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מכון אולטרה סאונד לאישה
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את בהיריון? מבולבלת מכל הבדיקות?
נעזור לך לעשות סדר!
גילית שאת בהריון?
קודם כל מגיע לך מזל טוב  ,תחילתו של תהליך מרגש ,מלחיץ ,משמח,
מבלבל ..הכל בבת אחת.
במהלך ההריון יש רצף של בדיקות עיקריות שמתבצעות בסדר כרונולוגי על
פי גיל ההיריון.
בתחילת ההריון מומלץ לפנות לבדיקת רופא ולקבוע על ידי אולטרה סאונד
את מיקומו ,תקינותו וגילו של ההריון.
באותה בדיקה ניתן לדעת האם מדובר על הריון מרובה עוברים ואם הם זהים
או לא.
במפגש הראשון ,הרופא ימליץ על ביצוע בדיקות מעבדה ,בדיקות סקר גנטיות
ועוד ). (NIPT
את צריכה להמשיך במתן חומצה פולית או מולטיויטמינים הכוללים חומצה
פולית .
לדיון עם הרופא המטפל לגבי ברזל ותוספות מזון כגון אומגה .3
בין שבועות ה 11-13.6מתקיימת בדיקות שקיפות עורפית שבה נמדד עורף
העובר ואורכו  ,בצמוד לבדיקה ,עלייך לבצע בדיקת דם שנקראת סקר
טרימסטר ראשון )קביעת רמת סיכון לתסמונת דאון ועוד ( .
לפעמים בסוף תקופת ביצוע שקיפות עורפית ניתן להדגים את מין העובר אך
הדמיה ודאית הינה בסקירה המוקדמת.
בין שבועות  14-17מתבצעת סקירה מוקדמת שבה נצפים מספר איברי
העובר ומתבצעות מדידות)על פי הנחיות משרה"ב ( .מטרת הבדיקה הינה
לאתר מומים מולדים או חרגיות במבנה העובר.
יש לציין כי סקירה מוקדמת איננה במקום הסקירה בשבוע 19-25ואינה בסל.
בין שבוע  16-20מתבצעת בדיקת סקר טרימסטר שני הכולל בדיקת חלבון
עוברי )קביעת רמת סיכון לתסמונת דאון ועוד (

בין שבועות  19-25מתבצעת הסקירה המאוחרת ,שבדומה לסקירה
מוקדמת ,נצפים האיברים ומתבצעות מדידות)על פי הנחיות משרה"ב (
גם כאן ,מטרת הבדיקה הינה לאתר מומים מולדים או חרגיות במבנה
העובר .ניתן להרחיב את הבדיקה באופן פרטי.
בין השבועות  24-28מומלץ לבצע העמסת סוכר
ההיריון ממשיך להתקדם בקצב מסחרר והינה כבר הגעת לשבועות בהם
מתבצע מעקב אחר גדילת העובר.
הערכת משקל מתבצעת בשבוע  30-32בדרך כלל וניתן לחזור עליה לפי
המלצת רופא.
יש לציין כי במהלך ההריון תבצעי בדיקות מעבדה נוספות ותקבלי חיסונים.
לדוגמה חיסון שעלת הינו חובה בין שבוע  27-36להריון ,חיסון שפעת לפי
עונה ,חיסון אנטי די )עם Rhשלילי  -בשבוע (28
אצלינו ב"מכון האולטרה סאונד לאישה" ניתן לבצע מעקב הריון
בליווי אישי עם הדמיית העובר בעזרת טכנולוגיה מתקדמת
המאפשרת צפייה בתלת מיימד וארבעה מיימדים
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