
 
1 

הפלה  לאחר להריון כניסה  

 

 

הפלה מהי ? 
 

מסיבות לקרות  יכולה הפלה  .ההריון של 20- ה השבוע לפני המתרחש הריון של ספונטני אובדן היא הפלה  
כולל ,רבות : 

a. מההפסדים 50%-  ל לתרום  יכולות התינוק  של בכרומוזומים בעיות . 

b. הריון לאובדן יותר גבוה בסיכון נמצאות 40 גיל מעל נשים . 

c. וכו דקה רחם רירית, כשיר  לא הרחם צוואר כגון הרבייה באיברי בעיות  '. 

d. אלימות, דרכים תאונת, נפילה כגון פיזית טראומה . 

e. עישון, מזון הרעלת, גבוה  דם לחץ, מאוד  נמוך  או גבוה גוף משקל, סוכרת כגון בריאותיים מצבים , 

להפלה הסיכון את להגביר עלולים חוקיים לא וסמים אלכוהול . 
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 בערך 1 מכל 4 הריונות מסתיים בהפלה ,ורוב הנשים למרבה המזל מסוגלות להמשיך להריונות עתידיים1
אחד כל של מזה שונה אינו שנייה להפלה החזוי הסיכון      .חוזרת הפלה יחוו מהנשים 1%-כ  רק      .בריאים  

-לכ  עולה נוספת להפלה הסיכון רצופות הפלות 2 לאחר ,זאת עם  .20% או הריונות 4 מכל 1 על ונותר – אחר
43%-כ הוא נוספת להפלה הסיכון ,יותר או  הפלות 3 ולאחר ,28% .     

הם האלה הרגשות כל .כעס ואפילו חרדה ,אשמה ,עצב ,אובדן :הפלה לאחר רגשות של מבול לחוות ניתן  
מלחיצה להיות יכולה הפלה לאחר שוב  להרות ההחלטה  .הפלה בעקבות האבל בתהליך למהר ואין נורמליים  

להמשיך ופיזית  רגשית מוכנים שירגישו עד ימתינו שהצדדים מומלץ  .לקבל כואבת החלטה קרובות ולעתים  
להריון להיכנס נוסף בניסיון . 

 

 ?כמה זמן  לאחר  הפלה יכולה  להתרחש תפיסה אחרת 
 

כמה לקחת יכול זה מסוימות נשים עבור  .הפלה  לאחר  שבועיים כבר  להריון ולהיכנס לבייץ יכולה אישה  
   .חודשים עבור הביוץ להתרחש

 לאחר הפלה ראשונה ,ייתכן שאין צורך לחכות להרות .         אין "כלל "לגבי מתי אישה צריכה להרות לאחר2
חודשים 3 לפחות של הנפוצה ההמלצה      .אחד מלא וסת מחזור לפחות לחכות בטוח  שהכי נראה אך ,הפלה  
לעיכוב פיזיולוגיות ראיות אין" כי למסקנה והגיע 2016 בשנת שנערך במחקר אותגרה הריון לפני הפלה לאחר  
או רבים חודשים לחכות עשויות נשים וכמה ,נהשו הוא אחד כל ,זאת עם  .   "מוקדם אובדן לאחר הריון ניסיון  

שוב  להרות לנסות יכולים הם כי שיחליטו לפני שנים אפילו . 

כאלה במקרים  .יתאפסו ההריון והורמוני האישה שגוף עד חודשים שיחלפו ייתכן ,מאוחרים הפסדים עם , 
כן כמו .ההפלה  לאחר פסלא ירדו ההריון הורמוני כי מראות הדם שבדיקות עד ההתעברות את לעכב מומלץ , 
הבא להריון הסיכויים את לייעל כדי לנורמה  חזרה שהיא לוודא כדי שלה הרחם רירית את  לבדוק לאישה מומלץ . 

הן אלה תחושות .עתידי הריון של פוטנציאלי אובדן מפני חרדה של תחושות לעורר יכול הפלה לאחר הריון  
לחפש כדי וחברים משפחה בני עם ,זה עם זה בפתיחות ידברו הצדדים ששני ומומלץ ,לחלוטין נורמליות  

האלה האמיתיות בתחושות לדון כדי  מיועצת תמיכה לבקש הצדדים עבור מועיל להיות גם עשוי זה  .נחמה  
מאשר ,יותר חשובה אולי ,פחות לא חשובה הנפש בריאות  .ההריון עם יותר טוב להתמודד כדי כלים וללמוד  

לפני תינוק של אובדן על להתאבל זמן לקחת בסדר זה  .להמשיך פיזית בריאה השהאיש  הירוק האור את לקבל  
הורות לעבר המסע המשך על שחושבים . 

 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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 .הפונדקאית  שלי עברה הפלה
 

כאשר  .ההיריון אובדן לנוכח  המיועדים ההורים שחשים לרגשות נוסף נדבך מוסיפה פונדקאית עם עבודה  
אין ,פונדקאית הפלה מתרחשת כאשר ,זאת עם  .פרטיות של תחושה יש ,זוג בני בין הריון אובדן מתרחש  
להיות יכול פונדקאות הריון אובדן  .יקרה והיא ומאמץ זמן הרבה  לוקחת פונדקאות הריון  השגת  .כזו פרטיות  
ההורים  .לעצמם הריון בהשגת עבר נותכישלו חוו המיועדים ההורים כאשר במיוחד ,הצדדים עבור למדי הרסני  

היה זה אולי או ,שלהם הפוריות מסע סוף עם ,ולפעמים שלהם התינוק אובדן עם להתמודד צריכים המיועדים  
תזכורת להיות עשויה הפלה ,מיועדים  הורים עבור  .לילד ביולוגית קשורים להיות שלהם האחרון הניסיון  

בכך אשמים להרגיש עשויים מיועדים הורים ,בנוסף  .הריון להשיג יכולתם ולחוסר שלהם להיסטוריה  
אדיבה הייתה שהיא משום זאת כל ,הפלה של והרגשי הפיזי הכאב את לחוות חייבת שלהם שהפונדקאית  

להורים להפוך להם לעזור להציע כדי מספיק .   

רבות ונדקאיותפ ,בנוסף  .הפלה של והרגשיים הפיזיים הסימפטומים עם להתמודד תצטרך הפונדקאית  
להיות ולא ,מוצלח  להריון התקווה להיות  אמורות היו שהן משום המיועדים הוריהן את הכשילו שהן מרגישות  

המיועדים הוריהן על עמוק צער קרובות לעתים מביעות הפונדקאיות  .(הפלה  עוד אולי) הסובלות מהן חלק .  
נשאו שהן שייתכן למרות ,אותן שאיכזב הוא שגופן משום להפלה אחראיות מרגישות הן קרובות לעתים  

שהם או מהם מאוכזבים המיועדים שהוריהם להרגיש עשויים הם  .והצליחו התרחשו שלא קודמים הריונות  
של עמוקה תחושה תחווה עדיין היא ,לפונדקאית גנטית קשורה  לא אולי שהתינוקת למרות  .אותה יאשימו  
לטראומה  רגשית מוכנות לא שהן וייתכן  הפלה חוות שהן אשונההר הפעם זו ,רבות פונדקאיות עבור  .אובדן . 

להזדקק עשוי  צד כל      .הפלה כל לאחר תאט לפונדקאית המיועד  ההורה בין שהתקשורת נורמלי זה ,בנוסף  
הקשר על בשמירה חשוב תפקיד ימלאו שלך הפונדקאות סוכנות או היועץ      .ולהתאושש להתאבל כדי לזמן  

גופית חוץ הפריה של נוספת להעברה מתכוננים הצדדים כאשר בעתיד מחדש להתחבר כיצד הדרכה ויציעו .     
יתמוך גם אך ההפסד על להתאבל זמן יהיה צד שלכל להבטיח  כדי בייעוץ ישתתפו הצדדים שכל מאוד מומלץ  

המעורבים האחרים בצדדים .      
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שיסכים לפני נוספות ובדיקות אולטרסאונד ,שונות דם בדיקות ידרוש גופית החוץ ההפריה שרופא להניח  סביר  
במלואו הופסק הנוכחי שההריון בטוח  להיות ירצה גופית החוץ ההפריה רופא  .הצדדים עבור נוספת להעברה , 

נוסף  בהריון לתמוך ויכולה התאוששה קאיתהפונד של ושהרירית ,שלה ברחם רקמה נותרה שלא . 

של נוספת העברה יקבע גופית החוץ ההפריה רופא ,להמשיך מוכנה שהפונדקאית מאשרת שהבדיקה לאחר  
ייתכן אך ,המקורית מההפלה חודשים 3 תוך כלל בדרך מתרחשת גופית חוץ הפריה העברת  .גופית חוץ הפריה  
רופא ,השונות הבדיקות תוצאות קבלת לאחר ,זאת עם  .יותר מאוחרות להפלות נוסף בזמן צורך שיהיה  

אחרת פונדקאית  עם לעבוד המיועדים להורים להמליץ עשוי גופית החוץ ההפריה . 

 

יותר או הפלות  2 חווית לאחר בדיקה המלצות : 
 

גן נושא אדם אם לזהות כדי נעשית( גנטית נשאות בדיקת בשם גם הידועה)  תפיסה-טרום  בדיקת .1  

שתינוק כדי  .הורה  כל של  אחד טופס – גן כל של עותקים 2 מקבל תינוק .ספציפיות גנטיות להפרעות  

המזוהים ביותר השכיחים המצבים . הפרעה  אותה של נשאים להיות חייבים  ההורים שני, הפרעה יירש  

הם גנטית נשאות  בדיקת באמצעות : 

a. לתפקד לא לחלבון הגורמת בתאים מוטציה – פיברוזיס סיסטיק  

אחרים ובאיברים בלבלב, בריאות ליחה להצטברות ומובילה כראוי . 

b. תסמונת X עיכובים, מהממוצע  נמוכה משכל למנת  קשורה שביר  

היפראקטיביות , אוטיזם, התקפים, התפתחותיים . 

c. תינוקות 6000 מתוך 1 על משפיע השדרה בעמוד שרירים ניוון  

השרירים  להיחלשות וגורם . 

d. אשכנזי  יהודי למוצא ללכ  בדרך קשורה זקס- טיי מחלת . 

e. הנפוצה תורשתית אדומים דם תאי הפרעת היא מגל תאי מחלת  

יכולה אך, אמריקאים-אפרו או שחורים אנשים בקרב ביותר  

גזע כל על להשפיע .   

לפני מוקדמת גנטית בדיקה על ימליצו גופית חוץ להפריה רבות מרפאות  
תורשתיות תכונות לזהות המיועדים ריםלהו מאפשר הדבר  .גופית חוץ הפריה  של העברה ביצוע  

תקינים הלא הכרומוזומים את לזהות כדי (ים )העובר של השרשה טרום גנטית בדיקה ולבקש שליליות  
אלה  עוברים מהשתלת ולהימנע הללו . 

של  תוצאה היה ההריון אובדן אם לקבוע כדי משמשת( התעברות  בדיקת של  מוצר)  עובר רקמת בדיקת .2  

כדי להיפגש יכולים שכולם לפני אובדת העובר רקמת המקרים ברוב, הצער  למרבה  .כרומוזומלית חריגה  

זו באפשרות לדון .   

ציסטות, שרירנים כגון הרחם חריגות כל לקבוע כדי  אולטרסאונד .3 . 

לאבחן כדי לרחם הרחם  צוואר דרך מוחדרת( צינור)  דקה היסטרוסקופיה כאשר היא היסטרוסקופיה .4  

להריון  מספיק יאבר הרחם אם ולקבוע בעיות . 

המתאר קווי את לזהות כדי לרחם  משתחרר ניגוד צבע שבו רנטגן הליך – )HSG( היסטרוסלפינגוגרמה .5  

בחצוצרות חסימה כל ולזהות הרחם חלל של . 
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פנים את ומראה מלח  במי מתמלא שהרחם לאחר נעשית אולטרסאונד סריקת – סונוהיסטרוגרמה .6  

להיות עשויה סונוהיסטרוגרפיה .לחצוצרות וחסימות הרחם של החיצוניים השטח  פני את, הרחם  

מאשר הרחם חלל בהערכת יותר ומדויקת ספציפית  HSG. 

7. MRI  (מגנטית תהודה הדמיית )– הרחם  של מפורטת תמונה ליצירת משמשים רדיו  וגלי מגנטי שדה . 

 

כאשר להמשיך מוכן שאתה יודע אתה אבל  .אישית בחירה זוהי  ?אחרת תפיסה עם להמשיך  הנכון הזמן מתי  
שוב הפלה אבל להריון להיכנס ,בכלל להריון להיכנס לא זה אם בין .נוסף  ניסיון של תוצאה כל לקבל מוכן אתה , 

יהיה שהכל להניח  וסביר לטובתך הם נוספת הפלה של הסיכויים את זכור  .מלא לטווח  שהולך הריון להשיג או  
 .בסדר
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