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 סיבוכי קורונה בהריון 

בשלביה המוקדמים של המגפה, מרבית המחקרים שפורסמו העלו כי נשים הרות אינן מצויות בסיכון גבוה יותר למחלה 

בהיקפם וכללו עשרות נשים עד אלה היו קטנים  קשה בעקבות הידבקות בקורונה. עם זאת, מטבע הדברים, מחקרים

 .3 2 1מאות בודדות לכל היותר

 15-44נשים בגיל הפוריות ) 90,000-מ יותר)המרכז האמריקני לבקרת מחלות( על  CDC-לאחרונה, במחקר של ה

בהריון( נמצא כי נשים הרות היו בסיכון גבוה לאשפוז,  8,200-וסבלו מתסמינים )מתוכן כ COVID-19-שנים( שאובחנו ב

בל לא היה מידע אם מדובר על אשפוז בשל תחלואה בקורונה או עקב סיבוכי הריון אחרים.  באותו מחקר, נמצא כי א

להזדקקות להנשמה מלאכותית, לעומת נשים  1.7לאשפוז בטיפול נמרץ, ופי  1.5נשים הרות היו גם בסיכון גבוה פי 

(.  1%-ם שסבלו ממחלה חמורה היה נמוך יחסית )כמאובחנות שלא היו בהריון. יחד עם זאת, שיעורן של כלל הנשי

 .4( היה דומה בקרב שתי הקבוצות0.2%שיעור התמותה מהמחלה )

 מקרים קשים.   5נשים הרות בקורונה, כאשר רובן המוחלט היו במצב קל. מתוכן, ידוע על  770כעד כה, אובחנו בישראל 

 

 סיבוכי הריון בחולות קורונה

נזקים בכלי הדם העובריים )לרבות היווצרות קרישי דם( בשליה של נשים שילדו בזמן שחלו במספר מחקרים נמצאו 

 עדיין אינה ידועה.זה ממצא המשמעות הקלינית של  .6 5בקורונה

                                                           
1 Dehan L. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A 

Preliminary Analysis. AJR Am J Roentgenol. 2020;215:127-132. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32186894/ 
Chen H et. al Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine 

pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020;395:809-815. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151335 
3 Breslin N et al. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two 

weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020; 2: 

100118. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144599/ 
4 Ellington S et al. Characteristics of women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS COV2 infection by 

pregnancy Statues United States, Jan 22-June 7,2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:769-775. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6925a1.htm#T2_down 
5 Prabhu M et al. Pregnancy and postpartum outcomes in a universally tested population for SARS‐CoV‐2 in New York 

City: A prospective cohort study. BJOG July https://doi.org/10.1111/1471-0528.16403 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.16403 
6 Baergen R. Placental Pathology in Covid-19 Positive Mothers: Preliminary Findings. Pathol. May-Jun 2020;23(3):177-

180. https://doi.org/10.1177/1093526620925569 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1093526620925569?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
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 סיבוכים אימהיים סביב הלידה 

ם בקרב נשים לקראת לידה נמצא ששיעור הניתוחים הקיסריי 700-יורק שכלל כ-במחקר של אוניברסיטת קורנל בניו

לעומת נשים שאינן חולות בקורונה. יצוין, כי השיעור המוגבר היה גם בקרב חולות  50%-חולות בקורונה היה גדול ב

. יצוין, כי לא ברור האם ניתוחים אלו הושפעו ישירות ממצב האישה בהריון או שמא בוצעו 3קורונה שלא סבלו מתסמינים

 חות סיבוכי הקורונה, ללא קשר למצב הקליני של היולדת.מניעתית, לפחות בחלקם, בשל החשש מפני התפת

ילדו לפני המועד )מתוכם,  25%נשים הרות מאובחנות בקורונה, נמצא כי  427במחקר אחר אשר בוצע בבריטניה וכלל 

מחקרים נוספים מעלים כי קיים  .7מן התינוקות שנולדו אובחנו בקורונה 5%-(, ו32מהיילודים נולדו לפני שבוע  %10

 .8סיכון גבוה יותר ללידה מוקדמת ולפגות בקרב נשים הרות שנדבקו בנגיף

לפי שעה, אין מידע המעיד על נזק קבוע לעובר כגון מומים מולדים כתוצאה מהדבקות האם בקורונה במהלך ההריון. יש 

 נגיף.לציין שרוב הנשים שחלו בקרונה בהריון וכבר ילדו לא היו בשליש הראשון להריונן בעת שנדבקו ב

 

 העברת הנגיף מאם לעובר )"העברה אנכית"(:

ככל הנראה, הסיכון להעברה אנכית )העברה מאם לעובר( של נגיף הקורונה החדש הינו נמוך מאוד ומדובר, ככלל, 

מקרים של נשים שילדו בעת שהיו חולות בקורונה. עד כה, ידוע רק על  100-על כ ע עד כהבישראל, ידו .9אירוע נדירב

 לודים נולדו במועד ובמצב טוב.ים קשיי נשימה. יתר היעשנולד פג אחד 

 

 העברת הנגיף מאם לילוד

דומה בתינוקות בדיקה חיובית ליילוד, תינוקות ברשם לאומי לילודים חולי קרונה, הסיכון שתהיה  1500בארה"ב, בקרב 

לכן, האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה על  .10שהופרדו מאמם לאחר לידה לאלו שנשארו יחד עם אמם

, ארגונים 12זאת גם ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי .11הקפדה על היגיינהתוך ם אמם עהשארת תינוקות יחד 

                                                           
 
7 Knight M et al. Characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital with confirmed SARS-CoV-2 

infection in UK: national population based cohort study, BMJ 2020, 369 https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2107 
8 Sentilhes L et al. Coronavirus disease 2019 in pregnancy was associated with maternal morbidity and preterm birth 

American Journal of Obstetrics and Gynecology in press https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30639-6/fulltext 
9

 Vivanti AJ et al. Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection. Nature Communications 2020; 3572 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17436-6 
10 Salvator CM. Neonatal management and outcomes during the COVID-19 pandemic: an observation cohort study. 

Lancet July 23, 2020 https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30235-2/fulltext 
11 https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/faqs-management-of-

infants-born-to-covid-19-mothers/ 
12 WHO: Q&A Pregnancy, Childbirth and COVID 19. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth 
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 .15והארגון הבריטי לרפואת נשים ,14לנאונטולוגיההארגון הצרפתי  ,13לנאונטולוגיהכגון הארגון האיטלקי אירופאיים 

להמלצות אלו הוא הסיכון הנמוך להדבקת תינוקות על ידי אם מניקה חולה לעומת ההשלכות המוכרות הכרוכות הבסיס 

  .16בהפרדת האם מתינוקה, ובפרט בשעות הראשונות לאחר הלידה

 

 המלצות בהיבטי בריאות הציבור: 

ל ריחוק חברתי, צמצום היקף ההדבקות בקרב נשים הרות באמצעות על ידי הקפדה על ההנחיות הקיימות ע .1

 נה ועטית מסכה.   ישמירה על הגי

 הקפדה על מעקב הריון שגרתי לפי הנחיות הרופא/ה המטפל/ת.  .2

להיות עם היילוד במהלך -COVID ,19-לשקול לאפשר ליולדת הרוצה בכך, גם אם היא חולה מאומתת ב .3

היגיינה ועטית מסכות במצבים האשפוז כולל אשפוז בית ובשחרור היולדת לביתה, תוך היצמדות להנחיות על 

 .17אלה

 שמירת על כללי הריחוק החברתי הפחתת וצמצום הסיכון להעברת המחלה בדרכים אלו:  .4

או חשיפה למקרה מאומת( מומלץ  COVID-19ליולדות בריאות )שאינן בבידוד עקב אבחנה של  .א

האם. התינוקייה  לעודד ביות מלא של היילודים עם אימהות החפצות בכך. על היילודים לשהות ליד

 תישאר פתוחה למצבים מיוחדים וכן על מנת לאפשר לאימהות הפסקות )למשל מקלחת(. 

ה בתינוקייה או בפגיה, של מלווה אחד העונה על יבכל עת, לרבות בעת ביצוע פעולות, תותר שהי .ב

שהותם יית מסכות בכל עת טההורים ומלווים אחרים מחויבים בע ה.הקריטריון של מלווה בתינוקי

במוסד הרפואי. ישנה עדיפות להורה/מלווה קבוע אחד. יש להימנע ככל הניתן מהגעת מבקרים 

 נוספים לבית החולים.

 לא תותר כניסה של הורה או מלווה אחר עם תסמינים של חום ו/או תסמינים נשימתיים.  .ג

ות ואין לצמצם אין למנוע הגעה של הורים ומלווים אחרים עבורם מותרת הכניסה לפגיות ולתינוקי .ד

 שעות ביקור )מעבר למקובל באותו מוסד רפואי(

                                                           
13 OGGETTO: COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73787&parte=1%20&serie=null 
14 HAS. Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité du suivi postnatal des femmes et de leur enfant lors 

de la levee du confinement. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020 
05/375_rr_covid19_postnatal_maj_deconfinement_mel-.pdf 
15 RCOG. Coronavirus (COVID 19) infection in pregnancy. July 24,2020 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-07-24-coronavirus-covid-19-infection-in-

pregnancy.pdf 
16 Stuebe A. Should Infants Be Separated from Mothers with COVID-19? First, Do No Harm, Breastfeeding 

Medicine.May 2020.351-352. https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/bfm.2020.29153.ams  

17 https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf 
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 .רונה על סקירת הספרותותודות למרכז המידע והידע הלאומי למערכה בק

 

 הואילו להעביר מסמך זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 ד"ר אמיליה אניס     ד"ר דינה צימרמן                                                      

        

 מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה                    מנהלת המחלקה לאם ולילד ולמתבגר

 העתקים: 

 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי

 שרותי בריאות הציבור פרופ' סיגל סדצקי, ראש

 מר קובי צורף, ראש מטה לשכת שר הבריאות

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 איה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאותגב' מ

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 בריאות הציבור ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי

 ד"ר אורלי ויינשטיין, אחראית על הרכש הרפואי לקורונה

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון

 ן, דובר משרד הבריאותמר אייל בסו

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור
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 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות  -ד"ר סיגל ליברנט

 יאותד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבר

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות, משבר הקורונה

 משרד הבריאותפרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, 

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות

 גב' ליאורה ולינסקי, האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 ת הציבור בתחום אפידמיולוגיהגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאו

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד 

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 יסטי, האגף לשעת חירוםמר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוג

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 ומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיה

 מנכ"לי קופות חולים

 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כללית

 גף קהילהגב' שרית יערי מנהלת המחלקה לבקה על שירותים רפואיים בקהילה, מיהל רפואה א

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 גב' טלי דהן, מנהלת תחם מוקד "קול הבריאות" ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 תא"ל ד"ר טריף בדר, קצין רפואה ראשי

 יאות הצבאסא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בר

 פרופ' חגי לוין, יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

 פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית ד"ר אבי

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית
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 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות ד"ר נועה טיימן ירדן,

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 חמ"ל מערכת הבריאות

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 מתי, צוות המכלולרס"ן )מיל'( עירם א

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל 

 מר שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 

mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il

