(עפ"י הטבלה של הרב אליעזר אלטשולר – עדכונים הרב מנחם בורשטין)

זמנה

הבדיקה

הלכתית

החשיבות

בשבועות הריון

1

בדיקות גנטיות

לפני הנישואין או
אחריהם

אבחון הריון
(דם או שתן)

 2 – 5ימים לאחר
איחור בווסת

מציאת הגן האחראי
למחלה – מניעת מחלות
בדור הבא
בעיקר – בזמן נטילת
תרופות ובזמן הנקה

*

אולטרא סאונד
וגינאלי

6 - 01

4

סיסי שליה CVS

02-01

5

שקיפות עורפית +
בדיקות ביוכימיות בדם
[]PAP-A
ידיעת מין העובר
אולטרא סאונד
סקירה מוקדמת-

( 00-01עד 08
סמ"ק)

קביעת גיל העובר במדויק
(כגון בהנקה) וכן לוודא
שההריון ברחם.
גלוי מחלות ומומים
( יש סיכון להפלה – )2%
איתור סימנים למחלות

 01ומעלה ,בד"כ.

במקרה של מחלה גנטית
סקירת מערכות לאיתור
בעיות

מומלץ ,כיון שיכולה להיות
משמעות לגבי שאלות
בהמשך .
אין לעשות ללא שאלת
חכם!!
מומלץ!,אין בעיה ,התשובה
היא סטטיסטית ,לכן יש
רבנים המסתייגים.
יש מסתייגים ,אך אין איסור
מומלץ ,אפשרות להצלת
חיים

07

איתור חשד למומים בעובר

08 - 22

גלוי מחלות ומומים
(יש סיכון )

מומלץ,אין בעיה הלכתית.
התשובה היא סטטיסטית,
ולכן הרבה רבנים מסתייגים.
אין לעשות ללא שאלת חכם!

*
2

*

3

*

6
7

*
8

*
9

תבחין משולש (חלבון
עוברי) –אלפא+
אינהיבין
מי שפיר

11

סקירה בסיסית

11

*

סקירת מערכות
מאוחרת מורחבת

01-06

לעשות רק סקירה
מורחבת
21-22

גילוי בעיות ואפשרות
טיפול

מומלץ  .בזמן הריון – כדאי
להתייעץ מראש בנוגע
להשלכות אפשריות.

מומלץ ,יש חשיבות לביצוע
ע"י רופא מומחה לאולטרא-
סאונד
חובה במקרה שב US-נצפה
ממצא חריג בלב

12

אקו לב עוברי

 21ומעלה

אבחון והמלצה לטיפול

13

דיקור חבל הטבור

 21ומעלה

גלוי מחלות ומומים
( יש סיכון להפלה )

אין לעשות ללא שאלת
חכם!!

14

העמסת סוכר

28

אולטרא סאונד

11 – 12

מניעת סכרת הריונית
ומומים מולדים
בדיקת התפתחות תקינה

מומלץ

*
15

*

בכל הריון יש בעיקר להתפלל שיהיה העובר בריא

מומלץ

ושלם.

בדבר שאלות וייעוץ הלכתי – רפואי ניתן לפנות אל
אחד מרבני מכון פוע"ה 20-0505252

נשמח לעמוד לשרותכם

