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חוברת הדרכה להכנה להנקה
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אמא יקרה,
מזל טוב לרגל לידת תינוקך!

אחד הדברים המרכזיים שאת כאמא נוטלת חלק בו הוא הזנת היילוד. משרד הבריאות 
מכן  לאחר  לחייו,  הראשונים  החודשים   6 למשך  לתינוק  בלעדית  כהזנה  הנקה  מעודד 

מומלץ להמשיך בהנקה תוך שילוב הדרגתי של מזונות מתפריט המשפחה.
לא  עדיין  גופו  שמערכות  בפרט  ולפג  לילוד  האם  חלב  חשיבות  על  מצביעים  מחקרים 
ובפגים אף נחשב כתרופה- ביותר לתינוק  והמותאם  בשלות. חלב אם הוא המזון הטוב 

תרופה אשר רק האמא יכולה להעניק 

יתרונות של חלב אם עבור התינוק בכלל ועבור הפג בפרט:
מכיל מרכיבים חיסוניים שהמדע לא יכול לשכפל ומביא להפחתת זיהומים ומחלות.  

תורם להבשלת מערכות החיסון, העיכול והעצבים.  
מפחית את הסיכון למוות בעריסה.  

מונע תחלואה ספציפית בפגים: הוא מתעכל טוב יותר ועל כן מפחית את הסיכון   
למחלת מעי דלקתית, הדבקות בוירוסים שונים ומוריד תחלואת מחלת עיניים 

האופיינית לפגים. 
הנקה תורמת לחיזוק הקשר בין האם ליילוד.   

 יתרונות עבור האם:
לנשים מניקות מופחת הסיכון ל:

סרטן השד וסרטן השחלות  
עליית הכולסטרול בדם וללחץ דם גבוה  

תחלואה בסוכרת סוג 2  
מחלות לב וכלי דם   

ישירות  לינוק  ליילוד  מתאפשר  לא  כלשהי  ומסיבה  במידה 
מהשד, חלב אם שאוב יספק ליילוד תזונה מיטבית יחד עם 
הגנה בפני זיהומים ויתרום לגדילתו ולהתפתחותו וכן ויתרום 
לבריאות  לתרום  ביכולתה  האם  של  העצמה  לתחושת 

והתפתחותו של היילוד. 
ידנית של החלב הראשוני )הקולסטרום(  לשם כך חשוב להתחיל בעיסוי השד ובסחיטה 
סחיטת  עיסוי,  של  מוקדמת  התחלה  מהמיטה.  הקימה  טרם  גם  האפשר  ככל  מוקדם 
חלב  ולתפוקת  לייצור  יביאו  מתאימה,  חשמלית  במשאבה  שאיבה  של  נכון  וניהול  חלב 

אופטימלית גם לטווח הארוך ויהוו בסיס טוב כהכנה להנקה.
וללוות אותך בתהליך כבר בשעות  יועצות ההנקה והאחיות ישמחו להדריך, לסייע  צוות 

הראשונות לאחר הלידה.
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הימים הראשונים- יוצאים לדרך...
קולוסטרום - טיפות של זהב

ולמרות  להריון,  משבוע 16  כבר  נוצר  אשר  מאד  ואיכותי  ראשוני  חלב  הוא  הקולוסטרום 
כמותו הקטנה הוא מרוכז מאד בנוגדנים וכולל מרכיבים משמעותיים המותאמים להגנתו 
הראשונית של הילוד. כמות הקולוסטרום בימים הראשונים נעה בין  2cc-20cc וכל טיפה  

שווה לזהב!!!
להוצאתו  ביותר  המיטבית  הדרך  ולכן  החלב  לצינוריות  ודבוק  סמיך  הינו  הקולוסטרום 
היא לאחר עיסוי השד וסחיטה ידנית. חשוב להתחיל בתהליך מוקדם ככל האפשר, כבר 

בשעות הראשונות, גם אם טרם קמת מהמיטה.

עיסוי השד
הקולוסטרום  את  לשחרר  בכדי 
פעולת  לפני  מהצינוריות, 
עיסוי  לבצע  מומלץ  הסחיטה, 
בחלקו  )גם  כולו  השד  סביב 

התחתון( למשך שתי דקות.
היא  המומלצת  העיסוי  שיטת 
לדמיין את השד כשעון המחולק 
עשי  "שעה"  בכל  שעות.  ל-12 
מעגלית  בצורה  עמוק  עיסוי 
ישירות  עיסוי  תנועת  מכן  ולאחר 

לכיוון הפטמה.

סחיטת חלב
מומלץ לעסות ולסחוט חלב 8-12 פעמים ביממה. זכרי, כל טיפה שווה זהב! לכן, רצוי   

למסור לאחות פגייה אפילו טיפות בודדות שנסחטו.
אם הקולוסטרום לא זורם בחופשיות או אם הסחיטה קשה עבורך, דעי, כי חשוב יותר   

לחזור על הפעולה לעיתים קרובות לאורך היממה מאשר להשקיע זמן בפעולה עצמה.
ככל שתתאמני יותר, תתמידי ותחזרי על הפעולה לעיתים קרובות יותר - זרימת   

הקולוסטרום תיעשה קלה יותר ותעודד יייצור חלב רב יותר.
כבר ביממה הראשונה מומלץ להתחיל לשאוב חלב במשאבה חשמלית בתכנית   

מיוחדת של "5 הימים הראשונים" בשילוב עם עיסוי וסחיטה. משאבות מיוחדות 
לשאיבה ב-5 הימים הראשונים נמצאות בחדרי ההנקה בפגיה.
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כיצד סוחטים חלב?
לפני הפעולה, יש לרחוץ ידיים או לחטא בספטל סקראב.  

התחילי בעיסוי יסודי בשד אחד למשך כשתי דקות.  
לאחר עיסוי השד, הניחי מסביב לעטרה שתי אצבעות בצורת האות C והשאירי אותן   

במיקום זה כל זמן הסחיטה.
הצמידי את השד לכיוון בית החזה, סחטי ע"י קירובי שתי האצבעות זו לזו ושחררי.   

לאחר כדקה של סחיטה עברי לעיסוי וסחיטה של השד השני.  
המשיכי בסחיטה למשך דקה לסירוגין משני השדיים, עד להשלמת 10 דקות.  

במידה והקולוסטרום זורם בחופשיות ניתן להמשיך עד 20 דקות.  
בקשי מהאחות מזרק עם פקק ואספי לתוכו את הטיפות המופקות.  

בסיום יש לסמן את המזרק עם החלב במדבקת זיהוי של הילוד/האמא.  

      

צילום:נעמי אב-שלום
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שאיבת חלב
השבועיים הראשונים הינם חיוניים לביסוס כמויות החלב ומשפיעים על כמויות   

החלב בהמשך. על כן , רצוי להגיע לכמות החלב המקסימלית ביותר, במסגרת הזמן 
המוקצב לשאיבה, ללא קשר לכמות החלב שהתינוק מקבל כרגע.

שאיבה היא מיומנות נרכשת המחייבת תרגול, אימון ובעיקר אמונה בעצמך. זרימת   
החלב קלה יותר, כשהנך רגועה ונינוחה.  ריח, בגד או תמונת התינוק יקלו על שחרור 

החלב.
זכרי! שאיבת חלב אינה גורמת לגודש! אי פינוי החלב מהשד מביא לגודש ובהמשך   

למיעוט חלב.
כמות החלב הגדולה ביותר נשאבת בזמן "רפלקס שחרור החלב". עיסוי השד לפני   
תחילת השאיבה יסייע לגירוי הרפלקס וכך לשאיבת חלב טובה יותר. כמו כן, שילוב 

של עיסוי בזמן השאיבה מביא לתפוקת חלב גבוהה יותר ולחלב בעל ערך תזונתי גבוה 
יותר מבחינה קלורית.

כמות החלב והרכבו משתנים משאיבה לשאיבה ובמהלך היום. בעת הצורך, ניתן   
לפנות ליועצת ההנקה להדרכה בנוגע לכמויות החלב הרצויות ולטיפים להעלאת 

הכמויות.
במקרה של גודש/מיעוט חלב/הבדלי כמויות משמעותיים בין השדיים/כאבים בזמן   

שאיבה/התחלת הנקה/המלצה למשאבה – פני ליועצת הנקה.
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הציוד הנדרש לשאיבת חלב:
על מנת לשאוב במשאבת חשמלית במחלקה,

עלייך להצטייד בשתי ערכות שאיבה אישיות.
כל ערכה כוללת: צינורית, חצוצרה

ומחבר עם שסתום. 

איזו חצוצרה מתאימה לי?
ישנם גדלים שונים של חצוצרות, יש להתאים את גודל החצוצרה לגודל הפטמה.  

חצוצרה לא מתאימה יכולה לגרום לכאבים, פצעים  ולשאיבה לא אפקטיבית )פינוי   
לא יעיל של חלב ותפוקת חלב נמוכה יותר(. פטמה שמשתפשפת בדופן החצוצרה ו/

או במקרה של חוסר נוחות מצריכה חצוצרה גדולה יותר.
ניתן להתייעץ עם אחות או יועצת ההנקה לגבי גודל מתאים של חצוצרה.  

באיזו מכונה לשאוב?
שאיבה דו צדדית משני השדיים יחד היא השיטה המומלצת ביותר להגברת כמות   

החלב ולקיצור זמן השאיבה. שיטה זו מקצרת את זמן השאיבה ומאפשרת "ליהנות" 
מרפלקס שחרור החלב המתרחש בשני השדיים בו זמנית וכך לשאוב כמויות חלב 

גדולות יותר ולהביא לייצור חלב מוגבר יותר.  
החל מהיממה הראשונה ועד החמישית - מומלץ להתחיל לשאוב בתכנית מיוחדת של   

"5 הימים הראשונים" בשילוב עם עיסוי וסחיטה. בתום 15 דקות, השאיבה נפסקת 
באופן אוטומטי. משאבות מיוחדות לשאיבה ב-5 הימים הראשונים נמצאות בחדרי 

ההנקה בפגיה ועובדות בטכנולוגיית שאיבה ב-2 שלבים אשר מחקה את דפוס היניקה 
של התינוק )שלב הגירוי ושלב השאיבה(.

החל מהיממה החמישית ואילך- מומלץ לשאוב במשאבת חלב חשמלית דו צדדית   
בטכנולוגיית שאיבה ב-2 שלבים אשר מחקה 

את דפוס היניקה של התינוק: שלב הגירוי )דפוס 
שאיבה מהיר כדי לעורר את זרימת החלב(; 

ושלב השאיבה )דפוס שאיבה איטי וחזק(. 
משאבות אלה נמצאות גם הן בחדרי ההנקה 

בפגיה.
מומלץ להתייעץ עם יועצת הנקה במקרה של   
שימוש במשאבה חשמלית שאינה במחלקה. 
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באיזו תדירות לשאוב?
ייצור החלב תלוי בריקון תכוף של השד. התרוקנות סדירה של השד מונעת גודש   

ומעלה את כמות ייצור החלב. 
תדירות השאיבות אמורה להיות דומה לתדירות יניקת תינוק. על כן מומלץ לשאוב    

לפחות 8 פעמים ביממה. 
שבוע לאחר הלידה ניתן ליצור מרווח של עד 5 שעות, פעם ביממה )אפשרי   

בלילה(. עם זאת,  מומלץ מאד להקפיד על לפחות שאיבה לילית אחת, בשל רמות 
פרולקטין גבוהות בלילה המשפיעות על כמות החלב. 

רצוי לא לדלג על שאיבות, אם אין לך זמן-עדיף לשאוב לזמן קצר מאשר לא לשאוב   
בכלל.

מספר השאיבות ביממה  חשוב יותר ממשך השאיבה. כלומר, הוספת שאיבה נוספת,   
גם אם היא קצרה יותר, יעילה יותר להגברת כמות החלב על פני שאיבות ארוכות 

יותר/במרווחים גדולים יותר. 

איך לשאוב?
לפני כל התעסקות בחלב אם ואביזרי השאיבה יש לשטוף את הידיים היטב במים   

וסבון ולאחר מכן לחטאן באלכוהול לחיטוי ידיים ולהמתין לייבוש.
מומלץ לחטא בעזרת מגבוני חיטוי את המכונה וידיות הכורסא.  

לאחר עיסוי השדיים יש למקם את החצוצרה כך שהפטמה תהייה במרכזה.   
רצוי לשבת בנוחות בצמוד לגב הכורסה.  

חשוב להפעיל את מכונת השאיבה בעוצמה נמוכה ולעלות בהדרגה לעוצמה שטובה   
ונוחה לך. שאיבה לא אמורה לכאוב או להיות לא נעימה! עוצמה גבוהה מדי אינה 

בהכרח טובה יותר.
כאמור, מומלץ לשלב עיסויים גם בזמן השאיבה.  

בשאיבה דו"צ - משך השאיבה הכולל הינו 15 דקות עם דקת הפסקה באמצע לעיסוי.  
במקרה של ערכה אחת - יש לשאוב מכל שד במשך 15 דקות באופן הבא: שאיבה   

לסירוגין מכל שד למשך 7 דקות, הפסקה לעיסוי לאחר מכן 5 דקות ולבסוף 3 דקות. 
סך הכל 30 דקות.

במידה ובתום השאיבה, עדיין יש זרימה של חלב, ניתן להמשיך לכמה דקות נוספות.  
ייתכן שבהתחלה תהיינה טיפות בודדות וכמויות קטנות. מילת הקסם היא סבלנות!   
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כיצד אני יכולה לייצור כמויות חלב גבוהות יותר?
לא לדלג על שאיבות, לשאוב לפחות 8 פעמים ביממה. במידת הצורך ניתן להוסיף   

שאיבה נוספת, גם אם היא קצרה.
שאיבה דו צדדית.  

לשאוב במכונה חשמלית המותאמת לשאיבה דו"צ.  
עיסוי בזמן השאיבה.  

SKIN TO SKIN - קנגורו.  
לפחות שאיבה אחת בלילה.  

שתיה של לפחות 2 ליטר מים.  
מנוחה ותזונה מסודרת.  

תוספי מזון וגלקטוגוגים )ביעוץ של יועצת הנקה(.  
הנקה.  

ניקיון ואחסון של חלב אם
מומלץ לבצע עיקור )סטריליזציה( של   

חלקי ערכת השאיבה בשימוש ראשון 
ולאחר מכן פעם ביממה.

העיקור נעשה בסטריליזטור במיקרוגל   
למשך 8 דקות או במים רותחים במשך

5 דקות.  
נקיון חלקי הערכה נעשה לאחר כל   

שימוש ע"י שטיפה בסבון כלים, ייבוש 
עם נייר חד פעמי ושמירה בכלי פלסטיק 

ייעודי.
חלב מכל שאיבה יישמר בכלי נפרד.  
חלב אם יכול להישמר בכלי זכוכית,   

פלסטיק או בשקיות ייעודיות לחלב אם.
בסיום השאיבה חשוב לסמן את הכלי בו מאוחסן החלב במדבקת זיהוי של הילוד   

בצירוף תאריך ושעת שאיבה ולמסור את החלב לצוות המחלקה.
ניתן לאחד חלב מהשאיבות באותה היממה, לאחר השוואת טמפרטורות במקרר.   

השעה שתסומן היא של החלב המוקדם יותר.
הכנסה של חלב למקרר והוצאתו מהמקרר או מהמחמם תיעשה ע"י צוות המחלקה   

בלבד.
במחלקה - חלב אם נשמר במקרר למשך 48 שעות, עודפי החלב יועברו להקפאה.    
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הכנה לבית
משאבת חלב

מומלץ להתארגן עם משאבה מתאימה לשאיבה בבית, בהקדם האפשרי, טרם   
שחרורך הביתה. 

הדרכים להשגת משאבה הינן מגוונות-ניתן להשאיל משאבה מ"יד שרה" תמורת   
פיקדון, לשכור בתשלום שבועי/חודשי מחברה פרטית או לרכוש. 

בשוק קיים מגוון של משאבות מחברות שונות: ידניות, חשמליות, חד צדדיות, דו   
צדדיות וכו'. לא כל משאבה, גם אם היא חשמלית, מתאימה לכל יולדת. התאמת 

משאבה חשמלית  תתייחס למשך השאיבה הצפוי, למצב הבריאותי של היולדת 
והילוד ועוד. כדאי להתייעץ עם יועצת ההנקה לגבי המשאבה המתאימה ביותר 

לצרכים שלך ושל התינוק.

אחסון החלב בבית ושינועו למחלקה
שינוע החלב מהבית למחלקה ייעשה בבקבוקים או שקיות ייעודיות בתוך צידנית עם   

קרחום.
חשוב לשמור על צידנית נקייה.  

אחסון החלב בבית ייעשה בחלק הפנימי של המקרר/המקפיא ולא בדלת.  

חלב אם מופשרחלב אם טרימקום האחסון

במידה ואין צפי להזנה ב-40 הדקות באוויר חדר )עד 25 מעלות(
הקרובות יש להעביר את החלב למקרר

תוך 4 שעות

 במחלקה- 48 שעותמקרר
בבית-4-8 ימים

24 שעות

אין להקפיא שנית14 יוםתא הקפאה בתוך המקרר

אין להקפיא שנית3 חודשיםתא הקפאה נפרד

אין להקפיא שנית6 חודשיםמקפיא עמוק
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הפשרה וחימום
ניתן לערבב שתי מנות חלב אשר נשאבו באותה יממה בכלי אחד, בתנאי ששתיהן   

נמצאות באותה טמפרטורה.
חימום החלב ייעשה במחמם ייעודי  או בכוס מים חמים )לא רותחים ולא במיקרוגל(.   

טמפ' החלב לא תעלה על 30-40 מעלות צלסיוס.
הפשרת חלב אם שהוקפא ייעשה בהדרגה-תחילה במקרר ואחר כך באוויר חדר.  

לשומן החלב יש נטייה להיפרד ולצוף למעלה ולכן יש לערבב בעדינות חלב שחומם   
ולבדוק את הטמפרטורה שלו לפני האכלה.

חלב אם טרי עדיף על פני חלב שנשמר במקרר או הוקפא, לכן תמיד העדיפי חלב   
שנשאב בשעות האחרונות.



11

קנגורו
שיטה זו המכונה גם כ-Skin to Skin )עור לעור(, התינוק מונח על בית החזה של ההורה 
זו נוצר מגע טבעי בין ההורה  - ומכוסה בשמיכה. בדרך  - עור לעור  גופו  ישיר על  במגע 

לתינוק.

יתרונות לתינוק: 
גוף ההורה מגן על הפג מגירויים חזקים כגון אור, רעש, שינוי טמפרטורה, כאב ואפילו   

זיהומים.
מייצבת חום גוף, קצב נשימות וקצב לב.  

מעודדת גדילה והתפתחות.   
מרגיעה את הפג ועוזרת לו להגיע לשינה איכותית.  

הכנה להנקה- מסייעת לתינוק בפעולת היניקה.  

יתרונות להורה: 
מעצימה קשר הורה-ילד  

מגבירה את ייצור החלב אצל האם.  
מעלה תחשובת בטחון.  
מצמצמת מתח וחרדה.  

מומלץ להתארגן לקנגורו של לפחות 45 דקות ואף יותר, בתיאום עם הצוות. 
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הנקה
הנקת פג היא תהליך למידה של האם והתינוק ומצריכה סבלנות והתמדה. בתחילת הדרך, 

הדגש בהנקה הוא על איכות החוויה ולאו דווקא על כמות החלב שהפג יונק.
הנקת הפג מתחילה עם הכנה להנקה. ההכנה כוללת:

שימור תפוקת חלב מקסימלית  
חשיפה מוקדמת של הפג לשד בזמן "עור לעור" על מנת להכיר את המקום-ע"י מגע,   
ריח, טעם וניסיונות ראשונים למציצות על "שד ריק" )כלומר, כשעה/שעה וחצי לאחר 

שאיבה ולא לשד גדוש בחלב(.
לרוב, פגים מתחילים את תהליך ההנקה בשלב ה"פגות המאוחרת" - כלומר, סביב שבוע 
34-37, חשיפה מוקדמת והכנה להנקה יקלו על התהליך. ההנקות הראשונות יכולות להיות 

מאתגרות-סבלנות היא מילת הקסם!  כדאי לזכור כי.

התנהגות של פג יונק יכולה להיות שונה מאד אחד מהשני
התינוק יכול להיות ישנוני מאד וכשהוא מתחבר לשד, יתכן וינק כמה שניות או במשך   

דקות בודדות בלבד.
התינוק יכול להיות ערני ופעלתן ועושה רושם שיונק נהדר, אך לאחר שקילה מסתבר   

שהצליח לינוק רק כמה סמ"ק של חלב.
התינוק יכול להיות רעבתן ועצבני בתחילת הארוחה ורק אחרי שקיבל מעט חלב   

מבקבוק, יהיה מוכן להמשיך בהנקה.
ייתכן והתינוק יהיה ישנוני בתחילת ההנקה יזדקק למעט חלב מבקבוק, לפני שיהיה   

ערני מספיק בכדי לינוק.
התינוק יכול להתחבר ולינוק מצוין בתנוחה הנקה אחת ולהתקשות בתנוחת הנקה   

אחרת.
כמו כן, תיתכן שונות באופי ובמשך ההנקה באותו תינוק לאורך היממה.
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הנקות ראשונות
התינוקות של פגות המאוחרת נצמדים ומוצצים לזמנים קצרים ואז עוצרים למנוחה ויש 
להם נטייה להיות ישנוניים ועם מציצה חלשה. לכן בשלב זה, לרוב אין להסתמך על הנקה 
בלבד ויש צורך לשאוב לאחר ההנקה ולתת תוספות של חלב אם מבקבוק. ייתכנו מקרים 

בהם יהיה צורך להיעזר בפטמת סיליקון.
לתאם  וילמד  ויתחזק  יגדל  שהתינוק  ככל  ויתארכו  ילכו  הראשונים  המציצה  נסיונות 
הלידה  למועד  יותר  קרוב  יהיה  שהתינוק  ככל  והבליעה.  הנשימה  המציצה,  תנועות  בין 

המשוער- יכולות היניקה ילכו וישתפרו.
בהמשך, כשהתינוק יעשה רושם  של הנקה יעילה/פעילה )לפי אופי ההנקה, משך הנקה 
ובכך  ולאחריה  ההנקה  לפני  אותו  לשקול   - ניסיון"  "שקילת  לבצע  יהיה  ניתן  ועוד( 

להתרשם מכמות היניקה ולהשלים מבקבוק בהתאם לצורך.
כשההנקות יהפכו לפעילות ויעילות יותר, ניתן יהיה להוסיף בהדרגה הנקות נוספות במשך 
היממה ובהתאם גם לרדת במספר השאיבות. בסופו של דבר כשאת והתינוק תצברו נסיון 
בהנקה, את תדעי שהוא אוכל מספיק לפי דפוסי השינה והיניקה שלו, לפי מספר החיתולים 
ותלמדי לזהות בעצמך סימנים של  ולפי עלייה במשקל  והיציאות שלו ביממה  הרטובים 

רעב. 

ליווי של יועצת הנקה יקל על התהליך!
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חיבור התינוק לשד
להצלחת התהליך ישנה חשיבות לתנוחת ההנקה ואופן החיבור של הפג לשד. התנוחות 

המועדפות להנקת הפג הן תנוחת פוטבול ותנוחת מעבר.

התנוחה הקלאסית - תנוחת הערסול
זרוע  האמא.  על  לבטן  בטן  מונח  התינוק 
השנייה  היד  בעדינות,  בתינוק  תומכת  האם 
התינוק. לפה  העטרה  בחיבור   מסייעת 

ניתן להיעזר בכרית לתמיכה בזרוע.

תנוחת המעבר
שזקוקים  ולתינוקות  לפגים  מתאימה  זו  תנוחה 

לעזרה בהכוונה ותמיכה.
התינוק מונח בטן לבטן על האמא, יד נגדית לשד 
תמיכה  עם  גופו  לאורך  התינוק  גוף  את  מחזיקה 
בכדי  העטרה  את  מעצבת  השנייה  היד  בעורף, 

לסייע לתינוק להתחבר.
ניתן להיעזר בכרית לתמיכה בזרוע.

FOOTBALL-תנוחה צידית - תנוחת ה
לתאומים,  לפגים,  לאמהות  מתאימה  זו  תנוחה 
שדיים  ולבעלות  קיסרי  ניתוח  לאחר  לנשים 

גדולים.
כאשר  האם,  לגוף  צמוד  הצד  על  שוכב  התינוק 
תומכת  ידה  וכף  בגופו  תומכת  האם  זרוע 

בשכמותיו ובעורפו.
מומלץ להיעזר בכרית לתמיכה בגב ובצד לזרוע.
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חיבור התינוק לשד
אין צורך לרכון מעל התינוק, קרבי את התינוק והצמידי לגופך. הצמדה נכונה תמנע 

פציעה או כאבים בפטמות ותאפשר לתינוק לינוק ביעילות. 

העבירי בעדינות את הפטמה על שפתי התינוק וסחטי 
כמה טיפות כדי לגרות אותו להנקה.

אלייך  אותו  הצמידי  פיו,  את  פוער  התינוק  כאשר 
אם  פנימה.  מההילה  וחלק  הפטמה  את  והחליקי 
ולחבר  לנתקו  יש  הפטמה,  את  רק  מכניס  התינוק 

שנית.

בחיבור טוב לשד, שפתי התינוק מופשלות כלפי חוץ, 
הפה פעור והוא תופס כמה שיותר מרקמת השד עם 
הלסת התחתונה. בסיום, הפטמה יוצאת מפי התינוק 

כשהיא עגולה ושלמה וההנקה אינה כואבת.
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קשיים נפוצים בהנקה
כאבים בפטמות

בימים הראשונים שלאחר הלידה תיתכן רגישות בפטמות.  
כאבים מתמשכים, פצעים בפטמות, סדקים או דימום אינם חלק מהנקה תקינה   

ומצריכים טיפול.
הסיבות האפשריות לכך: חיבור לא תקין בהנקה, לשון קשורה אצל התינוק, שאיבה   

בעוצמה גבוהה מדי או חצוצרה קטנה מדי.
במקרה של כאבים או רגישות מומלץ לאוור את השדיים וניתן למרוח לנולין טהור או   

להשתמש ברפידות טיפוליות ולפנות ליועצת הנקה.

גודש בשד
גודש נובע מחוסר איזון בין כמות החלב שהגוף מייצר לבין כמות החלב שמפונה מהשד-
בהנקה או בשאיבה. הסיבות לכך מגוונות: יניקה לא יעילה של התינוק, מרווחים גדולים בין 
ההנקות, הימנעות מהנקה בלילה או ניהול לא נכון של שאיבה -הימנעות משאיבה לילית, 

מרווחים גדולים בין השאיבות, עיסוי לא מספק לפני ובזמן השאיבה.
את עלולה להרגיש שהשד כואב, נוקשה ובצקתי.
שימי לב: הטיפול היעיל ביותר בגודש היא מניעה!

פתרונות אפשריים: 
הנקה לעיתים קרובות )על פי דרישת התינוק ולפחות כל שעתיים/שלוש(.  

הנקה/שאיבה עד הקלה בגודש תוך כדי עיסוי האזורים הגדושים לכיוון הפטמה.  
הנחת קומפרסים קרים בין ההנקות.  
יש להימנע משימוש בחזיות לוחצות.  
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דלקת בשד )מסטיטיס(
חסומה,  חלב  צינורית  השד,  של  יעיל  פינוי  מחוסר  כתוצאה  להיגרם  יכולה  בשד  דלקת 

פטמות סדוקות ומדממות, מגודש שלא טופל כראוי או כתגובה לעייפות או מתח.
את עלולה להרגיש כאבים בשד, אודם, חום, תחושת חולשה וחולי )כמו בשפעת(, לעיתים 

יופיע גם חום.
ניתן למנוע את הדלקת ע"י: הנקה תכופה, לפי דרישת התינוק /שאיבה לפי זמנים קבועים 
חזיות  של  מלבישה  הימנעות  וההנקה,  השינה  תנוחות  גיוון  שעתיים/שלוש,  של  לפחות 

לוחצות וטיפול ראוי במקרה של גודש.

טיפול:
קומפרסים חמים 10-15 דקות לפני ההנקה/שאיבה וקומפרסים קרים על השדיים   

לאחר מכן להקלה על הכאב.
עיסוי האזור המודלק, תוך כדי הנקה או שאיבה או בין לבין בתנועות מעגליות לכיוון   

הפטמה.
הנקה תכופה - גם בלילה ופינוי החלב מהשד בסיום ההנקה, בעזרת שאיבה או   

סחיטה.
במקרה של שאיבה בלבד-שאיבה עד לריקון ושחרור.  

משככי כאבים נוגדי דלקת )NSAIDS( כמו אדוויל )במידה ואין רגישות אליהם(  
מנוחה והקפדה על תזונה ושתייה מספקת.  

אם לא חל שיפור תוך 12-24 שעות מרגע הופעת הדלקת יש לפנות לבדיקת רופא   
לשקילת נטילת טיפול אנטיביוטי.



18

אנחנו כאן לרשותכם
ואתם מוזמנים לפנות אלינו 

בכל שאלה,

צוות הפגיה

הצוות הרפואי

הצוות הסיעודי

דיאטניות

יועצות הנקה

צוות הפיזיותרפיה

צוות המרפאות בעיסוק

צוות פסיכו-סוציאלי
 

מזכירת הפגיה
0 3 - 6 9 2 5 6 2 8

החוברת הוכנה על ידי מזל אוביידוב
בשיתוף פעולה עם לאה הרמן ושרון יאיר
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למידע נוסף על ביה״ח:
מרכז מידע וזימון תורים

www.tasmc.org.il :אתר ביה״ח

פניות הציבור: גב׳ נאוה קסוטו, טל׳: 03-6974730

,  הנך מוזמן להצטרף למועדון הבריאות 
ולקבל את תוצאות הבדיקות ישירות למחשב שלכם 

.MybeWell באמצעות שירות 
 השירות הוא חינם וללא כל התחייבות

www.bewell.org.il

 חפשו אותנו ב-



 "פרי סטייל"
משאבת חלב חשמלית 

כפולה

"שקיות חיטוי"
שקיות לחיטוי
 במיקרוגל 


