מדריך היריון ולידה

שלום להורים שבדרך,
ההיריון הוא תהליך מופלא ,המאופיין בשינויים רבים :התקדמות ההיריון ,התפתחות
העובר ותהליכים בגוף האישה ,המתרחשים בכל רגע ,בכל שעה ובכל יום.
ודאי עולות בליבכם שאלות רבות בכל הקשור להיריון .כדי להכין אתכם לקראת
תקופה זו ,ריכזנו עבורכם במדריך זה מידע מקיף על המתרחש בכל שלב משלבי
ההיריון ,מידע על הבדיקות והחיסונים שניתן לבצע ,וכן המלצות לאורח חיים בריא
בתקופה חשובה זו.
מעבר למידע שבידכם ,אנחנו כאן למענכם נכונים תמיד לסייע לכם לעבור את
ההיריון ,ואת הימים שאחרי הלידה בצורה הקלה והנוחה ביותר .אנו בכללית מעמידים
לשירותכם את מיטב הרופאים ,האחיות ,הצוותים המטפלים והיועצים ,המכשור וחדרי
הלידה המתקדמים ביותר ,ולא פחות חשוב  -המון נכונות ,הבנה ורצון טוב.
למידע נוסף ,בכל הקשור להיריון ניתן לפנות:
לאחות לווי היריון  -ליווי אישי של אחות היריון מוסמכת בכל תקופה ההיריון.
האחות תנהל יחד איתכם מעקב אחר ההתפתחות התקינה של ההיריון ,ותהיה
זמינה עבורכם לכל בקשה או שאלה.
למוקד אחיות ב *2700-מכל טלפון ,הכולל גם מוקד היריון ולידה ייחודי,
ומאויש על ידי אחיות מוסמכות שתשמחנה לסייע בכל בעיה או שאלה  24שעות
ביממה.
לצוות המרפאה או לאתר כלליתClalit.co.il :

באיחולי היריון ולידה קלים,
באיחולי היריון ולידה קלים,
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תוכן עניינים
עמ׳ 4

התפתחות ההיריון

עמ' 9

תופעות שכיחות אצל נשים בהיריון והמלצות על דרכים להקלתן

עמ'  12הבדיקות שיש לבצע במהלך ההיריון
עמ'  24חיסונים
עמ'  26שמירה על אורח חיים בריא ומותאם בהיריון
עמ'  37זוגיות ומשפחה ,רגשות וחששות
עמ'  40לקראת תהליך הלידה והלידה עצמה
עמ'  64שירותי כללית

התכנים במדריך הם בגדר מידע כללי בלבד ,ואינם מחליפים ייעוץ והדרכה
אישיים הניתנים על-ידי הצוות המטפל.
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מזל טוב ,את בהיריון!

התפתחות ההיריון
ההתפתחות בשליש הראשון
היכן מתפתח העובר?
העובר מתפתח ברחם ,הנמצא בחלקו התחתון של האגן .ההיריון מתחיל עם
מפגש הביצית והזרע בחצוצרה .הביצית המופרית מתחילה לנוע מהחצוצרה אל
הרחם ,וכשבוע לאחר ההפרייה היא תשתרש ברירית הרחם ,ותמשיך שם בתהליך
הגדילה וההתפתחות .גודלו של הרחם ,שבהתחלה הוא כגודל אגרוף ,ילך ויגדל
ויתאים עצמו למימדי העובר המתפתח.
כיצד קובעים את גיל ההיריון וכמה זמן הוא נמשך?
חישוב גיל ההיריון מתחיל באופן רשמי ביום הראשון של הווסת האחרונה שקיבלת.
כלומר ,לכאורה ההיריון מתחיל עוד לפני שהתעברת.
מדוע לא מחשבים גיל היריון מההתעברות עצמה? הסיבה היא שקשה לדעת מתי
היה מועד ההתעברות המדויק .ביוץ חל כשבועיים לפני קבלת הווסת ,אך מכיוון
שאורך המחזור משתנה מאישה לאישה ,קשה לדעת מתי בדיוק מתרחש הביוץ,
ולכן קשה לדעת את המועד המדויק שבו הביצית הופרתה על-ידי הזרע.
בשל כך ,נבחרה נקודה קלה ואחידה לאיתור תחילת היריון .גיל ההיריון מחושב
מהיום הראשון בו קיבלת את הווסת האחרונה .גיל ההיריון נספר בשבועות ,והוא
נמשך כ 40-שבועות ( 280ימים או כ 9-חודשים) .במקרים בהם אין התאמה בין
גיל ההיריון שנקבע על פי היום הראשון של הווסת האחרונה ,וגיל ההיריון שנקבע
על פי האולטרה-סאונד הראשון  -״יתקן״ הרופא את גיל ההיריון על פי ממצאי
האולטרה-סאונד.
גיל ההיריון חשוב כדי לאפשר מעקב ובדיקות שיטתיים ומסודרים אחר התפתחות
ההיריון.
נהוג לחלק את ההיריון ל 3-שלישים ,כל שליש נמשך כ 13 -שבועות:
eהשליש הראשון נמשך עד השבוע ה 13-להיריון.
eהשליש השני  -משבוע  14עד השבוע ה 26-להיריון.
eהשליש השלישי  -משבוע  27ועד השבוע ה 40-להיריון.
רוב הנשים יולדות בין השבועות ה 38-ל .42-היריון הנמשך מעבר לשבוע ה41-
נקרא היריון עודף.
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מה קורה לעובר?
עד תום השליש הראשון של ההיריון נוצרים ומתגבשים אבריו ומערכות גופו של העובר.
תהליך זה מתחיל בהפריה של הביצית ,והתמזגות המטענים התורשתיים של האב
ושל האם.
כתוצאה ממיזוג זה ,נקבעות חלק נכבד מתכונותיו של העובר ומינו .הביצית
המופרית משתרשת ברירית הרחם .בהתחלה הביצית דומה לשלפוחית ,שסביבה
נוצרת השיליה.
באמצעות השיליה מועברים מדם האם אל הביצית המופרית חומרי המזון והחמצן
הדרושים להתפתחות העובר ,ונפלטים חומרי הפסולת שלו .השיליה גם מייצרת
חומרים חיוניים להתפתחות תקינה של ההיריון .חבל הטבור מקשר בין השיליה
לבין העובר הצף בתוך נוזל מי השפיר.
עם סיומו של שלב זה ,מתחיל תהליך היווצרות האיברים של העובר.
בסוף החודש השני ,בין השבוע ה 7-לשבוע ה ,8-מושלמת יצירתם של רוב
האיברים ומערכות הגוף של העובר.
בהמשך משתכלל גוף העובר ,מתפתחות עצמות במקום סחוס ,הצלעות והחוליות
מתגבשות ,נוצרים העפעפיים .מעתה ואילך יבשילו האיברים ויעוצבו ,ומשקלו של
העובר ילך ויגדל.
כדאי לדעת!
בתום השליש הראשון (משבוע  )12אורכו הממוצע של העובר הוא  6ס״מ
ומשקלו כ 14 -גרם.
מה קורה לגופה של האישה ההרה?
למרות שההיריון עדיין לא בולט לעין ,עלולות חלק מהנשים ההרות לחוש באחת
או יותר מהתופעות הבאות:
eבחילה ,חוסר תיאבון ,הקאות.
eתחושת כבדות בבטן התחתונה.
eעייפות ,חולשה.
eרגישות בשדיים ,השדיים מתחילים לגדול.

eתכיפות במתן שתן.
eעצירות ,שלשול.
eשינויים במצב הרוח.
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היריון מרובה עוברים
הגורמים המגבירים את הסיכוי להיריון מרובה עוברים  -תאומים ,שלישייה או יותר -
הם בעיקר טיפולי פוריות ונטייה תורשתית .ניתן לדעת את מספר העוברים כבר
בסביבות השבוע השישי להיריון ,בבדיקה על-קולית (אולטרה-סאונד).
ההתייחסות אל היריון מרובה עוברים היא כאל היריון בסיכון גבוה ,כיוון שהסיכוי ללידה
מוקדמת וללדת פגים בהיריון מרובה עוברים הוא גבוה יחסית .על-כן ,לכן נדרש מעקב
תכוף יותר מהרגיל אחר האישה ההרה ואחר העוברים.

ההתפתחות בשליש השני

בשעה טובה חלפו להם שלושת חודשי ההיריון הראשונים .אתם עומדים כעת
בפתחו של השליש השני להיריון ,שאורך מהשבוע ה 14 -ועד לשבוע ה.26 -
מה קורה לעובר?
למעשה ,העובר כבר פיתח את רוב אבריו ומערכות גופו ,ומעכשיו ועד סוף ההיריון
מתחיל תהליך עיצוב ובנייה מואץ של כל אחד מהם .העובר ממשיך לגדול ואיבריו
הולכים ומתפתחים .עצמותיו מתחזקות ,מבנה עמוד השדרה מתפתח ,שריריו
מתחזקים וגם כליותיו מתחילות לפעול.
בריאותיו של העובר מתפתחים כלי דם ,המוח ממשיך להתפתח ולגדול,
העפעפיים מתחילים להיפתח והקרנית בעין מתחילה להיווצר .גופו וראשו של
העובר מתכסים שיער דק וגם גבותיו צומחות .נראה שהעובר מסוגל להבחין ברחם
בין אפלוליות לבהירות ,הוא שומע קולות ושואף מי שפיר.
מאמצע ההיריון לערך ,העובר מסוגל לבלוע את מי השפיר .הוא ישן ברחם ואף
מוצץ אצבע .פניו הופכים ברורים יותר ויותר .בתחילת שליש זה הוא מתחיל לנוע,
אך מכיוון שהוא עדיין קטן ומוקף מים ,קשה להבחין בתנועותיו .בין השבועות 22-18
ניתן כבר להתחיל לחוש בתנועות אלה .ככל שיגדל הוא ינוע יותר בחיפושו אחר
מקום ותנוחה נוחים.
חשיפת העובר לקולות ומוזיקה
העובר מסוגל לשמוע קולות כבר מהשבוע ה 18-להיריון ,ובחודש השביעי
מתחילות אוזניו להגיב לצלילים המגיעים אליהן דרך הנוזלים והרקמות של הרחם.
הוא יכול לשמוע את פעימות הלב של אימו או את הרעש שנוצר בעת פעילות
המעיים שלה .העובר מחובר לעולם החיצון דרך חוש השמיעה .בשליש האחרון של
ההיריון הוא יכול לשמוע את קולה של אימו ,ואפילו את רעש הרחוב .משערים כי

// 6

לעובר נעים לשמוע את קולה של אימו.
יש מחקרים המצביעים על כך שהחל מהחודש החמישי ,מוסיקה נעימה ורגועה
ששומעת האם ,יכולה להרגיע גם את העובר .ההורים יכולים לחשוף את העובר
לקולות ,למוסיקה ולצלילים שונים במהלך ההיריון.
עוד עולה ממחקרים ,שיש קשר בין מידת חשיפתו של העובר למוסיקה ולדיבור,
לבין התפתחות קוגניטיבית ושפתית טובה לאחר הלידה .מומלץ אם כך ,בהיריון,
להאזין למוסיקה מרגיעה שאהובה עליכם ,לדבר אל העובר או לשיר לו.
מה קורה לגופה של האישה ההרה?
eהשדיים והבטן ממשיכים לגדול ,ומתחילה עלייה במשקל הגוף.
eההילה סביב הפטמה הולכת וגדלה וצבעה הולך ונעשה כהה יותר.
eלעתים ,מתחילים להופיע סימני מתיחה על עור הבטן ,השדיים או העכוז  -אצל
חלק מהנשים הם בולטים יותר ואצל חלק פחות .מתיחת העור עלולה לגרום
גרד ,ומומלץ למרוח על העור תכשיר לחות .אצל מרבית הנשים לאחר הלידה
סימנים אלו מתבהרים והופכים לכמעט בלתי נראים.
eלעתים ,מופיעים כתמים כהים על הפנים ,שגם הם נעלמים בדרך-כלל לאחר
הלידה .מומלץ להגן על העור ולהימנע מחשיפה בלתי מבוקרת לשמש.
eישנן נשים שסובלות מקשיי נשימה ,בעיקר בעת מאמץ פיזי כמו עלייה
במדרגות .הדבר יכול לנבוע משינויים פיזיולוגים בקצב הלב והנשימה ,ועלול
להיות תוצאה של לחץ הרחם הגדל לכיוון הריאות .במידה שקיימת אנמיה ,היא
עלולה להגביר את תחושת קוצר הנשימה.
eחלק מהנשים חשות בכאבי בטן הנובעים מגדילת הרחם וממתיחת דפנות
הבטן .עלולים להופיע כאבים בגב התחתון כתוצאה מלחץ הרחם על עמוד
השדרה ועל האגן .בכל מקרה של כאבים מתמשכים יש להיוועץ בצוות
הרפואי.
eבדרך-כלל ,פוחתת תחושת העייפות בשלב זה של היריון ,וחלה ירידה בתכיפות
מתן השתן.
eאצל חלק גדול מהנשים מופיעה צרבת.
eאצל חלק מהנשים תופיע כבר הפרשה של חלב מהשדיים.
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ההתפתחות בשליש השלישי
השליש השלישי להיריון אורך מהשבוע ה 27-עד ללידה ,שבדרך-כלל מתרחשת
בין השבועות  .42-38בצד הציפייה וההתרגשות לקראת הלידה המתקרבת,
מתעוררות גם שאלות רבות :איך מתפקדים בשלושת החודשים האחרונים להיריון,
מה מותר ,מה אסור ,מה נכון ,מה לא? בהמשך החוברת נענה על סימני השאלה,
ונצייד אתכם בכלים שיסייעו לכם לעבור את השלב האחרון להיריון ,את הלידה
ואת החזרה הביתה.
מה קורה לעובר?
העובר ממשיך לגדול ולהתפתח ,שריריו מתחזקים וחושיו פועלים כולם .משקלו
עולה ,הוא הולך ומתארך ,וגופו ממשיך לצבור שומן מתחת לעור .ראשו הולך
ומקבל את הפרופורציות המתאימות לגופו ,שיערו גדל ,וכן עפעפיו וריסיו ,ואילו
השיער הדק שכיסה את הגוף הולך ונעלם .חושיו של העובר מתפקדים כולם .אצל
הזכרים יירדו האשכים והם יימצאו בשק האשכים.
המוח מתפתח במהירות ויכול לשלוט כבר מתחילת שליש זה על הנשימות ועל
חום הגוף.
השרירים של העובר הולכים ומתחזקים ומוח העצם מתחיל לייצר כדוריות דם אדומות.
בתחילת שליש זה ,הריאות עדיין אינן מפותחות דיין ,אך הן יבשילו לקראת סוף ההיריון.
מה קורה לגופה של האישה ההרה?
נמשכת העלייה במשקל הגוף .השתדלי לשמור על טווח העלייה המומלץ לפי
מסת הגוף ( )BMIבתחילת ההיריון (בעמ׳ .)31-30
בשבועות האחרונים לקראת הלידה מתחילות להופיע התכווצויות קלות של הרחם,
שבדרך -כלל אינן סדירות או מכאיבות ,ואינן גורמות לשינויים בצוואר הרחם.
כדאי לדעת!
משקלו הממוצע של תינוק הנולד לאחר כ 40-שבועות היריון
הוא  3.5-3.3ק״ג ואורכו כ 50-46 -ס״מ
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תופעות שכיחות אצל נשים בהיריון
והמלצות על דרכים להקלתן
בשליש הראשון
כאמור ,את התפתחות ההיריון מלוות תחושות גופניות ,שחלקן עלולות לגרום אי-
נוחות וכאב .להלן כמה המלצות שנועדו לסייע ולהקל עלייך מפני תחושות אלה:
בחילות והקאות
אצל רוב הנשים הן חולפות בסביבות השבוע ה .14-נסי עד אז ,להקל על עצמך
בעזרת עצות אלה:
eאכלי ארוחות קטנות יותר ותכופות יותר.
eלמרות הבחילה ,נסי לא לוותר על ארוחת בוקר קלה ,המורכבת לדוגמא מצנים
או מעוגיה יבשה מתוקה .לאחר שהבחילה תחלוף מעט  -התחילי לשתות
בהדרגה.
eנסי להימנע מאוכל שמן ,מטוגן או מתובל מאד .סוגי מזון אלה עלולים להגביר
את תחושת הבחילה אצל חלק מהנשים.
eהקפידי על שתייה בכמויות קטנות לעיתים קרובות ,כדי למנוע התייבשות.
eאם את ממשיכה להקיא ואינך מצליחה לשתות ,מומלץ לפנות בהקדם לקבלת
ייעוץ רפואי ,בכדי למנוע התייבשות ולבדוק אם יש צורך במתן עירוי נוזלים ו/או
טיפול תרופתי.
עצירות
אפשר להקל על העצירות על-ידי תזונה נכונה ופעילות גופנית מתאימה:
eאכילת מזון עשיר בתאית (ירקות ופירות על קליפתם ,גרנולה עם סובין וכד׳).
eשתיית מיצי פירות מיובשים ,כמו מיץ שזיפים.
eשתייה מספקת.
eהליכה המותאמת ליכולתך הגופנית.
eאין לקחת חומרים משלשלים ללא הנחיה רפואית מפורשת.
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תופעות גופניות נוספות
ההיריון יכול להיות מלווה בתופעות נוספות של אי-נוחות ,כמו כאבי בטן וגב ,כאבי
ראש ,התכווצויות ,תחושת נימול או תרדמת בידיים והפרשות מוגברות מהנרתיק.
תופעות אלו טבעיות ,אך בכל מקרה בו הן נראות חריגות או מציקות לך במידה
ניכרת ,היוועצי בצוות הרפואי.
מצבי רוח משתנים
נשים רבות חשות שינויים במצב הרוח שלהן במהלך ההיריון .חלק משינויים אלה
נובע מהשינויים הגופניים וההורמונליים .מצבי הרוח יכולים להיגרם גם בגלל
לחצים נפשיים וחרדות גלויות וסמויות מההיריון עצמו ומההורות המתקרבת.

בשליש השני

עלולות להופיע תופעות ,שחלקן גורמות אי-נוחות וכאב ,כמו:
טחורים ,דליות (ורידים נפוחים) והתנפחות הגפיים התחתונות
אלה מופיעים בשל לחץ הרחם על הוורידים באגן .הדם צריך לחזור ללב כדי לקבל
חמצן ולחץ הרחם הגדל על הוורידים מקשה על כך וגורם להופעת כאבים.
אפשר להקל על תופעות אלו ולצמצם את התפתחותן בדרכים הבאות:
eלתכנן מנוחות קצרות עם רגליים מורמות במהלך היום.
eמומלץ לשכב על הצד (שמאל בעיקר) ,ולהימנע משכיבה על הגב.
בעת ישיבה ממושכת רצוי:
eלהניח רגליים על שרפרף נמוך.
eלהניע את כפות הרגליים למעלה ולמטה ובתנועות מעגליות  -עם ונגד כיוון
השעון.
eבעת הצורך ולאחר היוועצות בצוות המטפל – ניתן להיעזר בגרביים אלסטיים.
צרבת
ניתן להקל את הצרבת על-ידי:
eאכילת שקדים לא קלויים.
eשתיית מים קרים.
eשכיבה מוגבהת על כריות.
eניתן להיוועץ בצוות המטפל לגבי שימוש בתכשירים נוגדי חומצה.
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בשליש השלישי

בתקופה זו את עלולה לחוש בתופעות כגון :התכווצויות ומיחושים שונים ברגליים,
ורידים מורחבים ,טחורים ,עצירות ,התנפחויות ,צרבת ,קשיי עיכול ,גירויים בעור,
קשיים בשינה וקשיי נשימה בעיקר במאמץ ,תכיפות במתן שתן .לא נעים  -אבל
בדרך-כלל גם לא נורא.
להלן מעט הסברים על הסיבה למיחושים השונים והצעות להתמודדות:
התכווצויות ברגליים
ייתכן ויופיעו כאבים פתאומיים ועזים בשוקי הרגליים ,בעיקר בשינה .מומלץ
שתדרכי מיד על הרצפה בכף רגל יחפה ,ותעסי את האזור הכואב .כמו-כן ,יש
לכופף את כף הרגל כלפי מעלה .אפשר לרחוץ את הרגליים במים חמים להרגעת
ההתכווצויות .אם הדבר מטריד מאוד ,ניתן להיוועץ עם הרופא המטפל לגבי תוסף
מגנזיום במידת הצורך.
תכיפות במתן שתן
בתקופה זו יש לחץ על שלפוחית השתן ,עקב כניסתו של העובר אל תוך האגן.
ייתכן שתרגישי תכיפות במתן שתן עד כדי בריחת שתן.
בצקת
לקראת סוף ההיריון תיתכן גם בצקת קלה  -נפיחות ברגליים ובידיים .אם הבצקת
מלווה בתופעות נוספות ,כמו כאב ראש חריף ,טשטוש ראיה ,התנפחות הפנים,
הקאות או כאבי בטן עליונה ,חשוב לפנות לייעוץ רפואי .גם עלייה בלחץ הדם
מחייבת בדיקה רפואית.
כמובן שלא כל הנשים חשות בכל התופעות הללו או בחלקן .תופעות אלה
הן זמניות ורובן תחלופנה לאחר הלידה.
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הבדיקות שיש לבצע במהלך ההיריון
כבר בשלבים המוקדמים של ההיריון ,חשוב שתהיי במעקב .עקב השינויים
האנטומיים ,הפיזיולוגיים ,הנפשיים והרגשיים המתחוללים בתקופה זו ,זקוקות
הנשים ההרות למעקב מסודר ומובנה .מטרת המעקב היא להגדיל את הסיכוי
שההיריון יסתיים בלידת תינוק בריא ,תוך שמירה על בריאותה של האם .לכן ,גם
אם את חשה בטוב ,וגם אם ההיריון מתפתח כראוי ,יש חשיבות יתרה להקפדה על
ביצוע בדיקות המעקב ,על מנת לאתר מוקדם מצבים העלולים לסכן את ההיריון
ולטפל בהם מבעוד מועד.
מומלץ לבצע במהלך ההיריון מעקב מסודר ומובנה אצל הרופא/ה והאח/ות.
האח/ות  -יבצעו בדיקות משקל ,לחץ דם ,שתן ,בצקות ועוד .הם ידריכו אותך
לגבי הבדיקות שמומלץ לך לבצע בשלב ההיריון בו את נמצאת ,יתייחסו לבדיקות
שבצעת עד כה ולהמשך הטיפול המתאים .האח/ות ידריכו אותך גם לגבי הרגלי
בריאות מתאימים לשלב ההיריון שלך ,וישוחחו איתך על נושאים שונים הקשורים
להיריון ולתחושות המלוות אותו.
הרופא/ה  -יבדקו אותך ,את גודל הרחם ,דופק לב העובר ועוד .הם יתייחסו
לתוצאות הבדיקות שביצעת אצל האח/ות ,ויוודאו שאין גורמי סיכון שעלולים
להשפיע עליך או על העובר .בהתאם לתוצאות ,תקבלי הנחייה על-ידי הרופא/ה
לגבי המשך המעקב.
כרטיס מעקב היריון  -במרכז בריאות האישה או בתחנת טיפת חלב ,שבה את
מבצעת את המעקב ,יעמוד לשירותך "כרטיס מעקב היריון" ,לתיעוד מהלך ההיריון
שלך .בכרטיס זה יירשמו פרטייך האישיים ופרטים מזהים של בן-הזוג ,פרטים על
הריונות קודמים ועל מצבך הבריאותי ,וכן יתועדו בו תוצאות הבדיקות שתבצעי
במהלך תקופה זו ,על-ידי האח/ות ,הרופא/ה ,וכן בדיקות המעבדה או הסקירות
שתעברי.

חשוב!

חשוב מאוד שתקפידי להגיע לבדיקות המעקב אליהן את מוזמנת ע״י
הרופא/האחות המסייעים לך לנהל את ההיריון בצורה המיטבית.
כדאי לדעת!
שמרי על כרטיס המעקב לכל אורך ההיריון .חשוב שתזכרי להביא את כרטיס
המעקב בכל פעם שאת באה לבדיקה ,ולוודא שתוצאות הבדיקות נרשמו.
חשוב מאוד! הביאי את כרטיס המעקב לחדר הלידה ,כשתגיעי אליו.
//12
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הבדיקות שניתן לבצע במהלך
השליש הראשון להיריון*
שבוע ההיריון

שם הבדיקה  /שירות

לפני ההיריון או מוקדם
ככל האפשר במהלכו

שירות קדם היריון ובדיקות סקר לנשאות למחלות קשות .יש לבדוק בכל היריון
עדכונים/בדיקות חדשות ()1

למשך כל ההיריון

שרות מעקב היריון
שירות לווי היריון

10-7

בדיקות דם ושתן ()2

10-7

בדיקת אולטרה-סאונד לקביעת גיל ההיריון ,מיקומו ומספר העוברים ()3

12-10

בדיקת סיסי שיליה

 6 + 13-11ימים

בדיקת סקר שליש ראשון לאיתור סיכון לתסמונת דאון בעובר:
.1שקיפות עורפית  -אולטרה-סאונד למדידת קוטר מרחב הנוזל בעורף
העובר לאיתור אפשרות של תסמונת דאון בעובר.
 .2בדיקת דם ושקלול התוצאה עם תוצאת השקיפות העורפית

משבוע 10

בדיקת דם לגילוי תסמונות כרומוזומליות בעובר כדוגמת תסמונת דאון-
בדיקת .NIPT/NIPS
לנשים שנמצאו בסיכון בבדיקת סקר שליש ראשון או נשים שהרו בגיל 35
ומעלה.

( 17-13רצוי )16-14

בדיקת אולטרה-סאונד לסקירה מוקדמת

* התנאים המחייבים ותקופת האכשרה הם בהתאם לתקנון "כללית מושלם ופלטינום".
* תעריפים מיוחדים ללקוחות כללית מושלם ופלטינום.
* שמרי על כרטיס המעקב לכל אורך ההיריון .חשוב שתזכרי להביא את כרטיס המעקב בכל פעם את באה לבדיקה,
ולוודא שתוצאות הבדיקות נרשמו .חשוב ביותר  -הביאי את כרטיס המעקב לחדר הלידה ,כשתגיעי אליו.

 .1בדיקות סקר גנטיות לאיתור נשאות למחלות תורשתיות כגון :טייזקס,
ציסטיק פיברוזיס -X ,שביר ,ניוון שרירים מסוג  SMAואחרות ,המומלצות
על-פי מוצא בני הזוג.
בדיקות אלו יש לבצע אם לא בוצעו בהיריון קודם ,או אם הבדיקה לציסטיק
פיברוזיס בוצעה לפני שנת  2006ולא נמצאה נשאות.
מידע על בדיקות סקר המומלצות לכם ,בני הזוג ,על פי ארצות המוצא של משפחותיכם,
ניתן לקבל במסגרת שירות קדם היריון .מחלות חדשות מתווספות מדי פעם לרשימת
המחלות התורשתיות הנבדקות .אם בצעת בדיקות לפני  2011היוועצי בצוות המטפל
לגבי הצורך בביצוע הבדיקות החדשות.
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מקום ביצוע הבדיקה

במסגרת הסל

מרכזי בריאות האישה  /מרפאה ייעודית /
מכונים גנטיים

לאוכלוסיות בסיכון ע"פ המלצת הגנומטר  -מרבית
הבדיקות כלולות בסל הבריאות

טיפת חלב
מרכזי בריאות האישה  /מרפאות ייעודיות

במסגרת סל הבריאות

מרפאות

במסגרת סל הבריאות

מרפאות נשים  /מרכזי בריאות האישה /
מכוני אולטרה-סאונד

במסגרת סל הבריאות

בתי חולים  /מכונים פרטיים
לבירור פני ל2700-

בסל הבריאות לנשים שהרו בגיל  35ומעלה במימון
הקופה ,במקרים של תוצאות חריגות בסקר לתסמונת
דאון ,ע"פ המלצת היועץ הגנטי

רופא נשים /טכנאי אולטרה-סאונד

במסגרת סל הבריאות בהשתתפות עצמית

מרכזי בריאות האישה /מרפאות ייעודיות/
מרכזי לקיחת דם

במסגרת סל הבריאות

"מור" (פרטים אצל רופא הנשים)

הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות

באופן פרטי בבי"ח  /מכונים פרטיים
לבירור פני ל2700-

הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות

 .2בדיקות הדם  -נועדו לקבוע את סוג הדם ,רמת ההמוגלובין בדם ,רמת הסוכר
בצום ,הימצאות נוגדנים למחלות מסוימות ועוד.
בדיקות השתן  -כוללות בדיקת שתן כללית ולתרבית.
 .3בדיקה על-קולית (אולטרה-סאונד)  -הבדיקה מבוצעת בין השבועות
 10-7להיריון ,ומטרתה אימות גיל ההיריון ,בדיקת מיקום ההיריון ומספר העוברים.
חשוב לציין ,שבדיקת אולטרה-סאונד זו אינה יכולה להבטיח שכל המערכות
תקינות ,ואין בה כדי למנוע הופעת מומים מולדים.
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הבדיקות שניתן לבצע במהלך
השליש השני להיריון*
שבוע ההיריון

שם הבדיקה  /שירות

20-16
(רצוי בשבוע )18

בדיקת סקר שליש שני ,תבחין משולש ,לאיתור תסמונת דאון ולאיתור
מומים בעובר
בדיקת הורמונים נוספים לפי תוצאת הסקר בשליש הראשון ולפי המלצת
היועץ הגנטי

משבוע 16

בדיקת מי שפיר

25-19
(רצוי )24-20

בדיקת אולטרה-סאונד  -לסקירת מערכות

28-24

בדיקת אולטרה-סאונד  -לסקירת מערכות מאוחרת פרטית

בדיקת דם לאיתור סיכון לסוכרת הריונית וספירת דם.
לבעלות  Rhשלילי  -בדיקת נוגדנים ל .Rh-בדיקות שתן לכללית ותרבית

* תעריפים מיוחדים ללקוחות כללית מושלם ופלטינום.
* התנאים המחייבים ותקופת האכשרה הם בהתאם לתקנון ״כללית מושלם ופלטינום״.
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מקום ביצוע הבדיקה

במסגרת הסל

מרכזי בריאות האישה  /מרפאות ייעודיות  /במסגרת סל הבריאות בהשתתפות עצמית
מרכזי לקיחת דם

בתי חולים שבהסדר
לבירור פני ל*2700-

בסל הבריאות לנשים מעל גיל 35
מימון הקופה במקרים של תוצאות חריגות בסקר
לתסמונת דאון ,ע"פ המלצת היועץ הגנטי

מרפאה  /מרכז בריאות האישה

במסגרת סל הבריאות

מבוצע באופן פרטי בבי"ח  /מכונים
פרטיים
לבירור פני ל*2700-

הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות בהיעדר הפניה רפואית
השתתפות בבדיקת סקירת מערכות אחת  -מוקדמת או
מאוחרת

מרפאה  /מרכז בריאות האישה

במסגרת סל הבריאות
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הבדיקות שניתן לבצע במהלך
השליש השני להיריון*
בדיקות סקר
איתור סיכון לתסמונת דאון בעובר  -שליש שני
בדיקת דם שנלקחת בין השבוע  20-16להיריון (מומלץ בשבוע ה.)18-
באמצעות שקלול עם בדיקות הסקר בשליש הראשון ,ניתן לזהות סיכון לתסמונת
דאון בעובר.
איתור סיכון למומים בתעלה העצבית של העובר
בדיקת דם שנלקחת ביחד עם הבדיקה לאיתור סיכון לתסמונת דאון כדי לאתר
עוברים בסיכון למומים בתעלה העצבית ומומים נוספים (לב ,מעי).
איתור סיכון לסוכרת היריון
בדיקת דם הנלקחת בין השבוע  28-24להריון על מנת לאבחן הימצאותה של
סוכרת בהריון .הבדיקה נעשת בצום .במרפאה תתבקשי לשתות  50גרם סוכר
מומס בכוס מים ולהמתין .לאחר כשעה תלקח ממך בדיקת דם .אם התוצאה
תרמז על סיכוי לסוכרת הריונית ,או לפי החלטת רופא ,תופני לביצוע בדיקה
נוספת לצורך אבחון .בהתאם לתוצאות הבדיקה ייקבע המשך המעקב והטיפול בך
ובעוברך.
איתור סיכון לדיכאון בהיריון ואחרי לידה
האחות תגיש לך למילוי שאלון קצר בעל  10שאלות מובנות לגבי מצבי הרוח
שלך בהיריון .לאחר בדיקת תשובותיך ,תשוחח איתך האחות ,ואם עולה חשש
לאפשרות של התפתחות דיכאון ,האחות תדריך אותך ותפנה אותך להמשך
טיפול ,בהתאם לצורך.
בדיקות אולטרה-סאונד
בדיקת אולטרה-סאונד לסקירת מערכות  -מבוצעת בשבוע  25-19להיריון.
מטרתה לבדוק את האיברים המרכזיים והמערכות החשובות אצל העובר ולאתר
מומים בולטים ,הבדיקה כלולה בסל הבריאות.
בדיקות אולטרה-סאונד לסקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת ,שאינן
כלולות בסל (פירוט בעמ' .)20
בדיקות דם ושתן
בדיקות דם  -בדיקות שגרתיות לספירת דם ,בדיקות נוגדנים ל *Rh -לנשים שיש
להן  Rhשלילי בדם.
בדיקות שתן  -לשלילת דלקת בדרכי השתן.
* הסבר מפורט בעמ'  25-24בפרק על החיסונים.
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בדיקות נוספות
קיימות בדיקות נוספות שניתן לבצע ,ואם אין סיבה רפואית לביצוען  -הן אינן
כלולות בסל הבריאות והן כרוכות בתשלום .בין בדיקות אלה:
בדיקת סיסי שיליה
ניתן לבצע את הבדיקה בשבוע  12-10להיריון ,והיא נועדה לזיהוי מחלות גנטיות
אצל העובר .הבדיקה מוצעת וממומנת בסל הבריאות לנשים שהרו בגיל 35
ומעלה או בהמלצת יועץ גנטי.
בבדיקה נלקחת דגימה קטנה (מספר סיסים) של השיליה העוברית לבדיקה.
קיימים שני אופנים לביצוע הבדיקה:
eשאיבת הסיסים באמצעות צינורית דרך הנרתיק וצוואר הרחם.
eדיקור הרחם דרך דופן הבטן ושאיבת הסיסים דרך המחט .בשני המקרים
הבדיקה מתבצעת תחת השגחת אולטרה-סאונד .ההחלטה על אופן ביצוע
הבדיקה נקבעת על פי מיקום העובר וכמות הסיסים הנדרשת .יתרונה של
בדיקת סיסי השיליה היא שניתן לבצעה בשלב מוקדם של ההיריון ,כך שאם
נמצא כי לעובר יש בעיה גנטית ,ניתן לשקול סיום היריון כבר בשלב מוקדם זה.
יחד עם זאת ,לבדיקה זו שני חסרונות מרכזיים:
eהסיכון להפלה כתוצאה מהבדיקה עצמה הוא כ ,2%-1%-סיכון הגבוה פי שניים
לערך בהשוואה לסיכון להפלה לאחר ביצוע בדיקת מי שפיר.
eלעיתים מתקבלות תוצאות לא ברורות ,ואז מתעורר הצורך בבדיקות נוספות
אחרות ,כגון מי שפיר.
בדיקת NIPT/NIPS
בדיקת דם המזהה הפרעות כרומוזומליות בעובר באמצעות זיהוי  DNAממקור
עוברי ,המצוי באופן טבעי בדמן של נשים הרות .בדיקת זו מסייעת לאבחון
תסמונת דאון (טריזומיה  ,)21תסמונת אדוארדס (טריזומיה  ,)18תסמונת פטאו
(טריזומיה  )13והפרעות אחרות בכרומוזומי המין .הבדיקה מתאימה גם להיריון
עם תאומים .הבדיקה מוצעת החל משבוע  10להיריון ,לנשים הנמצאות בסיכון
לעובר עם הפרעה במספר הכרומוזומים .אישה הרה נחשבת בעלת “סיכון גבוה“
אם היא מעל גיל  ,35או אם יש לה עבר אישי או משפחתי של הפרעות במספר
הכרומוזומים ,או אם התקבלה תוצאה מחשידה בבדיקות סקר ביוכימיות או
בבדיקות אולטרה-סאונד .הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות ,וכרוכה בתשלום.
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בדיקת אולטרה-סאונד לסקירת מערכות מוקדמת
מבוצעת בשבוע  16-14להיריון .מטרתה איתור מוקדם של מומים בולטים באיבריו
של העובר.
ביצוע הבדיקה המוקדמת מחייב חזרה על הבדיקה בשבוע  ,25-20שכן איברים
מסויימים אינם ניתנים לצפייה בבדיקה המוקדמת .הבדיקה אינה כלולה בסל
הבריאות .בעלות ביטוח מושלם זכאיות להשתתפות באחת מ 2 -בדיקות
האולטרה-סאונד הנוספות שאינן כלולות בסל הבריאות.
בדיקת אולטרה-סאונד לסקירת מערכות מאוחרת
קיימת אפשרות לבצע סקירת מערכות מאוחרת באופן פרטי ,שכוללת בדיקה רחבה
יותר (של איברים נוספים) מהבדיקה המומלצת על-ידי משרד הבריאות .הבדיקה
מבוצעת בשבוע  25-19להיריון .מטרתה סקירה של איברי העובר ואיתור מומים בולטים.
הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות .בעלות ביטוח מושלם זכאיות להשתתפות באחת
מ 2-בדיקות האולטרה-סאונד הנוספות שאינן כלולות בסל הבריאות.
בדיקת מי שפיר
בדיקה לאיתור מומים כרומוזומליים בעובר ,לנשים שנמצאות בסיכון גבוה או
לנשים המעוניינות לבצעה .ניתן לבצע את הבדיקה החל מהשבוע ה 16-להיריון.
הבדיקה מבוצעת על ידי החדרת מחט דקיקה דרך דופן הבטן והרחם לתוך שק מי
השפיר ושאיבת כמות קטנה של נוזל מי השפיר ,תחת השגחת אולטרה -סאונד.
בנוזל מי השפיר ניתן למצוא תאי עור שנשרו מהעובר ,ואותם מגדלים במעבדה
על מנת לקבל מידע על הכרומוזומים של העובר ,מספרם ותקינותם .הבדיקה
במעבדה אורכת כ 3-שבועות .קיימת אפשרות לשדרג את בדיקת הכרומוזומים
במי השפיר באמצעות טכנולוגיה חדישה (צ׳פ גנטי) .בדיקת הצ׳יפ הגנטי כלולה
בסל בריאות כאשר יש הוראה רפואית לביצועה .במקרים אחרים היא כרוכה
בתשלום.
חשוב לדעת:
eהסיכון להפלה כתוצאה מהבדיקה עצמה הוא כ.1%-0.5% -
eלעתים רחוקות ,הבדיקה עלולה להוביל לזיהום רחמי.
eישנם מקרים מסוימים בהם נמצאה בעיה כרומוזומאלית ,אשר משמעותה
והתבטאותה לאחר הלידה לא ברורים לחלוטין .במקרים אלו ייתכנו קשיים
בהחלטה אם וכיצד להמשיך את הבירור.

//20

הבדיקה כלולה בסל הבריאות לנשים שהיו בגיל  35ומעלה בתחילת ההיריון ,או
שנמצאו בסיכון גבוה לתסמונת דאון בעובר בבדיקת הסקר ,או בהוראה רפואית.
מומלץ לבדוק בכל היריון אם נוספו או עודכנו בדיקות סקר שכדאי לשקול לבצען.

מעקב אחר תנועות העובר

תנועות העובר הן סימן לחיוניותו ,והחל מהשבוע ה 25-להיריון מומלץ שתתחילי במעקב
אחריהן .פני לצוות המטפל בך כדי שידריך אותך כיצד לבצע מעקב זה .חשוב שתלמדי
להכיר את דפוס התנועות של עוברך ,וזאת בעיקר כדי שתוכלי לזהות חריגות משמעותיות
מדפוס זה ,אם הן מופיעות .את מוזמנת לצפות בסרטון על תנועות העובר  -איך מעוררים
את העובר ,ואיך עוקבים אחרי תנועותיו -בכללית  ,TVבאתר כללית .clalit.co.il
שינוי מתמשך בעוצמה ובתדירות של תנועות העובר יכול להוות איתות על קושי כלשהו
אצל העובר.
במקרה שאת חשה בהפחתה משמעותית בתנועות העובר ,פני בהקדם לייעוץ רפואי ללא דיחוי.

הבדיקות שיש לבצע בשליש השלישי

עם התקרב מועד סיום ההיריון חשוב להמשיך ולהקפיד לבקר באופן סדיר אצל הרופא/ה
והאח/ות ולעקוב אחר ההתפתחות התקינה של ההיריון .אם היו ממצאים שנמצאו לא תקינים
בבדיקות קודמות  -יעקבו אחריהם אנשי הצוות המקצועי וידריכו אותך כיצד לטפל בהם.
בדיקת אולטרה-סאונד
בין השבועות  34-30תוזמני לבדיקת אולטרה-סאונד נוספת אצל הרופא שלך או במכון
האולטרה-סאונד .מטרת הבדיקה להעריך את משקל העובר וקצב הגדילה שלו ,את
המנח שלו ברחם (ארכי ,רחבי או אלכסוני) ,ואת המצג (החלק הנמצא קרוב יותר לצוואר
הרחם  -ראש או עכוז).
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מתי חשוב לפנות לייעוץ רפואי מעבר למעקב השגרתי?
הסימנים הבאים הינם סימני אזהרה ,המחייבים בירור וייעוץ רפואי מידי ,ויש
לשים לב להופעתם:
eירידה בתנועות העובר.
eכאבי ראש חזקים ועקשניים.
eהפרעות פתאומיות בראייה (טשטוש ראייה ,נקודות או כתמים וכד׳).
eכאב בטן מתמשך.
eהתכווצויות היכולות להעיד על צירים מוקדמים.
eהקאות מרובות.
eחום המלווה בצמרמורת.
eהתנפחות ניכרת של הרגליים ,הידיים או הפנים ,שאינה פוחתת לאחר מנוחה.
eעלייה במשקל מעבר לק״ג אחד בשבוע.
eצריבה ו/או כאב בעת מתן שתן.
eדפיקות לב מהירות.
eקושי בנשימה או קוצר נשימה.
eירידת מים.
כדאי לדעת!
חשוב מאוד לוודא שהינך חשה בתנועות העובר  3פעמים ביום.
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חיסונים
אדמת
מחלת האדמת בהיריון עלולה לפגוע בעובר .היעזרי באחות ובפנקס החיסונים שלך ,ובדקי
אם חוסנת בעבר בשתי מנות נגד מחלת האדמת .אם לא  -ניתן לקבל את החיסון עוד
לפני ההיריון .אם לא הספקת להתחסן לפני ההיריון ,תוכלי להתחסן לאחר הלידה.
שפעת
נשים הרות נוטות בקלות רבה יותר להידבק ולחלות במחלת השפעת (במיוחד אימהות
לילדים קטנים) .בעונת השפעת ,ממליץ משרד הבריאות לנשים המתכננות היריון ,לנשים
שכבר בהיריון ולנשים לאחר לידה ,להתחסן נגד הנגיף .מחקרים מראים שנוגדנים עוברים
מהאם המחוסנת אל העובר ,ובכך התינוק מוגן מפני מחלת השפעת בתקופת חייו
הראשונה .את החיסון ניתן לקבל ללא תשלום במרפאות כללית.
שעלת
משרד הבריאות ממליץ לנשים הרות להתחסן בכל היריון נגד מחלת השעלת ,לקראת
סוף ההיריון (שבוע  .)36-27התרכיב הניתן כיום כולל גם חיסונים נגד צפדת (טטנוס)
וקרמת (דיפתריה) .ההתחסנות גורמת ליצירת נוגדנים אצל האישה .נוגדנים אלה
מועברים דרך השיליה אל העובר ,ומגנים עליו מפני מחלת השעלת עד שיחוסן בעצמו,
במסגרת תכנית החיסונים השגרתית בטיפת חלב .על מנת שהעובר יהיה אכן מחוסן,
נדרשת כמות גדולה מאוד של נוגדנים ,ולכן מומלץ לחזור על החיסון בשליש האחרון בכל
היריון.
אם לא קיבלת את החיסון בהיריון ,מומלץ לקבלו לאחר הלידה על מנת להגן על התינוק
כאמור.
ניתן לקבל את החיסון במרפאות כללית ,במרפאות לווי היריון ובמרכז בריאות האישה
באזור מגוריך .החיסון בתשלום.
אבעבועות רוח
חשוב לברר אם חלית בעבר או חוסנת בשתי מנות נגד אבעבועות רוח .במידה ולא -ניתן
לקבל את החיסון עוד לפני ההיריון .אם לא הספקת להתחסן לפני ההיריון ,תוכלי להתחסן
לאחר הלידה.

//24

אנטי  Dלנשים עם  Rhשלילי ,בשבוע  28להיריון
 Rhהוא חלבון המצוי על גבי כדוריות הדם האדומות בקרב  85%מהאוכלוסייה (גברים
ונשים כאחד) .כאשר לשני בני הזוג יש  Rhזהה ,ה Rh -של העובר יהיה זהה לזה של הוריו
במרבית המקרים (פרט למצב בו לשני ההורים  Rhחיובי ,אך הם נשאים של תכונת Rh
שלילי ,ואז קיים סיכון של  25%שלעובר יהיה  Rhשלילי).
במקרה בו לאם יש  Rhשלילי (כלומר ,לא קיים אצלה חלבון  Rhעל גבי כדוריות הדם
האדומות) ,ואילו לאב יש  Rhחיובי (כלומר ,החלבון קיים אצלו)  -ישנה אפשרות שלעובר
יהיה  Rhחיובי ,כמו לאב .במקרה כזה ,בעת מגע בין דם האם לדם העובר ,עלולים להופיע
נוגדנים בדם האם נגד חלבון ה Rh -שבעובר .הנוגדנים יכולים לעבור דרך השיליה ,ועלולים
לפגוע בתאי הדם של העובר ולגרום לו אנמיה.
מפגש מזערי בין דם האם לדם העובר מתרחש במהלך כל ההיריון ,בעוצמה רבה יותר
לאחר פעולות מסוימות ,כמו בדיקת סיסי שיליה ,בדיקת מי-שפיר ,וכמובן בעת הלידה.
כדי למנוע פגיעה בעובר ,נותנים לאישה טיפול אנטי  Dבזריקה בשבוע ה 28-להיריון ,וכן
לאחר כל אירוע בו יש חשש למגע בין דם האם לדם העובר (כמו למשל ,בבדיקת מי-
שפיר) ולאחר הלידה .הבדיקה לאיתור חלבון  ,Rhנקראת קומבס ( .)Coomb'sהבדיקה
נעשתה במסגרת הבדיקות בשבועות  28-24להיריון ,ומטרתה לגלות אם קיימים נוגדנים
בדם האם .אם לא קיימים נוגדנים ( Rhשלילי)  -תקבל האישה טיפול אנטי .D
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שמירה על אורח חיים בריא
ומותאם בהיריון
ישנה חשיבות גדולה לשמירה על אורח חיים בריא בכלל ,ובמיוחד במהלך תקופת
ההיריון ,בה למזון שאת צורכת ,לחומרים שאת נחשפת ולהרגלי אורח החיים שלך,
יש השפעה על התפתחות העובר.
התנהלות נכונה יכולה לסייע להתפתחות היריון תקין ,ללידת עובר בריא ולמניעת
תחלואה אצלך ואצל תינוקך.

תזונה מתאימה

לתזונת האם במהלך תקופת ההיריון יש השפעה על העובר .האישה ההרה זקוקה
למזונות המכילים כמה שיותר רכיבים חיוניים ,זאת מכיוון שהאם היא המקור
הבלעדי של העובר לכל רכיבי המזון ,והיא אמורה לספק לו את כל המרכיבים
הנדרשים להתפתחות תקינה של המוח ואברי הגוף ,וכדי למנוע חסרים תזונתיים.
יש מזונות שמומלץ לצרוך ויש מזונות שרצוי להמעיט או להימנע מצריכתם .תזונה
נכונה ומתאימה בהיריון תתרום לשמירה על בריאותך ועל בריאות העובר.
להלן מספר נושאים שמומלץ לתת עליהם את הדעת בהיריון:
מזון מגוון :מומלץ לשלב מדי יום מזונות מכל קבוצות המזון:
eדגנים מלאים :לחם ומוצרי מאפה .עדיפות למוצרים המבוססים על חיטה
מלאה ,שיפון ,כוסמין וכדומה.
eמזונות מקבוצת השומנים :אבוקדו ,טחינה ,שמן זית ,שקדים ,אגוזים.
eמזונות עשירים בחלבונים :מוצרי חלב רזה ,ביצים ,דגים ,בשר בקר רזה ,הודו,
עוף וקטניות.
eירקות ופירות.
חשוב לגוון במזונות מכל קבוצה.
אכילה מסודרת :רצוי לאכול  3ארוחות עיקריות (בוקר ,צהרים וערב) ושתיים-
שלוש ארוחות ביניים.
הקפדה על אכילה מסודרת מקלה על צרבות ובחילות בהיריון.
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שתיה :יש להקפיד על שתייה מרובה ,לפחות  2ליטרים של נוזלים ליום .השתייה
המומלצת היא מים .המים חשובים למניעת התייבשות ולמניעת הופעת צירים
מוקדמים.
סיבים תזונתיים :הסיבים התזונתיים עוזרים בהסדרת פעילות מערכת העיכול
וחשובים לבניית אוכלוסיית חיידקים מגוונת במערכת העיכול .הסיבים התזונתיים
תורמים לבריאות ,לכן מומלץ לשלבם בתפריט היומי .דוגמאות של מזונות עשירים
בסיבים תזונתיים :דגנים מלאים ,שיבולת שועל ,לחם מקמח מלא ,קטניות ,ירקות
ופירות עם קליפתם.
סידן בתזונה :יש להקפיד על צריכת מזונות עשירים ומועשרים בסידן  -חלב
ומוצריו ,סרדינים על עצמותיהם ,טחינה ,קטניות (עדשים ,שעועית יבשה ,חומוס,
פולי סויה וכו׳) ,שקדים .סידן הוא מינרל הנחוץ לבניית העצמות והשיניים ,וחשוב
לפעילות תקינה של השרירים .במהלך ההיריון ישנה דרישה מוגברת לסידן.
ברזל בתזונה :צריכת תזונה עשירה בברזל ,הכוללת מוצרי בשר בקר רזה ,הודו,
עוף ,קטניות  -מסייעת למניעת אנמיה ,העלולה להיווצר אצל האם והילוד.
מומלץ להמעיט:
שומן רווי וכולסטרול :מומלץ להעדיף מוצרי חלב עד  5%שומן ,בשר בקר רזה,
עוף והודו ללא עור .אפיה ובישול במים ובאדים עדיפים על פני טיגון .מומלץ
להמעיט באכילת מוצרי מאפה עתירים בשומן כגון בורקס ,ג׳חנון וכדומה.
המעטה בצריכת ממתקים ומשקאות מומתקים בסוכר :מזונות המכילים
כמות סוכר גדולה ,או שהוסף להם סוכר ,מספקים מעט רכיבי תזונה חיוניים ,הם
עתירי קלוריות ולכן אינם מומלצים לצריכה יומיומית.
הפחתה במזון מעובד :יש להמעיט באכילת מזון מעובד הכולל כמויות גבוהות
של סוכר ,שומן ותוספי מזון (חומרי שימור ,חומרי טעם וריח ,צבעי מאכל) ,מלח
ונתרן  -כולל מונוסודיום גלוטמאט .מלח או מונוסודיום גלוטמאט שכיחים במוצרי
מזון מוכנים לאכילה ,בתערובות תבלינים ,באבקות מרק ובמוצרי תיבול למיניהם.
מומלץ להשתמש לתיבול בעשבי תיבול ,ובתבלינים לא מעורבים כגון :שום ,פלפל,
פפריקה וכמון.
קפאין :יש להגביל צריכת מזונות ומשקאות המכילים קפאין ,כגון :קפה ,תה ,קולה,
קקאו ושוקולד למקסימום של שלוש כוסות ליום .מומלץ שלא לצרוך "משקאות
אנרגיה" הרוויים בקפאין.
ממתיקים מלאכותיים :המידע על ממתיקים מלאכותיים שונים אינו מספיק
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כדי לאשר או לשלול צריכת מוצרים אלה בהיריון ובהנקה ,לכן ,מומלץ להמעיט
בצריכתם.
אלכוהול :יש להימנע משתיית אלכוהול בעת תכנון ההיריון ובמהלכו .הרמה
הבטוחה לשתיית אלכוהול בזמן היריון טרם נקבעה ,ולפיכך מומלץ להימנע כליל
משתיית אלכוהול בהיריון.
מחלות המועברות באמצעות מזון:
במהלך ההיריון קיים חשש מוגבר מפני מחלות כמו ליסטריוזיס ,טוקסופלסמוסיס
( ,)toxoplasmosisסלמונלוזיס ,ברוצלוזיס ואחרות .מחלות אלה עלולות לגרום
לפגיעה באשה ההרה ובעובר .על כן מומלץ להמעיט באכילה במקומות ציבוריים
ולהקפיד על ההמלצות הנוגעות למזונות הבאים:
א .ביצים ,בשר ,עוף ודגים לא מבושלים :מומלץ להימנע מאכילת ביצים
ומוצרי בשר ,עוף ודגים לא מבושלים ,לדוגמא :לקס ,סלמון מעושן ,הרינג ,לקרדה,
ממרחי דגים ,שמנת או מיונז ,סושי עם דג נא ,סרטן וצדפות לא מבושלים ,נקניקים
ובשרים קרים (כמו פסטרמה) ,ומאכלי בשר העוברים בישול חלקי ,כגון סטייק (נא
או מדיום) ,ביצים רכות ,ביצת עין ,מוס ,קרם וקצפות על בסיס ביצים לא מבושלות.
ב .חלב ומוצריו שאינם מפוסטרים :יש להקפיד לצרוך רק חלב מפוסטר
ומוצריו ,ממקורות הנמצאים בפיקוח.
ג .פירות וירקות :חשוב להקפיד על אכילת פירות וירקות טריים ולהקפיד על
שטיפתם במים זורמים .מומלץ לצרוך ירקות ופירות טריים ,חתוכים בסמוך למועד
החיתוך.
ד .סלטים קנויים :לא מומלץ לאכול בהיריון סלטים קנויים כגון חומוס ,טחינה,
חצילים וכדומה ,אלא להכין בבית ולצרוך תוך יומיים מההכנה.
ה .מזון מבושל :שנשמר במקרר ,יש לצרוך תוך יומיים ולחממו היטב לפני
האכילה.
ו .אכילה בחוץ :יש להקפיד לקנות במקומות מסודרים בעלי רישיון עסק ולאכול
בסמוך לקניה.
מומלץ להעדיף מזון מבושל המוגש במצב שבו עולים ממנו אדים.
מומלץ לרכוש מזון טרי ולאכול אותו סמוך לתאריך הייצור.
לא מומלץ לקנות מזון מוכן מדוכני אוכל ,שווקים ויש להימנע מצריכה של מוצרים
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הפרוסים במעדנייה (גבינות ,סלטים ומיצים סחוטים).
דגים :מומלץ לשלב בהיריון דגים בתפריט השבועי ( 3-2מנות דג לשבוע) ממבחר
הדגים המצויים בארץ ,כולל דגי בריכות ,וטונה בהירה מקופסאות שימורים .מרבית
הדגים מהווים מקור לאומגה  3החשובה להתפתחות העובר.
עם זאת ,מומלץ להימנע מאכילת דגים גדולים כגון כריש ( ,)Sharkדג החרב
( ,)Swordfishמקרל גדול ( ,)King mackerelליבנה ( ,)Tilefishסטייק טונה וטונה
לבנה (טונה אלבקור) בשל האפשרות של הימצאות תכולת כספית גבוהה.
דגשים לשליש השני והשלישי להיריון:
בשליש השני להיריון ,בדרך-כלל ,חל שיפור בתיאבון ויש הקלה בתחושת הבחילות
וההקאות .מומלץ לגוון את הארוחות ולתכנן אותן על מנת למנוע תחושת רעב
ועליית יתר במשקל.
בשליש השני להיריון ישנה ירידה ברמת ההמוגלובין בדם ,ועל כן מומלץ לאכול מזון
עשיר בברזל ולהמשיך בנטילת תכשירי הברזל והחומצה הפולית ,כפי שהומלצו
לך .כאמור ,מומלץ לשלב אכילת מזון עשיר בברזל יחד עם מזון עשיר בוויטמין ,C
שמגביר את ספיגת הברזל בגוף .לעומת זאת ,קפה ,תה ומזונות עשירים בסיבים
תזונתיים עלולים לעכב את ספיגת הברזל בגוף .לכן ,יש להימנע מלצרוך אותם
יחד עם מזונות עשירים בברזל.
בשליש השלישי גדל העובר בקצב מואץ ,הוא דורש יותר סידן לבניית העצמות,
והוא מתחיל להכין מאגרי ברזל שישמשו אותו עד לתקופה של  4חודשים אחרי
הלידה .לכן ,חשוב לשים דגש על אכילה מאוזנת ועל צריכה מספקת של סידן
וברזל .אכלי ארוחות קטנות ומגוונות לעיתים קרובות .הקפידי על שתייה מספקת.

תוספי תזונה

חומצה פולית :משרד הבריאות ממליץ לנשים במשך כל תקופת הפוריות ובעיקר
בשלושת החודשים שלפני ההיריון ובמהלך ההיריון ,ליטול תוסף של חומצה
פולית במינון של  400מק״ג ליום .חומצה פולית חשובה למניעת מומים בעובר.
נשים בסיכון ללידת עובר עם מומים מולדים במערכת העצבים ,נשים עם מחלות
כרוניות ,השמנה ,ומצבים רגישים נוספים צריכות להיוועץ ברופא המטפל ,לקביעת
המינון המתאים.
ברזל :מומלץ לצרוך תוסף ברזל מתום השליש הראשון להיריון ועד שישה שבועות
לאחר הלידה  30 -מ״ג ביום ,או בהתאם להמלצת הרופא המטפל.
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יוד :סקר ארצי גילה שכיחות גבוהה של מחסור ביוד אצל ילדים ונשים הרות.
בישראל ,הבעיה של מחסור ביוד היא משמעותית .יוד חשוב להתפתחות המוח
בעובר .מחסור ביוד עלול לגרום להתפתחות קוגניטיבית לקויה ולתת פעילות
של בלוטת התריס .משנת  2017נטילת יוד נוספה להמלצות משרד הבריאות
לנשים בהריון ולנשים מיניקות .המינון המומלץ הוא  150עד  250מק״ג של יוד
ליום .מומלץ להתחיל ליטול יוד לפחות חודש לפני ההיריון ולהמשיך גם בתקופת
ההנקה (במינון של  290מק״ג ליום) .מזונות עשירים ביוד :מוצרי חלב ,דגי ים,
אצות ,ביצים ומלח מועשר ביוד.
ויטמין  :Dמחסור בוויטמין  Dשכיח באוכלוסייה הכללית בכלל ובנשים בפרט .כמו
כן ,הצורך בוויטמין  Dעולה עם ההיריון .במשך כל ההיריון ותקופת ההנקה מומלץ
ליטול ויטמין  Dבמינון של  400-200יחידות בינלאומיות.
ויטמין  :B12נשים טבעוניות זקוקות לתוסף  B12באופן קבוע ,גם במהלך ההיריון.
נשים צמחוניות או כאלו הממעטות בצריכת מן החי ,מומלץ לבדוק רמות .B12
בהתאם לתוצאות ולהמלצת הרופא המטפל ,יוחלט אם מומלץ לאישה ליטול
תוסף זה.
מומלץ
כי נשים הרות לא תשתמשנה בתוספי תזונה ובצמחי מרפא לסוגיהם ,ללא
התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל
ישנם תוספי תזונה "מולטי-ויטמינים" לנשים בהיריון ,המכילים מספר
תוספי תזונה בכדור אחד.

עלייה במשקל בתקופת ההיריון

משקל תקין טרם ההיריון ועלייה בטווח התקין במהלכו ,חשובה להריון בריא
ולהתפתחות הבריאה של העובר.
עלייה גדולה במשקל עלולה להגדיל את הסיכון לסיבוכי הריון כגון :יתר לחץ דם,
רעלת הריון ,סכרת הריון ועוד.
מנגד ,עלייה קטנה מדיי במשקל מעלה את הסיכון ללידת פג.
טווח מומלץ לעלייה במשקל בהיריון
במהלך השליש הראשון להיריון העלייה המומלצת במשקל היא בין  2-0.5ק"ג,
לנשים מעל גיל  .18החל מהשליש השני להיריון ,הטווח המומלץ לעלייה במשקל
מחושב לפי ( BMIמסת הגוף):
ה BMI -מחושב לפי משקל האישה עד השבוע  9להיריון.
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תוספת משקל מומלצת בהיריון עם עובר יחיד לפי BMI

 BMIשנקבע
בתחילת ההיריון

תוספת משקל תוספת משקל מומלצת לשבוע
מומלצת
(בין השבועות )42-14
בכל ההיריון

 BMIפחות מ18.5 -

 18-12.5ק"ג

 0.58-0.44ק"ג לשבוע

 BMIבין 24.9-18.5

 16-11.5ק"ג

 0.50-0.35ק"ג לשבוע

 BMIבין 29.9-25

 11.5-7ק"ג

 0.33-0.23ק"ג לשבוע

 BMIשווה או מעל 30

 9-5ק"ג

 0.27-0.17ק"ג לשבוע

תוספת משקל מומלצת בהיריון עם  2עוברים ויותר לפי BMI

 BMIלפני ההיריון (עד שבוע )9

תוספת משקל בכל היריון

 BMIפחות מ18.5 -

אין מספיק מידע

 BMIבין 24.9-18.5

 25-17ק"ג

 BMIבין 29.9-25

 23-14ק"ג

 BMIשווה או מעל ל30-

 19-11ק"ג

הנוסחה לחישוב :BMI

משקל (בק"ג)
גובה( 2במטרים)

דוגמא:
רחל בגובה  1.60מטר ושוקלת  70ק"ג

ה BMI-של רחל
הוא 27.3

70
)1.60(2

אם תזונתך אינה מאוזנת ,עליית המשקל אינה בטווח התקין או התחלת את ההיריון
במשקל עודף או שקיימת ברקע מחלה כרונית ,מומלץ מאוד לפנות לייעוץ תזונתי.
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פעילות גופנית
היריון תקין מאפשר לקיים אורח חיים רגיל ואין צורך להימנע מפעילות שנהגת
לבצעה קודם לכן ,אלא אם קיבלת הנחייה רפואית אחרת.
מעבר לפעילות שגרתית שבמסגרת העבודה והבית ,כדאי לעסוק בפעילות גופנית
מסודרת .חשוב להימנע מפעילות גופנית שגורמת לחימום יתר ,כמו פעילות
אירובית על מדרגה ,ריצה ,שהייה בסאונה או במים חמים מאוד.
מומלצות פעילויות כמו הליכה בנעליים מתאימות במשך כחצי שעה ושחייה.
מומלץ מאוד לבצע פעילות גופנית בכל יום וכדאי לעשות זאת בשעות הלא חמות
של היום .פעילות כזו ,לא בלבד שהיא מסייעת לשיפור ושימור כושרך הגופני
ולחיזוק השרירים ,היא גם יכולה לתרום לשינה טובה יותר במשך הלילה ,למניעת
עצירות ,למניעת התפתחות דליות ברגליים ועוד .חשוב לזכור לשתות מספיק
במהלך הפעילות או לאחריה ,על מנת להחזיר לגוף את כמות הנוזלים הדרושה לו.
להיוועץ בצוות המטפל לגבי פעילות גופנית במקרים הבאים:
eהפלות בהריונות קודמים.
eהיריון מרובה עוברים (משלישיה ומעלה).
eדימום ,ירידת מים ו/או צירים מוקדמים.
eתפר בצוואר הרחם.
eאם בבדיקת האולטרה-סאונד נצפתה עצירה בגדילה של העובר.
eיתר לחץ דם בהיריון.
eסוכרת הריונית.
eמחלות כרוניות ,כמו מחלות לב ,סוכרת וכד'.
eאם היית רגילה לבצע פעילות ספורטיבית מאומצת לפני ההיריון  -התייעצי עם
הצוות המטפל אם וכיצד תוכלי להמשיכה.
בכל התלבטות לגבי סוג הפעילות המתאימה לך ביותר ,היוועצי בצוות המטפל.
דגשים החל מהשליש השני של ההיריון  -עם צמיחתו של הרחם והשינויים
הפיזיולוגיים החלים בעמוד השדרה ובעצמות האגן ,מוסט מרכז הכובד של האישה
קדימה ונטל המשקל משתנה .ישנם שינויים ביציבה ובשיווי המשקל ,לכן חשוב
להימנע מפעילויות שעלולות לגרום לאיבוד שיווי המשקל או מפעילות שגורמת
לעליית הלחץ התוך בטני ,כמו כפיפות בטן ,ריצה ,קפיצות ,משחקי כדור וכד׳.
מומלץ לבצע תרגילים לחיזוק השרירים הטבעתיים ,שרירי הבטן ורצפת האגן.
חשוב לנעול נעליים נוחות ובטוחות ,שיעזרו לך לשמור על יציבות גופך .עקב גבוה
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מדי מסיט את מרכז הכובד קדימה ועלול לערער את שיווי המשקל.
דגשים לשליש השלישי של ההיריון
ניתן להמשיך ולבצע פעילות גופנית ברמה קלה עד בינונית ,עם ביגוד נוח,
ולהקפיד על הפסקות מרובות ושתייה .אין לבצע פעילות שתוך כדי ביצועה את
מרגישה שאינך יכולה לדבר בחופשיות .העדיפי פעילות בשכיבה או בישיבה (לא
בעמידה) כדי להפחית את הלחץ על רצפת האגן .כמן כן ,יש להימנע מפעילות
שעלולה לגרום לאיבוד שיווי המשקל ,כמו משחקי כדור .חשוב מאוד להמשיך
ולחזק את רצפת האגן ושרירי הבטן הרוחביים.
למידע על סדנאות התעמלות לנשים בהיריון המתקיימות בכללית ,פני
ל *2700-מכל טלפון.

מספר המלצות לאופן הפעלת הגוף בחיי היום-יום
eקומי משכיבה לישיבה דרך הצד ובהדרגה.
eכשאת מרימה חפצים אל תכופפי את הגב ,אלא כופפי את הברכיים ,קרבי את
החפץ לגופך ואז הרימי אותו.
eעל מנת למנוע דליות ברגליים ,מומלץ שתניחי את רגלייך על כריות מוגבהות
ותניעי את כפות הרגליים.
eמומלץ שתשכבי מפעם לפעם ברגליים מורמות ,כדי לתת לרגליים מנוחה
מהעומס המוטל עליהן כתוצאה ממשקל ההיריון.
eהשתדלי לא לעמוד פרקי זמן ממושכים על הרגליים .גווני את תנוחות הגוף
מפעם לפעם לעמידה ,הליכה ,ישיבה או שכיבה.
eכשאת במטבח מול הכיור ,הקפידי להיצמד אליו ככל האפשר ,על מנת למנוע
מאמץ משרירי הכתף והזרועות .הניחי רגל אחת על שרפרף נמוך והחליפי בין
הרגליים מדי פעם ,על מנת להפחית את הלחץ על שרירי הגב.

מנוחה ושינה
במהלך ההיריון נשים רבות חשות עייפות רבה מהרגיל ,והן זקוקות ליותר מנוחה.
להלן כמה המלצות שעשויות לסייע לך:
eהפוגות קצרות ,בשכיבה ,כשהרגליים מוגבהות ,עשויות לשפר מאוד את
התחושה הכללית ולסייע לך להתגבר על העייפות.
eגם אם את בעבודה ואינך יכולה לשכב ,חשוב שתתרווחי מעט מפעם לפעם,
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כשהרגליים מונחות על הדום או על כיסא הפוך ,כך שגופך יוכל להירגע ממתח
העבודה .הקפידי ,מדי פעם ,לשנות תנוחות מישיבה לעמידה ולהליכה.
eבעת ישיבה ממושכת ,הניעי את כפות הרגליים למעלה ולמטה ובתנועות
מעגליות :פעם עם כיוון השעון ופעם נגד כיוון השעון ,כדי לזרז את מחזור הדם.
eמעבר למנוחות קצרות במשך היום ,הקפידי לישון לפחות  8-7שעות בלילה.
eמומלץ שתשכבי למנוחה או לשינה ,על הצד ,ובעיקר על צד שמאל .הדבר
משפר את אספקת הדם לרחם ולעובר .שכיבה על הבטן אינה מסוכנת.
eהחל מהשליש השלישי להיריון ,קיים עומס על כל מערכות הגוף ומתרחשים
שינויים הורמונליים הגורמים לתחושת עייפות ורצון לישון.
eהימנע ממאמץ פיזי קשה ,ותכנני סדר יום שיאפשר לך מנוחה.
eהשתדלי לתת מנוחה לרגלייך מהעומס המוטל עליהן ,ושכבי מפעם לפעם
ברגליים מורמות.
eבשכיבה את עלולה להרגיש קוצר נשימה וחוסר נוחות ,לכן מומלץ שתשכבי
בתנוחה מתאימה ,כשפלג גופך העליון מוגבה מעט .רצוי שכיבה על צד שמאל.

נטילת תרופות בעת ההיריון
העובר קשור למערכת הדם של אימו וניזון ממנה ,ולכן יש תרופות שיכולות לעבור
מדם האם אל העובר .עקב זאת ,ידעי כל רופא שאת פונה אליו שאת בהיריון,
בטרם ימליץ על טיפול תרופתי .אין ליטול תרופות ללא אישור רפואי ,כולל תרופות
הומאופטיות למיניהן ,ותרופות שנמכרות ללא מרשם .יש תרופות שיכולות לסייע
בטיפול במחלות האם ,אך עלולות להזיק לעובר ולהתפתחותו .לפיכך ,בכל פעם
שעולה הצורך בנטילת תרופה ,התייעצי בצוות המטפל ,כדי לאתר התרופה
המתאימה ,שיכולה לסייע לך מבלי לגרום נזק לעובר.
מידע בנושא תרופות בהיריון ,ניתן לקבל ב״מרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי״
של משרד הבריאות בטלפון.02-5082825 :

צילומי רנטגן בעת ההיריון
בתקופת ההיריון מומלץ להימנע ,עד כמה שניתן ,מצילומי רנטגן .חשוב ליידע את
הרופא המפנה לצילום רנטגן שאת בהיריון ,כדי שישקול את חיוניות הצילום ,האם
יש הכרח לבצע אותו ,או האם ניתן לדחותו לאחר הלידה .גם את רופא השיניים יש
ליידע על הריונך ,במיוחד לפני ביצוע צילומי רנטגן .אם הוחלט שיש צורך בצילום,
חשוב ליידע את טכנאי הרנטגן שאת בהיריון על מנת שיגן על העובר ,עד כמה
שניתן.
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הדיווח על הריונך חשוב במיוחד בחודשי ההיריון הראשונים ,תקופה בה ההיריון אינו
ניכר בהכרח לעין ,ואם לא תדווחי עליו ייתכן ולא יינקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים.

שימוש בחגורת בטיחות בנסיעה ברכב בהיריון
נשים הרות חייבות לחגור חגורת בטיחות בעת נסיעה ברכב ,כמו כל שאר הנוסעים
ברכב ,וכך גם מחייב החוק .קיימת אפשרות להתאים את חגורת הבטיחות לבטן
הגדלה .יש לחגור את החגורה כך שרצועת האגן תהיה מונחת מתחת לבטן ,ואילו
חגורת הכתף  -בצורה הרגילה .אם את חוששת ,שוחחי על כך עם הצוות הרפואי.

גמילה מעישון והימנעות מחשיפה לעשן סיגריות (עישון כפוי)
סכנות העישון למעשן ולמי שנחשף לעשן של אחרים ידועות זה מכבר ,וביניהן גם
העובדה שעישון עלול לפגוע בפוריות ,הן של האישה והן של הגבר .מחקרים מראים
שנשים מעשנות מתקשות יותר להרות לעומת נשים שאינן מעשנות ,וגם איכות
הזרע של גברים מעשנים נפגעת .כמו כן ,העישון פוגע בהצלחתם של טיפולי פוריות.
עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים עלול להזיק לעובר:
eהחמצן לו זקוק העובר מסופק באמצעות הדם שהוא מקבל מהאם .הפחמן
החד-חמצני ( )COהמצוי בעשן מפחית את כמות החמצן בדמה של האם
המעשנת ,וכך מפחית גם את כמות החמצן שמגיעה אל העובר.
eהניקוטין שבטבק גורם להיצרות של כלי הדם ,כולל כלי הדם שבשיליה ,ובכך
מפחית את אספקת הדם לעובר .דבר זה עלול לפגוע במשקלו של העובר
בלידה ומהווה גורם סיכון לבריאותו.
eנשים מעשנות נמצאות בסיכון גבוה יותר להפלות ,ללידה בטרם עת ,ללידת ולד
מת ועוד.
eעישון בעת ההיריון וכן עישון בסביבת התינוק לאחר הלידה ,גורם לשליש עד חצי
מהמקרים הידועים כתופעת ה״מוות בעריסה״.
eתינוקות שהוריהם עישנו או נחשפו לעשן עלולים ,יותר מאחרים ,לפתח רגישות
בדרכי הנשימה שלהם.
eגם חשיפתה של אישה הרה שאינה מעשנת לעישון של אחרים (עישון כפוי)
עלולה לגרום נזקים לה ולעובר ,כמו משקל לידה נמוך ,הפלות ולידה בטרם עת.
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יתרונות הגמילה מעישון לעובר:
עם הפסקת העישון ,העובר יקבל יותר חמצן ,סיכוייו להיוולד בזמן ובמשקל מתאים
יהיו טובים יותר ,וגם הסיכוי שיחזור יחד איתך הביתה מבית החולים יגדל .הדאגה
לבריאות התינוק שבדרך מסייעת ללא מעט מעשנים להגיע להחלטה החשובה
שעליהם להפסיק לעשן.
אם את או בן-זוגך מעשנים ,חשוב שתפסיקו לעשן עוד לפני ההיריון,
ובוודאי מיד כשגילית שאת אכן בהיריון .היוועצי בצוות המטפל בך לגבי
אפשרויות הגמילה .לרשותך סדנאות גמילה מעישון בפריסה ארצית וללא
תשלום ,במסגרת סל הבריאות .פרטים ניתן לקבל ב *2700 -מכל טלפון.

הימנעות משתיית אלכוהול
שתיית אלכוהול בהיריון עלולה לגרום נזקים כבדים ובלתי הפיכים לעובר .חלקם
עלולים לבוא לידי ביטוי רק מאוחר יותר עם גדילתו של הילד והתפתחותו .נזקים
אלו ניתנים למניעה אם האישה תפסיק את שתיית אלכוהול בהיריון .הכוונה היא
גם לשתייה קבועה וגם לשתייה חד-פעמית של מספר מנות אלכוהול באירוע
אחד .קצב פינוי האלכוהול מהגוף משתנה מאדם לאדם ותלוי בגורמים שונים ולכן
יש להימנע באופן מוחלט משתיית אלכוהול בהיריון.

שימוש בחומרים ממכרים בהיריון
שימוש בחומרים ממכרים ,כמו סמים ושאיפת גזים שונים ,עלולה לגרום לנזקים
בלתי הפיכים לעובר ,חלקם יבואו לידי ביטוי מיד לאחר הלידה ואחרים יופיעו רק
מאוחר יותר .יש להימנע לחלוטין מכל שימוש בחומרים ממכרים בהריון.
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זוגיות ומשפחה ,רגשות וחששות
זוגיות בהיריון
היריון הוא אירוע משמעותי בחיי שני בני הזוג ,וחשוב שהוא יהווה מקור לחיזוק
הזוגיות שלכם .למרות שיתכנו ביניכם הבדלים בציפיות ,בהתייחסות וברגשות.
כדאי מאוד שתשתפו זה את זו במה שעובר עליכם ,כדי שתוכלו להתמודד יחד עם
החששות ,עם הדאגות ,עם הקשיים וכמובן גם עם התקוות וההתרגשות.
ההיריון נמשך פרק זמן לא מבוטל ,ומה שיתרחש ביניכם בתקופה זו בהחלט עשוי
להשפיע על יחסיכם גם לאחר הלידה.
בן הזוג  -חשוב שתדע שאצל נשים רבות ואולי גם אצל בת זוגך ,עולה רמת
הרגישות בהיריון .רגישות זו יכולה לגרום לבכי ,או למצבי רוח משתנים .חלק
מהשינויים מקורם בשינוי ההורמונלי המתרחש בגוף בעת ההיריון ,וחלק נובע
מדאגות וחששות טבעיים הן ביחס למהלך ההיריון ,והן ביחס לשינויים הצפויים
בחייכם עם הצטרפותו של התינוק החדש .חשוב לגלות סבלנות לשינויים אלה
שחלים אצל בת הזוג.
האישה ההרה  -חשוב שתזכרי שייתכן ובן זוגך חווה את אותן הדאגות והחששות
שיש לך לגבי השינויים שיחולו במשפחה וביחסים ביניכם .מצבי הרוח שלך יכולים
להדאיג אותו ולהתפרש על-ידו כביטוי ליחס של דחייה מצדך .הוא דואג לך
ולבריאותך ולבריאותו של העובר המתפתח ,והוא עלול לחוש חוסר אונים נוכח
חוסר יכולתו להקל את מצוקותייך הפיזיות או הנפשיות.
רצוי לשבת ולדבר על הנושא .השיתוף ההדדי בתחושות ובמחשבות
יחזק את התקשורת ביניכם ,ויסייע לכם להתמודד טוב יותר עם הדברים
שמטרידים אתכם בהיריון ,ובהמשך עם השינויים שיחולו בעקבות הלידה.
יחסי מין
eכדאי לדעת שאם ההיריון תקין ,אין מניעה לקיומם של יחסי מין במשך כל
ההיריון.
eתיתכן ירידה בחשק המיני של האישה .הסיבות השכיחות לכך הן :שינויים
הורמונליים ,חוסר נוחות גופנית ,וחשש מפגיעה בעובר.
eבחודשים היותר מאוחרים ,בחרו את התנוחות שתאפשרנה לכם לקיים יחסי מין
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בנוחות וללא הכבדה ולחץ על הבטן .ניתן להיוועץ בצוות המטפל.
eאם חל שינוי בהפרשה הרגילה שלך מצוואר הרחם ,חשוב שתדווחי על כך
לצוות המטפל.

הפחתת מתח וחששות
טבעי שתדאגי ותחששי למהלכו התקין של ההיריון .כמו כן ,מחשבות על השינויים
שיחולו בחייך ,ודאגה כיצד תתפקדי כאם יכולים לגרום לתחושת לחץ ולמתח,
שעלולים להשפיע על ההיריון ועל העובר.
ניתן להקל על אלה בדרכים הבאות:
eביצוע של כל הבדיקות במועדן והקפדה על מעקב היריון מסודר ,יגבירו את
ביטחונך בהתפתחותו התקינה של העובר.
eהמשך קיום אורח החיים הרגיל ,כולל הפעילות והתעסוקה בה עסקת בטרם
הרית ,יסייעו לך להפחית את המתח.
eמנוחה במידת הצורך .העייפות אף היא מציקה וגורמת לחץ ומתח מיותרים.
eתרגילי הרפיה יכולים לסייע בהפחתת המתח .אם אינך מכירה תרגילים כאלה,
תוכלי לקבל הדרכה במסגרת ההדרכות להכנה ללידה וחוגי התעמלות ויוגה
מותאמים להיריון.
חשוב שכל אחד מבני הזוג יבין ששניכם יכולים לחוש מתח ודאגה .הציפייה שבן
או בת-הזוג יתמכו וירגיעו היא טבעית ,אך לעיתים שניכם זקוקים לכך באותו זמן
ובאותה מידה .במצבים אלו ניתן לפנות אל אנשי הצוות המטפלים בכם ,ולשקול
עזרה מקצועית.

רגשות כלפי ההיריון והעובר
כפי שכבר ציינו ,ההיריון הוא תקופה של טלטלה רגשית ,שעולים בה רגשות מעורבים.
יש נשים לא מעטות ,שברגעים מסוימים מאושרות בהריונן ,וברגעים אחרים יכולות
להיות כעוסות עקב המצב ואף לחוש דחייה כלפי העובר .יש נשים שהקשר שלהן
לתינוקן מתפתח כבר מהרגע בו הן יודעות שהן בהיריון ,אצל אחרות הרגש האמהי
כלפי העובר והדאגה לו מתעוררים רק בשלב בו הן חשות בבטנן את תנועותיו .יש
כאלה שמגלות את אהבתן לתינוק רק כשהן רואות אותו ואוחזות בו לאחר הלידה,
ויש כאלה שלוקח להן מספר ימים להתחבר אליו .חשוב שתדעי ,רגשות שליליים
שמתעוררים לעיתים כלפי ההיריון והעובר המתפתח הם טבעיים .גם נשים שתכננו
את ההיריון וציפו לו ,יכולות לחוש לעתים כעס על ההיריון ועל העובר בשל חוסר
הנוחות שייתכן ונגרם להן .לרגשות אלה יכולות להיות סיבות רבות ומגוונות :הגוף
״שמאבד את צורתו״ ,חוסר ביטחון ברצונן להפוך לאמהות או ברצונן בילד נוסף,
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חששות מפני יכולתן לתפקד כאמהות וחוסר ביטחון בזוגיות או בתמיכתו של בן
הזוג .בדומה לאישה ,גם בן הזוג יכול להרגיש דאגה וחשש לגבי יכולתו לתפקד כאב
וכמפרנס .יש בני זוג החשים אי נוחות כלפי גופה המשתנה של בת זוגם .במהלך
ההיריון מתפתח תהליך של היקשרות לעובר הגדל בבטנה של האישה .החוויה של
תחושת תנועות העובר עוזרת ,בדרך-כלל ,לתפוס את העובר כבעל זהות אישית
שלמה ונפרדת .נשים רבות מדמיינות כיצד תינוקן נראה ,את תכונותיו ואת אופיו,
ואף מכנות אותו בשם .הן מפתחות את תמונת ״התינוק הדמיוני״ ,ויש נשים שאף
מתחילות לחשוב כבר על תפקידן כאם .תהליך זה שונה אצל האישה ההרה ואצל
בן זוגה ,הוא משתנה גם מאישה לאישה ומבן זוג לבן זוג ,והוא מושפע מהאישיות
של כל אחד ,מגורמים סביבתיים ומהקשר הזוגי .לעתים ,בן הזוג אינו יכול להבין את
הקשר המיוחד וההדוק הנוצר בין האישה לעובר .הוא עלול להרגיש שהזניחו אותו,
שהוא אינו שותף ,ואף לחוש קנאה בקשר חדש זה ה״מחליף״ ,להרגשתו ,את מקומו
אצל האישה .חשוב וכדאי לעודד את בן זוגך להשתתף ולקחת חלק בתחושות
ובתהליכים המתפתחים ,כמו למשל ,לתת לו לחוש את תנועת העובר על-ידי הנחת
יד על בטנך .חשוב שתשוחחו ביניכם על רגשותיכם ,ואם בכל זאת הם מטרידים
ומציקים לכם ,כדאי שתשתפו את הצוות המטפל ,שישקול יחד איתכם כיצד ניתן
להפחית מעוצמתם או מתדירותם של רגשות אלה .לקראת תהליך הלידה המשוער,
עלולות להתגבר באופן טבעי תחושות של חשש וחרדה לבריאותך ,לבריאות תינוקך,
וכן חששות מהלידה עצמה .כמו כן ,מתפתח תהליך הכנה לקראת הלידה .יש נשים
המתכוננות למציאות החדשה על-ידי הכנת הבית והציוד הדרוש לקראת הלידה .זה
הזמן גם לחשוב עם בן זוגך על אופן הזנת התינוק שנולד .משרד הבריאות וכל ארגוני
הבריאות בארץ ובעולם ממליצים על הנקת התינוק בתקופה הראשונה לחייו .התינוק
שיוולד ימשיך לגדול ולהתפתח מחוץ לגופך ,אך עדיין יהיה תלוי בך לקבלת החלב
שגופך ייצר בשבילו .שוחחי על כך עם בן זוגך ,היוועצי באחות המלווה אותך ,וגייסי את
משפחתך והקרובים לך לעזרה בתקופה הראשונה שלאחר הלידה.

הכנת המשפחה להתפתחות ההיריון
אם יש לכם כבר ילדים ,זכרו שגם בחייהם חל שינוי גדול עם כניסתו העתידית של
תינוק חדש לחיי המשפחה.
מה ניתן לעשות כדי להכין את הילדים לשינוי:
eשתפו את הילדים האחרים ,בהתאם לגילם ,בפרטים על ההיריון והתפתחותו.
הדבר הופך אותם לשותפים למתרחש ויכול לסייע בהכנתם לשינוי.
eאפשרו להם ,אם הדבר מתאים ,לחוש בבעיטות העובר.
eהבטיחו להם את אהבתכם ואת מקומם החשוב בחייכם ובחיי התינוק החדש,
שיצטרף למשפחה.
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לקראת תהליך הלידה והלידה עצמה
ההכנות המומלצות
על מנת לסייע לכם לעבור את שלב ההכנות ללידה ,את הלידה עצמה ואת הימים
שאחרי ,ריכזנו עבורכם בפרק זה הסברים על תהליכי הלידה ,ומידע חשוב ומעודכן
שיכין אתכם לקראת כל שלב.
כמו כן ,כולל הפרק המלצות ,עצות והנחיות ,שיקלו עליכם את תהליך ההתארגנות
לקראת הלידה.
כללית מאחלת לכם לידה קלה ומהירה!

כדאי לדעת!
לקראת הלידה ,בררי עם אחות ליווי ההיריון שלך לגבי המרפאות  /רופאי הילדים /
מרכזי בריאות הילד הקרובים למקום מגורייך ,ובחרי את הרופא שיטפל בתינוקך.
מומלץ לקבל החלטה זו טרם הלידה.
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ההכנות לקראת הלידה
הכנת בני המשפחה  -בן הזוג והילדים
אם החלטתם שבן הזוג יהיה נוכח בלידה ,חשוב שיקבל הדרכה והנחייה מוקדמת
לגבי הצפוי להתרחש בחדר הלידה ,וכיצד הוא יוכל לסייע לך בתהליך הלידה .זוגות
רבים מדווחים כי השתתפות בן הזוג בלידה לא רק הקלה על האישה ,אלא גם
חיזקה את הקשר בין בני הזוג ואת הקשר לתינוק הנולד .כך הפכה חוויית הלידה
לחוויה משותפת לשניהם ,למרות התפקידים השונים שמילאו בה .לעומת זאת,
אצל זוגות אחרים ,נוכחות בן הזוג בלידה פגעה ביחסי הזוגיות והמיניות אחרי
הלידה.
חשוב שתשוחחו על כך ,תאמו ציפיות ורצונות והכינו לכם את התוכנית שמתאימה
לכם .הכנת בן הזוג לשהות בחדר לידה נעשית ,בדרך-כלל ,במסגרת קורס הכנה
ללידה .אם בן הזוג לא יוכל להיות נוכח בלידה ,מומלץ שתבחרי מישהו אחר שיהיה
איתך בחדר הלידה  -אמא ,אחות ,חברה טובה וכד׳ .מומלץ שגם הן תקבלנה
הדרכה והנחייה מוקדמת ,מה צפוי בחדר הלידה וכיצד את מצפה מהן לעזור לך.
אם את בוחרת להיעזר בתומכת לידה  -בררי בבית החולים בו את מתכננת ללדת,
מה המדיניות לגבי נוכחות של תומכת לידה.
חשוב גם שלקראת הלידה תשוחחו בינכם על הציפיות זה מזו בתקופה הראשונה
שלאחר הלידה ,ואיך אתם מתכננים ״להתארגן״ לטיפול במשימות הבית השונות,
כולל הטיפול בילדים הנוספים ,אם זה אינו ילדכם הראשון .הבהרת הציפיות יכולה
לחסוך הרבה אי הבנות ,בפרט כאשר רגישותה של האישה לאחר הלידה ,עייפותה
הרבה והאחריות לטיפול בתינוק החדש ,עלולים להקשות על התקשורת בינכם
בתקופה זו .אם יש לבן הזוג אפשרות להתארגן ולהיות בבית במשך השבועיים
הראשונים  -זה יכול להקל מאד.
אם יש לכם כבר ילדים ,חשוב להכין גם אותם לקראת בואו של התינוק החדש
למשפחה.
לפניכם כמה המלצות שעשויות לסייע בכך:
eהמשיכו לשתף אותם ,בהתאם לגילם ולהבנתם ,בפרטים על התפתחות
ההיריון .אם אפשר ומתאים ,תנו להם להרגיש בבעיטות העובר בבטן.
eספרו להם איך הם היו כשנולדו ,ושוחחו איתם על הצורך לדאוג למילוי הצרכים
של תינוקות שהם חסרי אונים.
eחישבו יחד איתם כיצד הם יכולים לעזור בטיפול ואיזה תפקיד הם יכולים למלא
בבית ,כדי שיחושו נחוצים וחשובים.
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eאפשר להכין יחד איתם מתנה לתינוק החדש ,אותה הם יעניקו לו לאחר הלידה.
eחיזרו והביעו בפניהם את אהבתכם ועד כמה הם חשובים לכם ולתינוק החדש
שעתיד להיוולד.
eאם יש לכם ילדים צעירים ,הזקוקים להשגחה ולטיפול ,הבטיחו להם  -על מנת
שלא יחושו ״זנוחים״  -שיהיה מי שישהה איתם ,יטפל בהם ויעניק להם תשומת
לב בזמן שתצטרכו לצאת לחדר הלידה ,בזמן השהות בבית-החולים ,ובימים
הראשונים לאחר השחרור מבית החולים.
קורס הכנה ללידה
החל מהשבועות  ,28-26מומלץ שתצטרפו לקורס הכנה ללידה ,בפרט אם זהו
היריון ראשון.
קורס זה מכין אתכם ללידה ולקבלת התינוק והטיפול בו.
בקורס תלמדו על הצפוי להתרחש בתהליך הלידה ,ועל שיטות המקלות את כאבי
הצירים ומסייעות להרפיה וללידה עצמה .בנוסף ,תבצעו תרגילים המסייעים גם
במהלך ההיריון :אימון שרירי הגב ,חיזוק שרירי רצפת האגן ,ותנוחות שמקלות את
המנוחה והשינה .מומלץ להמשיך ולתרגל גם בבית  -בין אם אלה תרגילי נשימה
והרפיה ,ובין אם תרגילים לחיזוק שרירים .הקורס כולל ,בדרך-כלל ,גם הכנה
להנקה וניהול הנקה יעילה ,הכנה להורות ולטיפול ראשוני בתינוק .קורס ההכנה
ללידה משמש גם במה מצוינת להצגת שאלות ,וקבלת מידע והדרכה בכל נושא.
קורס זה מתקיים במרפאות כללית ובמחלקות ליולדות של בתי החולים*.
ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום .לקוחות כללית מושלם נהנים מהנחות.
לפרטים ולהרשמה פנו ל *2700-מכל טלפון.
עיסוי חייץ הנקבים (הפרינאום)
החל מהשבוע ה 35-מקובל להמליץ על עיסוי אזור חייץ הנקבים (הפרינאום)
בשמן נבט חיטה ,או שמנים אחרים מתאימים ,תוך הקפדה על ניקיון הידיים.
מטרת העיסוי להגמיש את האזור.
שוחחי על כך עם האחות המלווה אותך בהיריון.

ההכנות לקראת הנקת התינוק

ההנקה היא התזונה הטבעית והבריאה המתאימה ביותר לרך הנולד .היא מסייעת
גם להתפתחות הקשר הרגשי והגופני בין האם לתינוקה.
* מספר המפגשים ומתכונת הקורס תלויה במסגרת המפעילה אותו.
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מדוע חשובה ההנקה לתינוק?
כיום ברורה חשיבותו של חלב האם ,ומחקרים חדשים תומכים במידע הקיים על
התאמתו המושלמת לרך הנולד:
eחלב האם מורכב באופן המתאים ביותר לצרכי הגדילה וההתפתחות של
התינוק ,הוא קל לעיכול ונספג בצורה טובה במעי התינוק .בחלב האם ישנם
מרכיבים ייחודיים שאין עדיין כמותם בתחליפי חלב ,כמו חומצות שומן מיוחדות
שמשפיעות ,בין השאר ,על ההתפתחות המוחית של התינוק ועל התפתחות
רשתית העין.
eחלב האם מכיל נוגדנים וחומרים ביולוגיים נוספים ,המספקים לתינוק הגנה
eמזיהומים.
eחלב האם ,בימים הראשונים להנקה ,נקרא קולוסטרום .חלב זה עשיר בחלבונים
מיוחדים ,החשובים להגנת התינוק מפני זיהומים .בימים הראשונים כמותו
אמנם קטנה ,אבל היא מותאמת לצרכי התינוק ולקיבתו הקטנה.
eחלב האם מעניק לתינוק ויטמינים רבים המתאימים לצרכיו ,והם נספגים בגופו
בצורה טובה יותר ,לעומת הוויטמינים המצויים בתרכובות מזון מוכנות לתינוקות
(תמ“ל).
eתינוקות שיונקים עולים במשקל באופן מאוזן יותר .הם קובעים את קצב
ההאכלה המתאים להם ,יותר מתינוקות הניזונים מתמ"ל .ישנם מחקרים
המראים שתינוקות יונקים ממשיכים לשמור על משקל תקין עם גדילתם.
eמחקרים מראים על אפשרות של שכיחות גדולה יותר של הפרעות קשב וריכוז
אצל תינוקות הניזונים מתמ“ל.
eמחקרים מראים שאצל תינוקות הניזונים מתמ״ל שכיחה יותר תופעת ה״מוות
בעריסה״.
eהנקת התינוק מיד לאחר הלידה תומכת בתהליך יצירת החלב ,מחזקת את
הקשר הראשוני בין האם לתינוקה ועוזרת למניעת צהבת אצל התינוק.
eהחשיבות שיש להזנת התינוק בחלב אם גדלה עוד יותר כשמדובר בפגים,
הרגישים יותר ,בדרך-כלל ,מתינוקות שנולדו בזמן ובמשקל תקין.
כדאי לדעת!
המלצת משרד הבריאות בישראל היא להוסיף ויטמין  D3מדי יום לכל התינוקות
מהלידה ועד גיל שנה ,וברזל לכל התינוקות מגיל  4חודשים ועד גיל שנה.

\\43

מדוע חשובה ההנקה לאם?
ההנקה מיטיבה גם עם האם המיניקה:
eהיניקה גורמת להתכווצות מהירה יותר של הרחם וחזרתו למצבו הטבעי,
ומקצרת את משך הדימום לאחר הלידה.
eמחקרים גילו כי בקרב נשים מיניקות ,שכיחות סרטן השד נמוכה יותר.
eאין כל הוכחה לחשש שההנקה מקלקלת את צורת השד .השד מתמלא
לקראת סוף ההיריון ,בין אם מיניקים ובין אם אין מיניקים.
למה עוד כדאי להניק?
eאין צורך להכין אוכל ,לאחסנו בקירור ולחממו בעת הצורך .החלב מוכן בכל עת,
והאם יכולה לצאת עם תינוקה לטיול או לנסיעה ללא צורך בהכנות יתרות ובלא
חשש שהאוכל יתקלקל.
eאין צורך להקדיש זמן וטרחה לניקוי הבקבוקים והפטמות ולעיקור שלהם .אין
צורך לקנות תרכובות מזון מוכנות לתינוקות ,ואין חשש לבזבוז בהכנת כמויות
גדולות מדי של מזון אותן יש לשפוך ,אם התינוק אינו מסיים את כל הארוחה ,כך
יש בזה גם חסכון כספי ניכר.
האם נדרשת הכנה לקראת הנקת התינוק?
במחצית הראשונה של ההיריון מתפתחת מערכת בלוטות לייצור חלב הנמצאת
בשד וצינורות ניקוז המתרכזים סביב הפטמות .במחצית השנייה מתחילות
הבלוטות להפריש את החלב הראשוני  -הקולוסטרום .הגוף מכין עצמו להזנת
התינוק ,ואין צורך ״לעזור״ לו בכך.
ההכנה הדרושה להנקה ,אינה מתמקדת דווקא בטיפול בשדיים ובפטמות ,אלא
בעיקר ביצירת הנכונות להנקה .אימוץ עמדה חיובית כלפי ההנקה ,שלך ושל בן
זוגך עוד בהיריון ,מתוך הבנת החשיבות שבהנקה עבור התינוק ועבורך ,יסייעו
להצלחת ההנקה לאחר הלידה.
כדאי לבדוק ולבחון את רגשותייך ביחס להנקה ולשתף גם את בן הזוג בחשיבה על
הנושא .ראוי לציין ,שנשים מיניקות ,גם כאלה שחששו להיניק ,מדווחות בדרך-כלל
על חוויה חיובית והנאה מהקשר המיוחד עם התינוק היונק.
אם יש לך חששות בעת ההיריון או לאחר הלידה ,ביחס ליכולתך להיניק ,כדאי
שתיוועצי בצוות המטפל ,על מנת להבטיח את אפשרויות ההנקה הטובות ביותר.
בבתי החולים ניתנת הדרכה לאחר הלידה כיצד להיניק בצורה נכונה.
מומלץ להתחיל בהנקה ראשונה מוקדם ככל שניתן לאחר הלידה ,וכדאי שתודיעי
למיילדת עוד לפני הלידה על רצונך להיניק מיד לאחר הלידה .בקשי שתינוקך יונח
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על גופך כשהוא עירום ויתאפשר מגע של עורו בעורך .מחקרים מראים שמגע עור
בעור עוזר לתינוק לשמור על חום גופו ,לייצב את רמת הסוכר בדמו ולחזק את
הקשר בין האם לתינוקה ולזרז את יצירת החלב.
בעת שהותך במחלקת יולדות ,כדאי להשאיר את התינוק לידך זמן ממושך ככל
הניתן ,כדי שתלמדי להכירו ,לזהות איתותי רעב מוקדמים ולהיניקו על פי דרישותיו
ולא על פי השעות שקבע צוות בית החולים.
האם עישון סיגריות משפיע על ההנקה?
תינוק שהוריו ואנשים אחרים המטפלים בו מעשנים ,נחשף ליותר מ7,000-
כימיקלים שבעשן הטבק ,מתוכם  70לפחות ידועים כמסרטנים .כך למעשה ,הופך
התינוק למעשן בעל כורחו  -מעשן פסיבי ,על הנזקים הכרוכים בכך.
העישון גם משפיע על ההנקה  -ידוע שניקוטין וחומרים מזיקים אחרים ,עוברים
דרך חלב האם אל התינוק .מחקר העלה שהעישון משפיע גם על הרכב החלב ועל
ייצורו  -כמויות החלב של נשים מעשנות היו קטנות יותר .לכן ,ההמלצה היא לא
לעשן בכלל ,ובמיוחד בהיריון ובתקופת ההנקה ,וגם להתרחק ככל האפשר
מחשיפה למעשנים אחרים.
יחד עם זאת ,נשים שבוחרות להמשיך לעשן ,חשוב שגם הן יניקו ,מכיוון שההנקה
מפחיתה את הסיכון לכמה תופעות ,ששכיחותן גבוהה במיוחד כאשר האם
מעשנת ,כמו :״מוות בעריסה״ ,דלקות ריאה ודלקות אוזניים אצל התינוק.
אישה שמעשנת בתקופת ההנקה ,חשוב שתקפיד על כמה כללים:
מומלץ שהעישון יעשה מיד לאחר סיום ההנקה ,כך שיחלפו שעתיים לפחות,
ממועד עישון הסיגריה האחרונה ועד למועד ההנקה הבאה ,דבר שמפחית את
ריכוז הניקוטין בחלב .רצוי מאוד לצמצם ככל האפשר ,את מספר הסיגריות
שמעשנים.
עשן הסיגריות נשאר בחלל החדר גם אחרי שמסיימים לעשן ,הוא מתפשט בכל
הבית ונספג בבגדים ,בשיער ,בווילונות ,בספות ,בשטיחים ,במושבים וכו‘ .הרעלנים
מעשן הסיגריות יכולים להישאר במקום ימים ואף שבועות לאחר עישון הסיגריה.
לכן ההמלצה היא לא לעשן בכלל בחללים סגורים כמו בבית ,במכונית ובמקומות
בהם התינוק נמצא.
פרטים על אפשרויות הגמילה מעישון שמציעה כללית ,כולל סדנאות
קבוצתיות או ייעוץ טלפוני אישי לגמילה מעישון ללא תשלום ,ניתן לקבל
במרפאה או בטל.*2700 .
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האם ישנן הגבלות על שימוש בתרופות בתקופת ההנקה?
ישנן תרופות העוברות לתינוק באמצעות חלב האם ,והן עלולות להשפיע על
התינוק .לכן ,בתקופת ההנקה השימוש בתרופות הוא אך ורק לאחר היוועצות
ברופא ,כולל השימוש בתרופות הנמכרות ללא מרשם רופא.
גלולות למניעת היריון  -נשים ,המעוניינות להשתמש בגלולות למניעת היריון
בתקופת ההנקה ,צריכות להיוועץ ברופא נשים לגבי הגלולות המתאימות להן
אישית ,מכיוון שישנם סוגים של גלולות למניעת היריון שאינם מתאימים לנשים
מיניקות.
לקבלת מידע נוסף על תרופות שונות בתקופת ההנקה ,ניתן ליצור קשר עם
״המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי״ של משרד הבריאות בטלפון02-5082825 :
או להיעזר ב״מדריך התרופות״ שבאתר כללית בכתובת:
http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicine_guide.aspx

האם קיימת הגבלה על שתיית משקאות מסוימים בתקופת ההנקה?
כן .יש להשתדל להמעיט ככל האפשר בשתיית משקאות המכילים קפאין ,כמו
קפה ,תה שחור וכדומה .ניתן לצרוך עד  3-2כוסות ביום .מומלץ לקרוא את תוויות
המוצרים כדי לדעת מהם מכילים .בהנקה אין צורך להימנע ממשקאות מוגזים.
הגזים אינם מועברים לתינוק היונק.
שתיית אלכוהול אינה מומלצת במהלך תקופת ההנקה ,מכיוון שהאלכוהול
עובר לחלב האם .גם צריכה מתונה של אלכוהול עלולה לפגוע בהתפתחותו של
התינוק ,לשנות את דפוסי השינה שלו ,לגרום לרמה נמוכה מדי של הסוכר בדם
(היפוגליקמיה) ,ואף להפחית את ייצור החלב.
משך הפרשת האלכוהול מהגוף תלוי בכמה גורמים ,ביניהם :משקל הגוף ,סוגי
המשקאות האלכוהוליים והכמות ששותים .במחקרים נמצא ,שלאנשים שונים
רמות שונות של האנזים המפרק את האלכוהול בגופם ,ולכן גם כאשר שני אנשים
שנתוניהם דומים שותים משקה אלכוהול זהה בכמויות זהות  -ההשפעה על גופם
תהיה שונה.
פינוי האלכוהול מהגוף ,יכול לארוך  4-2שעות ,וכמובן ,ככל ששותים יותר  -משך
הפינוי ארוך יותר .אם בכל זאת את מחליטה לשתות משקה אלכוהולי ,עשי זאת
מיד לאחר ההנקה ,והמתיני את משך הזמן הדרוש לפינוי האלכוהול מהגוף ,לפני
ההנקה הבאה .אפשרות נוספת היא לשאוב חלב לפני ששותים את האלכוהול
ולאחסן אותו.
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אם אינך יכולה להיניק
אם אינך יכולה להיניק מסיבה כלשהיא ,או אינך מעוניינת להיניק ,יציעו לך בבית
החולים לאחר הלידה בחירה בין מספר חלופות של תמ״ל (תרכובת מזון מוכנות
לתינוקות) .התמ״ל מגיע באריזה חד פעמית ,סטרילית ,מוכנה לשימוש .התרכובות
מיוצרות על-ידי חברות מוכרות היטב בישראל ובעולם .תתבקשי לבחור אחד
מהתכשירים וליידע את הצוות על בחירתך .בחירתך תירשם והתינוק יוזן בתמ״ל
שבחרת.

הכנת הבית לקראת בואו של התינוק

ישנם בני זוג שאינם מכינים דבר עד לאחר לידתו של תינוקם ,ואחרים הקונים הכל
או חלק מהדברים לפני הלידה .בין אם אתם משתייכים לקבוצה הראשונה ובין
אם לקבוצה השנייה ,כדאי שתדעו מראש מה דרוש לכם לקראת בואו של התינוק
הביתה.
רצוי ,אם אפשר ,לתכנן עבור התינוק מקום שקט ,שבו יוכל לישון ללא הפרעות
מיוחדות .תינוקות לומדים לישון בסביבה שיש בה רעשים ביתיים רגילים ואין צורך
לשמור על שקט מוחלט.
רצוי שחדר התינוק יהיה מואר באור שמש .מומלץ שמיטת התינוק תעמוד ליד
אחד הקירות הפנימיים בחדר ,ולא ליד הקירות החיצוניים ,המושפעים יותר
מהטמפרטורה בחוץ .את המיטה כדאי לשים במרחק כמה סנטימטרים מהקיר.
בחודשים הראשונים לחייו ,ואף עד גיל שנה ,מומלץ שהתינוק יישן בחדר ההורים -
בעריסה או במיטה משלו (אך לא במיטת ההורים).
הציוד הדרוש לתינוק בביתו
רשימה זו מתבססת על הידע של הצוות הבריאותי ועל ניסיונן של אמהות רבות.
היא מתייחסת אל דברים דרושים ,וכמובן שאתם יכולים להעשירה כראות עיניכם:
eמיטה/עריסה  -כיוון שהתינוק מבלה את מרבית שעות היום במיטה ,יש
חשיבות רבה לכך שהמיטה תהיה נוחה ובטוחה .כדאי להקפיד ולקנות מיטה
בעלת תו תקן ישראלי ,שסורגיה צפופים כראוי והרווח ביניהם לא יעלה על 7
ס״מ.
eמזרן  -חייב להיות קשה ושטוח .מומלץ להקפיד שיהיה בעל תו תקן ישראלי.
eשעוונית קטנה  -נועדה להבטיח שהמזרן לא יספוג את השתן ולא יתלכלך
מיציאות התינוק.
eסדינים  -דרושים לפחות  2סדינים המותאמים לגודלה של המיטה ,על מנת
שניתן יהיה לכבס ולהחליף ביניהם .רצוי שהסדינים יהיו עם גומי ,כך שיעטפו
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היטב את המזרן.
eשמיכות  -יש לדאוג לשמיכה ,שתשמש לכיסוי התינוק במיטתו ,וכן לשמיכה
קטנה בה תעטפו את התינוק כשתחזיקו אותו על ידיכם או בעת טיול בעגלה.
eאמבטיה ומעמד  -בה ניתן לרחוץ את התינוק .בחודשים הראשונים אפשר
להסתדר גם עם כיור גדול ,ואולם במקרה כזה ,התנאים לטיפול ולהלבשת
התינוק לאחר האמבט ,בדרך-כלל ,פחות נוחים .מומלצת אמבטיה יציבה ולא
מתקפלת.
eשידת החתלה -בגובה נוח לטיפול ,על מנת למנוע ממך כאבי גב בעת הטיפול
בתינוק.
eמדחום לקיר  -למדידת הטמפרטורה בחדר ,שצריכה להיות כ24°c-22°c-
בכל העונות.
eעגלה  -חשוב שהעגלה שתעמוד לרשותכם תהיה מצוידת בתו תקן.
eכיסא בטיחות  -להסעתו של התינוק במכונית .להזכירכם ,על פי חוק – אין
להסיע תינוק ברכב ללא כיסא בטיחות .הקפידו להשתמש בכיסא בטיחות
שאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ומשרד התחבורה ,בכל נסיעה ,גם
הקצרה ביותר .מומלץ לבקש מהמוכר בחנות להדגים את אופן השימוש בכיסא.
חשוב להתקינו על פי הוראות היצרן ,שכן התקנה לא נכונה היא מסוכנת
ומפחיתה את יעילות ההגנה של הכיסא .עד גיל שנה ,חובה להושיב את התינוק
נגד כיוון הנסיעה בלבד .אם הרכב מצויד בכריות אוויר (ואין אפשרות לנטרל את
פעולתן) ,הושיבו אותו במושב האחורי בלבד .חשוב להקפיד על הידוק הכיסא
למושב .התינוק חייב להיות רתום כהלכה בחגורת הכיסא .יש להצטייד בכיסא
הבטיחות לקראת שחרור התינוק מבית החולים.
eמגבת רחצה גדולה  -רכה ומלטפת שמידותיה יאפשרו לעטוף את התינוק כולו
לאחר האמבט .רצוי שתהיינה  2מגבות ,כך שניתן יהיה לכבס ולהחליף ביניהן.
eחומרים לטיפול בתינוק  -סבון לתינוק ,כלי לצמר גפן ,מספריים מיוחדים
לגזיזת ציפורניים לתינוק ,מברשת שיער ומסרק שיער ,משחה להגנת העור
מגירוי ,אלכוהול  70%לטיפול בטבור.
eסל  /דלי  -להחזקת כביסת התינוק.
eבקבוק  -אם אין מיניקים ,יש צורך ,בדרך-כלל ,במספר בקבוקים .חשוב
שהבקבוקים יהיו עם סימון מידה בגרמים .כמו כן ,יש לדאוג למברשת מיוחדת
לניקוי בקבוקים ופטמות.
eפטמות לבקבוקים  -על פטמת הבקבוק להיות דומה ,ככל האפשר ,לפטמת
השד ,כלומר ,בעלת בסיס רחב ופטמה קצרה .יש לשים לב שזרימת הנוזל דרך
הפטמה תהיה איטית מאוד ,ושהחלב לא יישפך בזרם כאשר מטים את הבקבוק.
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כדאי לדעת!

רצוי להימנע מלהביא לבית החולים דברי ערך כמו תכשיטים וכסף ,מה גם שבחדר הלידה
היולדת מתבקשת להסיר מעליה את כל התכשיטים .טלפונים סלולאריים אסורים לשימוש
בחדר הלידה.

ביגוד לתינוק:
eחיתולי בד או סדיניות  -אלה ישמשו אתכם להנחה על השעוונית הקטנה
שבמיטת התינוק ,וכן כמגן על בגדיכם מפני פליטות התינוק .רצוי לדאוג ל4-
סדיניות או חיתולי בד.
eחיתולים חד פעמיים  -חשוב שיהיו מותאמים למשקלו של התינוק .חיתולים
קטנים מדי ילחצו ,וגדולים מדי לא יאפשרו ספיגה טובה של יציאותיו.
eמכנסיים  6 -זוגות מכנסיים עם רגליות ,טריקו או פלנל לפי העונה.
eחליפה וכובע  -מותאמים למזג האוויר וליציאה מהבית.
לפני השימוש בבגדי התינוק ,מומלץ לכבסם באבקת כביסה המתאימה לבגדי תינוקות
(ללא .)BIO

ההכנות הדרושות לקראת היציאה לבית החולים
כיוון שבדרך-כלל לא ניתן לצפות את הזמן המדויק שבו תצטרכי לצאת לבית
היולדות ,כדאי להכין מראש ,שבוע-שבועיים לפני תאריך הלידה המשוער ,תיק עם
חפצים אישיים חיוניים ,שישמשו אותך בעת שהותך בחדר הלידה ובמחלקת היולדות.
בפנותך לבית החולים ,חשוב שתיקחי איתך את הדברים הבאים:
eתעודת הזהות  -שלך ושל בן זוגך ,וכן את פרטי חשבון הבנק שלכם .תעודות
אלו נחוצות על מנת למלא את הטפסים המתאימים לביטוח הלאומי ,לתשלום
מענק לידה ודמי חופשת לידה ,אם עבדת.
eציוד אישי  -את הציוד האישי מומלץ לארוז ב 2-תיקים:
לחדר לידה :כלי רחצה ,סנדלים למקלחת ,חלוק ,גרביים ,סוכריות למציצה,
חומר קריאה קל ,מזון קל לבן הזוג ,ערכת "טנס" (להקלה על כאבים)  -אם
את משתמשת בה .אם את מרכיבה עדשות מגע ,קחי איתך משקפיים לחדר
הלידה .שמן לעיסוי בבקבוק סגור ,אמצעי לאיסוף השיער ,מטליות לחות,
שפתון לחות ,טלפון נייד  +מטען ,מצלמה וסוללות ,שקית לאחסון הבגדים.
לשהות במחלקת יולדות :חבילת תחבושות הגייניות גדולות ורכות 2 ,חזיות
הנקה (רצוי מכותנה) ,פדים להנקה ,נעלי בית וחלוק ,מגבת ,וכל דבר שינעים
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את שהותך במחלקת היולדות.
eאם בזמן ההיריון גרבת גרביים אלסטיים ,מומלץ להמשיך ולגרוב אותם בזמן
השהות בבית החולים.

תהליך הלידה
הסימנים להתקרבות הלידה
הסימנים המעידים שמועד הלידה קרב ובא יכולים להתחיל מספר שבועות או
מספר ימים ,ואפילו מספר שעות לפני הלידה.
הקלה על הנשימה ,דחיפות ותכיפות במתן שתן ,התכווצויות שרירים-
ראש העובר מתחיל לרדת באגן לכיוון צוואר הרחם ,בייחוד כשמדובר בלידה
ראשונה .הדבר מאפשר לנשום ביתר קלות ,מקל על תחושת הצרבת ,אם סובלים
ממנה ,ולעומת זאת מגביר את הדחיפות והתכיפות במתן שתן .כמו-כן ,מתגברות
התופעות של התכווצויות שרירים ונפיחות ברגליים ובקרסוליים .ניתן להקל על
המצב אם משנים תנוחה לעתים קרובות :ישיבה ,עמידה ,הליכה קצרה ושכיבה.
התכווצויות הרחם  -התכווצויות הרחם יכולות להתרחש במהלך כל ההיריון,
אך הן מתחזקות לקראת סופו כתוצאה מהפרשת הורמון האוקסיטוצין .כל עוד
ההתכווצויות או הצירים מופיעים במרווחי זמן ארוכים יחסית ולא באופן סדיר ,אין
צורך לפנות לחדר הלידה אם הוא בטווח של חצי שעת נסיעה.
שינויים בצוואר הרחם  -ניתנים להערכה רק בבדיקה תוך נרתיקית של רופא.
אצל חלק מהנשים מופיעה הפרשה רירית-דמית היכולה להימשך מספר ימים או
שעות ,ואף היא מהווה סימן שהלידה עומדת להתרחש בקרוב .הפרשה זו אינה
סימן ישיר ללידה ,אך אם את מודאגת בגללה ,כדאי שתפני לצוות המטפל לייעוץ.
יש נשים המדווחות כי סמוך לזמן הלידה הן חשו מרץ רב ,כמותו לא חשו בכל
חודשי ההיריון .כדאי לשמור על הכוחות ולהגיע ללידה כמה שפחות עייפה.
בשעות בהן את ממתינה בבית להתקדמות הצירים ,מומלץ לשתות ולאכול
ארוחות קלות.

מתי לפנות לבית-החולים או לצוות המטפל?

כל אחת מהתופעות הבאות מצריכה פנייה לבית החולים או לצוות המטפל:
eאם את חשה בצירים סדירים כל  5דקות  -פני לחדר לידה .אם את במרחק
של יותר מכחצי שעה נסיעה ,צאו לדרך כאשר את חשה צירים כל  10-7דקות.
eאם פקעו קרומי השפיר ואת חשה בירידת מי השפיר בכמות גדולה ,עליך
לפנות מיד לחדר הלידה .מומלץ להימנע מעמידה והליכה .אם את חשה
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ברטיבות קלה  -פנו אל הצוות המטפל בך ,ואם הדבר קרה בשעות בהן הצוות
אינו זמין  -פנו לחדר לידה.
eאם מופיע דימום הדומה בכמותו לדימום ויסתי  -עליכם להגיע בדחיפות
לחדר לידה (זאת להבדיל מהפרשה רירית-דמית ,כפי שהוסבר בעמוד הקודם).
eאם את מרגישה כאבים חדים בבטן העליונה  -פנו מיד לחדר לידה (עם או
ללא דימום).
eאם את חשה בכאב ראש חזק ובטשטוש ראייה  -פנו אל הצוות המטפל
או לחדר לידה.
eאם את חשה בהיחלשותן של תנועות העובר או בהיעלמן למספר שעות
שכבי על צד שמאל וספרי את תנועות העובר תוך כדי שאת מזיזה מעט את
העובר :אם עדיין אינך מרגישה בתנועות ,עליכם לפנות לצוות המטפל .אם הצוות
אינו זמין  -פנו לחדר לידה בכל מועד ,ועל אחת כמה וכמה לקראת סוף ההיריון.
eאם עבר שבוע ממועד הלידה המשוער  -למרות שתיתכן טעות בחישוב
המועד ,עליכם לפנות למרפאה בה את מטופלת ולהתחיל מעקב ״היריון עודף״.
כדאי לדעת!

כרטיס המעקב עם כל תוצאות הבדיקות שעברת בזמן ההיריון ,חיוני כדי להבטיח שהצוות
בחדר הלידה יוכל לסייע לך בתהליך הלידה ,בהתאם למצב הבריאותי שלך ושל תינוקך.
כדאי להביא גם את כרטיס הלקוח שלך בכללית.

שלבי הלידה

עם הגעתכם לבית החולים ,ירשמו את פרטייך האישיים .לאחר מכן ,תפגשי
במיילדת שתבדוק אותך ,תקבל ממך מידע על הרגשתך ומצבך ,תבחן את
הרישומים בכרטיס המעקב שהבאת איתך ,ותדריך אותך לקראת הלידה.
אם לאחר הבדיקה יתברר שתהליך הלידה הפעילה לא החל עדיין ,ייתכן ובשלב
זה ינחו אותך לטייל זמן מה בחוץ ,או לחזור הביתה ולשוב במועד מאוחר יותר .אם
יוחלט לקבלך ללידה ,זה הזמן שבו תתבקשי לחתום על טופס הסכמה לטיפולים
השגרתיים בחדר לידה (כמו עירוי ,למשל) .כמו כן ,אם תבקשי ללדת בהרדמה
אזורית אפידורלית ,יהיה עליך לחתום על טופס הסכמה לביצוע פעולה זו.
באפשרותך לבקש מהמיילדת לרוקן את המעיים בעזרת חוקן קטן.
לאחר מכן ,תועברי לחדר הלידה ,בו תשהי עד לאחר הלידה.
מי שמלווה אותך ,יכול/ה להצטרף אלייך ולשהות לצידך בחדר הלידה.
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תהליך הלידה מתחלק ,בדרך-כלל ,לשלושה שלבים:
השלב הראשון  -הצירים
שלב זה יכול להימשך שעות לא מעטות ,גם לאחר כניסתך לחדר לידה .בדרך-
כלל ,בלידה ראשונה מדובר בממוצע של  14-12שעות ואף יותר ,ובלידות חוזרות
כ 10-8 -שעות .בשלב זה צוואר הרחם מתקצר ומתרחב והוא נפתח בהדרגה עד
לקוטר של כ 10 -ס״מ.
הטיפול הניתן בשלב זה בבית החולים כולל:
eבדרך-כלל ,החדרת מחט לווריד כדי לאפשר מתן נוזלים ו/או תרופות במידת
הצורך.
eחיבור למוניטור לשם מעקב אחר דופק העובר ואחר משך הצירים ,עוצמתם
ותדירותם.
eמתן משככי כאבים ,שיבחרו בהתאם לשיקולים רפואיים ועל-פי העדפה אישית שלך.
בדקי עם המיילדת אם את יכולה להיות בתנועה וללכת ולהימנע משכיבה
ממושכת במיטה .ההליכה והתנועה מזרזות את תהליך הלידה.
השלב השני  -יציאת העובר
שלב זה ארוך יותר בלידה ראשונה  -כחצי שעה עד שעתיים ,ובלידה חוזרת הוא
בדרך-כלל קצר יותר .תחילתו בפתיחה ובמחיקה מלאה של צוואר הרחם וסיומו
בלידת התינוק .התנוחות המקובלות בשלב זה הן :כריעה ,ישיבה ,שכיבה על הצד
ושכיבה על הגב .המיילדת תסייע לך למצוא את התנוחה המתאימה והנוחה לך
ביותר .עם התגברות עוצמתן של ההתכווצויות ,תחושי רצון עז ללחוץ (הרדמה
אפידורלית עלולה להאריך שלב זה).
צוות חדר הלידה ינחה אותך מתי להתחיל בלחיצות וחשוב שתקפידי על הנחיותיו,
מכיוון שלחיצה מוקדמת מדי עלולה לגרום קרע בצוואר הרחם.
בשלב זה חשוב שתהיי קשובה להוראות המיילדת .אם לא הודרכת כיצד ללחוץ,
פעלי על סמך הנחיות המיילדת או הרופא ,שיסייעו לך לבצע כראוי את הלחיצות.
ייתכן שלקראת יציאת ראשו של התינוק ,ייבחן הצורך לבצע חתך בפתח הפות
(חיתוך החייץ) ,כדי להרחיב את הפתח ולסייע ליציאת ראשו של התינוק מבלי
לגרום לך קרע במקום .חתך זה נעשה בהרדמה מקומית.
עם יציאת התינוק מגופך ,הוא יתחיל לבכות כעבור זמן קצר ,ינותק מחבל הטבור,
וכשיתחיל לנשום באופן עצמאי ,צבעו יהפוך בהדרגה מכחול לוורוד .בדרך-כלל,
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לאחר הלידה מניחים את התינוק על האם כשהוא עירום ועורו נוגע בעורה .פעולה
זו תורמת לחיזוק הקשר בין האם לתינוק ,ומסייעת גם ליצירת החלב .יש תינוקות
שאף ינסו לינוק.
בשלב זה ינותק התינוק מחבל הטבור .בחדרי לידה מאפשרים למלווה להיות
שותף בחיתוך חבל הטבור.
בדרך-כלל ,גם לבן זוגך יוצע להחזיק את התינוק ולהכירו היכרות ראשונית
ומקשרת .לאחר הטיפול הראשוני יועבר התינוק למחלקת היילודים.
השלב השלישי  -יציאת השיליה
שלב זה נמשך ,בדרך-כלל ,כחצי שעה מיציאת התינוק .כל עוד אין השיליה נפרדת
מדופן הרחם אין מוציאים אותה .היפרדות השיליה מתרחשת כתוצאה מהתכווצות
הרחם ,ויציאתה מלווה בדימום .אם השיליה אינה יוצאת מאליה ,דבר שהוא נדיר,
מפרידים אותה באופן ידני (אם היולדת אינה תחת השפעת אילחוש אפידורלי,
תבוצע הפעולה בהרדמה כללית קצרה).
לאחר יציאת השיליה ,יבדוק הצוות אם יצאה בשלמותה ,וכן יבדוק את אזור החייץ
(הפרינאום) .במידה שבוצע חתך בפתח הפות או אם נוצר קרע ,יתפור הרופא את
המקום באמצעות חוטים הנמסים מאליהם .עם סיום התפירה ,מועברת היולדת
לחדר השהייה למשך כשעתיים ,לשם מנוחה ,מעקב ובדיקה .לאחר שהות זו ,היא
תועבר לחדר במחלקת היולדות.

משככי כאבים בזמן הלידה

האמצעים המקובלים להקלת הכאבים הם:
תרגילי נשימה והרפייה  -שנלמדו במהלך ההיריון ,מסייעים להקלת כאבי
הלידה ,ויש נשים שדי להן בכך כדי להקל על עצמן .המלווה הנמצא לצידך ,יכול
להזכיר לך כיצד לנשום בעת הציר ולעודד אותך להתמיד בכך.
מכשיר ״טנס״  - TENSמכשיר זה מעביר גירוי חשמלי ,הגורם בעקיפין להקלת
הכאב ואין סיכונים או סיבוכים כתוצאה מהשימוש בו .יש להתחיל את השימוש בו
מיד עם תחילת הצירים .לחלק מהנשים המכשיר אינו מסייע בשלב בו הפתיחה
של צוואר הרחם היא מעבר ל 6-5-ס״מ.
המכשיר ניתן לרכישה או להשאלה בהנחות משמעותיות ללקוחות כללית מושלם.
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אילחוש אפידורלי  -ניתן על-ידי רופא מרדים .הוא מפסיק את תחושת הכאב
למשך שלב הלידה .מדובר בסוג של הרדמה איזורית ,המתבצעת על-ידי הזרקה
של חומר ההרדמה לחלל הנמצא בסמוך לחוט השדרה  -החלל האפידורלי .כיוון
שהחומר ניתן דרך צינורית המחוברת למשאבה אלקטרונית ,השפעתו יכולה
להימשך לאורך כל זמן הלידה .אילחוש אפידורלי ניתן ,בדרך-כלל ,החל מפתיחה
של  3-2ס״מ ,ובתנאי שהצירים סדירים.
תופעות הלוואי העיקריות של שימוש באילחוש אפידורלי הן:
eירידה בלחץ הדם ,שבה מטפלים בדרך של מתן עירוי נוזלים לפני ההרדמה.
בשל תופעה זו ,תתבקשי להישאר במיטה ולא להסתובב לאחר החדרת
הצינורית ומתן משכך הכאב.
eלעתים מופיעות צמרמורות.
eעלול להתפתח קושי בריקון שלפוחית השתן .בדרך-כלל מטפלים בבעיה
באמצעות החדרת צנתר (קטטר).
eלעתים נדירות יתכנו כאבי ראש וכאבי גב לאחר הלידה ,היכולים להימשך עד
שבועיים .הם חולפים בעזרת כדורים משככי כאבים ,שמתאימים לנטילה בהנקה.
eהאילחוש האפידורלי עלול לגרום להארכת השלב השני של הלידה (שלב יציאת
התינוק) .אם תחליטי לקבל אילחוש אפידורלי ,תצטרכי לחתום על טופס
הסכמה ,שבו גם תופיע רשימת תופעות לוואי או סיבוכים אפשריים.
אילחוש בעירוי של פטידין ופנרגן  -פטידין הוא חומר ממשפחת המורפיום.
הפטידין ניתן בעירוי או בזריקה בשילוב עם פנרגן ,שמונע הקאות .הם מפחיתים
את תחושת הכאב ,אם כי לא מונעים אותה לחלוטין .השימוש בהם אינו מונע
להחליט בשלב מאוחר יותר על קבלת אילחוש אפידורלי.
יש לזכור שחומרים אלו עוברים גם אל העובר ועלולים להשפיע על עירנותו זמן מה
לאחר הלידה.

היולדת בתהליך הלידה

תהליך הלידה הוא תהליך טבעי ,המתרחש מאות אלפי פעמים בשבוע בכל רחבי
העולם .תפקידך בתהליך זה חשוב ביותר.
להלן המלצות שעשויות לסייע לך ולמי שמלווה אותך בתהליך:
eדווחי לצוות על כל שינוי שאת חשה בצורת הצירים ובתדירותם.
eחשוב שתתנו אמון בצוות המלווה אתכם בלידה ,ותמלאו אחר הנחיותיו.
הנחיות הצוות נועדו להבטיח את התקדמותה התקינה של הלידה ואת שלום
היולדת והתינוק .יחד עם זאת ,זוהי זכותכם להיות מעורבים בקבלת ההחלטות
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השונות -כל עוד אין מדובר במצבי חירום בהם נדרשת התערבות רפואית
מיידית .חשוב לזכור שתהליך הלידה מנוהל על ידי המיילדת/רופא ויש להישמע
להנחיותיהם.
eאם יש לכם חששות כלשהם  -דווחו לצוות ,כדי שיוכל להתייחס אליהם.
תפקיד המלווה בחדר הלידה
תפקיד המלווה הוא לתת ליולדת תחושה טובה הנובעת מנוכחותו של מישהו
מוכר ה״צמוד״ אליה בחדר הלידה .חשוב שלפני הלידה תשוחחו ביניכם  -את
והמלווה (בן הזוג ,אמא ,חברה וכד׳) ותתאמו את הציפיות שלכם זה מזו ,לאיזה
סוג עזרה את מצפה ממנו או ממנה ,וכיצד המלווה מרגיש/ה לקראת חוויה זו.
חשוב שהמלווה יתמוך ביולדת בעזרת ליטוף ,לחיצת היד ,מילים של הרגעה ,חיבה
והשתתפות.
המלווה גם יכול/ה להקל על הכאב וחוסר הנוחות הפיזית על-ידי ניגוב הפנים
במטליות לחות ,הרטבת השפתיים ,עיסוי הגב ,ליווי הנשימות וסיוע בתרגילי
ההרפיה.
כאמור ,ברוב חדרי הלידה מאפשרים למלווה אחד לפחות לשהות עם היולדת
בחדר הלידה.
מומלץ ,כמובן ,שמלווה זה יעבור יחד עם היולדת את קורס ההכנה ללידה* ,כדי
שיוכל לסייע לה ביעילות במהלך הלידה.

התערבויות בלידה ומצבים מיוחדים
חיתוך חייץ הנקבים (פרינאום)
לעיתים ,במהלך הלידה יבצעו הרופא/מיילדת חתך בחייץ הנקבים ,שהוא שריר
טבעתי המקיף את פתח הנרתיק עד פי הטבעת.
מטרת החתך למנוע קרעים של האזור באופן עצמוני במהלך יציאת התינוק.
החיתוך אינו כואב בדרך-כלל ,ואם לא ניתנה לך זריקת אפידורל ,מבוצע אילחוש
מקומי לפני ביצוע החתך.
הממליצים על ביצוע החתך טוענים שהחתך היזום הינו מבוקר ונקי ,לעומת קרע
או קרעים עצמוניים בלתי סדירים .אלו עלולים להיות עמוקים יותר וקשים יותר
לאיחוי אחרי הלידה .החתך היזום גם מונע נזק לרצפת האגן ,ותורם לקיצור השלב
השני של הלידה ולמניעת נזק לעובר.
* בקורס ההכנה ללידה לומדים על משמעויות ההתערבויות השונות המוצעות בעת הלידה.
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לעומת זאת ,ישנם מחקרים עדכניים המראים שאין עדות לכך שקל יותר לתקן
חתך יזום ,לעומת קרע עצמוני ואין הבדל בשיעורי הזיהום מהפצעים.
עיסוי הפרינאום בשבועות שלפני הלידה עשוי לסייע במניעת החתך .שוחחו על כך
ובררו לעצמכם איזה הליך עדיף עליכם .שוחחו עם הצוות המטפל בכם על
ההעדפה שלכם.
ההחלטה אם לבצע חתך יזום או לא נשקלת שוב בעת הלידה על-ידי המיילדת או
הרופא .הם מעריכים אם הרקמות גמישות מספיק כדי לאפשר לתינוק לעבור
בתעלת הלידה מבלי שיגרם נזק.
כאמור ,כיום חיתוך החייץ אינו בהכרח חלק משגרת הלידה ,הוא מתבצע בהתאם
לשיקולים מקצועיים וכל מקרה נדון לגופו.
לעתים ,יש צורך לסיים את הלידה באופן מהיר ולא להמתין להתרחשותה
הטבעית.
הדבר יכול לנבוע מהצורך להפחית סיכונים במצבי מצוקה של העובר או האם ,או
כשהשלב השני של הלידה מתארך יתר על המידה.
לפניכם פירוט של סוגי הלידות המיוחדות:
ניתוח קיסרי
אחוז מסוים מהלידות מסתיים בניתוח קיסרי .חלק מהניתוחים נקבע במהלך
ההיריון ומתוכנן מראש ,וחלק מתבצע באופן דחוף עקב צורך המתעורר בתהליך
הלידה.
הניתוח הקיסרי מתבצע בהרדמה איזורית או כללית ,לפי הצורך .עם סיום הלידה,
יטפלו בתינוק כמקובל לאחר לידה רגילה ,ולאחר מכן הוא יועבר לחדר התינוקות.
כשהצוות מסיים את הניתוח ,מועברת היולדת לחדר התאוששות ומשם למחלקת
יולדות.
אם הצורך בניתוח קיסרי נקבע במהלך ההיריון ,וניתן לתכנן את המועד המתאים
לביצועו ,קיימת אפשרות ,בבתי חולים מסוימים ,שבן הזוג יהיה נוכח בניתוח,
במידה והוא מעוניין בכך.
ההחלמה לאחר ניתוח קיסרי איטית יותר מאשר לאחר לידה רגילה .השהות בבית
החולים נמשכת כ 5-4-ימים .הוצאת הסיכות המשמשות כתפרים ,מתבצעת
ביום החמישי לאחר הניתוח.
ההמלצה ,בדרך-כלל ,היא לבצע את הניתוח בהרדמה אזורית שהיא פחות
מסוכנת  -בעיקר לעובר ,אך לעיתים ,הניתוח בהול והדבר אינו מתאפשר.
החתך בבטן יהיה בדרך-כלל רוחבי ,בחלק התחתון של הרחם .חתך זה קל יותר
לתפירה ,מדמם פחות ובעל סיכון נמוך יותר לקרע במהלך לידה נרתיקית (רגילה)
בלידות הבאות בעתיד.
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לידה בעזרת שולפן ריק (ואקום)
לידה כזו מבצעים כאשר יש צורך לקצר את השלב השני של הלחיצות ,אם בשל
עייפות היולדת ,או כשהעובר מראה סימני מצוקה .בשיטה זו מסייעים ליציאת
התינוק החוצה בעזרת הוואקום .לאחר הלידה בוואקום ,יש לפעמים סימנים של
בצקת קלה בראשו של התינוק ,ולעתים סימנים של שטף דם קל .אלה נספגים
נעלמים תוך מספר ימים .הכנסת מכשיר הואקום מחייבת ,בדרך-כלל ,חיתוך
החייץ.
חמישה עד שבעה אחוזים מהלידות מבוצעות בעזרת מכשיר ואקום.
מצג עכוז
מצג עכוז הוא מצב בו לקראת סיום ההיריון מופנה עכוזו של העובר כלפי מטה,
והוא החלק המוביל בלידה במקום ראשו 4%-3% .מכלל ההריונות הם במצג עכוז.
ישנם רופאים המנסים עוד טרם הלידה ,לאחר השבוע ה ,37-להפוך את העובר,
כך שראשו יופנה כלפי מטה .ניסיונות אלה נעשים בחדר לידה תחת ניטור של
אולטרה-סאונד ,אך הצלחתם אינה מובטחת .במצג עכוז ממליצים לבצע את
הלידה בניתוח קיסרי ,במיוחד בלידה ראשונה.

סגנונות לידה שונים

ישנם חדרי לידה בבתי-החולים ,בהם מאפשרים ליולדות לבחור בשיטות לידה
שאינן מסורתיות .אפשרויות אלה מאחדות את היתרונות של לידה בבית עם
הביטחון של לידה בבית-חולים .היולדת יכולה לבחור ללדת על מיטה ,או לחילופין
לבחור בתנוחה אחרת ,שאינה מוגבלת למיטה .בחלק מבתי-החולים ,מאפשרים
ליותר ממלווה אחד להשתתף בלידה.

הטיפול ביולדת לאחר הלידה
לאחר לידה רגילה
לאחר הלידה תועברי למחלקת היולדות .קרוב לוודאי שתגלי שאת מאוד עייפה
ודרושה לך מנוחה .בקשי מקרובייך ומידידייך עוד לפני הלידה ,להימנע מביקורים
לפחות מספר שעות לאחר הלידה .חשוב שתנצלי שעות אלה למנוחה ולהתאוששות.
תוכלי להתחיל לשתות ולאכול כרצונך כשעתיים לאחר הלידה .לאחר מספר שעות
נוספות תוכלי לרדת מהמיטה בזהירות ,רצוי להיעזר במישהו מהצוות ,או בבן
משפחה .לאחר מכן ,מומלץ להתרחץ ,כך תחושי טוב יותר .חשוב ללכת לשירותים,
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להתרוקן ולא להתאפק ,כדי למנוע עצירות .אם את מתקשה ביציאותייך ,בקשי
מהצוות שייתן לך תכשיר להקלה.
במהלך היומיים-שלושה שתשהי במחלקת היולדות ,יעקוב הצוות אחר מצב
בריאותך ,כדי לבדוק שהכל תקין .אם חום גופך יעלה ,יבדקו את הסיבות לכך ויינתן
לך טיפול מתאים .בזמן זה יבדוק אותך גם רופא ,שיחליט אם יש צורך בהמשך
מעקב ,לפני שחרורך מבית-החולים.
אם יש לך תפרים ,ייתכן שהם יגרמו לך כאבים .קירור המקום ימנע התפתחות
בצקת וכאבים בהמשך .בכל מקרה ,תוכלי לשוחח על כך עם הצוות המטפל.
חשוב לשטוף את מקום התפרים לעתים קרובות ולהבטיח את ניקיונו.
לאחר לידה בניתוח קיסרי
במהלך  12השעות הראשונות :תמשיכי לקבל עירוי נוזלים ,ותפרישי שתן
דרך הצנתר (קטטר) שהוחדר לך בעת הניתוח הקיסרי .תוכלי לשתות מים בלבד
ובכמויות קטנות .ייתכן שיופיע רעד ,כתוצאה מתגובת הגוף להרדמה .אם הכאבים
יקשו עלייך ,תוכלי לבקש זריקה נגד כאבים.
לאחר  12שעות :יוצא הצנתר ,תוכלי לרדת מהמיטה בסיוע אחות ,ולשבת
בכורסה .למרות הכאב הכרוך בתנועה ,מומלץ מאוד להשתדל להתנועע ,וכך
לשפר את זרימת הדם ואת תהליכי ההחלמה .תוכלי לשתות שתייה חמה ולאכול
מזון רך.
 24שעות מסיום הניתוח :לאחר הסרת התחבושת מאזור הניתוח ,תוכלי
להתקלח.
מומלץ מאוד להתחיל להיניק את התינוק ,מוקדם ככל האפשר .בקשי עזרה
מיועצת ההנקה במחלקה.
אם את זקוקה לתרופות כלשהן ,היוועצי בצוות המטפל בך ,כדי שידריך אותך לגבי
שימוש נכון ומתאים בתרופות שאינן עוברות בחלב אם ומתאימות להנקה.

שיטת הביות במחלקת יולדות

לאחר הלידה ,מומלץ מאוד לשהות במחלקה המוגדרת כמחלקת ״ביות״ ,בה
האם ותינוקה שוהים יחד במשך רוב או כל שעות היום .בררי בבית-החולים בו את
עומדת ללדת ,כיצד מאורגנת מחלקת האשפוז לאחר לידה.
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יתרונות הביות:
eהתינוק והאם לומדים להכיר זה את זו כבר בימים הראשונים.
eהאם לומדת לזהות סימני רעב ראשונים ולהיניק את התינוק מיד  -עוד לפני
שהוא בוכה ומתקשה לינוק.
eהתינוק יונק לעיתים קרובות לפי דרישתו וצרכיו ,ולא לפי שעון המחלקה .הדבר
עוזר למנוע צהבת של הילוד ,וכן ירידה גדולה במשקל לאחר הלידה.
eיניקות לעיתים קרובות מעודדות את יצירת החלב והתאמת כמותו לצרכי
התינוק למשך כל תקופת ההנקה.
eמחקרים הוכיחו שגם התינוק וגם האם ישנים טוב יותר כשהם נמצאים בסמוך
אחד לשני.
eהאם מטפלת בתינוק בעצמה  -רחצה ,החלפת חיתול וניקוי הטבור ,וכך רוכשת
ניסיון ובטחון בטיפול -הדבר חשוב בעיקר אחרי לידה ראשונה.
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מזל טוב ,תינוקכם נולד!
בדרך-כלל ,הרגעים הראשונים שלאחר צאת התינוק לאוויר העולם ,שמיעת קול
בכיו וראייתו לראשונה ,הם רגעים של התרגשות ואושר גדול .ברגעים אלה נוצר
ומתחזק הקשר המיוחד שביניכם לבין ילדכם .כחלק מהטיפול הניתן לתינוק
בשעות הראשונות לחייו ,יאפשר לכם צוות חדר הלידה להחזיק ולחבק אותו.

הטיפול בתינוק
מגע עור בעור
לאחר הלידה ,תוכלי לאחוז בתינוקך ולהחזיקו כשהוא שוכב על בטנך ועורו נוגע
בעורך ,כך שתוכלו לחוש זה את זו .אם התינוק ישהה על בטנך זמן ארוך מספיק,
הוא ינסה גם לינוק .עצם המגע של עורו בעורך עוזר לתינוק לשמור על חום גופו
ועל רמת הסוכר שלו ,מעודד את יצירת החלב ומחזק את הקשר בינך לבין תינוקך.
תוכלי להיניק אותו לדקות ספורות ,וגם אם בשלב זה עדיין אין לך חלב ,עצם
ההנקה מחזקת את תחושת הקשר ביניכם.
הטיפול בתינוק לאחר לידה
eניתוקו מחבל הטבור  -בחדרי לידה רבים ניתן למלווה להיות שותף לפעולה זו
ולבצע את הניתוק.
eאיסוף הדם הטבורי*  -אם החלטתם שאתם מעוניינים באיסוף ובשימור הדם
הטבורי ,הדבר יעשה בשלב זה ,אך עליכם לברר ולהתארגן לכך מראש ,לפני
הלידה.
eבדיקת אפגר  -להערכת מצבו הגופני של היילוד מייד לאחר הלידה .הבדיקה
כוללת :בדיקת נשימה ,צבע העור ,קצב הלב ,תגובה לגירויים ומתח השרירים.
eמתן אפשרות למגע עור בעור של האם עם תינוקה.
eהצמדת סרטי זיהוי עם שמך ושם אביך לתינוק למניעת טעויות.
eניגובו וניקויו של התינוק.
eשקילת התינוק.
eמתן ויטמין  Kלמניעת מחלת הדמם של התינוקות.
eמתן טיפות עיניים אנטיביוטיות למניעת התפתחות זיהום בעיניים.
* דם טבורי הוא הדם שנותר בחבל הטבור של התינוק ובשילייה בסיום הלידה .איסוף ושימור דם טבורי אינו כלול בסל
הבריאות .ההתקשרות עם בנקי הדם הציבוריים והפרטיים היא ביוזמתכם בלבד.

//60

הדרכה
בימי שהותך במחלקת היולדות ,ידריך אותך הצוות כיצד לטפל בתינוק ,לחתלו
ולהלבישו ,כיצד לרחוץ אותו ,וכמובן כיצד להיניק אותו .פני לצוות בכל שאלה
שיש לך לגבי הטיפול בך או בתינוקך.
לקראת השחרור ,תקבלו הדרכה בכל הקשור לטיפול בך ובתינוק בימים הראשונים.
צוות יועצות/מדריכות הנקה עומד לרשותך -היוועצי בהן בכל שאלה או קושי.
בדיקת רופא
במהלך השהות בבית-החולים ,עוקב הצוות אחר מצבו הבריאותי של תינוקך.
לפחות פעמיים במהלך השהות בבית-החולים ,הרופא יבצע בדיקה גופנית מקפת
של התינוק :לאחר הלידה ולקראת השחרור של התינוק.
חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B
דלקת כבד נגיפית מסוג  Bפוגעת בכבד .המחלה מועברת באמצעות מגע עם דם
והפרשות אדם ,אך ניתנת למניעה באמצעות חיסון.
החיסון יינתן לתינוקך בזריקה ,בשלוש מנות נפרדות :המנה הראשונה של החיסון
תינתן בבית-החולים בתוך  24השעות הראשונות לחייו .שתי מנות נוספות תינתנה
בהמשך במסגרת טיפת חלב .בדרך-כלל ,אין תגובות מיוחדות לחיסון זה ,אך
תיתכן תגובה מקומית חולפת ,כגון נפיחות או אודם במקום ההזרקה.
בדיקות סקר לילודים בריאים
רוב התינוקות נולדים בריאים ,אך בודדים ,שנולדים ונראים בריאים ,סובלים
ממחלה קשה הניתנת לטיפול .במדינת ישראל ,מזה עשרות שנים ,כמו ברוב
מדינות העולם המערבי ,קיימת תכנית ארצית לבדיקות סקר (סינון) עבור יילודים
(את רשימת המחלות הנבדקות ניתן לראות באתר משרד הבריאות).
עבור המחלות הנבדקות בבדיקה זו ,אבחנה מוקדמת מאפשרת טיפול מונע יעיל
או טיפול המשפר משמעותית את איכות ואורך חייו של התינוק עם המחלה.
תינוקות חולים ,נראים בימים הראשונים לחייהם בריאים ככל תינוק אחר .לרוב,
בדיקת דם היילוד במעבדה תהיה העדות הראשונה לקיום המחלה  -ומכאן
חשיבותה.
מועד הבדיקה :הבדיקה נערכת לתינוקות  36שעות אחרי הלידה או מאוחר יותר
(כאשר תינוק משתחרר מוקדם יותר מבית-החולים  -יש לוודא עם הצוות היכן
ניתן להשלים את הבדיקה).
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אופן ביצוע הבדיקה:
הבדיקה היא בדיקת דם  -מהיילוד נלקחות  4טיפות דם מעקב הרגל ,והן נספגות
על גבי נייר מיוחד .כל הבדיקות מכל הארץ נשלחות למעבדה המרכזית של משרד
הבריאות בתל-השומר.
קבלת תוצאות הבדיקה:
את תוצאות הבדיקה התקינות ניתן לראות כאשר התינוק בן  14יום לפחות ,באתר
משרד הבריאותhttps://newborn-screening.health.gov.il/ :
ייתכן ותוזמנו לבצע בדיקה חוזרת ב"טיפת חלב" הקרובה למקום מגוריכם.
חשוב לבצע את הבדיקה החוזרת תוך פרק זמן קצר ,כדי לאפשר התחלת טיפול
מוקדמת ,אם אכן מתגלה מחלה .הפרטים שאתם מוסרים בבית-החולים צריכים
להיות מדויקים ומעודכנים כדי לאפשר הגעה מיידית אליכם.
בקשה לבדיקה חוזרת אינה מרמזת בהכרח שתוצאת הבדיקה אינה תקינה.
לעיתים ,סיבות טכניות מונעות מהמעבדה לבצע את הבדיקה ויש צורך בדגימה
נוספת.
האם ניתן לא לבצע את הבדיקה:
כן ,אם ההורים מסרבים לבצע את הבדיקה המוצעת ,עליהם לפנות לרופא ילודים
בזמן האשפוז ולחתום על טופס סירוב ,זאת לאחר קבלת הסבר על משמעות
הבדיקה.
בדיקות סינון שמיעה לילודים
בדיקה זו מתבצעת במחלקות הילודים בכל בתי-החולים ,טרם השחרור הביתה.
הבדיקה היא פשוטה ,חיצונית ,ללא תופעות לוואי ונמשכת דקות ספורות .בבדיקה
מודדים את תגובת אוזני התינוק לצלילים המושמעים לו באמצעות אוזניות.
הבדיקה מאפשרת להעריך את תפקוד האוזן הפנימית ולאתר תינוקות בסיכון
לליקוי שמיעה .תינוקות שלא עברו בהצלחה את בדיקת הסינון ,מופנים להמשך
מעקב וטיפול בהתאם לתוצאות הבדיקות .בדיקה זו כלולה בסל הבריאות.
בדיקת סינון למחלות ומומים בעיניים
הבדיקה נקראת “החזר אדום“ ( - )Red Reflexזוהי בדיקת סקר פשוטה שמטרתה
לאתר מחלות ומומים בעיניים המסכנים את הראייה או את חיי היילוד .במהלך
הבדיקה ,הרופא מכוון מקור אור אל אישוני העיניים  -אל כל עין בנפרד ,ומתרשם
מסדירות החזר האור המתקבל .הבדיקה מבוצעת בדרך-כלל לפני שחרור היילוד
מבית-החולים .אם הבדיקה לא בוצעה לפני השחרור  -מומלץ לבצעה עד
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גיל חודש .שאלי את הצוות היכן ניתן לבצע את הבדיקה .הבדיקה אינה כרוכה
בתשלום.

תקופת משכב לידה
משכב לידה הוא פרק הזמן מהלידה ועד כ 6-שבועות לאחריה .במהלך תקופה זו
תתאוששי מבחינה פיזית ונפשית מההיריון והלידה .חלק מהנשים יחושו כאבים
הנגרמים מהתכווצות הרחם .אלה דומים במעט לכאבי הצירים או לכאבים בזמן
הווסת .כאבים אלה יכולים לגבור בזמן ההנקה ,כיוון שבעת ההנקה מופרש הורמון
האוקסיטוצין המסייע ליציאת החלב מהבלוטות בשד אל כיוון הפטמה .ההורמון
גורם גם להתכווצויות הרחם ומזרז את חזרתו לגודלו הטבעי (זו אחת מהסיבות
שבגללן ממליצים על הנקה) .במידת הצורך ,תוכלי לקבל מהצוות תרופה ,שניתן
להשתמש בה בהנקה לשיכוך כאבים .בדרך-כלל ,הכאבים חולפים לאחר כשבוע
עד  10ימים .לאחר הלידה ישנו דימום ,שהולך ונחלש .אם הדימום רב או מתגבר,
הודיעי על כך לצוות המטפל ,שיבדוק אותך וישקול אם דרוש טיפול כלשהו .אם
נטלת תכשיר ברזל בהיריון ,מומלץ שתמשיכי ליטול אותו באותו המינון כחודש
לאחר הלידה .לקראת סיומה של התקופה ,כ 4-6-שבועות לאחר הלידה  -עלייך
להגיע לבדיקה ולמעקב אצל הצוות המקצועי שליווה אותך במהלך ההיריון.
מומלץ להגיע לבדיקה זו עם תוצאת ספירת הדם שנערכה בסמוך למועד הביקור.
זוהי גם ההזדמנות להתייעץ ולשאול את הצוות בנושא אמצעים למניעת היריון
ותכנון המשפחה .אם במהלך תקופה זו הינך סובלת מתופעות חריגות ,כגון דימום
מוגבר מהנרתיק ,כאבים ,הפרשות חריגות מהנרתיק ,הופעת חום גבוה מהרגיל או
תופעות אחרות ,יש לפנות בהקדם לצוות המטפל .נשים לאחר לידה בניתוח קיסרי
הסובלות מאודם או הפרשה מהצלקת הניתוחית ,צריכות לפנות בהקדם לצוות
המטפל .אם התגלו גורמי סיכון במהלך ההיריון ,כמו סוכרת הריונית ,לחץ דם גבוה,
הפרעות בבלוטת התריס ,או גורמים אחרים  -פני בהקדם אל רופא המשפחה
להמשך בירור ומעקב.

מענק לידה
הינך זכאית על פי חוק לקבל מענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי .מענק לידה זה
מותנה ,בין היתר ,ברישום הלידה בבית-החולים ובהצגת תעודת זהות.
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שירותי כללית
שירותי כללית מושלם
כללית מושלם מלווה אותך יד ביד לאורך על התקופה המרגשת בחייך בצורה
הרגועה והבטוחה ביותר ,ומעמידה לרשותך את סל ההיריון הרחב והמשתלם ביותר.
כלקוחת כללית מושלם זהב ומושלם פלטינום ,את זכאית למגוון רחב של הטבות
והנחות על בדיקות וטיפולים לקראת ההיריון שאינם כלולים בסל הבריאות.
סל היריון מורחב

לקוחות מושלם פלטינום נהנות מסל היריון ,עד  75%מההוצאה ,עד לסכום מצטבר של
 ₪ 2,000להיריון ,ועד  ₪ 8,000ל 4-הריונות ,עבור בדיקות וטיפולים הקשורים להיריון,
ללידה ולאחר לידה לפי בחירתה של הלקוחה ,כגון :בדיקות גנטיות ,סקירת מערכות,
בדיקת מי שפיר ,בדיקת דם לאיתור תסמונת דאון ,דולה או תומכת לידה ועוד.

לקראת ההיריון
eערכות לבדיקת היריון ולבדיקת ביוץ  -לקוחות כללית מושלם נהנות
מהנחות משמעותיות בבתי המרקחת של כללית.
eבדיקות גנטיות  -לקוחות כללית מושלם זכאיות לבדיקות גנטיות
בהשתתפות עצמית של  ₪ 80לבדיקה במכוני הסדר ,ולבדיקה נוספת אחת
במסלול החזר 75% :מההוצאה ועד .₪ 190
eהתייעצות עם רופא מומחה  -לקוחות כללית מושלם זכאיות ל3-
התייעצויות עם רופא מומחה והתייעצות נוספת בנושא היריון ולידה במחיר
של  150₪בלבד לייעוץ במסלול "רשת הרופאים" של כללית מושלם ,במסלול
החזר 80% :ועד  ₪ 613באמצעות רופאים שהוכרו על ידי כללית מושלם.
eתרומת ביצית בחו"ל  -לקוחות מושלם פלטינום זכאיות להחזר הוצאות
עבור ביצוע הפריה חוץ גופית בחו"ל עבור ילד ראשון ושני .החזר ההוצאות הינו
בגובה  75%מעלויות תהליך ההפריה ,ועד לסכום של  ₪12,153לילד לכלל
הניסיונות.
eטיפולי הפריה חוץ גופית  -לקוחות כללית מושלם זכאיות לטיפול הפריה
חוץ גופית בהשתתפות עצמית נמוכה בבתי חולים שבהסדר ,עד  5טיפולים
בשנה לילד ראשון ושני .מילד שלישי ואילך עד  6טיפולים סך הכל לכל ילד.
במסלול החזר 75% :מההוצאה ועד .₪ 7,316
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eתרופות לפוריות מחוץ לסל  - PUREGON ,GONAK-Fלקוחות כללית מושלם
נהנות ממחירים מוזלים ברכישת תרופות לפוריות בבתי המרקחת של כללית.

במהלך ההיריון
eבדיקות במהלך ההיריון  -כגון :בדיקת סיסי שיליה ,בדיקת מי שפיר ובדיקת
אולטרה-סאונד פרטית לסקירת מערכות (מוקדמת או מאוחרת) ,בדיקת
 - NIPT/NIPSתעריפים מיוחדים עבור לקוחות כללית מושלם ופלטינום*
(פירוט הבדיקות בעמ' .)21-14
eסדנאות תמיכה למטופלות  - IVFבהשתתפות עצמית.
eסדנת הכנה להנקה  -על ידי מדריכה או יועצת הנקה בהסדר ,בעלות של
 ₪ 30למפגש.
eקורס הכנה ללידה  -בהשתתפות עצמית של .₪ 200
eמוניטור לניטור צירים  -בטרום לידה בסיכון ,בהשתתפות עצמית של
 ₪ 100לחודש.
eסדנאות בנושא הריון ולידה -בהשתתפות עצמית של  ₪ 10למפגש.

לאחר הלידה
eיועצת או מדריכת הנקה  -לקוחות כללית מושלם זכאיות לשני מפגשים
בבית הלקוחה או במרכז הנקה בהשתתפות עצמית בסך  ₪ 150לפגישה
ראשונה ו ₪ 50-לפגישה השנייה.
eהבראה ליולדת  -ללקוחות מושלם זהב מילד רביעי ומעלה במסלול החזר:
 75%ועד  ,₪ 530עד שלושה ימים במלונית ליולדת .לקוחות כללית מושלם
פלטינום זכאיות להשתתפות בהוצאות הבראה ליולדת לאחר לידת הילד
הראשון או השני או השלישי .ההבראה היא במסגרת מוסד או מתקן המיועד
להבראה לאחר הלידה תוך חודש ימים מהלידה .השירות ניתן למימוש עבור ילד
אחד בלבד .את השירות ניתן לממש לתקופה מירבית של שלושה ימים במסלול
החזר כספי של  75%מההוצאה ועד  ₪ 356ליום.
* לפירוט התעריפים ניתן להתעדכן באתר "כללית מושלם" או בטלפון .*2700
* התנאים המחייבים ותקופות האכשרה הם בהתאם לתקנון "כללית מושלם ופלטינום".
* התעריפים מעודכנים לתאריך דצמבר .2019
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עולם שלם של שירותים דיגיטליים באתר ובאפליקציית כללית
שירותים באתר כללית און-ליין
התייעצות בכתב עם מומחים • קבלת תוצאות בדיקות מעבדה המלוות בהסברים
מקיפים • קבלת המלצות רפואיות אישיות • קבלת דו"ח חיובים חודשי • מעקב
אחר החזרי המושלם • צפייה והדפסה של טופס  • 17מרשם חכם :בדיקת מלאי
בבית המרקחת הקרוב ביותר למטופל ,סטטוס ניפוק התרופה ומעקב אחר
תרופות שנרכשו • צפייה והדפסה של סיכומי אשפוז • צפייה והדפסה של אישורי
מחלה • רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל
בקשות מהמרפאה
חידוש מרשמים קבועים • בקשת הפניה לבדיקות לפני ניתוח • בקשת הפניה
לבדיקת  • INRבקשת הפניה לבדיקות תקופתיות • סיכום מידע רפואי * בקשת
טופס  17לשירות של כללית או לאחר ביקור במיון
זימון /ביטול תורים ללא קוד משתמש וסיסמה
לרפואת משפחה • לרפואת ילדים • לרפואה יועצת (אף אוזן גרון ,אורתופדיה,
נשים ,עור ,עיניים ,כירוגיית שד) • לבדיקות דם • לאחיות (מעקב אחות ,אחות ליווי
הריון ,אחות מידע גנטי) • לכללית סמייל (רופא ושיננית) • ליעוץ רופא ברפואה
משלימה
התייעצות עם רופאים און-ליין
התייעצות עם רופאי ילדים ,רופאי משפחה ורופאי עור און-ליין ,כשהמרפאות
סגורות ,בשיחת וידאו בסמארטפון .ניתן גם באמצעות שיחה רגילה ב־.*2700
מעקב היריון
כל המידע שאת צריכה  -במקום אחד :מידע על שבועות ההיריון,
מעקב אחר בדיקות על ציר זמן ,מידע והמלצות על תוצאות הבדיקות שהתקבלו,
הודעות והתראות על מדדים חריגים ,זימון תורים .הכול נגיש ,פשוט וקל בתיק
הרפואי שלך.
אפליקציית  40שבועות
באפליקציית " 40שבועות" תוכלי ליהנות מתכנים רבים שמותאמים לך אישית,
ממומחים שיענו לך על שאלות ,וחיבור ישיר לתיק הרפואי שלך בכללית און-ליין
• באפליקציה תוכלי לצפות בסרטוני וידאו המותאמים לכל שבוע • אפשרות
סריקת מסמכים לשמירת תוצאות הבדיקות החשובות בתיק ליווי הריון • טפסים
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שימושיים מרוכזים במקום אחד ,כמו :תכנית לידה ודמי חופשת לידה • מאגר
של יותר מ־ 100שאלות נפוצות ,שכל הריונית שואלת את עצמה ,ותשובות
מהמומחים שלנו • טיפים יומיים ואלבום תמונות אישי  -דרכו תתעדי את הרגעים
היפים בהריון.
מדריכי בריאות
מדריכי בריאות מקצועיים הכוללים הסברים מפורטים ,בין המדריכים תוכלו
למצוא :מדריך תרופות ,מדריך לפענוח בדיקות ,מדריך ניתוחים ,מדריך עזרה
ראשונה ,מדריך שבועות היריון ,מדריך האבחנות הנותן מידע על האבחנות
הכרוניות הנפוצות ביותר כגון :סוכרת ,השמנה ,לחץ דם ועוד.
עולם הווידאו של כללית
• הכנה לבדיקות רפואיות  -כל מה שצריך לדעת לפני שמגיעים לבדיקה • הכנה
לבדיקות היריון  -סרטונים מרגיעים בתקופה לחוצה ומרגשת • התפתחות
תינוקות והתפתחות הילד  -סרטוני הדרכה להורים • מדריך הנקה – לאם הטרייה
• מתכונים בריאים ועוד
הסרטונים זמינים לצפייה באתר כללית ובערוץ היוטיוב של כללית.
מחשבונים
מעקב היריון ,התפתחות תינוקות ,BMI ,עליית משקל בהיריון.
מגוון כתבות
באתר תמצאו מגוון רחב של כתבות בנושאי בריאות שונים ,הכתובות על ידי
טובי המומחים של כללית.
בדיקת מלאי בבתי מרקחת
• בוחרים את התרופה אותה אתם צריכים • מחפשים בית מרקחת לפי שם,
יישוב או אזור קרוב אליכם • רואים בזמן אמת אם התרופה נמצאת במלאי בבית
המרקחת • ניתן גם לראות את שעות הפעילות של בית המרקחת ואפילו לנווט
אליו.
מדריכי זכאויות
באתר תמצאו את כל הזכויות ,כל המידע ,כל הכתבות וכל מה שחשוב לכם
כלקוחות ,לדעת.
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כללית במדיה החברתית
חפשו את "כללית" בפייסבוק ,באינסטגרם ,ביוטיוב ,בטוויטר ובטלגרם .הישארו
מעודכנים בכל החדשות ,הטיפים ,התכנים הבריאותיים .תקבלו מידע על
השירותים חדשים ותוכלו לפנות אלינו לשירות לקוחות.

מוקד "הורות בריאה" מתכנון ההיריון ועד גיל שנה בטלפון *2700
מוקד האחיות שותף במשימה לקידום חיים בריאים בישראל בקרב לקוחות כללית.
נוכח הניסיון הנצבר במוקד בזיהוי צורכי הלקוחות הפונים בנושאי היריון ,לידה
והנקה ומספר הפניות ההולך וגדל בתחום ,נולד שירות "הורות בריאה" .השירות
מכוון לספק את הידע ,הכלים והתמיכה המקצועית המשלימה ,הדרושה ללקוחות
בסביבתם הטבעית מבלי שיידרשו לצאת מביתם ,וכל זאת בנוסף לשירותים
הקיימים בכללית .ההדרכה המקצועית של אחיות המוקד ,הזמינות והמיומנות
בתחום ,מספקות את הידע ,הכלים והתמיכה בהורות בריאה בכל השלבים :קדם
היריון ,היריון ,לידה ,הנקה והורות עד גיל שנה.
שירות קדם היריון  -ייחודי לכללית
אחות מוסמכת שתעניק לכם מידע אישי בנושאים :קדם/התקופה שלפני ההיריון,
היריון ולידה .השירות ניתן ללא תשלום.
שירות היריון בליווי אישי  -ייחודי לכללית
ליווי אישי של אחות היריון מוסמכת בכל תקופת ההיריון וגם לאחריו .השירות ניתן
ללא תשלום .מתאים להיריון ראשון .ליצירת קשר עם מוקד האחיות בנושא "הורות
בריאה" .*2700 :שעות הפעילות :ימים א׳-ה׳ | שעות20:00 - 08:00 :
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אנו מקווים כי המדריך שהכנו במיוחד עבורכם סייע לכם ,ומצאתם בו הכוונה
ותשובות לשאלות הרבות שוודאי עלו.
למידע נוסף ולכל שאלה ,התלבטות או בקשה ,אל תהססו לפנות אל הצוות
המטפל או למוקד היריון ולידה ב *2700-מכל טלפון

באיחולי היריון ולידה קלים,
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ייעוץ מקצועי (לפי סדר א"ב):
מריאנה אורבך ,נועה בן צבי ,ד"ר יעל ברקן ,חיה גוטמן ,שוש גן-נוי,
מירי דנון ,רונית וייזר ,ד"ר דורית וייס ,דני טל ,ענת יום-טוב ,כלנית קיי,
מיטל רון אל ,סימה שיק ,מיכל שני
חטיבות הקהילה ובתי-החולים ,חטיבת שירות וקשרי לקוחות
האגפים לרפואה ולסיעוד ,המחלקה לחינוך וקידום בריאות
עריכה וריכוז הפקה :ענת יום-טוב
מק"ט1000027106 :
כל הזכויות שמורות 2019

