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והריון  אסתמה  
 

 

 

 

מחלה היא אסתמה  .הנשימה  על שמקשה מה ,להצטמצם הנשימה לדרכי שגורמת ריאות מחלת היא אסתמה  
כלל שבדרך הן הטובות החדשות  .חייך שארית למשך זה את לך יהיה ,זה עם מאובחן שאתה ברגע  .כרונית   

שליטה תחת אסתמה על לשמור ניתן . 

באסתמה ללקות יותר גבוה בסיכון נמצאות (9.8%) נשים      .באסתמה  חולה באמריקה מבוגרים 12 מכל אחד  
אלה וכל צלעות וכלוב נשימה שרירי ,נשימה דרכי ,יותר קטנות ריאות יש לנשים  .(6.1%) גברים מאשר  

בהורמונים התנודות ,בנוסף      .לנשום כדי הנדרשת המאמץ וכמות הריאות נפח  ,האוויר רימתז על משפיעים  
אסתמה  על כמשפיעות נחשבות נשים של . 
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אסטמה לך יש כאשר שלך בגוף קורה מה ? 

 

זה    .רפויים הנשימה דרכי את המקיפים והשרירים ,ופתוחה ברורה הנשימה דרכי רירית ,בריאות בריאות  
שמקשים – זמנית בו קרובות לעתים – קורים דברים שלושה ,אסתמה עם    .בחופשיות לזרום לאוויר מאפשר  

הנשימה על :  

 

את מצמצמת זו נפוחה בטנה  .ולהתעבות  להתנפח  לה  שגורם מה, דלקת מקבלת הנשימה דרכי רירית .1  
דרכו לזרום יכול אוויר שפחות כך הפתח  . 

והחוצה פנימה האוויר נשימת על שמקשה מה, מתהדקים הנשימה דרכי של החיצוני בחלק השרירים .2 . 
הפתח  את יותר עוד מצמצם  אשר, הנשימה דרכי בתוך נוספת שכבה יוצר ריר .3 . 

 

אסתמה חומרת של רמות 4 ישנן .   

בשבוע פחות או ימים 2 במשאף משתמשים שבה – לסירוגין אסתמה .1 .   
יום מדי לא אך, בשבוע  מיומיים יותר במשאף משתמשים שבה –  קלה מתמשכת אסתמה .2 . 

יום מדי במשאף משתמשים שבה – בינונית מתמשכת אסתמה .3 . 
ביום פעמים מספר במשאף להשתמש צריך אתה כאשר – חמורה מתמשכת אסטמה .4 . 

 

והריון  אסתמה  

בהריונות לסיבוכים לגרום שיכולה הכרונית המחלה של ביותר הנפוצה היא אסתמה .   

אומר לא  זה ,ההריון לפני היטב נשלטת שלך האסתמה אם גם .מאסתמה  תסובלו ההרות מהנשים 1%-כ  
במהלך בעיקר  ,ההריון במהלך להחמיר עלולה אסתמה ,מהנשים 1/3-בכ  .ההריון במהלך  כך תישאר שהיא  

את לראות אפילו עשויות ושליש ,באסתמה שינוי יחוו לא ההרות מהנשים שליש .והאחרון  הראשון השליש  
פרתמשת שלהן האסתמה .   
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העובר  של מולד למום או להפלה תורמת שאסטמה לכך עדות אין .   

שהעובר מכיוון .האם של הדם באספקת החמצן תכולת את מפחיתה ההריון במהלך מבוקרת בלתי אסתמה  
ירידה  .העובר  בדם בחמצן לירידה להוביל עלול הדבר ,האם של הדם מאספקת שלו החמצן את מקבל  

ובהישרדותו העובר בגדילת לפגוע עלולה הדם באספקת . 

 

 

שהתקף הסכנות על עולים ההריון במהלך לאסתמה תרופות נטילת של היתרונות כי מאמינים כלל בדרך  

בחובה טומנת ההריון במהלך באסתמה כרונית  לקויה שליטה  .נולד  שטרם לתינוק לגרום עלול אסתמה  

הכוללים סיבוכים לפתח  ריות נוטות ואמהות סיכונים : 

(מסוכן  באופן גבוה דם לחץ) הריון רעלת •  
נמוך  לידה משקל • . 

מוקדמת ללידה בסיכון קטנה עלייה • . 
קיסרית לידה של מוגבר שיעור • . 

 אנמיה  •
האם  לריאות דם קרישי • . 

(הלידה  אחרי או לפני מוגזם דימום) מיילדותי דימום •  

נשים של אלה כמו טובות תוצאות יש ההריון במהלך היטב מבוקרת אסתמה עם שלנשים הן הטובות החדשות  
אסתמה ללא הרות . 

שלך  הרופא עם לידה תוכנית ליצור מומלץ אך ,הלידה בזמן אסתמה מתסמיני סובלות נשים מאוד מעט אמנם .   
במהלך שבועות 4 כל אסתמה משטרי של קבועה בדיקה על ממליצה לאסתמה האוסטרלית הלאומית המועצה  

הריון ה . 
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אסתמה  מגורמי הימנע  

במיוחד חשוב  .ההריון  של 36- ה עד 24- ה השבוע הוא ההריון במהלך אסטמה להתקף ביותר הסביר הזמן  
לאסתמה תרופות לקחת ולהמשיך זו בתקופה מטריגרים להימנע . 

חזקים ניחוחות, הבית אבק קרדית או/ו מחמד חיות, עובש , לאבקנים לאלרגיה החשיפה את הפחיתו .1  
הריאות   את לגרות יכול קר אוויר  אפילו  .ובושם  צבע כמו . 

או לעשן צריך לא אתה כי לציין למותר .2  vape שנייה יד עשן מכל להימנע צריך . 
על להקשות יכולות וסינוסיטיס שפעת, הצטננות   .הנשימה בדרכי בזיהומים שחולים מאנשים התרחקו .3  

לכן, הרות נשים אצל במיוחד חמורה להיות  עלולה שפעת  .שלה  האסתמה את לנהל בהריון אישה  
שלכם השפעת  זריקת את לקבל הקפידו . 

שלך  המיילד הרופא עם תחילה לבדוק יש אך, ההריון במהלך להועיל יכולה סדירה גופנית פעילות .4 .  
אסטמה  עם אנשים עבור נהדר תרגיל היא שחייה . 

 

 

והריון  לאסתמה תרופות  

לאסתמה התרופות שרוב הן הטובות החדשות .ההריון במהלך כלשהן בתרופות השימוש סביב חשש יש תמיד  
נחשבים אסטמה תרופות כמה כמו שלך התרופות את לשנות עשוי שלך הרופא  .זו בתקופה לשימוש בטוחות  
ההריון במהלך תרופות מנטילת מודאגות רבות אמהות  .בהריון נשים ידי על לשימוש מאחרים יותר בטוחים , 

אסתמה  מטיפולי הנובעים מאלה בהרבה גדולים מבוקרת  בלתי מאסתמה הנשקפים הסיכונים אך .   

זכרו .שלכם המונע את במיוחד – שלכם האסתמה תרופת את ליטול תפסיקו שלא הוא ביותר החשוב הדבר , 
יכול לא שלכם התינוק גם אז לנשום יכולים אינכם אם !   

בהריון שאת שלך אלרגולוג/לרופא הודע אך ,ההריון לפני להן זקוק היית אם אלרגיה זריקות לקחת המשך .  
בהריון שאתה ברגע חדשה אלרגיה תרופה כל להתחיל צריך לא אתה .   

 

לאסתמה פעולה תוכנית  .שלך ההריון עבור במיוחד לאסתמה פעולה  תוכנית  ליצור כדי שלך הרופא עם עבוד  
לקחת מתי ,לקחת צריך אתה תרופות אילו מפרט הוא  .שלך הרופא דיי על שמולא ,אישית מותאם מדריך היא  

מתמשך  או יותר חמור אסטמה התקף לך יש אם לעשות ומה ,אותם להתאים מתי ,אותם . 

 

אם .לעשות מה לך להראות צריכה לאסתמה שלך הכתובה הפעולה תוכנית ,אסתמה התקף חווה אתה אם  
אמבולנס והזעיק שלך הכתובה בתוכנית החירום סעיף אחר קוב ע ,מחמירות או נמשכות שלך הנשימה בעיות  

 או פנה לבית החולים.   זכרו לספר לצוות האמבולנס/צוות החירום שאתם בהריון.   אל תתמהמהו בחיפוש אחר
מוקדם עזרה לבקש חשוב - רפואית התערבות . 
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הרופא עם קשר ליצור צריך ואתה שלך האסתמה על לקויה שליטה לך יש ,קיימים האלה הסימפטומים כל אם  
מיד עזרה לקבל או שלך : 

 

אסטמה תסמיני עקב שלך הרגילות הפעילויות  את לעשות מסוגל פחות .1 . 

בשבוע התעוררות על או הלילה במהלך אסטמה סימפטום 1 מ יותר .2 . 

בשבוע מיומיים יותר היום בשעות תסמינים .3 . 

או שעות 3-2 להימשך רק הקלה ההשפעות את או בשבוע ימים 2 מ יותר הקלה תרופות צריך .4  

.( שעות 4 להימשך ואמורה וצפצופים שיעול של תסמינים על מקלה הקלה)  .פחות  

חוזרות כלל בדרך – משתפרות או מחמירות הן אם בין – ההריון במהלך שלהן באסתמה שינויים שחוות נשים  
במשאפים גם להשתמש בטוח  :קההנ לגבי  .מהלידה  חודשים 3 תוך ההריון לפני שלהן האסתמה לרמות  

 .להקלה מהירה וגם במשאף בקר בזמן ההנקה

 

עם בבית הראשונים בשבועות מכוסים שתהיו כדי הלידה לפני שלכם האסתמה מרשמי את מחדש למלא וזכרו  
 .תינוקכם
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