלל ה 75-80% -( המהווה כ- VTE ואת התסחיף הריאתי ,

(Pulmonary embolism - PEהמהווה כ )- מכלל ה 20-25%- VTE. השכיחות ל- VTE 

 .(2) (1) 1-2:1000ריון ומשכב הלידה הינה ההבתקופת 

PE  (, ומהווה הסיבה השנייה 1.56:100,000לתמותה אימהית ) מרכזיתנותר סיבה

מקרי מ. הרבה (3) מכלל מקרי המוות האימהיים( 11%בשכיחותה לתמותה אימהית )

מפחית  LWMH -טיפול בש מוערךקואגולנטי, ו-י מניעה עם טיפול אנטיהינם בר PE -ה

בתקופת ההיריון עצמו,  VTE -חרף הסיכון המוגבר ל. (4) 60-70% -ב VTE -את שיעור ה

. (1)  ההיריוןמתקופת  5הינו במשכב הלידה )סיכון פי  VTE -הסיכון המשמעותי ל

 60חודשים לאחר הלידה הינו פי  3 -ב VTE -כי הסיכון ל ,נמצא גדול אוכלוסייהבמחקר 

  . (5)בהשוואה לנשים לא הריוניות

 -בהסתמך על הנתונים לעיל, יש לצפות לכלידות בשנה בישראל,  180,000בהערכה של כ 

לשנה, שרובם ברי מניעה במידה ומתבצע זיהוי מוקדם של גורמי  VTEאירועי  180-360

 נאות.מונע הסיכון וטיפול 

רומבואמבולים תמטרת מסמך זה הינה לרכז את ההמלצות וההנחיות למניעת אירועי 

 בתקופת משכב הלידה.

 

 

 

 

 



 ומינונים:הגדרות  .1
 

מינון קלקסן  סוג
(Enoxaparin) 

 משקל האישה

 מניעתי

20mg S.C * 1/d <50 kg 

40mg S.C * 1/d 50-90 kg 

60mg S.C * 1/d† 91-130 kg 

80mg S.C * 1/d† 131-170 kg 

0.6 mg/kg  S.C * 1/d† > 170 kg 

 1או  ‡40mg S.C * 2/d ביניים
 מ"ג לק"ג פעם ביום

50-90  kg 

 - mg/kg * 2/d 1 טיפולי
 ניתן לתת בשתי מנות †

 המינון יינתן בהתאם למשקל האם, כפי שניתן במינון מניעתי ‡

 

 ?מי צריכה לקבל טיפול .2
 

 :ידועה תרומבופיליהיולדת עם   .1.1

 טיפול בעבר VTE סיכון

 נמוך
ללא / מניעתי )במידה וקיימים גורמי סיכון  ללא

 נוספים(
 מניעתי / ביניים אירוע בודד

 גבוה
 / ביניים מניעתי ללא
 מניעתי / ביניים / טיפולי בודדאירוע 

 / ביניים )מקביל לסיכון גבוה( מניעתי   APLAסינדרום

 

 רומבופיליה לפי סיכון:תסוגי 

  נמוך– 

FVL heterozygous; prothrombin G20210A heterozygous; Protein S def. or Protein C def. 

  גבוה– 

AT def; Compound FVL heterozygous and prothrombin G20210A heterozygous; FVL 

homozygous or prothrombin G20210A homozygous 

 

  



 :ידועה רומבופיליהת לאליולדת  .1.1.1

 

:הטיפול יונחה בהתאם לגורמי הסיכון –בעבר  VTEללא   .1.1.2

יש להוציא מגורמי סיכון מינורים הריון מרובה עוברים, כי נמצא רלוונטי להריון ולא  

 בהשוואה למבכירות VTE -משום שלא מעלה סיכון ל 3 <למשכב הלידה, וכן ולדנות 

RCOG 2009) -(ref  

 

 

 

 

Minor Risk Factors

שנה35< גיל •

3≤ ולדנות •

•BMI > 30 kg/m²

(סיגריות ליממה10מעל )עישון •

קיסרי אלקטיבי•

מרובה עוברים•

מעל יממה מעת  )לידה ממושכת •

(הכניסה לחדר הלידה ועד הלידה

בלידה  ( ליטר1< )דימום מוגבר •

נרתיקית

במשכב הלידהמחלת חום או זיהום •

בעיקר מעל  )דליות משמעותיות •

(הברך

התערבות כירורגית במשכב הלידה  •

(בעיקר בחודש הראשון)

Major Risk Factors

(מתוך חדר לידה)ניתוח קיסרי דחוף •

•BMI > 40 kg/m²

אי ספיקת  , אי ספיקת לב)קומורבידיות•

מחלת מעי דלקתית  , לופוס, כליות

(או שימוש בסמיםפעילה

לפחות שבוע טרם  )אימוביליות •

(הלידה

רעלת הריון חמורה•

בניתוח  ( ליטר1< )דימום מוגבר •

קיסרי

(א אחת"מנת כד< )מתן מוצרי דם •



7 days 
prophylaxis

≥3minor
≥1major
+≥ מינור1

 

 

 

 

 הטיפול משך הארכת לשקול – שאריים סיכון וגורמי במידה או סיכון גורמי 3 ≤ וישנם במידה

 או



  

  :בעבר VTEעם יולדת  .1.1.3

VTE הערות טיפול בעבר 

 אירוע בודד
 אסטרוגן או הריוןהיה במסגרת  VTEה  / ביניים מניעתי

 אסטרוגן או הריוןלא היה במסגרת  VTEה  ללא / מניעתי

 ±VTEאירועי  2≤
 רומבופיליהת

 קואגולנטי טרם ההיריון-תחת טיפול אנטי להשיב טיפול טרום הריוני
 קואגולנטי טרם ההיריון-לא תחת טיפול אנטי / טיפולי / ביניים מניעתי

VTE  במהלך ההיריון
 הנוכחי

שבועות לאחר הלידה, באופן שיינתנו לפחות  6לפחות  טיפולי
 חודשי טיפול 3

 

 

  AntiXaרמות  ניטור ±מצבים בהם נדרש ייעוץ המטולוג  -

o Createnine clearance ≤ 30 לאחר הלידה ביולדות עם )יש לחשבו  דקה/ל"מ

  (הפרעה חדה/כרונית בתפקוד הכלייתי

o  במצבים שלAntithrombin deficiency  

o VTE אקוטי במהלך ההיריון 

o  אירוע שלHIT בעבר 

 ימים לאחר הלידה 5-7ממושך, ניתן לתת קומדין כ  פרופילקטי במידה ויש צורך במתן -

, ימים לאחר הלידה 5-7יש לבצע זאת כ לקומדין  LMWHבמידה ומתבצעת חפיפה בין  -

 INR=2.0-3.0טיפול בקומדין ובקלקסן יחפוף עד אשר 

 או קומדין LMWHאין מניעה בהנקה במתן  -

 

 LMWHל  וחלטותמ התוויות נגד .3

 דימום פעיל -

 סיכון גבוה לדימום משמעותי )כגון שליית פתח( -

 הפרעת קרישה -

 טסיות( 50,000< רומבוציטופניה )ת -

 (CrCl<30 ml/min) כלייתיתהפרעה  -

 ידועות( משנית ליל"ד פורטלי מוגבר או דליות PTTהפרעה כבדית ) -

 (120mmHg <דיאסטולי  או 200mmHg <סיסטולי יתר לחץ דם לא מאוזן ) -

-  

 מועדי התחלת קלקסן ומתן הרדמה אזורית .4

 :LMWHמועד התחלת  4.1



 נרתיקית שעות לאחר לידה 4-24 -

 ניתוח קיסרישעות לאחר  8-24 -

 החדרת קטטר אפידורלי/ספינאלימועד  4.2

 במינון מניעתי LMWH לאחר מתן מנה אחרונה של שעות 12 לפחות -

 טיפוליביניים/במינון  LMWH לאחר מתן מנה אחרונה של שעות 24 לפחות -

 הוצאת קטטר אפידורלי 4.3

 הבאה LMWHשעות לפני מתן  4ה, ו אחרונ LMWHשעות לאחר מנת  12 -

 

 :יש לתתגרביים אלסטיות )עד הירך(  .5

 LMWHמאושפזות עם התווית נגד ל  -

גורמי  3בעבר או מעל  VTE (VTEמאושפזות לאחר ניתוח קיסרי בסיכון גבוה ל  -

 (סיכון

 VTEלא מאושפזות ובעברן  -

 שעות 4נסיעה ממושכת של מעל  -
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