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לי ליולדות  הושבנו את מנהל בית החולים 
ואת מנהלת  ב  יו יריב  ור  ונשים פרופ
לי ליולדות ונשים  יעוד בבית החולים  ה

י אדלין להשיב על השאלות החשובות לו

ללדת בדר של ?  מה זה בשביל 
יש את החלום שלה  לכל אחת  ב  יו פרופסור 
הציפייה הדר בה היא רואה את עצמה עוברת את 
החוויה הכי משמעותית בחייה  הלידה בדיוק בשביל 
זה אנחנו כאן לתת את כל הכלים לחוות את המאורע 
ת העולם האישית של כל אחת כל עוד  על פי תפי
הלידה תקינה והמצב הרפואי מאפשר רק תבחרי 
 תרצי לידה טבעית אפידורל אפ הפרדה ביות 
ובה של ובמהירות של בדיוק  חלקי ניתן ל לטו ב

כפי שחלמת
לידה בה הן  יש נשים שמכינות תוכנית  אדלי 
הן  ללדת  בוחרות  הן  מתארות את הדר שבה 
משתפות אותנו בתוכנית ואנחנו נעשה הכל כדי 
להוציא אותה אל הפועל בדר הטובה והמתאימה 

ביותר לחלום הלידה שלהן 

לי ? למה ללדת ב
ה של מיילדות אחיות  צוות מקצועי ומנו אדלי 
ורופאים מהשורה הראשונה ששומר על האיכות 
והבטיחות בטיפול ביולדת ובילוד  ממתין ליולדת 
מדובר בצוות שמעניק יח חם ומקצועי עם המון נשמה 

בוהה ביותר טנדרט אשפוז ברמה ה ו
יש לנו את היכולת להעניק חוויית לידה  ב  פרופסור יו
בטוחה מבחינה רפואית עם הרופאים הטובים ביותר 
יים החדישים ביותר אבל מעבר  והאמצעים הטכנולו

דול איכפתיות ומחויבות לזה והכי חשוב  יש לנו לב 
 

ת? מה חשוב ל כמנהל
בראש וראשונה שהחוויה הזאת תהיה  ב  פרופסור יו
בטוחה לאם ולילוד ובמקביל אנחנו רוצים לשמוע את 
יעה  ע שהיולדת ה WOW אנחנו רוצים שמהר ה
לעמדת הקבלה במיון דר חדר הלידה  ועד שהיא 
יד  יצאה ממחלקת האשפוז או מהמלונית שהיא ת

למה דווקא 
ליס

לי ללדת ב
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לי ליולדות ונשים  מנהל בית החולים 
יעוד בבית  ב ומנהלת ה ור יריב יו פרופ
י אדלין  לי ליולדות ונשים לו החולים 

עונים על כל השאלות



זין שלנו המ

נעים מאד שמי קרן זלוטיקמן ואני מנהלת 
לי ליולדות ונשים   ח  השיווק של בי

מאמי לי  ומועדון היולדות 
יש וזמין  טלי נ בעידן שהכל מאוד די
זין  החלטתי לחזור לנייר המודפ למ

שתוכלי לקחת אית ושילווה אות 
בחודשים הקרובים

בחרתי עבור את הכתבות שחשבתי 
שיעניינו אות ויאפשרו ל טעימה צבעונית  

ם בנושאים שלא תמיד מדברים  וכייפית 
עליהם בהריון את שאר המידע שתחפשי 

חפשי  תמיד תוכלי למצוא באתר שלנו 
ל  ו לי ב

לי כמעט במקרה נתתי לחיים  עתי ל ה
ע שלהם ומצאתי לי בית  להפתיע אותי במ

מקצועי איכפתי ומחבק 
ד עינינו החלומות של  לי את תמיד לנ ב

ומה שמתאים ל ולבני לוויית 
זכרי שאנחנו פה מלווים אות במש כל 
ע המיוחד של  ההריון ומחכים אית לר

חפשי  באמצעות מועדון היולדות שלנו 
עים היפים שאחריו בוק ובר לי בפיי
אה להיות חלק ממקום שחותר כל  אני 

הזמן להתייעל ולהשתפר ללמוד ולהתפתח 
אנחנו כאן כדי להקשיב ל להבין מה את 
צריכה ורוצה ונדא לעשות הכל שהלידה 

תעבור בדיוק כמו שחלמת

לי זאת המשפחה שלי מזמינה אות 
לי  להצטר למשפחה שלנו   משפחת 

                   שלך, קרן

לי  ח  מנהלת השיווק של בי
ליולדות ונשים ומועדון היולדות 
מאמי לי קרן זלוטיקמן על 

זין המודפ  בחירת הכתבות במ
ועל הציפייה והשמחה לצר 
לי נשים ויולדות למשפחת 

טנדרט הטיפול והלב  WOW על הכל על הצוות ה
שפתוח רק בשבילה 

חשוב לי שכל אחות וכל מיילדת תחשוב על  אדלי 
ישה לצרכיה ורצונותיה ושכל  האישה שמולה תהיה ר

הצוות יעבוד בשיתו פעולה מלא

בוקר  כל  אתכם  שמלווה  המוטו  מה 
לי ? יעים ל כשאתם מ

יעה עם חיו לעבודה זה הבית  אני תמיד מ אדלי 
יש בדיוק את אותו  שלי אני רוצה שהצוות שלי יר
יעו לכאן  ישו כשת הדבר ושזה בדיוק מה שאתם תר

וכשתצאו מכאן
מרת אתם  תחושת אחריות בלתי נ ב  פרופסור יו
שמים את מבטחכם בידיים שלנו רמת הציפיות מאיתנו 
בוהה ביותר וחשוב  הן ברמת השירות והן ברפואה היא 
לנו לתת לכם את השירות במקצועיות שאינה מתפשרת 

בלב ענק של נתינה ¿

לי   מאמי  היולדות  מועדון 
המועדון שמחבק אות עד הלידה
תאומים  ילים  ר ללידה  הכנה  י  קור  

לית בים אנ יחידניות להט
יורים  

: ים אונליין בשיתו עם   קור
 הכנה ללידה

 הכנה להנקה
יור וירטואלי  

וון הטבות מידע  הצטרפי אלינו לקבלת מ
חשוב טיפים וייעו בנושאים הכי חשובים 
בתהלי ההריון של הלידה ואפילו אחריה 

ל ו מאמי לי ב חפשי 
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שים מאוד  אתם בתחילתו של ההריון מתר
אונד  אבל לא ממש יודעים מהי בדיקת אולטר
ואילו בדיקות מקובל לבצע במהל ההריון 
דר ונענה על השאלות הנפוצות  בכתבה הבאה נעשה 

אונד וכיצד  מהי בעצם בדיקת האולטר
היא עובדת?

אונד היא בדיקת הדמיה המאפשרת  בדיקת האולטר
להתבונן על העובר בזמן אמת בעודו מתפתח בתו 

ד  את ההריושמלווההאולטרסאו
אילו בדיקות הדמיה יש לעשות 
בזמן הריון? מה חשיבותה של 
בדיקת השקיפות העורפית? מתי 
קירת מערכות ומתי  עורכים 
כל  מבצעים הערכת משקל? 
אונד שנעשות  בדיקות האולטר

מתחילת ההריון ועד הלידה

לי  ת על מעבר  שק מי השפיר היות והבדיקה מבו
טי  י ן בבדיקת  בשונה מקרינת רנט קול אל העובר 
מה היא נחשבת לבטוחה ביותר ונמצאת בשימוש  לדו
אונד בבית החולים  שנים רבות מכשירי האולטר
שלנו הם מהמתקדמים בעולם המאפשרים הדמיה 
בוהה והדמיה תלת מימדית של מערכות  ברזולוציה 
בוהה ביותר של מוח  העובר השונות עם יכולת דימות 
ם הדמיה של האנטומיה  העובר המכשירים מאפשרים 
העוברית בשבועות הצעירים של ההריון הנעשית כמו 

כל ההדמיות על ידי מומחים באבחון טרום לידתי

ינאלי עלולה  אונד ו האם בדיקת אולטר
וכנת בהריון? להיות מ

נרתיקי הוא למעשה  ינאלי  אונד הוו מכשיר האולטר
אותו מכשיר כמו זה המונח על הבטן רק מיועד להיות 
ממוקם בתו הנרתיק המכשיר לא נכנ לתו צוואר 
תכל על צוואר  מ הרחם או לחלל הרחם עצמו, הוא 
הרחם ועל איברי העובר שנמצאים מעליו היתרון העיקרי 
של הבדיקה הנרתיקית הוא בכ שהמכשיר ממוקם 

קרוב יותר אל העובר ולכן מאפשר הדמיה ברזולוציה 
בוהה יתרון זה בא לידי ביטוי בעיקר בחצי הראשון של 
פציפיים  ית ובמקרים  ההיריון כאשר העובר קטן יח
ון הצור במדידת אור צוואר הרחם או בדיקה  כ

מכוונת של המוח

אונד צפויות ליולדת  איזה בדיקות אולטר
במהל ההריון?

תחנות בהן ניתן לבצע  פר  לאור ההיריון יש מ
אונד לעובר  אולטר

 בדיקה בטרימסטר ראשו
אונד  טר הראשון חשוב לבצע בדיקת אולטר בטרימ
מומל בבדיקה נרתיקית על מנת לוודא שההריון 
אכן נקלט בתו הרחם לוודא קיום של דופק עוברי 
ום דופק עוברי החל משבוע 6  ניתן בדר כלל לד
פר שקי ההריון ובמידה ומדובר ביותר  לוודא את מ
או השלישייה ניזונים  מעובר אחד לוודא האם התאומים 
כל אחד משליה משלו או שמדובר בשליה משותפת 

 פר עוברים למ

אונד  , מומחה באולטרא ניקולו מאת דר' רועי בירנבאום 
לי ליולדות ונשים ואבחון טרום לידתי, בית חולים 

אונד אולטר
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טר ראשון נקרא CRL והוא נמדד  אור העובר בטרימ
ודל של עובר בשבוע 7 הוא  מה ה במילימטרים לדו
ודל העובר הנמדד  מ וחשוב לוודא כי  כעשרה מ
ת  הוו תארי  לפי  הצפוי  ודל  וה אונד  באולטר
האחרונה תואמים במידה וקיים פער משמעותי בין 
ת אחרונה מחושב על  ו השניים יקבע הרופא תארי 

אונד  מ מדידת האולטר
את  לזכור  מאוד  חשוב 
התארי המחושב על מנת 
למנוע טעויות בהמש ההריון 

פות  השקי  בדיקת 
העורפית

אונד  האולטר בדיקת 
למדידת השקיפות העורפית 
קר  היא למעשה חלק מ
שנועד  ראשון  טר  טרימ
טי  טטי יכוי ה לחשב את ה
דאון  מונת  ת של  לקיום 
קר בנוי משילוב  בעובר ה
עובי  הנבדקת  יל  של 
הנוזל באזור העור וקיום 

ימנים  פר  של עצם הא ותוצאות בדיקת דם למ
יל הריון בין 11  ביוכימיים את הבדיקה יש לבצע ב
13+6 שבועות חשוב להבין כי בדיקת השקיפות  ל
מונת  העורפית אינה מאבחנת או שוללת קיום של ת
דאון בעובר ולא נועדה לאבחון של מומים מבניים בעובר 
מונת  יכוי לת טי של ה טטי אלא מאפשרת חישוב 
טר  קר טרימ ה דאון בנתונים אלו יכולת הניבוי של 
ראשון אינה 100 אחוז א קרובה לכ וחשוב מאוד 
קר יקבלו המלצה  לזכור שלרוב הנשים שבעקבות ה
מונת  לביצוע בדיקה פולשנית העובר יימצא ללא ת
יה הנקראת NIPT המאפשרת  דאון קיימת כיום טכנולו
מונת דאון בעובר  יכון לקיום ת לבצע הערכה של ה

מ בדיקת דם אימהי  מונות אחרות על  פר ת ולמ
בוהה יותר מזה של  ילוי  בלבד והיא בעלת שיעור 

טר ראשון קר טרימ ה
יש כי במקרה והרופא חושד לקיום של בעיה  חשוב להד
יע אלינו  במהל בדיקת השקיפות העורפית מומל לה
אונד לבדיקה מכוונת על ידי מומחה על  למכון האולטר
ות ולאבחן בעיה  מנת לנ
התפתחותית בעובר כבר 

בשלב זה 

 סקירות המערכות
לאור  מתפתח  העובר 
שבועות ההריון כאשר לכל 
תקופה בהריון יש מראה 
מה מוח  לדו אופייני לה 
העובר נראה שונה לחלוטין 
 30 ובשבוע   15 בשבוע 
קירת המערכות  מטרת 
שהמערכות  לוודא  היא 
השונות מתפתחות בצורה 
ההריון  לשבוע  הצפויה 
קירות  מקובל לבצע שתי 
הזמן האידיאלי לבדיקה  קירת מערכות מוקדמת 
ם מעט מאוחר יותר  הוא בשבועות 14-16 א ניתן 
קירת מערכות  וימים ו או מוקדם יותר במקרים מ
ם  הזמן האידיאלי הוא בשבועות 22-24 א  מאוחרת 
וימים את  כאן ניתן מעט לפני ומעט אחרי במקרים מ
ישה נרתיקית היות  קירה המוקדמת רצוי לבצע ב ה
ית והרזולוציה הנרתיקית  ואיברי העובר קטנים יח
קירה המאוחרת מבצעים בעיקר  בוהה יותר את ה
דר הבטן א לעיתים יבקש הרופא להשלים חלק 
קירות בודקים  ישה נרתיקית במהל ה ם ב מהבדיקה 
ון מוח  את תקינותם של המבנים האנטומיים השונים כ
ודל העובר מתאים  לב כליות ועוד בנו מוודאים ש

ינאלי  אונד הוו מכשיר האולטר
אותו  הוא למעשה  נרתיקי 
מכשיר כמו זה המונח על הבטן 
רק מיועד להיות ממוקם בתו 
נכנ  הנרתיק המכשיר לא 
לתו צוואר הרחם או לחלל 
תכל  מ הרחם עצמו הוא 
על צוואר הרחם ואיברי העובר 

שנמצאים מעליו

יל ההריון הצפוי מיקום השליה כמות מי השפיר  ל
ואור צוואר הרחם

שאלת השאלה  שמעתי על מקרה  לא פעם 
ד הייתה 2.7 ק  שהערכת המשקל באולטרסאו
ולד במשקל 3.3 ק  האם ההערכה  וק  והתי

מדויקת
קירת המערכות מקובל  בנו למדידות במהל 
טר השלישי בדיקה להערכת המשקל  לבצע בטרימ
יל  של העובר על מנת לוודא שהצמיחה תואמת את 
אונד לא  ההריון חשוב מאוד להבין כי מכשיר האולטר
הערכת  באמת שוקל את העובר ולכן הבדיקה נקראת 
ון היק הראש  פר מדידות כ משקל על ידי ביצוע מ
אונד מערי את משקלו  והיק הבטן מכשיר האולטר
של העובר חשוב לדעת כי הערכת המשקל עשויה 
15 אחוז ולעיתים רחוקות  לטעות בשיעור של עד 
א יותר מכ ישנם פרמטרים שונים המשפיעים על 
ון מנח  אונד כ מידת הדיוק של מדידות האולטר
לצלם  העובר ברחם וכמות מי השפיר ולעיתים יש 
פר פעמים על מנת לקבל הערכה  את העובר מ

מדויקת יותר
 

בדיקה  קירת מערכות ל מה ההבדל בין 
? מכוונת

מתעורר  רתיות  הש הבדיקות  במהל  לעיתים 
וים  חשד לקיום של בעיה התפתחותית באיבר מ
או בצמיחת העובר במקרים אלו רצוי מאוד לפנות 
בדיקה  אונד בבית החולים לצור  ליחידת האולטר
מכוונת שמטרתה לבדוק בצורה מעמיקה יותר את 
אונד לאבחון  העובר על ידי רופאים מומחים באולטר
אונד בבית החולים שלנו  טרום לידתי יחידת האולטר
הינה מהמובילות בעולם בתחום המוח ומופנות אלינו 
ם מהעולם  מטופלות מכל רחבי האר ולעיתים 

לבדיקות וקבלת ייעו ¿

אונד אולטר
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בי  שוב ושוב אנו שומעות המלצות שונות ל
ורים כאלו או אחרים איזו תזונה תטיב ככל  אי
שאפשר עם העובר שלנו או התינוק היונק לצד 
ו המשתנה  קות לא מעט ב ם מתע וק באוכל אנחנו  העי
פק שמדובר על  ותוהות מתי יחזור לעצמו אם בכלל אין 
תקופה מורכבת אז קבלי 5 טיפים לתזונה בהריון ואחרי 

דר  הלידה שיעשו ל קצת 

 הפסקת 
אוכל

יקים אותנו הכי  אחד הדברים שמע
הרבה בתקופת ההריון ואחרי הלידה 
זה האוכל קבלי 5 טיפים לתזונה 

בהריון ואחרי הלידה
הנקה'  הריון קי דיאטנית קלינית פריון מאת אפרת פז דובינ

לי ליולדות ונשים בית חולים 

פר ארוחות קטנות במש היום1 העדיפי לאכול מ
דולות העדיפי אכילת ארוחות קטנות ותכופות שיאפשרו  במקום לאכול  ארוחות 
יעה  ל להקשיב טוב יותר לתחושות הרעב והשובע של וימנעו מצב בו את מ
יימת אותה בתחושת כבדות ואכילה עודפת צורת אכילה זו  וועת ברעב מ לארוחה 
פק את  ובלת מבחילות או מצרבות במהל ההריון וכן תעזור ל ם עם מי ש מיטיבה 
התקפי הרעב שעלולים להופיע בין ההנקות בצורה מאוזנת יותר ועם פחות חשק למתוקים

שלבי חלבון בכל ארוחה 
ו לחלבון עולה ושילובו בכל  במהל ההיריון וההנקה דרישת ה
ארוחה תעזור לעמוד בדרישה זו בנו שילוב חלבון בארוחה תורם 
ת פחמימות מהמזון  פי לתחושת שובע ממושכת יותר לצד האטת קצב 
וכר בדם ובכ עוזרת לשמור על המשקל במידה  ועליה מתונה יותר של ה
ים ביצים ומוצרי  ואת אוכלת הכל מקורות לחלבון תמצאי בבשר עו ד
חלב אם את מקפידה על תזונה צמחונית או טבעונית תשומת הלב לחלבון 
יע לדרישה התזונתית על ידי צריכת  בתזונת חשובה א יותר ותוכלי לה

 ויה ייטן ומוצרי  קטניות טופו 

תזונה
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הקפידי על צריכת ויטמינים3
פי ויטמינים  רובנו מכירות את הצור בנטילת תו
ומינרלים בתקופת ההריון א לא כולן מכירות את 
ם לאחר הלידה לכל  הצור להמשי ולצרו את חלקם 
אישה מומל לעקוב אחר המלצות משרד הבריאות לצריכת 
חומצה פולית ברזל יוד וויטמין D בזמן ההריון אחרי הלידה 
וימים  ובהנקה מעבר לכ במידה ואת נמנעת ממזונות מ
ים או מזונות מן החי  חשוב לוודא  כמו מוצרי חלב ד
פות כדאי ל לצרו  מול איש מקצוע אילו השלמות נו

ולמש איזו תקופה

שמרי על בטיחות מזון4
בלות תזונתיות לא  תקופת ההריון ידועה כתקופה עם מ
מעטות בעיקר עקב החשיבות להפחית את החשיפה 
למזהמים מהמזון כ כדאי להימנע ממוצרי בשר ביצים 
ים שאינם מבושלים דיים ממזונות כמו חומו קנוי  וד
בינות במים וכן חשוב לשטו היטב  טרמה ונקניקים ו פ
פירות וירקות ולא להקל ראש באכילה בחו של מזונות שעלולים 
להיות מזוהמים בתקופת ההנקה לעומת זאת ניתן לאכול כמעט הכל 
זור על עצמנו  ל ורים אלה א לעיתים יש נטייה  ואין צור עוד באי
קוליק  ורים אחרים בעיקר מתו אמונה שאלה יקלו על תופעות כמו  אי
רפלוק אצל התינוק הימנעות שלא לצור ממזונות כמו קטניות  או 
קות מיותרת  רום להתע וימים ועוד עלולה ל מוצרי חלב ירקות מ
וע בצריכת רכיבי תזונה חיוניים מהמזון לכן בכל מחשבה  ובעיקר לפ

וימים כדאי להתייע תחילה עם איש מקצוע להימנע ממזונות מ

ובעיקר 5 לעצמ  ם  י  תדא
באוכל אל תתביישי לבקש 

עזרה
אחד  הוא  ומזין  איכותי  בריא  אוכל 
ן לעצמנו  הדברים שהכי קשה לאר
ם בתקופה של ההיריון כאשר איננו  לאחר הלידה ו
במיטבנו עם הפיכתנו לאמהות הנטייה לעיתים היא 
לדחות את הצרכים שלנו אל מול צרכי התינוק שזה 
יפי לזה את העייפות והתשישות  עתה נולד תו
ואת עלולה למצוא שאכילה  והנפשית  הפיזית 
דר העדיפויות  מאוזנת ומזינה נידחת לתחתית 
ביבה הקרובה  י לבקש עזרה מה של לכן אל תה
והתומכת בעיקר בנושא התזונה כ יהיה פשוט יותר 
לדאו לאוכל מבושל טרי ומזין שאת אוהבת ושיהיה 
ל זמין ונוח בין ההנקות או בזמן הקצוב בו הקטן או 
לי שבשביל לדאו לתינוק של  הקטנה ישנים ת

ם לעצמ � את חייבת קודם כל לדאו 

תזונה
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כושרשעת 

ו זה הדבר החשוב ביותר לכל בני האדם  להתאמן ולהזיז את ה
החשיבות היא פיזית ונפשית כאחד בזמן ההריון התנועה חשובה א יותר

מאת ענבר בר יעקובובי אמא לשתי בנות מאמנת כושר 
יון של מעל 10 שנים ה ובעלת ני מורה ליו

ו ובעיקר  פורטיבית בריאה ל פעילות 
בתקופת ההריון לאימון בהריון יש פוטנציאל 
כרת הריון  יכון לבצקות  להפחית את ה

פים שעלולים לקרות יבוכים נו ו

אימונים במהל ההריון
יל   אישה שהתאמנה בעבר ממשיכה באימונים כר
אשת מקצוע לביצוע  א מומל להתייע עם איש

התאמות לזמן ההיריון
 לאישה שלא התאמנה בעבר מומל להתחיל להתאמן 

ה בעצימות נמוכה ולאט להתקדם משם בהדר
יש לשים לב לתחושות במהל האימון במידה   
ימנים הבאים יש לעצור את האימון  ומופיעים אחד מה
ות כושר  ולבצע בדיקה אצל רופא או להיווע במאמני
חרחורת  שמבינות באימוני נשים בהריון קוצר נשימה 
עילפון כאב ראש כאב בחזה ראייה מתושתשת 
בחילות או הקאות כאבים או נפיחות בשוק חולשה 
ילה בשרירים כאב או תחושת נימול דימום  לא ר
ב חזק או חדש צירים  ינלי התכווצויות בבטן כאב  ו

ירידה במי השפיר הפחתת תנועות עובר
דות או אימונים אירוביים מתונים  התנ  אימוני כוח

עים בעובר ובהחלט מומלצים בהריון אינם פו
 ניתן להתאמן כל יום כל עוד הפעילות מותאמת 
פיק זמן התאוששות בין אימון לאימון  ליכולות ושיש מ

בלת זמן או עצימות האימון משתנה מאישה לאישה  ה
טוריית האימון של כ אחת ותלויה ביכולות ובהי

פציפית מרופא אפשר  כנה או הוראה   כל עוד אין 
להתאמן בכל שלבי ההריון כמובן שכל אישה מכירה 
ם על תחושה אישית בכל  תמ  את עצמה וחשוב לה

שתכן אימון התאימו את עצימות האימון להר

ילים תר
ן ושרירי הליבה שתואמים   חיזוק כללי חיזוק רצפת הא

את המצב
דות מתונים  אימוני התנ

ון עמידת שש ישיבה על  ילים במנחים כ  ביצוע תר
FitBall ושכיבה על הצד

מישות בטווחים נוחים ילי   תר
 הרפיה

ה להריון  יו
יש לשים לב בכל שלב שהעצימות מותאמת ונוחה 

ו ושאין התחממות יתר של ה

כדאי להימנע
מא קפיצות) לדו בוהה   אימונים בעצימות 

ו  ורמת לתחושת תשישות שחום ה  פעילות ש
עולה הזעת יתר

 שינוי פתאומי של תנוחה או עצימות

 כל פעולה שמפעילה לח משמעותי על הבטן או 
ן כולל כפיפות בטן עליות משכיבה  על רצפת הא

לישיבה פלאנק ועוד
ישים   להימנע ממתיחת יתר המפרקים בזמן ההיריון ר

יותר בשל ההורמונים
 להימנע מהרמת משקל כבד מדי מעבר לאזור הנוחות

ילים בשכיבה   משבוע 16 יש להימנע מביצוע תר
ב מלאה על ה

ו עליון בעמידה  בעיקר פל   להימנע מאימון כוח 
ביר את האפשרות להתעלפויות מלאה ללא תזוזה מ

ע כמו אומנויות לחימה   להשתדל להימנע מאימוני מ
יכון לנפילה ולקבל מכה בעיקר בבטן בשל ה

 במידה ומתאמנים במים לשים לב שהבריכה לא 
ה למים  מחוממת ולצאת לאט מהמים העמוקים בהדר

רדודים עד ליציאה מלאה מהמים
פקת לפני בזמן   יש להקפיד על אכילה ושתייה מ

האימון ואחריו
 על מנת למנוע חימום יתר בזמן אימון כדאי להקפיד 
בוהה מדי ללבוש  על אימון בטמפרטורה נורמלית ולא 
ן או מאוורר לשתות  ביבת מז מעט שכבות להיות ב

פיק מים מ
תמכים על ההנחיות החדשות של משרד  הטיפים מ
ופנית בהריון ואחרי  טרלי לפעילות  הבריאות האו

לידה �

ופנית פעילות 
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טי שרט עם הדפ 
ניקר  ניב ו מ

צבעוניות, או שמלה 
שחורה וצמודה 

ורמת ל להיראות  ש
כמו חוט עם קשר. אי 
בונים מלתחה הריונית 

עם הלוק הנכון בזמן 
ו משתנה במש  שה

9 חודשים?

אושר  של  תחושות  בהריון.  טוב, את  מזל 
מציפות אות יחד עם אלפי מחשבות בנושא 
פי מזון ומה לא. אבל יש  בריאות, בדיקות, תו
ו  : מה לובשים כשה עוד נושא שמטריד אות
ע ואי עושים את זה  ע לר שלנו משתנה מר
טייל למש תשעת החודשים הקרובים? ב

מי לא דמיינה את עצמה בהריון מהמם עם 
ישות בטן, נשיות וזוהר?  שמלות צמודות המד
אז בואו נודה שבמקרים רבים המציאות מעט 
ם במקומות שלא  שונה. אנחנו מתרחבות 
ם  דר וטבעי, אבל זה  חשבנו שיתרחבו, וזה ב
וימים שחלמנו  מקשה עלינו ללבוש פריטים מ

דול ולפרוח. עליהם לפני שהכל התחיל ל

וד שבתמונות ה
וד לדורות קודמים, אנחנו חשופות היום  בני
דר הרשתות החברתיות לנשים שיודעות 
טייל. בתמונות הן  לעשות את זה בשיא ה
נראות הריוניות ונינוחות, כשהן מאופרות 
השראה.  ומעוררות  עקבים  על  וצועדות 
לפעמים הן על חו ים חלומי בביקיני קטנטן 
ימטרית מושלמת, או בשמלה קלילה  ובטן 
ופרחונית, מטיילות ברחובות אירופאים קטנים 
ומים ואנחנו שואלות את עצמנו - אי אני  וק
ם הזה?  יכולה לתעל לעצמי קמצו מהק
ליים הנפוחות, הבטן הענקית? אז  ומה עם הר
רם  ט ם המקצועניות מהאינ וד,  לה לכן  נ
ולומדות  הדבר  אותו  את  בדיוק  עוברות 

זרה החדשה. להתלבש לפי ה
שת לנושא, בין אם לחדש  וונות ל יש דרכים מ
בב  את המלתחה בפריטים ייעודיים ובין אם ל
ישה  ם  דים הקיימים, אבל יש  מתו הב
: פשוט לשבור קצת  פת שאת יכולה לאמ נו
ורתיים שמלווים לבוש הריוני  את החוקים המ

ולהרשות לעצמ מעט להתפרע.
יש נשים שלא קונות דבר ומצליחות ללבוש 
ילים שלהן ממש עד קצה  דים הר את הב
בול היכולת, עד השלב שהבטן כבר שם 
במלוא הדרה. אם אתן כאלה, אתן יכולות 
טיות במידה הנכונה,  יים אל להשקיע במכנ
המלתחה  מתו  טופים  עם  אותן  לשלב 
הקיימת ולקשט בנעליים מעוררות תשומת 

לב ותיק שמקפי את הלוק.

וד היצירתיות
מעבר לפרקטיקה, תרשו לעצמכן להיות 
יצירתיות, חפשו השראות ללוקים שעושים 
לכן את זה ותעזו ללכת אחרי החלומות. זה 
רו לכן מחמאות ולרומם את מצב  עשוי ל

הרוח, נושא שמאוד חשוב במהל ההריון.
ו אפשרויות שאת יכולה לשחק איתן  יש אין 
וליהנות כל הדר לחדר הלידה. כ למשל 
ליפ (קומבינזון) עם בלייזר דקיק  שמלות 
נדלים על עקב קטן ולא דק מדי; חצאיות  ו
ומי דקיק במותן שיכולות  וון בהיר עם  משי ב
להתיישב מעל הבטן מבלי להעיק; טי שרט 
ניקר צבעוניות; השמלה  ניב ו עם הדפ מ
ורמת ל  ית ש השחורה והצמודה הקלא
להיראות כמו חוט עם קשר בשילוב עם כובע 

קש מעוצב ועוד ועוד. �

מזל
מציפות
בריאות

עוד
שלנו

טייל ב
לא מי

שמלות
בואו אז

שונה
חשבנו
מקשה
עליהם

וד ה

ולנשים ליולדות לי חולים בית 18

שמלה   H&O, 129.90 שקלים 
צילום טל טרי 

ילים GALITA, 29 שקלים ע
מן    צילום אביעד זי

,AMRIA ,  
 872 שקלים  

, H.STERN,  3,900 שקלים
 צילום דיויד ויל  

טבעת יהלומים, BLOOM תכשיטי 
ן   יוקרה 2,900 שקלים שוהם 6 רמת 

 595 ,AMRIA ,
שקלים

 JUMP& ,  
ONOT, 79.90 שקלים,  צילום: 

משין

כובע קש SELECT, 29.90 שקלים 
רין צילום: דמיטרי 

  2,970  ,H.STERN MY ,שרשרת
שקלים, צילום: דיויד ויל

 129  ,H&M MAMA ,י'נ קצר
שקלים, צילום:  הנ  מורי טייל ריבר, תיק קש, 

 99 שקלים

חולצת טי שירט 29.90 שקלים, רשת 
SELECT צילום: ישראל יניב

אופנה

טייל ב הריו

ליומיום 
לערב 

ו מאת שרונה בונד מטר



המרכז לרפואת האם והעובר הינו מרכז 
בוה  יכון  ב המעניק לנשים בהריון מורכב 
בית עוט שמלווה אותן עוד טרם  ו של 
ההריון במהל ההריון ועד הלידה באופן מקצועי 

אנושי ובטוח 
דיר משרד הבריאות מה הן  כידוע כבר בשנת 2011 ה
בוה והחליט כי המעקב והטיפול בהם  יכון  הריונות ב
יבוצעו רק במרכזי בריאות האישה ייעודיים בקופות 
חולים או בבתי החולים על ידי צוות ייעודי המוכשר לכ 
לי בראשותם של  עובר ב המרכז לרפואת אם
פר  ור מיכאל קופרמינ ומ ב ופרופ ור יריב יו פרופ
בוה  יכון  רב של רופאים מומחים בתחום הריון ב
אחיות ודיאטניות הינו חלק מהמרכז לבריאות האישה 
. המרכז כולל 14  מהמובילים והטובים ביותר באר
מרפאות ייעודיות. כש 6 מתוכן הן מרפאות משולבות 

פר רופאים מתחומים שונים עם מ
מטרת המרכז היא ללוות את האישה משלב תכנון 
ההריון ועד לתהלי הלידה במקרים מורכבים של 
מחלות רקע שונות. הליווי כאמור מתחיל עוד משלב 

התכנון של ההריון
 ONE יעה אליו חוויה של המרכז מעניק למטופלת המ
רת הביקור הרפואי היא  STOP SHOP כאשר במ
שת צוות רב תחומי בהתאם למחלת הרקע או  פו

לטיפול אותו היא אמורה לקבל במרפאות. 
ניקולו המומחה  וכרת בנו ל מא במרפאת  לדו
רופאה  המטופלת  תראה  בוה  יכון  ב בהריונות 
ם במרפאה  וכרת ודיאטנית  אנדוקרינית מומחית ב
ית המשולבת תיבדק המטופלת על ידי רופא  הקרדיולו
בוה ורופא קרדיולו המומחה  יכון  המומחה בהריונות ב
ם ביתר המרפאות המשולבות  במחלות לב בהריון וכ 
אנו מעניקים מער תומ ונכון יותר לליווי המטופלת 

בוה יכון  דרת עם הריון ב המו
באחרונה נפתחה מרפאה מטבולית חדשה במרכז 
שמטרתה להעניק שירות לנשים עם משקל עוד 
בתחילת ההיריון או לנשים עם הפרעה בפרופיל 

אחתקורת  תחת 
במרכז לרפואת האם והעובר 
לי מטפלים  בבית החולים 
בוה  ומלווים  יכון  בהריון ב
את היולדת עוד משלב תכנון 
ההריון ועד לתהלי הלידה 
כשהיא עטופה על ידי צוות 
רב תחומי

וכרת במרפאה צוות  השומנים עם או ללא טרום 
בוה  יכון  רב תחומי הכולל רופא מומחה להריון ב

וציאלית דיאטנית ועובדת 

המרפאות הקיימות במרכ 
יכון כללית  מרפאת הריון ב

וכרת  מרפאת 
 מרפאת מניעת לידה מוקדמת

 מרפאת הריון מרובה עוברים
 מרפאה מטבולית

 מרפאת CMV בהריון
 מרפאת זיהומים בהריון

ייעו תרופתי בהריון נית   מרפאה טרטו

המרפאות המשולבות במרכ 
יה  מרפאה משולבת קרדיולו

טרו וכבד   מרפאה משולבת 
 מרפאה משולבת מחלות מעי דלקתיות

יה  מרפאה משולבת נוירולו
יה   מרפאה משולבת ריאומטולו

יה   מרפאה משולבת אנדוקרינולו

ם הוא  אונד ש בצמוד למרכז ממוקם המכון לאולטר
חלק מהתחנות בהן עוברת האישה ומעניק לה מעקב 

רתי אחר העובר ש
בנו אנו מפעילים מרפאה ייחודית לתכנון לידה 
רי או לאחר ניתוחי  המיועדת לנשים לאחר ניתוח קי
בטן או לידת תאומים המעוניינות לתכנן את ההריון כ 

תיים בלידה נרתיקית � שהלידה ת

ימו תור 8801 או 03-6974000 ל
תור אל ית להשתמש ב במקרים דחופים 

טלפו המרפאה 03-6925657
פקס 074-7219806

ית עם טופס 17 מכל קופות החולים השירות במרכ 

בוה יכון  הריון ב
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דולות  הלידה היא אחת מהחוויות ה
והמשמעותיות בחייה של אישה אם לא 

המשמעותית ביותר לכן אצלנו בבית 
החולים לי ליולדות שמנו לנו למטרה 
להתמקד ביולדת במטרה ליצור חוויית 

לידה מדהימה ובלתי נשכחת

טובותלהיות בידיים 

חדרי לידה 
י אחות אחראית טלי חודק הל חדרי הלידה פרופ אריאל מ מ

פר הם מהיפים  לי ליולדות 16 במ חדרי הלידה בבית החולים 
והמאובזרים באר כל חדרי הלידה הינם חדרים פרטיים עם שירותים 
ה נוחה למלווה טלוויזיה  ומקלחת צמודים מיטת לידה משוכללת כור
טריאו פינת טיפול ביילוד ועוד זאת  במטרה להעניק ליולדת  מערכת 
תחושה ביתית ונעימה בצמוד לחדרי הלידה מצויים שלושה חדרי 
הן דחו והן מוזמן וכן  רי  ניתוח למקרה ומתעורר צור בניתוח קי
יחידת התאוששות עם חמש מיטות טיפול נמר במידה ואין מקום 
ם  ילים שלנו מאפשרים  במרכז הלידה הטבעית חדרי הלידה הר
ות לקבלת לידה  מכות ומנו לידות טבעיות מיילדות חדר הלידה מו
ועוזרות לכל יולדת למצוא את התנוחה וצורת הלידה הנוחה והמתאימה 
לה המיילדות מיומנות בשיטות שונות להרפיה ולהקלה על כאבים 
וי בשמנים ארומטיים ועוד כמו כן אין  ון תנועתיות שימוש במים עי כ
ב כריעה ישיבה וכו הרצויה ליולדת  צד  בלה בתנוחת הלידה  ה

ד רפואית הכל כמובן אם אין התוויית נ
בפני היולדת עומדת האפשרות לקבלת אפידורל על ידי מרדים 24 

שעות ביממה
ים 03-6925633 03-6925631 וספים טלפו לפרטים 

אי אנחנו עושים את זה?
חדרי לידה

100 מיילדות 60 רופאים וכ  צוות מוביל מקצועי וקשוב הכולל כ
  16 חדרי לידה אישיים ומאובזרים

  2 חדרים במרכז ללידה טבעית
  3 חדרי ניתוח במתחם חדרי הלידה

 2 מרדימים ייעודיים בחדרי הלידה בכל משמרת
רי ם בקי אפ הפרדה   מחוברות הורית 

①

המחלקות שלנו
 אשפו טרום לידתי

 מחלקות יולדות
יולדות א  מחלקה חדשה עם חדרי אשפוז אישיים כולל 

העברה למחלקה נעשית על פי מצב רפואי  ם למלווה  מיטה 
י מקום פנוי ועל ב

יים יולדות ב  חדרים אישיים וזו
ים  מחלקת ילודים ופ

לי  מיון 
מיו מיילדותי

מיועד לכל אישה בהריון מעל שבוע 20
פתוח 24/7 ומאויש על ידי צוות רופאים ומיילדות

מיו אמבולטורי
רתיות בין שבוע 39+1 לשבוע 41  מיועד לביצוע ביקורות מעקב ש

ללא עלות וללא צור בטופ 17
ה 7:30-13:00 המיון פתוח בימים א

לי ללדת ב
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בשלבים מתקדמים של ההריון אם העובר 
רי  נמצא במצב עכוז ניתן להימנע מניתוח קי
באמצעות פעולת היפו חיצוני זה לא מפחיד 

יבוכים נמו מאוד  יכוי ל כמו שזה נשמע וה

 ? מהו היפו
ברוב המוחלט של הלידות ראש העובר נמצא מעל 
3-4% מן המקרים אין המצב  פתח תעלת הלידה בכ
כ והעכוז של העובר הוא זה שאמור להיוולד קודם 
י עכוז בלידה  בעבר היה מקובל ליילד את העוברים במצ
יל ודרשה מיומנות  נרתיקית שהיתה מורכבת מן הר
דול שהצביע על  יון א משנת 2001 בעקבות מחקר  וני
בוה בלידה כזאת ההנחיות שונו כיום  יבוכים בשיעור 
ליולדת אשר עוברה במצ עכוז נותרו שלוש אפשרויות 
האחת ללדת אותו במצ זה ביודעה שהתוצאות עלולות 
יון  ר הני ומות עבור הילוד בעיקר לנוכח חו להיות ע
רי האפשרות  של המיילדים השנייה ללדת בניתוח קי
ות ולבצע היפו של העובר ממצ  השלישית היא לנ

עכוז למצ ראש בהלי הנקרא היפו חיצוני 

? אי ומתי מתבצע היפו
רת בית חולים לאחר הזמנת  הלי ההיפו מתבצע במ
יעה  ים היולדת מ תור להיפו ועל ידי רופאים מנו
לאחר צום של לילה ותו כדי שכיבה פרקדן על המיטה 

השפעתם קטנה יותר וביניהם עובי דופן הבטן של 
היולדת משקל העובר מיקום השליה ועוד 

וכן? האם ההיפו מ
הלי ההיפו נחשב לפעולה בטוחה לחלוטין לאם 
יבוכים נדירים  פרות המקצועית מתוארים  ולעוברה ב
וכנים  דול אינם מ ם אלה ברובם ה של היפו א 
יע ולומר שאנו מבצעים את ההיפו  זה המקום להר
תו כדי שמירה על בטיחות האם ועוברה וכי מתו 
למעלה מ 400 היפוכים שבוצעו היה מקרה אחד בו 
מו להיפו עם ילוד ואם  רי  נדרש לבצע ניתוח קי
בריאים בתום התהלי אין זה נדיר לחוש צירים ואפילו 
יון היפו א מצבים אלה  לראות האטות בניטור לאחר ני
לרוב אינם ברי משמעות לבריאותם של האם ועוברה 

האם ההיפו כואב?
מידת אי הנעימות או הכאב הכרו בפעולה משתנה 
ו  מאדם לאדם ותלויה בקלות ההיפו מידת הבי
ורמים אינדיבידואליים  של העכוז בתעלת הלידה וב
פים חלק מהפעולות כרו בכאב ואז ניתן לחדול את  נו
ן והבטן ישנן  הפעולה בחלק אחר אי נעימות באזור הא
ם פעולות היפו שאינן כרוכות בכאב כלל א על בני 
רום לכאב  הזו להתכונן מנטאלית לפעולה שעלולה ל

? אי קובעים תור ומי מבצע את ההיפו
לי בטלפון  יש להתקשר למזכירת בית החולים 
לי  ח  03-6925603/03-6972075 את ההיפו בבי
לי ליולדות ונשים  ח  ב מנהל בי מבצעים פרופ' יו
לי � ח  ' מנהל מיון יולדות ונשים בבי לובי ופרופ' מ

לחה ולהתראות בקרוב בחדר לידה א שיהיה בה

י ו  היפוך חי
רי  ע לפני שאת מחליטה לקבוע תור לקי העובר במנח עכוז? ר
כדאי שתדעי שעומדת בפניי האפשרות להפו את העובר למצ 

היפו חיצוני ראש בהלי הנקרא 
לי ליולדות ונשים ן מנהל בית חולים  לובי  מאת: פרופ' שרון מ

ן  ה לחל את העכוז העוברי מהא הרופא ההופ מנ
של היולדת תו שימוש בידיו על פני בטנה של היולדת 
ן יד אחת של ההופ תומכת  לאחר חילו העכוז מהא
בעכוז על פני הבטן ההריונית ויד שנייה מוליכה את ראש 
אונד  ן הפעולה מתבצעת בהנחיית אולטר העובר לא
יומה יבוצע ניטור תו העובר טרם השחרור העיתוי  וב

האידיאלי לביצוע ההיפו הוא בשבועות 36-37

יכויי ההצלחה ובמה הם תלויים? מהם 
יכויי ההצלחה משתנים בהתאם לבחירת המועמדות 
 70% להיפו והם נעים במחקרים שונים בין 30%  ל

ורמים עיקריים  לחת ההיפוך תלויה במספר  ה
פר הלידות בעבר  היפו בלידה ראשונה מצליח   מ
רק ב 45%-20% מן המקרים ואילו בלידות חוזרות שיעור 

 70%-80% ההצלחה עולה ל
ן היולדת  עובר  ות של העכוז בא  מידת ההתב
שעכוזו נמצא נמו בתעלת הלידה יישאר במצ עכוז 
אונד  ו ניתנת להערכה על ידי אולטר מידות הבי

ובבדיקה של ההופ בתחילת התהלי 
ביב העובר  כאשר כמות המים   כמות מי השפיר ש
נמוכה ההיפו נדון לכישלון אין דר טובה להשפיע 

על כמות המים 
פים שמשפיעים על ההצלחה א מידת  ורמים נו יש 

היפו
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ישי  להיראות נמו יותר יהיה ל קל יותר לנשום אבל תר
לח על שלפוחית השתן זה השלב שבו החברות 

יואו אי ירדה ל הבטן ידו ל  והדודות י
ישה דח ענק לנקות את הבית? לנקות  : את מר ו * קי
שות  את המנורות? לצאת לשופינ עצבני? ההתר
הפרפרים והיצירתיות הן רמזים של הטבע להתקרבות 

ע האמת ר
מיכה  * פקיעה של הפקק הרירי זוהי הפרשה לבנה 
בשושית ולעתים מלווה בדימום שמתרחשת שעות 
ש אבל לא  או ימים לפני מועד הלידה אפשר להתר

צרי לרו לבית החולים

או  אחת  בבת  לרדת  יכולים  המים  מים  ירידת   *
ימן ודאי  בטפטופים ומאופיינים בריח של זרע זהו 

יע למיון ללידה וההמלצה היא לה

דירות  ירי ברקסטו היקס אלו התכווצויות לא   *
שאינן יוצרות פתיחה א מתאפיינות בתחושה של בטן 
ר  י לשנות תנוחה או לשתות מפני שחו נוקשה נ
רום לתופעה זו אם  נוזלים או התייבשות יכולים ל

טון היק הצירים נעלמים  אלו צירי ברק

יע למיו ריך לה ים מעידים ש  אילו סימ
ירים לא סדירים בלידה ראשונה השלב הלטנטי   
כשהלידה לא פעילה עדיין הוא השלב הארו ביותר 
הוא נועד למחוק את צוואר הרחם עד לשלב הפעיל 
דירים במרווחים של הלידה והוא מתאפיין בצירים לא 
 ב התחתון דולים בכאב בבטן התחתונה או ב

ייר בבית החולים  האם כדאי ל
ימנים  מהם  הלידה?  לפני 
מבשרי לידה מה כדאי שיהיה 
ע שבו  בתיק ללידה ומהו הר
צרי ללכת למיון? כל מה שאת 
צריכה לדעת במהל ההריון 

בלידה עצמה ואחריה

כמו  בטיפים  תפק  לה שיכולת  הלוואי 
תנשמי אבל את זו שצריכה  עי או  תיר
יפור הזה אז הנה כמה דברים  ממש לעבוד ב

שכדאי ל לזכור בשלבים השונים

במהל ההריון
ה ללידה  ידע מוכח מחקרית כמפחית  קורס הכ
פרים וחוויות של חברות זה חשוב  חרדה אינטרנט 
אבל קור יכול לעזור בהעמקת הידע ובבחירת דר 

הלידה שהכי תתאים ל
יור יאפשר ל להתרשם בעצמ  סיור בבית החולים  ה
מחדר הלידה מיון היולדות התינוקייה ומחלקת היולדות 
כהורים לעתיד וודאו שאתם מכירים את כל הפרטים 
הטכניים לאן הולכים איפה חונים היכן יש אוכל ושתייה 
איפה שמים את החפצים אי נרשמים אישורים ומה 

שלבי התהלי שעוברים 
כי האמיתי נשים רבות  תופעות לוואי בהריו  ה
יה שלהן מופחתת  עייפות מאד במהל התקופה והאנר
ם  ולכן חשוב שתמצאי זמן לנוח הריון יכול להתאפיין 
ב עצירות  פות כמו צרבת כאבי  וון תופעות נו במ
ליים אנמיה  טחורים דימום מהחניכיים התכווצויות בר
ישות וחרדה קבלי אותן בהבנה  קוצר נשימה או מצבי ר

ורם מקצועי פק  התייעצי עם  ואם יש ל 

כשהלידה מתקרבת
ים שמבשרים שהלידה מתקרבת  אלו הם הסימ

 ירידת הראש כשבועיים לפני הלידה הבטן עשויה 

לי  חולים  בית  בכירה  מילדת  ששון  בינת  מאת 
ליולדות ונשים

ולדלראות את  ה

הריון ולידה
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יס לחדר הלידה בחדר  כמה מלווים מותר להכ
פר המלווים עם  בלה על מ לי אין מ הלידה ב

אינטימי  הוא  זאת התהלי 
חשו ולעתים מלווה בכאבים 
ולכן מומל שמי שנמצא עמ 
בחדר יהיה מי שיכול לשדר ל 

ביטחון ושלווה
להכין  ניתן  לידה   ית  תוכ
אפשר  שת לידה  תכנית 
ציפיותיי  את  לתאם  ל 
עה  הה בעת  המיילדת  עם 
ם לשת את  ורצוי  ללידה 
ייע ל  המלווים כיצד יוכלו ל
כמו שרצית לצד זאת חשוב 
להיות פתוחה לשינויים במהל 
הלידה במידה והדברים אינם 
כפי שתכננת הדבר החשוב 
ד עינינו בחדר  שאנו רואים לנ

הלידה הוא אימא ותינוק בריאים ושלמים ולעתים 
מתו כ נבקש לפעול אחרת מהתוכנית המקורית

אפידורל  כן או לא? אפידורל הוא שיטת האילחוש 
העיקרית בחדר הלידה היא יעילה ובטוחה ומאפשרת 
יה לקראת הלידה עצמה התהלי  ור אנר ל לא
מבוצע במינון נמו כדי לאפשר ל לשת פעולה 

בשלב הלחיצות
ע הלידה  די בחדר הלידה Skin to Skin? ר בו
יטוצין בשיא  נו רמת האוק הוא זה שלשמו התכנ

אלו צירים קלים יותר להתמודדות וניתן להמשי בענייני 
ות לישון היום ואפילו לצאת לטיול בפארק או לנ

יעים במרווחים של בין  ירים סדירים הצירים מ  *
ה לשלב הפעיל  שלוש לחמש דקות ומעידים על כני
למשו בבית שעה או שעתיים  של הלידה אפשר 
אבל זה הזמן לצאת לבית החולים אין ל יכולת לשלוט 
ילי תנועה  על עוצמת הצירים או התדירות אבל תר
בר על הכאבים  נשימה או דמיון מודר יעזרו מאד להת

ים הפחתה בתנועות דימום טשטוש   אירועים חרי
כרת  בראייה ועוד יכולים להעיד על עליה בלח הדם 
יע למיון לבדיקה שה כללית רעה ומומל לה או הר

מה להכי בתיק הלידה
אם את קוראת עכשיו  כנראה שהתיק של כבר 
ם שמן שקדים  ארוז אבל בכל מקרה מומל לכלול 
יה כלי  פדים חזיית הנקה פירות יבשים חטיפי אנר
דים נוחים כפכפים  בת בקבוק מים ב רחצה חלוק מ

ה ושקית לכבי

בחדר הלידה
אווירה בחדר הלידה  חרדות וחששות הן חלק בלתי 
ם יכולים לעכב את התהלי  נפרד מהחוויה א אלו 
, המכונה  יטוצין ביבה תומכת אוק אפשר לעודד 
, ולעודד הפרשת הורמוני לידה על  הורמון האהבה
ועה או מיוחדת  ידי שימוש בצלילים, כמו מוזיקה ר
מין מומלצים ופרטיות שמן תפוז לבנדר או י ריחות 

והחיבור הראשון בין האימא לתינוק הוא התאהבות 
של ממש השעה הראשונה לאחר הלידה היא קריטית 
ליצירת הקשר וכל התנאים נועדו 
הוא  של  ו  ה בכ  לתמו 
מקור חימום מצוין עבורו החלב 
טרום  קול הנקרא  הראשוני 
י  דנים ומאפשר ב עשיר בנו
מצוין להנקה החיבור הזה יפתח 
אצל ביטחון רב יותר בטיפול 

בתינוק

לאחר הלידה
נועדה  היולדות   מחלקת 
התנאים  את  ל  להבטיח 
ולימים  לשעות  המיטביים 
הראשונים את מוזמנת להיעזר 
בצוות כדי ללמוד להכיר הכי טוב 
רת הטיפול ביילוד  את האוצר החדש וכדי ללמוד את ש

שיאפשרו ל מעבר חלק לטיפול בו כשתחזרי לבית
ית 5 כוכבים מחלקות היולדות שלנו  בייבי ליס מלו
מפנקות אבל הן עדיין מחלקות אשפוז תוכלי לנצל 
את השעות הראשונות של כאימא טרייה וליהנות 
משירותי בית החולים במלונית 5 כוכבים שמרי ל 

מקום מראש בבייבי לי
ות בטור קצר של  הורות  את זה כבר לא נצליח לכ

טיפים אבל היי  אתם בדר הנכונה �

ישה דח  את מר
ענק לנקות את הבית? 

לנקות את המנורות? 
לצאת לשופינ עצבני? 

עת לשלב הקינון  ה
שות הפרפרים  ההתר

והיצירתיות הן רמזים 
של הטבע להתקרבות 

ע האמת ר

הריון ולידה

30   בית חולים לי ליולדות ולנשים



" ליולדות ונשים מאת דר' מתן ענתבי, בית חולים "לי

הטובהמלווה 
יע,  להכיל, לזרום, להר

פור עד  לצלם ול
שלוש. הטיפים למלווים 

שנמצאים עם היולדת 
בכל שלבי הלידה, על 

מנת שיהוו עבורה מקור 
שית בתהלי  לתמיכה ר
העוצמתי והחשוב שהיא 

עוברת

יעה לחדר הלידה עוברת תהלי  היולדת שמ
פיזי כואב. אתם, המלווים אותה בתהלי 
ם המפחיד מעט, תהיו  ש הזה, א  המר
שית, להבנה ולהכלה. הנה כמה  לה מקור לתמיכה ר
עים  עצות אי כמלווים, תאפשרו ליולדת לעבור את הר
העוצמתיים והחשובים האלה בדר הטובה ביותר עבורה 

ם עבורכם. ו
שיות ופיזיות שלא  להכיל: היולדת עוברת תהפוכות ר
תם לחדר הלידה, היא השליט  ע שנכנ תוכלו לדמיין. בר
בה.  ואתם הנתינים. זה לא הזמן להתבכיין או להרים 

יש לכם את כל החיים בשביל זה.
ם אם אתם לא מבינים למה יש בחדר דולה,  רום  ל
ם אם אתם לא מבינים למה אתם שומעים את רן דנקר 
ב"ריפיט" או למה השמן וניל שקניתם לא טוב כי אין בו 
פאצ‘ולי - תזכרו שהשקט הנפשי שלה שווה את כל 

עונות הקטנים שאתם לא מבינים השי

לספור עד שלוש ככה לא תריבו עם חמותכם. וזה 
ו. יע, אל תדא י

ע.  ע לידה ראשונה היא לרוב תהלי ארו ומיי להיר
אם תתעקשו למדוד זמנים ולשאול עד מתי, זה רק 

ילחי אותה יותר.
ו  יע התפקיד שלנו בבית החולים הוא לוודא שב להר
התהלי תהפכו להורים לתינוק בריא וחייכן. התפקיד 
, לנשק אותה כשהיא  שלכם הוא לחבק אותה כשצרי

מאפשרת ולהצחיק אותה כשהיא על  ייאוש.
לפר היא אלופה, היא לביאה, היא תותחית והיא 

ידו לה את זה שוב ושוב ושוב. צריכה שת
ונכרנים לפני שאתם מכני לחדר  לוודא שאתם מ
אנשים שהיא לא מעוניינת שיראו אותה עם כותונת. 

יעו במיוחד. מעפולה. ם אם הם ה
להבלי אז תשעה חודשים היא אומרת שהיא רוצה 
ע האחרון מתחרטת ואורבת  לידה ללא אפידורל ובר

למרדים. אתם יודעים טוב טוב שאילו הייתם במקומה, 
הייתם מבקשים אלחוש כבר בחניון.

תחררים למראה  הר אם אתם יודעים שאתם מ להי
דם, תשבו או תעצמו עיניים. זה לא הזמן להתמודד עם 
הפחדים שלכם. אתם לא רוצים להתחיל את ההורות 

במיון האורטופדי.
עי  לכבות את האור ולתת לה לנוח ולצבור כוחות לר
שנו יולדת שילדה מתו  ו, עוד לא פ האמת. אל תדא

שינה.
עים הנכונים ובזוויות הנכונות.  לם אבל רק בר ל
אפ בלי שהיא  ובשום אופן לא לשלוח תמונות בווט
עוברת עליהן קודם. אתם לא רוצים שכל החברים 
ו שלה שאתם ראיתם  לעבודה יבהו בחלקים מה

לאחרונה רק לפני 9 חודשים.
ות יש פה חיים חדשים והם עוד מעט מביטים  ליה
ש מזה? � עליכם בפעם הראשונה. יש משהו יותר מר
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ה  קהמוכ לה

זה בריא, זה מזין וזה אחד מנפלאות הטבע. 
הנקה היא התזונה הטובה ביותר עבור התינוק 
ע לפני שהתינוק  . אז מה חשוב לדעת ר של

יח אל אוויר העולם? מ

טיקה לצד טטי ה
להצלחת  ביותר  ומשמעותי  חשוב  אחד  ורם  יש 
נטי ולא תלוי ביכולות של כאם,  ההנקה והוא לא 
ורם המשמעותי ביותר  ממש לא. מחקרים מראים שה
המשפיע על ההצלחה בהנקה הוא, שימי לב - רצון האם 
להניק! כל מה שאת צריכה להכין לקראת הלידה הוא 

, את השאר יעשה הטבע. את הרצון של
 

ו  הימים הראשונים חשובים מאוד לבי
ההנקה

ת יכולת ייצור  בימים הראשונים אחרי הלידה מתב
החלב שקובעת את כמויות החלב לאור כל תקופת 
ההנקה. אי זה עובד? המוח של שולח לתאים בשד 
בעזרת  קטנים  אותות  החלב  ייצור  על  האחראים 
הורמונים. ההורמונים אומרים לתא כמה חלב לייצר 

פק שהנקה היא  אין 
האפשרות הטובה ביותר 
ם  , ו בשביל התינוק של
. בואי לדעת מדוע  בשביל
הימים הראשונים כל כ 
חשובים ואי תוכלי להכין 
  ופ לקראת הנקה את 
10 דברים שאת ממש 
צריכה לדעת על הנקה לפני 
הלידה

קי, מאת: מיה דובינ
 ,IBCLC  יועצת הנקה 
" ליולדות ונשים בית חולים "לי

ומתי. בימים הראשונים תאי השד מפתחים קולטנים 
לאותם הורמונים שמשרתים אותם לאור כל ההנקה. 
ככל שיש ל יותר קולטנים יהיה ל יותר חלב. אז אי 
יוצרים קולטנים? כדי לייצר את הקולטנים להורמוני 
ירוי. ככל שהתינוק של  החלב השד צרי כמה שיותר 
יינק יותר בימים אלו כ יהיה ל יותר חלב לאור כל 
יבה כלשהי,  ההנקה. אם אין חיבור של התינוק לשד מ
ירוי על ידי שילוב של שימוש  את יכולה ליצור את ה

חיטה ידנית.  במשאבה וב
 

אל תוותרי על השעה הקדושה
מדוע השעה הראשונה שאחרי הלידה נקראת השעה 
הקדושה? זהו זמן מאוד מיוחד ביממה הראשונה לחיי 
התינוק בו הוא ערני ופעיל. בער שעתיים אחרי הלידה 
התינוק יתחיל להיות ישנוני ויעבור בין שינה קלה לעמוקה 
למש כ-20 שעות. לכן, השעה שמיד אחרי הלידה היא 
אידיאלית להתחלת ההנקה, אחר כ זה כבר יהיה 
ע עור לעור (התינוק  ר. הוכח שבמ קצת יותר מאת
ע בשל ושניכם  מונח בין השדיים, עורו החשו נו
ים בשמיכה) רוב התינוקות יזחלו בעצמם ויתחברו  מכו
אל השד ללא כל עזרה. ההתחברות העצמית של 
ו הוא יתחבר,  התינוק אל השד תיקח בער שעה, לב
יינק בערנות ויירדם. אז בזמן שתופרים אות או שאת 
ם   . מתאוששת מהאפידורל, בקשי שתינוק יונח עלי
אם את כבר מועברת למחלקה תוכלי לבקש לדחות 
את הבדיקות מעט ולבלות עם תינוק לפחות שעתיים. 
יבוכים, אם יש  כל זה בהנחה שהלידה עברה ללא 
פי אותו  צור בבדיקות מיידיות שלא ניתן לדחות, א
ע עור לעור.  בחזרה כמה שיותר מהר ואז בלי עמו במ
במידה והתינוק לא יינק בשעתיים הראשונות מומל 

טרום מהשד בזמן הזה.  חוט קולו ל

אפ הפרדה?
אם את רוצה לקדם את ההנקה של כדאי ל לבחור 
באפ הפרדה (ביות מלא). מחקרים מראים שאימהות 
שבחרו ביות מלא עם תינוקן, חוו פחות קשיים בהנקה 
 מאלו שתינוקן בילה בתינוקייה והיו שבעות רצון

הנקה
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, ביות  יותר באופן כללי בימים שאחרי הלידה. בנו
ה ומזרז את  יכויים למוות בערי מלא מוריד את ה
עת החלב הבשל (חלב בעל הרכב שונה מהחלב  ה
הראשוני). אם בחרת בביות מלא והתחרטת, את תמיד 

יכולה לבקש ביות חלקי. 
  

ידע זה כוח
י התינוק ביממות  ככל שאמהות יודעות יותר על דפו
הראשונות שלאחר הלידה ועל תהלי ההנקה, כ יש 
. הכנה מוקדמת תעזור  יכוי להניק לטווח ארו להן יותר 
ורמות לשיבושים בהנקה  ל להימנע מטעויות נפוצות ש
. השתתפי בקור הכנה להנקה כדי  בתחילת הדר
יק  להעמיק את הידע של לקראת המשימה שתע
אות לפחות בימים ובחודשים הראשונים אחרי הלידה.

 
לת להניק ו את מ

נשים רבות לא בטוחות ביכולתן הפיזית להניק וחוששות 
מאוד שלא יצליחו בהנקה. מעניין לדעת שרק לאחוז 
ייה לער אין יכולת לייצר חלב, לשאר  אחד מהאוכלו
99 האחוזים אין כל מניעה להצלחה. נתונים אלו תמוהים 
ר  ית של נשים שמדווחות על חו דול יח אל מול אחוז 
ר ידע  ביר על ידי חו יכולת להניק, את הפער ניתן לה

ית.  ובעיות טכניות שניתנות לפתירה בקלות יח
 

יש מי שיעזור ל
ע,  אם את נתקלת בקשיים בהנקה אל תחכי אפילו ר
לבתי החולים ולקופות החולים יש נשות מקצוע בתחום 
. במקרה של קשיים  ייע ל ההנקה שכל תפקידן הוא ל

מכת יעלה את  בהנקה ייעו הנקה מוקדם מיועצת מו
יכויים להצלחה פי כמה. ה

תינוקות יודעים לינוק 
טינקטיבית  האינ היכולת  עם  נולד  של  התינוק 
להתחבר לשד, אנחנו צריכים בעיקר לא להפריע לו 
עם עיטו מיותר או בילוי ממוש בתינוקייה בשעות 
הערנות שלו. מיד לאחר הלידה הניחי את תינוק בין 
בלנות והניחי לטבע  ע עור לעור, היעזרי ב השדיים במ

לעשות את שלו.
 

אפשר להביא את התינוק לשד אבל אי 
אפשר להכריח אותו לינוק

אם את חווה קשיים בהנקה, לא בטוח בכלל שהמקור 
לקשיים הוא במשהו שאת עושה. יכול להיות שהקושי 
נובע מצדו של התינוק. בקשי מאנשי המקצוע להצי 
בפי התינוק ולבדוק את יכולת המציצה שלו. לפעמים 
רים טכניים אצל התינוק כמו עיכוב בהופעת  יש את
רפלק היניקה או לשון קשורה שיכולים להשפיע על 
רים אלו ייפתרו בעזרה של אנשי מקצוע. ההנקה. את

" פתחנו לאחרונה מרפאת "לשון קשורה" הנותנת   ב"לי
ם בהמהל האשפוז. מענה 

ו יתרונות אין 
ההנקה זולה יותר, קלה יותר (אין צור לשטו בקבוקים 
או לדאו לטמפרטורה), זמינה יותר, בכל מקום וכל זמן. 
מחקרים מראים שאפילו מעט חלב אם עושה הבדל 
נציה לאור זמן. � דול בתחלואה וברמות אינטלי

10 הדרכים 
ו יכולים  ות  י/ב בהם ב

יקות שים מ ור ל לע
בני  שיתר  הזמן  זה  מניקה?  אמא 
ייעו לה  ו למשימה וי יי המשפחה ית

? הנה כמה אפשרויות ככל שניתן. אי

להביא את התינוק לאמא - חלב אם הוא 1
המזון הטוב ביותר עבור תינוקות. על א 
ם שאר בני  העובדה שהאם היא המזינה, 
, יכולים  המשפחה, ובעיקר בן או בת הזו
. להביא  פק תמיכה ולקחת חלק בתהלי ל
את התינוק לאמא - במיוחד באמצע הלילה

בנשנושים 2 לבחור  נשנוש-  לאמא  להכין 
שאפשר לאכול ביד אחת ולא מתפוררים או 

נמרחים יותר מדי. 

למזו לאמא המניקה כו מים - ההנקה 3
מאוד מצמיאה. כו מים או תדא למלא את 

הבקבוק שלה יעזרו מאד.

ות 4 דולים וחיות מחמד - לנ לשעשע אחים 
להשכיח מכולם את אמא לכמה דקות.

יע לתנוחה טובה - הכרית 5 לעזור לאמא לה
הנכונה במקום הנכון יכולה לעשות פלאים. 
כריות שתומכות לה בידיים ובצווארכ שהיא 

לא צריכה להפעיל א שריר.

לשטו את הבקבוקים וחלקי המשאבה - אין 6
כמו ערכת שאיבה נקייה ומוכנה כשצריכים 
שאיבה  חלקי  לה  יהיו  שתמיד  ו  דא אותה. 

מוכנים.

להתרחק מאזור השדיים לכמה שבועות/7
ההנקה  בתקופת  השדיים   - חודשים 
ישות היא  ישים. הר יכולים להיות מאוד ר
. למרות שזה נראה לא  עניין זמני שיחלו
לול המוכר  אפשרי, חיי המין יחזרו למ

תו זמן קצר.

להיות 8  - ים  רעפ ו חיתולים  החלפת 
אחראיים על התחום הזה בשלמותו. כ 
ם תפנו את  תבלו  זמן איכות עם התינוק ו

אמא ללכת לשירותים ולהכין כו תה.

ינר ההנקה 9 תדר עם  לעזור לה לה
חיונית  היא  בחו  להניק  היכולת   -
מניקה.  אמא  של  החופש  לתחושת 
ישות בנוח לחשו  אימהות רבות לא מר
את שדיהן ולהניק בפומבי. תעזרו לה 
ינר  למצוא את התנוחה הנכונה עם ה

ואפילו תלבישו לה אותו. 

לתמו בה בכל החלטה - אם היא 10
מחליטה להמשי להניק למרות 
בל נוראי, לתמו  ורם לה  שזה 
בה בכל דר אפשרית כ שהיא 
זאת  לעומת  במשימה.  תצליח 
ביום שהיא מחליטה שהיא רוצה 
ידו א מילה של ביקורת, לתמו  יק להניק אל ת להפ
אים  יד לה כמה אתם  בה ולהיות שם בשבילה. לה
בה על הזמן שהניקה ותזכירו לה איזו אמא נהדרת 
ם  היא. זה הדבר הטוב ביותר שאתם יכול לעשות 

בשביל התינוק שלכם.  �

10 הדרכים 
ו יכולים  ות  ב י בהם ב

יקות שים מ ור ל לע
בני  שיתר  הזמן  זה  מניקה?  אמא 
ייעו לה  ו למשימה וי יי המשפחה ית
? הנה כמה אפשרויות ככל שניתן אי

להביא את התינוק לאמא  חלב אם הוא המזון 1
הטוב ביותר עבור תינוקות על א העובדה 
ם שאר בני המשפחה ובעיקר  שהאם היא המזינה 
פק תמיכה ולקחת חלק  בן או בת הזו יכולים ל
בתהלי להביא את התינוק לאמא  במיוחד באמצע 

הלילה

בנשנושים 2 לבחור  נשנוש   לאמא  להכין 
שאפשר לאכול ביד אחת ולא מתפוררים או 

נמרחים יותר מדי 

למזו לאמא המניקה כו מים  ההנקה מאוד 3
מצמיאה כו מים או תדא למלא את הבקבוק 

שלה יעזרו מאד

ות 4 דולים וחיות מחמד  לנ לשעשע אחים 
להשכיח מכולם את אמא לכמה דקות

יע לתנוחה טובה  הכרית 5 לעזור לאמא לה
הנכונה במקום הנכון יכולה לעשות פלאים 
כריות שתומכות לה בידיים ובצווארכ שהיא לא 

צריכה להפעיל א שריר

לשטו את הבקבוקים וחלקי המשאבה  אין 6
כמו ערכת שאיבה נקייה ומוכנה כשצריכים 
ו שתמיד יהיו לה חלקי שאיבה מוכנים אותה דא

להתרחק מאזור השדיים לכמה שבועות7
חודשים  השדיים בתקופת ההנקה יכולים 
זמני  עניין  היא  ישות  ישים הר ר להיות מאוד 
שיחלו למרות שזה נראה לא אפשרי חיי המין 

לול המוכר תו זמן קצר יחזרו למ

ים  להיות אחראיים 8 רעפ החלפת חיתולים ו
על התחום הזה בשלמותו כ תבלו  זמן איכות 
ם תפנו את אמא ללכת לשירותים  עם התינוק ו

ולהכין כו תה

ינר ההנקה  היכולת 9 תדר עם  לעזור לה לה
להניק בחו היא חיונית לתחושת החופש של 
ישות בנוח  אמא מניקה אימהות רבות לא מר
לחשו את שדיהן ולהניק בפומבי תעזרו לה למצוא 
ינר ואפילו תלבישו  את התנוחה הנכונה עם ה

לה אותו 

לתמו בה בכל החלטה  אם היא מחליטה 10
בל  ורם לה  להמשי להניק למרות שזה 
נוראי לתמו בה בכל דר אפשרית כ שהיא 
תצליח במשימה לעומת זאת ביום שהיא מחליטה 
ידו א מילה של  יק להניק אל ת שהיא רוצה להפ
יד  ביקורת לתמו בה ולהיות שם בשבילה לה
אים בה על הזמן שהניקה ותזכירו  לה כמה אתם 
לה איזו אמא נהדרת היא זה הדבר הטוב ביותר 
ם בשביל התינוק שלכם � שאתם יכול לעשות 

ה ושתייה   ו ות ת המל
י עם הרופאה   אם את לוקחת תרופות כלשה חשוב שתתייע

יקה. בי התאמת התרופה לאם המ ה את המרשם ל ת ש
קה. ע מעישו כלשהו במהלך הה  כדאי להימ

קה חשוב להמתי שעתיים-שלוש.  בי שתיית אלכוהול לה
ות קפאי ביום (קפה, קולה וכדומה). רוך שלוש מ ית ל  

בי אוכל - הכל מיתוסים.  ל

ה  קהמוכ לה

הנקה
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מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם 
 ? בייבי בלוז ה

1 דברי על זה שיתו משפחה חברים ונשים אשר 
ייע ולהקל על תחושות אלו עברו לידות יכול ל

2 הכירי בקיומה של התחושה זאת תופעה נורמאלית 
יכויים שהיא תחלו  ונפוצה אל תילחמי בה רוב ה

מעצמה 
3 הקיפי עצמ באהובים ואוהבים מחקרים מראים 
ביבה תומכת ואוהבת יכולה למנוע  כי הימצאות ב
דיכאון אחרי לידה וא לעזור ליולדת לצאת ממנו 
ביבה כזו לא רק התינוק של  לכן הקפידי להיות ב

ם את צרי זאת 
י לעצמ לקצת  מה דא 4 השקיעי בעצמ צאי מהפי

זמן פנוי ולכל מה שעושה ל טוב 
ימפטומים  וה במידה  מקצועית  עזרה  קבלי   5

ברים ומתמשכים כדאי לפנות לעזרה מת
אם תינוק  17 למרפאת  ניתן לפנות עם טופ   
המתמחה בטיפול נפשי בנשים החוות משבר לאחר 

  03-6973685 לידה בטלפון

הבייבי בלוז היא תופעה מוכרת 
אצל יולדות כשלושה ימים לאחר 
הלידה הן שוקעות בדכדו בוכות 
ישות מאוד חשוב לדבר  חרדות ור
על זה ואם זה לא עובר לפנות 
לעזרה מקצועית

         יש
   עם מי
לדבר

50 עד 80 אחוז  הדכדו מתעורר בקרב כ
כלל  בדר  הוא  לידה  לאחר  מהנשים 
מופיע שלושה ימים לאחר הלידה ונמש 
עד שבועיים מצב זה חול באופן עצמוני ולא מצרי 

התערבות רפואית
ברה היא כי התופעה קשורה לשינויים הורמונאליים  ה
מו ללידה המצב עלול  בהורמוני המין הנשיים ב
ר  ם על ידי עייפות משמעותית וחו להיות מוחמר 

וציאלית  יכו תמיכה פ

אי מזהים?
בייבי בלוז  מינים המרכזיים לתופעה המוכרת כ הת
יעות עם נטייה  ישות ופ הינם תנודתיות במצב הרוח ר

נות יתר  לבכי תחושות חרדה ודא
אם את חווה תחושות אלו בימים הראשונים לאחר 
הלידה זוהי תופעה נורמאלית ונפוצה המתרחשת 
בקרב נשים רבות חשוב לזכור כי אם המצב לא 
חול תו שבועיים כדאי לפנות לאיש מקצוע על 

מנת לשלול התפתחות הפרעת מצב רוח 

מאת 
יעוד  טודנטית ל מיכל שרון 
לייבמן רכזת הדרכה יולדות א  ופי  בהנחיית 
המרכז הרפואי איכילוב

א יולדות א  רינפלד א נער על ידי אילת 
וציאלי  יוון חבר מנהלת השירות ה
יכיאטרית  בי פ ר אייזנבר רומנו  וד
מנהלת מרפאת בריאות הנפש של האישה 
לי ליולדות ונשים  ל הפריון בית חולים  במע
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וציאלי שירות 



     ובלידהכויות בהריו

כהורים חדשים יש לכם לא מעט חובות 
יעות לכם  ם זכויות המ א לצד זאת 
מהמדינה כדאי ללמוד עליהם ולהכיר 

אותם על מנת שתוכלו לממשם 

יעות ל במהל ההריון זכויות המ
ל  ① בדיקות מעקב במהל ההריון הכלולות ב

הבריאות ללא תשלום
שעות  עבור  יק  מהמע מלא  עבודה  שכר   
היעדרות מהעבודה בשל בדיקות רפואיות 
ת השעות  רתיות הקשורות בהריון עד למכ ש

הקבועה בחוק בהתאם לחלקיות המשרה
פק מידע   משרד הבריאות מפעיל מרכז המ
כתוצאה  לעובר  עים  הנו יכונים  ל באשר 
ון תרופות  ורמים כ ביבתית בהריון ל מחשיפה 
קרינה זיהומים מחלות אימהיות כימיקלים 
ללא  טלפוני  ייעו  פק  מ המרכז  וכדומה 
ישת ייעו  תשלום ובמידת הצור ניתן לקיים פ
י  פועל  בתשלום המרכז הארצי לייעו טרטולו

ה  טלפון  בימים א
 בחירה בכל אדם שישמש כמלווה אישי של 

בחדר לידה לרבות דולה

יעות ל בעקבות לידה זכויות המ
ק לידה מע

שנועד  לאומי  לביטוח  ד  מהמו תשלום   ①

ל הלידה להשתתפות בהוצאות הראשונות לר
פר הילדים  כום המענק נקבע בהתאם למ   
פר התינוקות שנולדו באותה  במשפחה וכן במ
לידה ומשולם לרוב באופן אוטומטי לאחר 

קבלת דיווח מבית החולים על הלידה 
המענק מועבר לחשבון הבנק של באופן   

אוטומטי בתו חודש מיום הלידה

דמי לידה
ד לביטוח לאומי שנועד להחלי  ① תשלום מהמו
יל בתקופת החופשה התשלום  את שכר הר
היותר  לכל  ין  שבועות עבודה  ב ניתן 
בהתאם לתשלום שבוצע לביטוח לאומי עד 
כל זכות ניתן למצוא מחשבון  הלידה באתר 

יעים ל ובה דמי הלידה המ ייע בבדיקת  שי
 מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח 
ה על פי השיעור הקבוע בחוק בריאות ומ הכנ

 הורה נו שחולק את חופשת הלידה עשוי 
ם כן לדמי לידה  להיות זכאי 

 דמי הלידה יועברו לחשבון הבנק של באופן 
אוטומטי

תקופת לידה והורות חופשת לידה 
① חופשה בת 26 שבועות במידה ועבדת לפחות 
יק או באותו מקום  שנה רצופה אצל המע
עבודה רק עבור חלק מהחופשה ניתן תשלום 

ד לביטוח לאומי  מהמו
או פחות מזה    7 שבועות מתו חופשת הלידה 
כרצונ ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער 

ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה 
 הינ רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם 

הורה נו 
 במהל חופשת הלידה הינ ממשיכה לצבור 
פי הוותק במקום  וציאליות המוקנות על זכויות 

העבודה
ת  חל  הינ רשאית לקחת חופשה ללא תשלום 
בתום חופשת הלידה שבמהלכה ובמש 60 

ור לפטר אות יומה א יום מ

פות זכויות נו
① הדרכת הנקה על ידי יועצת הנקה פעם ביום 

בכל אחד מימי האשפוז שלאחר הלידה 
 הורה נו רשאי לחלוק את חופשת הלידה עם 
היולדת וא לשהות בחופשת לידה חופפת עם 

היולדת למש שבוע
מל מכל   המש תשלום הפרשות לקופות 
ת בחופשת לידה  יק לעובד ידי המע ו על
יק לפחות 6 חודשים לפני  ה אצל המע שעבד

תחילת ההריון
 חזרה לאותה עבודה ובאותם התנאים לאחר 

למש 60 יום חופשת לידה 
 שעת הורות  היעדרות למש שעה ביום מתום 

ם אם אינ מניקה חופשת לידה 

כל הבריאות קיים מידע רב  כות ו כל  באתרים 
ו בים מיוחדים כ ם במ יעות  כויות המ בי  ל

טיפולי פוריות תהלי פונדקאות שמירת הריון 
קת הריון  לידת פ לידה מרובת עוברים הפ

אובדן הריון �

כויות של  וי  בבית החולים פועל מרכ מי
משרד הבריאות שעומד לרשותך בימי חול 
בי השעות 10:00-18:00 וישמח לסייע לך 

כויות בהתאמה אישית בהתאם  וי  במידע ובמי
בך הרפואי ללא תשלום  למ

טלפו 03-6947888 
ל   דוא

והחובות  האחריות  לצד 
וון  מ ל  מעניקה  המדינה 
שחשוב  זו  בתקופה  זכויות 

שתכירי ותקבלי
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שנויים  חלים  ההריון  בתקופת 
הנשים  אצל  שיים  ור ופניים 
ו  ישות נפלא עם ה חלקן מר
יות ומושכות בעוד  ק ההריוני וחשות עצמן 
ישות כבדות ולא אוהבות את  שאחרות מר
בי  ישה ל ופן כמובן שכל מה שהאישה מר
י והמיני                                  עצמה  מקרין לקשר הזו

השינויים הנפשיים בתקופת ההריון יכולים 
רום לקרבה או ריחוק בין בני הזו כל אחד  ל
ות  מבני הזו יכול לעבור תהלי של התכנ
בתו עצמו וריחוק ולאבד ענין במין בן הזו 
שלא עובר תהפוכות נפשיות כאלו יכול 
מה הכללית של  וע. המ יש דחוי ופ להר
י המין בהריון מאופיינת בדר כלל בירידה  יח
ות מינית בהריון בחלוקה  בתדירות של התנה

לפי שלישים

בשליש הראשון
לים פוחתת  ות יבחינו שתדירות המש רב הזו

בתקופת השליש הראשון עקב
שה כללית לא טובה של האישה   1. הר

חרחורת חולשה ועייפות  בחילה 
יעה  2. חרדות של האישה או הבעל מפ

י מין בעובר בזמן קיום יח
י מין  3. התוויות רפואיות להימנע מקיום יח
פר הפלות בתחילת   בנשים שעברו מ
ובלות מכאבי בטן בלתי ברורים  ההיריון ש

או שמדממות 

בשלישי השני
לאחר שהאישה קיבלה את עובדת ההריון 
וע יותר  והשלימה אתה השליש השני ר
ישה פיזית יותר טוב בתקופה  האישה מר
מת עליה בחשק המיני  זו יש אצל הנשים מ
י המין ובאיכותם  בתשוקה בתדירות יח
התחושות הכלליות הטובות יותר ואבדן 

הפחד מההפלה מאפשרים לאשה לפרוח 
מינית בתקופה זו

בשליש השלישי
השליש השלישי מאופיין באשה מצד אחד 

אווה ומצד שני מפחד העתיד בתחושת 
תיים א  רוב הנשים מצפות שההריון כבר י
מאיד יש חרדה מהלידה הצפויה חרדות 
ממומים ביילוד ומעצם תהלי הלידה בשלב 
יעה  פ יותר  כבדה  ישה  זה האישה מר
ישה נפשית מבחינה מינית מבחינים שוב  ור
י המין טר זה בירידה בתדירות יח בטרימ

לאחר הלידה
ילדים בבית אור בבית    חכמים אומרים 
נכון אור בבית 24 שעות תשעת החודשים 
חלפו הלידה עברה בהצלחה לאם ולר 
הנולד שלום והזו הופ לשלישיה מערכת 
ים משתנה ומקבלת צביון משפחתי היח

והלידה עוברת האישה  בעקבות ההריון 
ו  יים רבים ה יכולו ופניים ופ שינויים 
וויטמינים רבים  ומאבד מינרלים  נחלש 
חלים שינויים הורמונאליים שינויים במשקל 
ו יש עייפות שינויים במצב הרוח  ובמבנה ה
ולעיתים דכדו עד מצב של דיכאון לאחר 
לידה כל אלו מהווים חלק מהותי מהשינויים 

אותם חווה האישה 
יים  יכולו פ שינויים  עובר  ם  בר  ה
ר אשר הוא אמור  המעמידים בפניו את
להתמודד איתו תשומת הלב עוברת ממנו 
יש דחוי ובנו עכשיו  לתינוק הוא עלול להר
כשיש חבר נו במשפחה מוטלת עליו 
תו  תם של זו אחריות לדאו לרווחתם ופרנ

ותינוקו
תבר שחיי ות ה במחקר שנעשה בקרב זו
ות לאחר הלידה 74% מהזו עו ל המין נפ
 המיני  שהחשק  ילה  המחקר 

הריו לידה 
יות  ומי

ופ  ישה טוב עם  יש ל חשק אין ל חשק את מר
ופ המשתנה המון  המשתנה את לא אוהבת את 
ם לאחר הלידה  שינויים מתרחשים במהל ההריון ו
אשר משפיעים באופן ישיר על המיניות והאינטימיות 

ית חשוב לדעת שאת לא לבד הזו
ברים  נית  יה אנאור ולו ק ר אחראי מרפאת  ר עידן מיליצ מאת ד

לי ליולדות ונשים בית חולים 

מיניות
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לחצי  עד  עים  נפ והתפקוד  הרצון 
שנה לאחר הלידה תלוי באופי הלידה 
פים  נו ודברים  הנקה  הילד  אופי 
יים  והזו האישיים  לחיים  הקשורים 
יעה בחיי המין היא תולדה של מרכיב  הפ
י ובינאישי  יכולו פיזי הורמונאלי ומרכיב פ

וק תשפיע על חיי המי האם לידת התי
ההיריון ותהלי הלידה אינם קלים חשוב 
פר חודשים עד  ששני בני הזו יבינו שמ
בדר כלל  י המין  שנה לאחר הלידה יח
לא יהיו כבימים עברו חשוב להיות מודעים 
בלניים לכ להיות מוכנים לשינויים ובעיקר 

ור לחיי מי מלאים לאחר  מתי אפשר לח
הלידה

קת דימום והפרשות  באופן כללי לאחר הפ
פר שבועות ניתן לחזור לקיים  הנמשכים מ
י מין מלאים רצוי שהדבר יעשה רק  יח
 6 3- לאחר בדיקת רופא  בדר כלל כ כ
שבועות לאחר הלידה נשים שיש להן תפרים 
רי עלולות להתקשות יותר  עקב ניתוח קי

י מין מלאים לקיים יח
האם אפשר לקיים יחסי מי ללא חדירה 

לאחר הלידה
מותר ואפילו חשוב בדר כלל עקב עייפות 
ר חשק ופחדים נמנעים מקיום  ר זמן חו חו

י מין יח

ו לאחר  ע ממ האם יש משהו שיש להימ
הלידה

בר  י מין אוראליים של ה יש להימנע מיח
יבות האחת כדי למנוע  לאישה משתי 
יכון  דלקת בנרתיק וברחם והשנייה קיים 
רם  וי לנרתיק  אוויר  ינשו  בר  ה שאם 

 (airembolism חי אוויר  ת

של  י  המי ולתפקוד  לחשק  קורה  מה 
האישה לאחר הלידה

רוב הנשים אינן חשות צור ודח מיני שבועות 
ם  פר לאחר הלידה עקב תשישות קיים  מ
מרכיב הורמונאלי ובמידה והלידה הייתה 
י מין מלאים  קשה, תהיה הימנעות מיח
עקב חשש מהריון נו כמו כן נשים רבות 
ובלות מיובש בנרתיק כתוצאה מירידה 
ן והורמונים אחרים בנו ירידה  טרו בא
במתח השרירים באזור הנרתיק עלולה ליצור 
זמה  ירידה בתחושה וירידה בעוצמת האור

באופן כללי רוב הנשים מתחילות לחוש 
פר חודשים לאחר הלידה  תשוקה תו מ
במידה והליבידו אינו חוזר לאחר חצי שנה 

יש מקום לפנות לייעו מקצועי

בר לאחר הלידה מה קורה ל
הזמן תשומת הלב וההשקעה של האם 
בר תחושה שהוא  בתינוק עלולים לתת ל
יש קנאה  ברים יכולים להר דחוי הרבה 
בר הנולד ומחשבה שהם מוזנחים על ידי 
האישה שעד לפני היריון והלידה הייתה 
ליבה נתון למישהו אחר ישנם  ע  איתם כר
ברים שעלולים לחוש קושי במשיכה שלהם 
ברים שהיו בזמן הלידה וראו  ם  זו לבת

יש קושי בקרבה  את תהליכה, עלולים להר
פיזית ודחייה לאישה 

האם יש מה לעשות
יש הרבה מה לעשות המצב הלא רצוי הוא 
יבי בו מתחילות מריבות  ר ה למצב ר כני
קנאה מאבקי כוחות ותקשורת עוינת שבה 
ה שהתינוק  מתרחקים זה מזה מתו תפי
יות בכלל  ע בזו מפריד ביניהם  דבר הפו
י המין בפרט מאיד המצב הרצוי הוא  וביח
רת הרואה בהריון ובלידה חוויה  מערכת בו
הבונה ומחברת בין בני הזו זו אשר יש לו 
ם  יע  י ים של הבנה קבלה וכבוד הדדי יח

ים � פקים ומענ י מין מ ליח

חשוב לדעת
ות פרקטיות י הולך לתלות כביסה קבלו כמה ע י שא טוב א לפ

① חשוב למצוא פנאי ביחד ולחוד
 חשוב ללא קשר להריון וללידה א במיוחד לאור השינוי למצוא זמן לשוחח ולפתור 

קונפליקטים יחד
 חשוב לתכנן את התקציב המשפחתי החדש יחד

יות ולא קשובים משפחות המוצא באשר לטיפול בר הנולד  חשוב להיות נאמנים אל תו הזו
ים מומל שלא לבצע חדירות עמוקות והתנוחה המומלצת היא תנוחת   בתחילת היח

כ לצור חדירה כפיות תו שימוש במ
ע ם אין להיבהל מיציאת חלב תו כדי מ ע בחזה של אישה מיניקה ו  אין חשש למ

ע בהתאם לנוחות האישה  יש להתאים ולשנות את זמן קיום המ
דר הדברים  כמובן שהתינוק קובע את 

ל טוב והכי חשוב מ

מיניות
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לאטאבל להתאמן חוזרים 

כמה זמן אחרי הלידה 
אפשר להתחיל 

פורט אי  וק ב לע
ן משפיעה  רצפת הא

ו  על חוזקו של 
היולדת ומה כדאי 

לעשות כדי לשקם 
אותו? כל התשובות

מן אחראית שרות  מאת פולה ויי
ן בית החולים  פיזיותרפיה לרצפת הא

ינאי  לר לי לנשים ויולדות ואורלי וק
מנהלת שירות הפיזיותרפיה המרכז 

קי ורא ש  הרפואי ע

ו  במהל תשעת חודשי ההריון עובר 
האישה שינויים רבים הנובעים מעליה 
ו  ברמות ההורמונים מעליה במשקל ה

ומשינויים יציבתיים
ו האשה הוא רצפת  אחד האזורים החשובים ב
ן  תפקידיה רבים החל מיציבה ותמיכה  הא
ן דר נשימה ותנועה ועד לתפקוד  באיברי הא
מיני הריון ולידה מדובר במערכת של שרירים 
ן ומתפקדת כחלק  הממוקמת בתחתית הא
תמיכה  משמשת  ובנו  היציבה  ממערכת 
שלפוחית השתן רחם ורקטום  ן  לאיברי הא
ם חלק ממערכת  מערכת השרירים הזו היא 
רים והיא חשובה מאוד בתפקוד  ו השליטה ב
ן עוברת שינויים והיחלשות  מיני תקין קרקעית הא
בזמן ההריון והלידה ומהווה חלק בלתי נפרד 

ו מיד לאחר הלידה ות לשיקום ה מהתייח

רה חוזרים לש
רה חזרה לפעילות או  מתי ואי חוזרים לש
תית  פורטיבית צריכה להיות הדר לפעילות 
ומתונה חשוב להקדיש זמן מתאים לחיזוק שרירי 

ב ן הבטן וה היציבה קרקעית הא
ורם  זרה אצל חלק מהנשים  הרצון לחזור מהר ל
ת יתר על רקמות ושרירים שעד  לעיתים להעמ
לא מזמן היו במצב מתוח וחלש חזרה לפעילות 
ילי נשימה חיזוק  באופן מותאם הכוללת תר
ו  רום ל ן ת שרירי בטן עמוקים וקרקעית א
האישה להיות חזק יותר מבפנים ותאפשר חזרה 
זרה  קלה יותר ובריאה יותר כשהמטרה  לחזור ל

זרה חדשה ואורח חיים בריא יותר או לאמ 

מה עושים?
אצל  והדרכה  בדיקה  לעבור  מאוד  כדאי 
ן כשישה  טית המתמחה ברצפת הא פיזיותרפי
ש כולל  עד שמונה שבועות לאחר הלידה המפ
ן  ב רצפת הא ן ה בדיקה מקיפה של הבטן הא
בר על אופן החיזוק הנכון  ומפרקי הירכיים וה
ן בזמן הפעילות  תו שמירה על רצפת הא
פורטיבית היומיומית פיזיותרפיה לרצפת  ה
ן נותנת מענה לבעיות תפקודיות של מערכת  הא
ן  השתן העיכול והמין היא מטפלת בכאבים בא
ב בתחתון ובירכיים ומאפשרת התאמת תוכנית  ב
לידה  אחרי  ופנית  לפעילות  והכנה  שיקום 

המותאמת לכל יולדת 
הבדיקה  במהל  הצור  במידת  במקביל 
וון בעיות נלוות  וההדרכה ניתן לתת מענה למ

ון אפשריות כ
 היפרדות וחולשת שרירי הבטן

ן בעצם הזנב ביר  ר נוחות או כאבים בא  חו
ב התחתון וב

ישות   שלפוחית כאובה ירידה תחושתית או ר
באזור צלקות מקרע או ניתוח באזור

רים ו  בעיות שליטה ב
תכיפות במתן שתן   דחיפות

 עצירות כרונית קשיי התרוקנות
ורות או טחורים   כאב באזור פי הטבעת פי

י מין  כאבים או קושי בקיום יח
ינאלית או צניחה   צניחה של הרקטום צניחה וא

של שלפוחית השתן
יים  ניקולו יים אורו ניקולו  לפני ואחרי ניתוחים 

או ניתוחי בטן �

ופנית פעילות 
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צלקות אטרופיות  שקועות מתחת לפני העור או 
ות  צלקות קילואידיות  מורמות מעל פני העור וחור
בולות החת המקורי  עלולות  לייצר תופעות לוואי  מ
רד נוקשות מקומית ואפילו כאבים  ון   מטרידות כ
פות  בחלק מהנשים עשויות להתפתח השלכות נו
ו ירוד  ון ירידה משמעותית בביטחון העצמי ודימוי  כ

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בתחום הטיפול 
בצלקות וניתן להשי שיפור ניכר במראה באמצעות 
ימני המתיחה צלקת ניתוחית  טשטוש הצלקת וטשטוש 
זרה  דר  לא תקינה על כל השלכותיה אינה עוד ב
משמים וככלל טיפול מניעתי משולב המתבצע מוקדם 
ת תוצאה מיטבית יכוי להש ככל האפשר מעלה את ה

אי מטפלים?
וונות הקפאת הצלקת  שיטות הטיפול והריפוי הן רבו ומ
טרואידים או  FU-5אל תו  או הזרקת  קריותרפיה ו
הצלקת שימוש בתכשירים או במוצרים המדכאים את 
ן  התהלי הצלקתי הזרקת חומרים לעידוד יצירת קול

וון מכשירי לייזר מתקדמים  ושימוש במ
Fractional non ablative laser    מכשיר לייזר 

הפועל לשיפור מרקם הצלקת משקם את העור ומקנה 
יית לייזר זו  לרקמה הצלקתית מראה בריא טכנולו
יעילה במיוחד ומתאימה לאזורים בהם יש לעור נטייה 

להצטלקות יתר
Pulsed dye laser- PDL  מכשיר לייזר המפחית 
את האדמומיות באזור הצלקת ומשפר את המרקם 
דולה  מישות העור באזור כיוון שצלקות מכילות כמות  ו
PDL לטיפול המתאים עבור  של כלי דם נחשב ה

מרבית הצלקות
 Fractional Ablative Ultrapulse- CO2 Laser
 מכשיר זה מטפל בשכבות השונות  משנה את איכות 

העור  והופ  אותו דומה יותר לרקמת עור תקינה
יות בהתאם לבחינת  יכום התאמה ושילוב טכנולו ל
ת תוצאות  ייע  להש י וצרכי המטופלת  המקרה 

מרביות   ¿

וס המרכ המשולב לאסתטיקה  לייעו אישי ולמידע 
מערך העור 03-6972424

www.tasmc.org.il/aesthetics
dermaaesthetics@tlvmc.gov.il

שינויים בעור המתרחשים בזמן היריון ולידה 
הנם צפויים ומתקבלים לרוב בהבנה ואהבה  
תטיות  עם זאת לנשים המוטרדות מבעיות א
ופן לאחר תקופה זו  ניתן היום  ותופעות שנותרו ב
להציע מבחר של טיפולים מתקדמים לטשטוש כתמים 

ימני מתיחה וצלקות
melasma  או בשמה  מלזמה מנטציה  היפרפי
14.5-56 אחוז  כת הריון  שכיחה בכ מ העממי  
וון וכתמים חומים על  רום לשינוי  מהנשים בהיריון ות
פני המצח  הא והלחיים הטיפול במלזמה מבו על 
יות אור  שימוש  משולב במכשור לייזר מתקדם  וטכנולו
מנטריים  עים  פי וון נ אשר יכולים להעלים או להבהיר מ
רה  בעור בנו חימום השכבות העמוקות של העור מ
ומעודד ייצור עור חדש בריא ורענן אשר ניתן לשמר  
על ידי הימנעות מחשיפה לשמש וטיפול תחזוקה בודד 

אחת לחצי שנה

רי קי צלקת מ
רי  צלקות לא תקינות המתפתחות לאחר ניתוח קי
ון צלקות היפרטורפיות  מורמות מעל פני עור  כ

ירים  מ
את 

הכתמים
מנטציה  במהל ההריון מופיעה אצל נשים רבות באזור הפנים היפרפי

כת הריון ניתן להציע מבחר טיפולים מתקדמים כדי לטשטש  מ המוכרת כ
רי ם לטפל בצלקות מניתוח קי אותם ו
לאמה מומחים לרפואת עור במרכז  ר פאר  ר אמיר קורן  וד מאת: ד

קי ורא מער העור במרכז הרפואי  תטיקה  המשולב לא

רפואת עור
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וס  יסיו  ריך להמתי בי הפלה לבי  מ  כמה 
למעשה, אין כל יתרון בהמתנה בין הפלה להעברות. 
יכויי הצלחת ההריון אינם תלויים כלל בתקופה שעברה 
מההפלה להתעברות שלאחריה. רירית הרחם לא 
צריכה "להתנקות" לאחר הפלה משום שההריון הבא 
יבה להורמונים  יע לאחר הביו ורירית הרחם שמ י
המופקים בביו ולאחריו, תהיה כבר מוכנה לקראת 

הביצית המופרית. 

טיביוטיקה האם העובר  א לולות הריתי בהיותי על 
וק  י

לולות ואין כל צור  אין כל נזק בהריון תו כדי נטילת 
ביב ההתעברות  ם נטילת אנטיביוטיקה  בביצוע הפלה. 
לא תזיק לביצית המופרית, א עם היוודע ההיריון יש 

להיווע ברופא באשר להמש האנטיביוטיקה. 

ט בהריו  ית לעבור בדיקת ר אם 
ן בהריון וזה כולל  אין כל מניעה מביצוע צילומי רנט
ם  ם צילום פנורמי).  פיים, שיניים ( צילומי חזה, 
כמות אדירה של 200,000 צילומי חזה רצופים לא 
יזיקו לעובר המתפתח. אמרה זו אין בה כדי להפחית 
את שיקול הדעת באשר לנחיצות הצילום, א הקו 
ן  המנחה הוא: אין למנוע מאישה הרה צילום רנט

הנחו לצור אבחון או קביעת טיפול. 

אתם בהריון? יש כמה דברים שחשוב שתדעו: אין כל צור רפואי 
יונות ההתעברות, ניתן לעבור טיפולי  לולות קודם לני יק  להפ
שיניים ואם את אמא טרייה, דעי שהנקה היא ממש לא אמצעי מניעה 

הידעתם?
יים בהריו  אפשר לעבור טיפולי שי

ם אלחוש  כל טיפולי השיניים מותרים בהריון כמו 
תימות  פציפי  באופן  אדרנלין.  ובלי  עם  מקומי, 
וטיפולי שורש מותרים בהריון תחת אלחוש מלא, כמו 
בר).  יות (אם כי צפוי דימום מעט מו ם עקירות כירור
יינת הפה חשובה ביותר בהריון ואין להזניחה. ישנם  ה
יבוכי הריון  יינת פה ירודה ל מחקרים הקושרים בין ה
כמו לידה מוקדמת ורעלת הריון, א אין כל מחקר 
המצביע על נזק כלשהו לאישה ההרה או לעוברה 

כתוצאה מטיפולי שיניים וניקוי אבנית. 

עת הריו  קה מו האם ה
רבות נחקר ונכתב על יתרונותיה של ההנקה. אמונה 
רווחת היא כי הנקה מלאה מהווה אמצעי מניעה מצוין 
בפני הריון לא רצוי. האמת קצת שונה ומפתיעה. הנקה 
מלאה אכן מונעת ביו במרבית המקרים בחודשיים 
שלאחר הלידה, אבל יעילותה כאמצעי מניעה יורדת 
באופן מהיר כבר בחודש השלישי. כמו כן הנקה שאינה 
נה בפני  פקת את אותה מידה של ה מלאה לא מ
הריון ולכן מומל ליולדות להשתמש באמצעי מניעה 
נו במהל ההנקה. קיימת המלצה ברורה לדון 
באמצעי מניעה כבר בביקור הראשון לאחר הלידה, 

בתום משכב הלידה. 

ות  וי בי הריו מהו המרווח הר
שנוי  עדיין  נו  להריון  לידה  בין  הרצוי  המרווח 
בנושא  קים  העו המחקרים  מרבית  במחלוקת. 
ללידה  לידה  בין  אופטימאלי  מרווח  על  ממליצים 
שאחריה של כ-18 חודשים, כלומר המתנה של כתשעה 
יבה לכ נעוצה  יונות התעברות לאחר לידה. ה עד נ
בוה יותר של לידות מוקדמות ועוברים  בעיקר בשיעור 

קטנים בהריונות רצופים עם מרווח קצר ביניהם.�

הריון אומנם נמש תשעה חודשים אבל על 
מי שמתכננת אותו, לקחת בחשבון שלושה 
, פשוטו  ו חודשים לפני כן, כדי להכין את ה
כמשמעו, להריון. בין עם זה ההריון הראשון, או השלישי, 
חשוב לעשות כמה דברים מבעוד מועד, כדי שההריון 

יהיה קל ובריא ככל שאפשר.

י ההיריו לולות לפ קות מ ריכה להת י  מ א כמה 
יונות  לולות קודם לני יק  אין כל צור רפואי להפ
ו שעות  לולה נעלם מה ההתעברות. המרכיב הפעיל ב
פורות לאחר נטילתה וללא קשר למש הנטילה. 
לולות אין השפעה על מהל הריון או על העובר. יש  ל
חוקרים הטוענים כי התעברות בביו הראשון לאחר 
לולות מוביל לשיעור תאומים כפול מהממוצע  קת  הפ

ו עובדתי. ם לכ אין די בי א 

ות להרות האם לעשות  יסיו ים להתחיל ב ו רו ח א
קיקים ערכות ביו  מעקב 

יע בכל חודש, אין כל יתרון למעקב  כאשר המחזור מ
בירות כלל  . פעולות אלה לא מ זקיקים או לערכות ביו
יכויי ההתעברות. אז אי ניתן לדעת בכל זאת מתי  את 
יד מתי צפוי הדימום  ? מרבית הנשים יודעות לה הביו
ת. הביו יתרחש  וימת בוו דירות מ הבא על פי 
ת הבאה. שיטה זו יעילה לפחות  כשבועיים לפני הוו

כמו כל ערכת ביו או מעקב זקיקים. 

לי ליולדות ונשים ן מנהל בית חולים   ,' לובי מאת: פרופ' שרון מ

חשוב לדעת
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