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החברות
הכי
טובות

מועדון היולדות במרכז
הרפואי שמיר הוא
הדבר הכי קרוב
לחברה טובה במהלך
ההיריון .נציגות
המועדון זמינות
עבורך כמעט בכל
צומת אפשרית
במהלך ההיריון
וההכנה ללידה .ליווי
צמוד כבר אמרנו?

ל

כל אחת מאיתנו יש את החברה הזאת,
שתמיד נמצאת שם בשבילה – בעצה,
בעידוד ,במילה טובה .מועדון היולדות
במרכז הרפואי שמיר הוא הדבר הכי קרוב לחברה
טובה במהלך חודשי ההיריון ,וגם לאחר הלידה.
נשות המועדון זמינות עבורך תמיד לשאלות
הנוגעות להיריון וללידה ,וכן לבקשות או תהיות
הקשורות לחוויית הלידה במרכז הרפואי שלנו
– משיטות לידה שונות ועד לסוגיות של אוכל
וכשרות.
”ההיריון הוא חוויה אישית ,משמעותית ומרגשת
וכל אישה חווה אותו בצורה שונה וייחודית לה“,
אומרת ענת לונה בריסקין ,מנהלת מועדון
היולדות במרכז הרפואי שמיר” .מטבע הדברים,
במהלך ההיריון עולות שאלות רבות ,התלבטויות
ולעיתים גם חששות .הדרכה נכונה ,תמיכה
וליווי מקצועי הם חשובים ביותר ועשויים להקל
על התקופה הזו ולצמצם את אי הוודאות .אנו
נמצאות כאן איתך לכל אורך הדרך ,מנחות,
מסייעות ותומכות בך במהלך תקופת ההיריון“.
במועדון היולדות שלנו מתקיימות שלל פעילויות
ליולדות ובני /בנות זוגן ,במטרה להקל עליהן את
תשעת חודשי ההיריון ולעזור להן להכיר את
המקום שבו יילדו.

 6שמיר יולדות

מרץ 2020

קורס הכנה ללידה
מקסימום תועלת במינימום זמן  -במפגש חד-פעמי מרוכז
ביום שישי בבוקר ,או בשני מפגשי ערב באמצע השבוע ,תוכלי
לקבל את מלוא הידע הדרוש לך כדי להגיע ללידה מוכנה
ומצוידת בכלים היעילים ביותר .בקורס תלמדי על תהליך
הלידה ועל שלבי הלידה השונים ותתרגלי שיטות לטיפול בכאב,
כאשר המטרה היא לגרום לך לחוויית לידה חיובית עד כמה
שאפשר .קורסי ההכנה ללידה שלנו מתנהלים בהנחיית מיילדת
מקצועית ומוסמכת .אנו ממליצים להתחיל את הקורסים החל
מהשבוע ה 32להיריון.

כנסים ייעודיים
המרכז הרפואי שמיר מקיים כמה כנסים של היריון ולידה במהלך
השנה ,במקומות שונים .הכנסים שלנו הם חוויה שאסור לפספס,
וכוללים יריד מציגים עשיר ומגוון ,מוצרים במתנה להתנסות,
הרצאות מומחים ,פאנל שאלות ותשובות והגרלות מפנקות במיוחד.
ההשתתפות בכנסים היא ללא עלות ,אך מצריכה הרשמה מראש.
פרטים על מועדי הכנסים הקרובים ניתן למצוא באתר האינטרנט של
המרכז הרפואי שמיר.

פגישה עם מיילדת
בפגישה האישית תוכלי להכין את עצמך ללידה
באמצעות בניית תוכנית לידה אישית והתייעצות
בנושאים שונים :הכנה ללידה בדרך המתאימה
לך ביותר ,לידה טבעית ,מידת ההתערבות הרצויה
מבחינתך בלידה ,הטיפול בחדר הלידה ,הטיפול
בתינוק לאחר הלידה ,עיבוד חוויית לידה קודמת,
התמודדות עם חששות ועוד.
סיורי היכרות
סיורים בחדר הלידה ובמערך ההורות  -סיור מודרך המועבר על ידי
מיילדת ,שבו ניתן להתרשם מהמיון המיילדותי ,מחדר הלידה ,ממלון
היולדות ,ממחלקות הילודים והיולדות וממחלקת אפס הפרדה.
הסיורים מתקיימים כמה פעמים בשבוע ונמשכים כשעה וחצי.
ההשתתפות ללא עלות ,אך מצריכה רישום מראש .חניה חינם
עומדת לרשות המשתתפות במתחם המרכז הרפואי ,ובמקום
מוגש גם כיבוד קל .חלקו האחרון של הסיור פתוח לשאלות של
היולדות ולמענה של אנשי הצוות שלנו.

כאן בשבילך
אם יש לך שאלות נוספות ,צוות מועדון שמיר יולדות עומד לרשותך.
אנחנו מזמינים אותך להירשם למגוון הפעילויות שלנו ,לקבל מידע
מפורט ולהכיר אותנו קצת יותר .לפרטים נוספים:
טלפון 08-9779002/30 -
דוא“לmyoldot@shamir.gov.il :
אתר Shamirbaby.co.il :
פייסבוק" :שמיר יולדות  -אסף הרופא ומלונית בייבי אסף"
אינסטגרםshamirbaby :
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הריון ולידה

בשמיר

חדר
הדרכה

המלונית
בשמיר

חדר
לידה

אפס
הפרדה
בופה
המלונית

התינוקייה

פאטיו
המלונית
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לידה

לידה נעימה
כן ,יש דבר כזה .חדרי היולדות במרכז הרפואי שמיר
מתהדרים לא רק בגישה אנושית ומקצועית אלא גם
בשלל חידושים ,שהופכים את הלידה לחוויה מפנקת

ב

שנים האחרונות עוברים חדרי הלידה
בישראל מהפכה של ממש .מה שהתחיל
בפינוקים שמציעות המלוניות השונות,
התרחב והגיע לשיא עם שלל שירותים ושדרוגים
מקצועיים ,שנועדו להפוך את הלידה לחוויה מהנה
ככל האפשר.

מהמבורגר ועד סושי

כך ,למשל ,במרכז הרפואי שמיר יכולה היולדת
להעביר את זמנה בחדר הלידה בהאזנה למוזיקה
לפי בחירתה ,באמצעות שימוש בטאבלטים
וברמקולים ייעודיים שהותקנו בכל חדרי הלידה .כל
יולדת זכאית גם לבחור את הבגד שילבש התינוק
שלה בפעם הראשונה .עמדות האוכל המפנקות
נפתחות מדי בוקר ומציעות ליולדות ארוחת בוקר
טעימה במיוחד הכוללת חביתות ,מיצים ,פנקייקים
ועוד שלל מאכלים מעוררי תיאבון .נוסף על כך יכולה
כל יולדת להזמין מנת שף מובחרת מתפריט
מגוון ומפנק במיוחד ,הכולל המבורגר עסיסי,
סושי ועוד .אפשר להבין מדוע יולדות
רבות מבקשות
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להישאר לילה נוסף במחלקה ,כדי להספיק ליהנות
לא רק מהתינוק ומהשקט ,אלא גם מכל הטוב
שיש למחלקה להציע.

"היולדת יכולה להעביר
את זמנה בחר הלידה
בהאזנה למוזיקה לפי
בחירתה ובשימוש במשקפי
תלת ממד המסייעים
להרגעה במהלך הצירים"

הממד השלישי

גם במישור המקצועי נמצא המרכז הרפואי שמיר
בחזית הטכנולוגיה ומציע ליולדות חידושים שאינם
בנמצא בשום מקום אחר :לדוגמה ,את הזמן בחדר
הלידה אפשר להעביר באמצעות שימוש במשקפי
תלת ממד ,המסייעים להרגעת היולדת במהלך צירי
הלידה .מלבד זאת צפויות להיפתח בקרוב במרכז
הרפואי שמיר מחלקות חדשות של מיון מיילדותי
ומיון נשים ,שישדרגו משמעותית את המעבר בין
המחלקות לחדרי הלידה ויתנו פתרון טוב יותר
לנשים המגיעות לביקורים אולם טרם נכנסו ללידה.
זכרי :ההחלטה היכן ללדת היא בראש ובראשונה
שיקול רפואי .אולם אליו יכולים להצטרף
שיקולים נוספים ,קטנים כגדולים ,המסייעים
לשפר את חוויית הלידה ,לשדרג אותה ולהפוך
אותה לזיכרון נעים במיוחד .כדאי להתחשב
גם בשיקולים הללו בדרך לבחירה במרכז
הרפואי שבו תרצי להפוך לאם .

הריון

סוכרת
הריונית

היא מתגלה לראשונה בהיריון ועלולה להשפיע
גם על העוב .ר איך מאבחנים סוכרת הריונית,
איך מטפלים בה ומה חשוב לדעת עליה

ס

וכרת הריונית היא מצב של אי סבילות
לפחמימות וחוסר יחסי בהפרשת
אינסולין .היא מופיעה לראשונה בזמן
היריון )בקרב שישה אחוז מהיולדות( וחולפת,
ברוב המקרים ,לאחר הלידה .הורמוני השיליה
המופרשים ברמה גבוהה במיוחד החל מהמחצית
השנייה של ההיריון גורמים לתנגודת לאינסולין
– הורמון שתפקידו לאזן את רמת הסוכר בדם.
לחלק מהנשים אין יכולת לייצר מספיק אינסולין
וכתוצאה מכך רמת הסוכר בדם עולה.

מה הסיכונים?

של שמונה שעות שלאחריהן יש לשתות  100גרם
סוכר .בדיקות דם נלקחות בצום ,שעה ,שעתיים
ושלוש שעות לאחר השתייה .אם שני ערכים חורגים,
נקבעת האבחנה של סוכרת הריונית.

"סוכרת הריונית חולפת בדרך
כלל לאחר הלידה ,אך נשים
שפיתחו סוכרת הריונית
נמצאות לרוב בסיכון מוגבר
לפתח סוכרת במהלך החיים.
על כן מומלץ להמשיך
לשמור על אורח חיים בריא
הכולל תזונה נכונה ופעילות
גופנית סדירה"

לסוכרת הריונית השפעה על ההיריון שלך .היא
יכולה לבוא לידי ביטוי בריבוי מי שפיר ,בקשיים
בלידה העלולים להיגרם בשל לידת עובר גדול,
בסיכון מוגבר ללידה בניתוח קיסרי או לידה
מכשירנית ובסיכון מוגבר ליתר לחץ דם הריוני.
סוכרת הריונית עלולה להשפיע גם על העובר,
בכמה דרכים :האטת הבשלת הריאות ,ירידה
ברמת הסוכר בדם היילוד בשעות הראשונות
שלאחר הלידה )היפוגליקמיה( ,צהבת ילודים
מוקדמת ושכיחות מוגברת של עודף משקל
בילדות המוקדמת ובבגרות המאוחרת )בעיקר
בילודים שנולדו במשקלים גדולים לגיל ההיריון(.
ניתן לצמצם את הסיכון להופעת הסיבוכים לאם
ולעובר באמצעות איזון טוב של רמות הסוכר.

אם את מאוזנת על ידי דיאטה בלבד ,מהלך הלידה
דומה ללידה רגילה .אך אם את מטופלת באינסולין,
מתבצע מעקב אחר רמות הסוכר במהלך הלידה.
צוות הרופאים והמיילדות ינחו אותך איך לנהוג
במהלך הלידה .חשוב תמיד לעדכן את צוות חדר
הלידה לגבי מצבך הרפואי ומהו הטיפול התרופתי
שאת נוטלת ,כגון אינסולין לאיזון הסוכר בדם.

ניתן לאבחן סוכרת הריונית בשלוש דרכים פשוטות:
א( בדיקת רמת הסוכר בצום בתחילת ההיריון;
ב( בדיקת סקר בשבוע  24-28להיריון  -הבדיקה
כוללת שתייה של  50גרם סוכר ללא צורך בצום,
ולאחר שעה נלקחת בדיקת דם לאבחון רמת
הסוכר בדם; ג( בדיקת אבחון – מתבצעת כאשר
בדיקת הסקר אינה תקינה .בדיקה זו דורשת צום

סוכרת הריונית חולפת בדרך כלל לאחר הלידה,
אך נשים שפיתחו סוכרת הריונית נמצאות לרוב
בסיכון מוגבר לפתח סוכרת במהלך החיים .על
כן מומלץ להמשיך לשמור על אורח חיים בריא
הכולל תזונה נכונה ופעילות גופנית סדירה .רצוי גם
לבצע בדיקת העמסת סוכר של  75גרם גלוקוז
כשישה עד  12שבועות לאחר הלידה ,כדי לוודא
שהסוכרת הייתה הריונית בלבד .

איך מאבחנים?
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הריון ולידה

המדריך

ליולדת
מצפה לתינוק? שיהיה בשעה
טובה .בהנחה שאת מתכננת
לידה בבית החולים ,יהיה
עלייך לעבור את המסלול
שעוברת כל יולדת שמגיעה
למרכז הרפואי .היכרות עם
המסלול ועם מה שהוא דורש
ממך תעזור לך לצלוח אותו
בקלות ואפילו ליהנות ממנו.
לידה נעימה!

ר

וב הנשים יולדות בין השבוע ה 38לשבוע
ה 42של ההיריון ,אולם למרות הסימנים
מבשרי הלידה – בטן נמוכה ,פקיעת הפקק
הרירי וכמובן הצירים – לא כולן יודעות מתי הגיע
הזמן לנסוע למיון המיילדותי .חשוב להבין שלא
כל מצב מצריך נסיעה לבית החולים .רצוי להגיע
למיון המיילדותי רק באחד מהמצבים הבאים(1 :
כאשר יש הפניה מרופא בגלל עלייה בלחץ הדם,
הערכת משקל גדולה ,מצג עכוז ועוד;  (2במקרה
של ירידת מים או דימום;  (3כאשר אינך מרגישה
את תנועת העובר;  (4כאשר יש צירים סדירים
כל שלוש דקות.

"חדרי הלידה חדשניים
ומצוידים .כל חדר מצויד
במיטות מתכווננות ,בשירותים
ובמקלחת ,בציוד ללידה
טבעית ,בטלוויזיה ,בשלגונים
ובשתייה חמה או קרה .בכל
חדר יש גם מערכת שמע
משוכללת ,שבאמצעותה ניתן
להאזין למוזיקה לבחירתך
במהלך הלידה"

עם כניסתך למיון המיילדותי תישאלי לסיבת
הגעתך ,ותטופלי בהתאם לדחיפות .למיון המיילדותי
חשוב להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים להיריון,
וכמובן גם עם תוכנית הלידה שהכנת .ימדדו לך
לחץ דם ,חום ודופק וייקחו דגימת שתן לבדיקה.
בהמשך תעברי בדיקה גינקולוגית על ידי המיילדת,
כדי להעריך את מצבך המיילדותי .הבדיקה הכרחית
ושיתוף הפעולה מצידך חשוב מאוד .לאחר הערכת
מצב ואם אינך בלידה פעילה ,תחוברי למוניטור
למשך  20דקות לפחות ,ולאחר מכן יוחלט על

שחרורך או על קבלתך לאשפוז.
אם יוחלט על קבלתך לחדר לידה או לאשפוז,
המלווה שלך יופנה למשרד הקבלה לרישום ולקבלת
טפסים מתאימים ,ואת תילקחי לאשפוז .אם
תשוחררי מהמיון המיילדותי תקבלי מכתב שחרור
שבו יפורט הטיפול שקיבלת ,והוראות להמשך
מעקב בקופות החולים.
במיון המיילדותי תיבדק כל אישה מעל השבוע
ה 22להריונה .לעיתים מגיעות למיון נשים רבות
בבת אחת ,מה שיוצר עומס על הצוותים הרפואיים.

במיון המיילדותי
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אנו משתדלים לתת את מירב תשומת הלב לכל
הפונות ומבקשים להתאזר בסבלנות בזמני עומס.
יש לקחת בחשבון כי הפניות למיון המיילדותי נענות
על פי סדר עדיפויות שנקבע על ידי המיילדת ,ולא
על פי סדר ההגעה .בזמן שהייתך במיון המיילדותי
מותרת נוכחות של מלווה אחד בלבד ,ואנו ממליצים
תמיד להגיע עם הפניה מהרופא המטפל ,כדי
למנוע אי נעימות מול קופות החולים.

בחדר הלידה

עם כניסתך לחדר הלידה תכירי את המיילדת
שתטפל בך ואת אחראית המשמרת במחלקה.
משלב זה ועד לסיום הלידה אנו ממליצים על נוכחות
של שני מלווים לצידך .דבר זה יבטיח לך פרטיות
מירבית ,יאפשר לתהליך הלידה להתקדם ללא
הפרעות או גירויים סביבתיים מיותרים ויעזור לצוות
הרפואי לסייע לך באופן יעיל .המלווים יוכלו להיכנס
לחדרך דרך "מסדרון מלווים" באמצעות כרטיס
מגנטי שיקבלו מפקידת הקבלה ,כדי להבטיח
פרטיות מרבית.
המיילדת תדריך אותך בנוגע למדיניות חדר הלידה,
התהליך שעומד לפנייך ,כיצד לקרוא לעזרה ,מהן
הבדיקות שיבוצעו בך ועוד .בהיותך בשלב של
לידה פעילה ,אנו ממליצים על ביצוע חוקן וניקוי 
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מערכת העיכול )כדי למנוע אי נוחות שלך בזמן
הלידה( .יש להמתין כעשר דקות לפני הכניסה
לשירותים .חשוב לציין כי מקלחת חמה עשויה
להרגיע ולקדם את תהליך הלידה .רצוי להצטייד
בשמפו ,בסבון רחצה ,בכפכפי גומי ,בחלוק ובמגבת.
אל תהססי לפנות למיילדת בכל שאלה ולשתף
אותה ברצונותייך ביחס ללידה.
במהלך המשמרות יתקיים ביקור רופאים ,ולחדרך
ייכנסו כמה רופאים לצורך בדיקה או עדכון .אם
את חשה אי נוחות בבדיקה הווגינלית ,הנך רשאית
לבקש כי בזמן הבדיקה יהיה נוכח בחדר רק הרופא
הבודק .המיילדת תסביר לך על התרופות הניתנות
לך ועל התהליך שאת עוברת ותהיה נוכחת בכל
התהליך .חשוב להדגיש כי צג המוניטור שלך נצפה
גם בדלפק האחיות ,כך שגם אם אין מיילדת בחדרך,
צוות חדר הלידה מודע למתרחש באמצעות צפייה
במוניטור.
חדרי הלידה חדשניים ומצוידים באביזרים רבים
המקלים ומנעימים את השהות בהם .כל חדר
מצויד במיטות מתכווננות לנוחות בתנוחות הלידה,
וכן בשירותים ובמקלחת ,בציוד ללידה טבעית,
בטלוויזיה ,בשלגונים ובשתייה חמה או קרה .בכל
חדר יש גם מערכת שמע משוכללת ,שבאמצעותה
ניתן להאזין למוזיקה לבחירתך במהלך הלידה.

במהלך הלידה

אנו אומדים את מצב העובר בעזרת ניטור
)מוניטור( .ניתן לבצע רישום מוניטור בכל תנוחה:
ישיבה /שכיבה /עמידה ,לפי רצון היולדת ולסירוגין.
במהלך הלידה יש להקפיד על שתיית מים קרים
או משקה מוגז קל .אנו מאפשרים לך לאכול
במהלך הלידה ,בהתייעצות עם המיילדת.
נוסף על כך ,אנו מציעים מגוון של תרופות משככות
כאבים וכן שיטות שונות להתמודדות עם כאב:
פטידין ופנרגן
שתי תרופות הניתנות יחד דרך הווריד ,בעירוי נוזלים.
תרופות אלו גורמות לתחושת נמנום עד שינה של
כשעתיים-שלוש .תחושת הכאב מופחתת אך
אינה נעלמת לחלוטין .תרופות אלו מגיעות דרך
השליה לעובר וגם הוא יהיה רדום לזמן קצר ,לכן
יהיה לעיתים עיכוב במתן התרופות ,כדי לוודא
שהעובר ערני וחש בטוב.

"חשוב לנו להדגיש הלידה
היא חוויה שתלווה אתכם
בהמשך חייכם ,ואתם תהיו
אלה שתקבעו ותעצבו את
אופיה .צוות חדרי הלידה
ישמח ללוות אתכם ולעזור
לכם ככל האפשר ללדת
בבטחה ובשלווה ,ולחוות
לידה חלומית ומעצימה"

 16שמיר יולדות

מרץ 2020

אפידורל
הזרקת חומר הרדמה לחלל העוטף את חוט
השדרה; מבוצע על ידי רופא מרדים בלבד .כל
המרדימים העובדים בחדר הלידה מקצועיים
ומיומנים בביצוע אלחוש אפידורלי .רופא מרדים
נוכח בכל שעות היום והלילה בחדר הלידה .הזריקה
משחררת לחלוטין מתחושת הכאב ,אולם תחושת
הלחץ אינה נעלמת ,מה שמסייע בשלב האחרון של
הלידה .החומר כמעט שלא מגיע אל העובר והוא
אינו מושפע מכך ,אולם הוא עלול לגרום לירידה
בלחץ הדם – לכן על היולדת לקבל נוזלים בעירוי
לפני מתן האפידורל .השפעת החומר תתחיל לאחר
כעשר דקות מההזרקה ותימשך כשעתיים .המרדים
ישאיר במקום צינורית שבאמצעותה ניתן להוסיף
חומר הרדמה ללא צורך בדקירה נוספת.
") Nitrous Oxideגז צחוק"(
יולדת יכולה לבחור להשתמש בגז צחוק אם היא
אינה יכולה לקבל אפידורל או פטידין ,מסיבות
שונות .השירות זמין בחדרים המכילים את התשתית
המתאימה.

אחר ,זה הזמן לציין זאת ,כדי שתוכלו לפנות לצוות
מחלקת ילודים ולחתום על הטפסים הנדרשים.
נוסף על כך ,אנא ידעו את המיילדת אם ברצונכם
לבחור במהלך האשפוז בשגרת המחלקה הרגילה,
עם גמישות מלאה בשהות שלך עם התינוק ,או
באחת משלוש האפשרויות הבאות :ביות חלקי,
ביות מלא או אפס הפרדה.

בשלב ההתאוששות

המלווה יוכל ללוות את הילוד עם המיילדת
למחלקת ילודים .לאחר הלידה תועבר היולדת לחדר
התאוששות שבו יתקיים מעקב אחר לחץ הדם,
מידת התכווצות הרחם ,כמות הדימום ומתן שתן.
בעת מתן חיסון או ביצוע בדיקות אנו מאפשרים
להורה להחזיק את התינוק " ,"skin to skinבמטרה
להפחית את כאבו של הילוד.
חשוב לנו להדגיש כי הלידה היא חוויה שתלווה
אתכם בהמשך חייכם ,ואתם תהיו אלה שתקבעו
ותעצבו את אופיה .צוות חדרי הלידה ישמח ללוות
אתכם ולעזור לכם ככל האפשר ללדת בבטחה
ובשלווה ,ולחוות לידה חלומית ומעצימה .
מזל טוב!

שיכוך כאבים אלטרנטיבי
אפשרות נוספת להקלה על הכאב היא שימוש
במים :מקלחות ,מטליות רטובות וקומפרסים.
במחקרים נמצא כי מקלחת או אמבט מקלים
על תחושת הכאב באופן ניכר.
חיתוך החיץ )אפיזיוטומיה(
חתך באזור הנרתיק התחתון ,המקל על חילוץ
העוב .ר החתך נעשה רק בשעת הצורך ולא כבשגרה,
ותלוי בגודל העובר ובאלסטיות של הרקמות.
לידת מים
כיום אפשר ללדת גם בבריכה .לידה כזו נעשית בכל
אחד מחדרי הלידה ,בליווי המיילדת .יש להצטייד
מראש בבריכה מדגם  ,58480 INTEXולהגיע איתה
לחדר הלידה.

ברגע הלידה

הרגע שחיכיתם לו עומד להגיע .הצוות יקבל בברכה
ובכבוד את בקשותיכם לגבי התנהלות הלידה .אנו
במרכז הרפואי שמיר מעודדים לידות טבעיות ככל
שמתאפשר ,בהתאם למצב היולדת והילוד בחדר
הלידה .במידה ומתפתח צורך רפואי ,תועבר היולדת
לחדר ניתוח )לידה בסיכון( בליווי בן /בת הזוג .הצוות
בחדר הניתוח כולל רופא מיילד ,רופא מרדים ,צוות
חדר ניתוח ,מיילדת ורופא ילדים.
עם יציאת תינוקך לאוויר העולם יבוצע ניתוק
מושהה של חבל הטבור; התינוק יונח על בטנך
ותוכלי להיניק אותו וליהנות מקרבתו .במעמד זה
יוצמד צמיד )"ידון"( לתינוקך ולבן /בת הזוג .התינוק
יישקל ויוחזר לזרועותייך ותוכלי לשהות עמו עד
כשעתיים לאחר הלידה .במידה ומצבכם הרפואי
מאפשר זאת .לאחר מכן הוא יועבר למחלקת
ילודים ,שם יקבל את הטיפול המקובל במחלקה.
אם אינכם מעוניינים במתן חיסונים או בטיפול

המדריך

ליולדת

הריון ולידה

המדריך
לגבר
גבר ,רגע לפני
שאתה עומד להפוך
לאבא ,קבל כמה
טיפים שיעזרו לך
לצלוח את המשימה
בשלום ולזכות
בתואר גבר השנה
ואבא העשור ,אם
לא מטעם גורמים
רשמיים ,לפחות
מטעמה של
אשתך

ב

רוך הבא לחדר לידה  -המקום בו הקסם
הכי גדול של האנושות מתרחש .נכון ,יש
להניח שכבר עשית את הסיור המקדים
והחשוב ,שיננת את הדרך המהירה ביותר למיון
יולדות וחדרי הלידה ואפילו הספקת לבדוק היכן
ממוקמות הכורסאות הנוחות ביותר .ועדיין ,ברגע
האמת ,כאשר האישה הגיבורה שלך נקראת אל
הדגל ,רצוי שגם אתה תהיה שם עבורה ,בין אם
היא צריכה אוזן קשבת וכתף תומכת ובין אם היא
זקוקה לסיוע פיזי .היית שם כשהכל התחיל ,לפני
תשעה חודשים ,זוכר? אתה חלק בלתי נפרד מזה,
לא תצליח להתחמק!
למעשה ,יש לך תפקיד חשוב ומכריע לא רק בלידה
עצמה אלא בכל התהליך )ולא ,אנחנו לא מדברים
על להחליט איזו מוזיקה היא תשמע מהטאבלט
המגניב בחדר הלידה( .אתה נמצא שם בשבילה
במעמד שלא קל עבורה והיא צריכה אותך לידה
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חזק ,מכיל ,תומך ואוהב לכל אורך ההיריון .אתה
לא יכול לקחת ממנה את הכאב ,אבל אתה יכול
לעזור לה עוד לפני הלידה ולהקל עליה .הנה כל
מה שאתה צריך לעשות כדי שכל תקופת ההיריון
תעבור על הצד הטוב ביותר עבור שניכם.

"אתה נמצא שם בשבילה
במעמד שלא קל עבורה
והיא צריכה אותך לידה חזק,
מכיל ,תומך ואוהב לכל אורך
ההיריון .אתה לא יכול לקחת
ממנה את הכאב ,אבל אתה
יכול לעזור לה עוד לפני
הלידה ולהקל עליה".

תן לה לישון

כלל אצבע ראשון הוא שנשים מחייכות כשהן ישנות
טוב יותר .בהריון ראשון ,מרבית הגברים עושים זאת
באופן טבעי והאתגר מתחיל עם ילד שני ומעלה.
אפשר לבת הזוג שלך את הזמן לעצום עיניים ולנוח.
הניח כרית כשצריך ,תגיש קפה כשמתבקש ,זרום
עם הבינג' שהיא רוצה לראות וקלח את הילדים +
סיפור  +ארוחת ערב .בקיצור ,הכל כלול .מנוחה היא
הכרחית וחשובה להריון תקין ונעים נטול עניינים
מיותרים בדרך .היא תעריך אותך מאוד על המאמץ
הזה ותפרגן לך חזרה!

תקשיב לה

המוח הנשי הוא איבר מורכב מאוד ומחשבות
רבות עוברות בו בשוטף ,קל וחומר כאשר מדובר
במהלך ההיריון .רוב המחשבות משמחות וחיוביות
אבל חלקן גם פחות וזה המקום שהיא צריכה אותך.
נכון ,שיחות אמיתיות בהן ניתן לשפוך הכול 
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"נכון שלידה היא לא אירוע
שניתן לשלוט בו מא' ועד ת'
 היא מפתיעה ולא צפויה ובכל זאת ,יש בה כמהעוגנים שבהחלט יכולים
להיות בשליטתך המלאה,
אם רק תשכיל לחשוב
עליהם מראש"
עלולות להיתפס לא פעם כ"חופרות" )ודאי כאשר
הן מגיעות רגע לפני משחק הכדורגל השבועי( .אך
אם תצא רגע מעצמך ותסתכל על האישה שלך,
נסה בכל זאת להיות שם בשבילה ,בעיקר ברמה
הנפשית והרגשית .אפשר לראות את התקופה הזו
דווקא כזמן קסום לזוגיות ,וככל שתשכיל להסתכל
עליה ככה ,היא באמת תהיה כזאת .תהיה שותף.
אמיתי.

החלטות עושים ביחד

תשעה חודשים ארוכים לאחר אותו גילוי של שני
פסים על הסטיק ,הגעת לרגע האמת .רק שתדע,
הוא צריך להיות יוצא מגדר הרגיל .אז נכון שלידה
היא לא אירוע שניתן לשלוט בו מא' ועד ת'  -היא
מפתיעה ולא צפויה  -ובכל זאת ,יש בה כמה
עוגנים שבהחלט יכולים להיות בשליטתך
המלאה ,אם רק תשכיל לחשוב עליהם
מראש .אם תדע מראש לאן להגיע,
תוכל להיות בטוח שאתה בדרך
לאירוע שיענה על כל הרצונות
והחלומות של שניכם.
במרכז הרפואי שלנו כבר
חשבנו על הכל מראש ואנו
מעניקים לכם אפשרות לבחור
את חווית הלידה שלכם ,עד
לפרטים הקטנים שיעשו אותה
למיוחדת ובלתי נשכחת .למשל,
באפשרותכם לבחור את
פסקול הלידה ואיזו מוזיקה
תרצו שתלווה אתכם בזמן
הנשימות או ברגע יציאת
התינוק לאוויר העולם.
הרעיון הוא שאתה ,בתור

מלווה ,יוכל לעזור ליולדת לממש את חלום הלידה
בדיוק כפי שהיא תכננה .כך ,אתה בעצם שותף
מלא בבחירת סוג הלידה הרצוי ,כשהאפשרויות לא
מעטות :קיסרי אפס הפרדה ,לידה עם אפידורל,
לידה טבעית שמתאפשרת בכל חדר לידה ואפילו
לידה במים .במהלך הלידה עצמה ,בכדי להתמודד
עם הכאב ,היולדת תוכל לבחור בין דמיון מודרך ,גז
צחוק ,ארומתרפיה ואפילו משקפי  .VRלרשות מי
שמבקשת אפידורל עומדים שני מרדימים תורנים.

תקשיב לה בלידה

לנשים כדאי להקשיב תמיד ,ודאי כאשר הן נמצאות
בחדר לידה ,והן ממעטות לדבר בשל הצירים והכאב.
תהיה קשוב לה ולרצונות ולצרכים שלה .היא צריכה

עיסוי ,היא צריכה מים ,היא צריכה יד .אפשר ורצוי
להצחיק כמובן ,אבל ברגעים האלו ,זה הזמן שלך
להוכיח כמה אתה שם לצדה .כלל אצבע נוסף הוא
שנשים זוכרות הכל ,בעיקר את הדברים הטובים
שעושים עבורה באהבה .גם אם זה נראה שכל
מה שבא להן לעשות זה לצרוח ולתלוש שערות,
הן יזכרו את הליטוף ,את העיסוי ואת ההתמסרות
שלך בלידה .וזה שווה את כל המאמץ!

תישאר קרוב גם אחרי הלידה

אישה אחרי הלידה הראשונה נכנסת מהר מאוד
לעולם חדש ולא נודע של הנקה ,החתלה ושינה
וכל מה שביניהם .נשים רבות נוטות לסבול מדכדוך
אחר לידה .אל תשכח שאתה הכי קרוב אליה וחשוב
שתראה אותה .תעקוב אחר ההתנהגויות שלה
ומצבי הרוח שלה ואל תפיל הכול על "עייפות"
והורמונים .ייתכן והיא תזדקק לעזרה
 בין אם זה לאפשר לה לישון כדילהתאפס ועד עזרה מקצועית
במקרים של שינויים במצבי
רוח .תפתח עיניים ,תפתח
את האוזניים ותשמור על
לב פתוח .ביחד זה עובד
הכי טוב שיש .מזל טוב,
אבאל'ה .עשית את
זה! 

המדריך
לגבר
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לידה

כשהזמן
לא זז

סוף סוף הגעת לחדר
הלידה ,לרגע הגדול
שציפית לו ,ודווקא
אז נדמה שהזמן לא
זז .איך מעבירים את
השעות הארוכות
בחדר הלידה? גם
לזה יש לנו ,בשמיר
יולדות ,הרבה הצעות
מצוינות )שחלקן
יפתיעו אותך(
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הרגע שנכנסת להיריון את עוברת ל"זמן
של מספרים" :תאריך לידה משוער,
מספר השבועות והימים ,זמני סקירות
ואולטרסאונד – תשעה חודשים של תאריכים
וציפייה למועד אחד מסוים .ואז מגיע הרגע הגדול
שלך ,את מגיעה לחדר הלידה ו ...לפעמים נדמה
שהזמן פשוט עוצר מלכת .דווקא כשאת רוצה
שהכל יתקדם בקצב מהיר ושהזמן יחלוף תיק תק,
דווקא אז ,נדמה שהזמן לא זז .אז איך מעבירים
את הזמן הזה?
סטטיסטית ,אישה מבלה בממוצע שמונה שעות
בחדר הלידה ,אבל המספר הזה משתנה מאוד
מאישה לרעותה ,ויכול להתארך משמעותית .כמו
כן הרבה מהיולדות מבלות את רוב זמן הלידה
מחוץ לחדר הלידה ומגיעות רק כשהפתיחה
מתקדמת .ישבנו לשיחה עם אורה סופרין ,מיילדת
בשמיר יולדות עם ניסיון של  45שנים )!( ,וביקשנו

"סטטיסטית ,אישה מבלה
בממוצע שמונה שעות
בחדר הלידה ,אבל המספר
הזה משתנה מאוד מאישה
לרעותה ,ויכול להתארך
משמעותית"
ממנה טיפים של אלופות – איך מעבירים את
הזמן בחדר הלידה? מוכנות? זו קריאת חובה!

טיפ :1
משקפי מציאות מדומה VR -

לא הרבה יולדות יודעות ,אבל שמיר יולדות היא
מחלקת היולדות הראשונה והיחידה שמעניקה
ליולדות שלה משקפי מציאות מדומה בחדרי 

לידה

"נשים שהשתמשו במשקפי
מציאות מדומה העידו
שהייתה זו חוויה מדהימה,
שעזרה להן למשוך את
כל הלידה ללא שימוש
באפידורל"
הלידה ,בתור משכך כאבים טבעי ואפקטיבי.
איך זה עובד? דמייני שאת בחדר הלידה ,את
מרכיבה את המשקפיים ,ולפתע את נמצאת בתוך
סרט אחר לגמרי .מול עינייך מופיע נוף מרגיע:
חוף ים ,נחל זורם או יער ירוק ,מלא צמחייה.
נשים שהשתמשו במשקפיים העידו שהייתה
זו חוויה מדהימה ,שעזרה להן למשוך את כל
הלידה ללא שימוש באפידורל ,או לבקש אפידורל
רק בשלב מאוחר יותר של הלידה .כך או כך ,זה
מעביר את הזמן בצורה נפלאה.

טיפ :2
לבחור נכון את המלווה שלך

יש כל מיני "סוגים" של מלווים .אחת ההמלצות
הגדולות שסופרין מציעה לנשים לפני לידה היא
לבחור מלווה שיידע או שתדע לעזור להן בכל
תהליך הלידה ,כאלה שיהיו שם בשבילן במשך
כל השעות הארוכות ויעזרו להן להעביר את הזמן.
יש זוגות שמחוברים מאוד מבחינה רגשית,

ואז נוצר עולם ומלואו של דרכים להעביר את
הזמן :כאשר היולדת יכולה לחלוק את הרגשות
האינטימיים שלה בזמן הלידה בשיחה ,במגע או
בתיאור של מה שעובר עליה ,הזמן עובר הרבה
יותר מהר .כשיש שם מישהו שנמצא שם בשבילה
במאה אחוז ,הרגעים הארוכים מתקצרים.

טיפ :3
לשמוע מוזיקה
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טיפ :5
חשיבה חיובית!

היתרון הגדול במוזיקה בזמן הלידה ,הוא שאפשר
לשקוע לתוכה .מוזיקה שאת אוהבת עוזרת
לייצר אווירה מכילה ,רגועה ותומכת ומאפשרת
התמקדות והתרכזות בלידה ,בלי להרגיש שהשעון
לא זז .בכל חדר לידה בשמיר יולדות יש מערכות
שמע מעולות ,עם רמקולים איכותיים לבחירת
פלייליסט או שירים ספציפיים שאת אוהבת –
כדי לאפשר לך ליצור את האווירה שאת חולמת
עליה לרגע הגדול של הלידה.

כשאני מעבירה קורסים של הכנה ללידה או
סיורים במחלקה שלנו ,אומרת אורה סופרין ,אני
תמיד מסיימת במה שאני חושבת שהוא טיפ של
אלופות – חשיבה חיובית! הרבה פעמים יולדות
מגיעות לשלב שבו הן אומרות לעצמן שהן "לא
יכולות יותר" .ואני אומרת להן ,ההפך :גם ברגעים
הקשים ,קחי אוויר ותצעקי "אני יכולהההההה,
אני רוצההההה" .האמירה החיובית בקול רם
מאלצת אותנו לחשוב חיובי ,משחררת אנדורפינים
במוח וגורמת לשחרור ולהרפיה ,שהם מהותיים
להתקדמות הלידה .בין ציר לציר ,כשהכאב פוחת
ויש הפסקה ,תחייכו ,תגידו לעצמכן "איזה כיף,
נגמר עוד ציר ,כל הכבוד לי!" זה יעזור לכן להעביר
את הזמן עם חיוך ,עוצמה וכוח ולהתגבר.

הליכה מעבירה את הזמן ותורמת לתנועתיות
של הגוף ,שהיא חשובה מאוד להתקדמות הלידה
)כמובן ,אם ההיסטוריה והמצב הרפואי שלך
מאפשרים זאת ,ובהתאם לבדיקות המוניטור(.
מחלקת שמיר יולדות מוקפת במדשאה ירוקה
עם שבילים ועצים ,שנעים ללכת בהם .את יכולה
לצעוד לקניון הסמוך ,לשתות כוס קפה באחד

כל לידה היא חוויה מיוחדת ,שלעולם לא חוזרת
על עצמה ,וכל אישה מרגישה ועוברת אותה
בצורה אחרת .בשמיר יולדות אנחנו נמצאים איתך
ובשבילך ,כדי להעניק לך את חוויית הלידה שאת
חולמת עליה ,גם ברגעים שנדמה שהזמן לא זז.
את מוזמנת לבוא ולהיווכח .

טיפ :4
מותר לך לצאת החוצה

כשהזמן
לא זז
מרץ 2020

מבתי הקפה ולחזור ,או להסתובב במחלקה
ולהתבונן במתרחש .קחי את המלווה שלך אל
מחוץ לחדר הלידה ,והעבירו את הזמן בהליכה
רגועה.

לידה

ללדת

במים
למרות המצאת האפידורל,
נשים רבות עדיין מבקשות
ללדת בדרך הכי טבעית
שיש – בלידת מים ,וללא
משככי כאבים .למי
זה מתאים ,ומה קורה
לתינוק בלידה
כזאת

ה

קדמה הטכנולוגית הביאה לנו את ההפריה
החוץגופית ,את תרומת הביציות וכמובן
את מה שיהיו יולדות שיגדירו כמתנה
הגדולה ביותר למין הנשי – האפידורל .עם זאת,
יולדות רבות מעוניינות היום לחוות לידה טבעית,
ללא משככי כאבים – ולעשות את זה דווקא במים.
"הסיבות לכך הן רבות ומגוונות" ,מסבירה קארין לי
עובדיה ,אחות אחראית חדר לידה" ,חלקן פשוט
לא יכולות לקבל אפידורל מסיבות רפואיות ,אחרות
מעוניינות לנצל את השהייה במים להתמודדות
טובה יותר עם כאבי הלידה .על כן ,חשוב לדעת
שהאפשרות ללידת מים היא חלק אינטגרלי
מהבחירה של כל יולדת אצלנו".
לידת מים נעשית בדרך כלל בבריכה או באמבטיה
שהיולדת יושבת בה .ניתן להשתמש במים בשלב
הראשון של הלידה ,עד ליציאת העובר ,ואז לעבור
למיטה; ואפשר גם ללדת במים את התינוק .מיד
לאחר הלידה מוצא התינוק מהמים ,כדי לאפשר
לו לנשום את נשימותיו הראשונות על החזה של
אמא ,שמחבקת ומחזיקה אותו.

למי זה מתאים?

לידת מים יכולה להתאים לכל יולדת בריאה עם
היריון בסיכון נמוך – כלומר ,עובר יחיד עם מצג
ראש ומהלך תקין )הרשימה המדויקת של ההתוויות
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הרפואיות נמצאת בחדר הלידה ואפשר לפנות
לצוות כדי לקבלה(.
חשוב לציין כי לידת מים היא נוהג מקובל ונפוץ
בתרבויות ובחברות שונות זה אלפי שנים .בישראל
פרסם משרד הבריאות ביוני  2007נייר עמדה
המאפשר לבתי החולים בישראל לבצע לידת מים.
השהייה במים היא נוחה וללא תופעות לוואי .נמצא
כי שהייה במים לא רק מפחיתה משמעותית את
הפרשת הורמוני הסטרס ,אלא מפחיתה גם את

"נמצא כי שהייה במים לא
רק מפחיתה משמעותית
את הפרשת הורמוני
הסטרס ,אלא מפחיתה גם
את השימוש באפידורל,
מפחיתה את שיעור
הניתוחים הקיסריים
ומקצרת את אורך השלב
הראשון של הלידה"

השימוש באפידורל ,מפחיתה את שיעור הניתוחים
הקיסריים ומקצרת את אורך השלב הראשון של
הלידה.

ומה עם התינוק?

לידת מים אינה פוגעת בילוד ,כיוון שבגופו קיימים
מנגנונים מובנים המונעים שאיפת מים בזמן הלידה,
כמו גם "רפלקס צלילה" המונע ממנו לנשום כאשר
הוא נמצא עדיין מתחת למים .מלבד זאת ,הילוד
עדיין מחובר לשיליה באמצעות חבל הטבור ולכן
ממשיך לקבל חמצן דרכה.
לידת מים מאפשרת גם לבן הזוג להיות מעורב
יותר בתהליך כולו – הוא יכול להיכנס למים יחד
עם היולדת ,לשבת מאחוריה לצורך תמיכה או
לספק לה משענת כשהיא נמצאת ב"עמידת שש".
הוא יכול גם להישאר מחוץ למים ,להחזיק לה את
הידיים או לעשות לה עיסוי – הכל בהתאם לרצונו
ולרצונה של היולדת.
לסיכום ,יש לא מעט יולדות שטוענות כי לידת
מים היא דרך נפלאה ורכה במיוחד להביא ילדים
לעולם .בדרך זו ילדו נשים גם לפני מאות אלפי
שנים .למרות ההתקדמות הטכנולוגית והחידושים
השונים בתחום ,כנראה שאמותאמותינו בכל זאת
ידעו משהו על לידות .

לידה

רק לרקוד
רוצה להקל על כאבי
הצירים ולזרז את תהליך
הלידה? כל שעלייך
לעשות הוא ...לרקו ד.
ריקוד מסייע לראש העובר
להתבסס באגן ,מקדם
את הפתיחה ומסייע
בדרכים רבות לתהליך
הלידה .אז ...הנרקוד?

וחושבות לעצמן "איך לעזאזל יכול הריקוד
לעזור לי בלידה" – חשוב לציין שכאשר
אנשים בכלל ,ויולדות בפרט ,חשים כאב,
פעמים רבות התגובה המיידית והרפלקסיבית
של הגוף היא כיווץ ,עצירה או פחד מתזוזה –
כאשר למעשה ,דווקא הפעולה ההפוכה תגרום
להפחתה של הכאב .בתהליך הלידה ,תנועה
היא מרכיב חיובי ונחוץ בעיקר כיוון שהיא גורמת
להרפיה ולהרגעה של הגוף והשרירים ,להתכנסות
לקראת הרגע המיוחד ולחיבור לגוף.
ריקוד גם עוזר לתינוק לרדת בתעלת הלידה
ולהתברג בצורה טובה יותר באגן; מקדם את
הפתיחה ובכך מסייע לקיצור זמן הלידה; ומסייע
בשחרור אנדורפינים ,שלהם תפקיד חשוב
בשיכוך כאב ובשיפור מצב הרוח.

נועה היא דרך טבעית וקלה
להתמודדות עם כאבי הלידה ,ועוזרת
גם להתקדמות התהליך .ריקוד ,שלא
כמו תרגילים מונוטוניים שיכולים לשעמם בשלב
מסוים ,הוא פעולה חווייתית ומהנה שקל וכיף
להתמיד בה .דרך מעולה להקל על הכאבים
ולהעביר את הזמן בלידה היא לרקוד עם המלווה
שלכן ,או עם עצמכן – ולהרוויח שחרור נפשי
וגם שחרור פיזי.
כיוון שכדי לרקוד צריך אווירה ,אבזרנו במרכז
הרפואי שמיר את כל חדרי הלידה שלנו
במערכות שמע מתקדמות – כך שהיולדות
יוכלו לבחור בדיוק את המוזיקה והשירים שיעזרו
להן להיכנס לאווירה שהן מחפשות )גם אם הן
לא רוקדות( .תוכלו לבחור מתוך עולם שלם של
סוגי מוזיקה :מריקודי בטן דרך מוזיקה קלאסית
ועד לנענוע האגן עם היפ הופ קצבי.

שחרור מכאב

ת

הרפיה והרגעה

ולכל הספקניות ,שקוראות עכשיו את הכתבה
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הריקוד מתאים לכל מי שאוהבת מוזיקה
ואוהבת לרקוד .ריקוד בזמן הלידה
מתאים במיוחד ליולדות שמעוניינות
כאבים,,
בלידה טבעית ללא משככי כאבים
אבל גם ליולדות שלוקחות אפידורל
ורוצות להעביר את הצירים
הראשונים בצורה נעימה ככל
האפידורל.
האפשר ,עד למתן האפידורל
בשמיר יולדות אנחנו מעודדים
ומקדמים את נושא הריקוד
בזמן הלידה כעוד דרך
טבעית להקלה
ולשחרור מכאב.
אתן יותר
ממוזמנות לפנות
אלינו בכל שאלה,
או לפרטים נוספים.
אז ,אפשר להזמין
אותך לרקוד? 

לידה

אפס

הפרדה
גם בניתוח קיסרי
גם נשים היולדות בניתוח קיסרי
רוצות להישאר צמודות לתינוקן
מיד לאחר הלידה .מחלקת
היולדות במרכז הרפואי שמיר
היא מהמחלקות הראשונות
בארץ שמאפשרות ליולדות
לבחור בגישת "אפס הפרדה"
גם בניתוח קיסרי

מ

חלקת יולדות במרכז הרפואי שמיר היא
אחת המחלקות הראשונות בישראל
שמאפשרת ליולדות שלה ליהנות
מאפס הפרדה ,גם אם ילדו בניתוח קיסרי.
כיוון שניתוח כזה דורש היערכות מיוחדת של
הצוות הרפואי והציוד ,אנחנו מאפשרים לעשות
אותו רק במקרים של ניתוחים קיסריים שנקבעו
מראש )ניתוחים אלקטיביים( ולא בניתוחי
חירום .במסגרת ההיערכות אנו מתאימים את
כל התנאים לאפס הפרדה בחדר הניתוח ,כך
שהתינוק יכול להיות צמוד לאמא ממש מרגע
הלידה.

במרכז הרפואי שמיר מתבצעים מדי שבוע
ניתוחים קיסריים באפס הפרדה ,ואנו שמחים
וגאים להעניק את האפשרות הזו לכל יולדת
המעוניינת בכך .כל שעלייך לעשות הוא לבקש
זאת מראש ,כאשר נקבע לך תאריך לניתוח
קיסרי .כך זה עובד:

➀

יש לקבוע מראש ניתוח קיסרי באפס
הפרדה ולציין זאת בזמן קביעת תאריך
הניתוח.
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➁

ביום הניתוח עצמו ולאחר ביצוע הרדמה
מקומית ,למלווה ניתנת האפשרות
להיכנס עם היולדת לחדר הניתוח.

➂

בניתוח אפשר לשלב מחיצה שקופה
שדרכה יכולה היולדת לראות את רגע
יציאת התינוק שלה לעולם! חשוב לבקש אותה
מראש ,בזמן קביעת התור לניתוח.

➃

מזל טוב! התינוק יצא לאוויר העולם והוא
מוצמד מיד אל גוף האם ,כדי לאפשר
מגע "עור לעור" והנקה ראשונה.

➄

בסיום הניתוח ,המיילדות מלוות את
האם לחדר התאוששות מיוחד שהוקם
עבור ניתוח קיסרי באפס הפרדה .האמא,
המלווה והתינוק יישארו שם יחד כשעתיים,
תחת השגחת אחות התאוששות ואחות ילודים.

➅

בזמן השהייה בהתאוששות התינוק נשקל
ונמדד על ידי אחות תינוקייה .אם אין
התנגדות ,האחות תיתן גם חיסונים )ניתנים
תוך כדי שהות "עור לעור" כשהתינוק בידי

האם /האב /מלווה משמעותי אחר או תוך כדי
הנקה ,שמפחיתה כאב(.

➆

האמא ,התינוק והמלווה עוברים למחלקת
אפס הפרדה ,שבה שוהות כל היולדות
שבחרו במחלקה זו .עד שהיולדת תקום
ותתפקד באופן עצמאי ,המלווה שהיא בוחרת
צריך לשהות איתה במחלקה כדי לעזור לה
בטיפול בתינוק החדש.

➇

"אפס הפרדה" לא אומר שאת לבד!
במחלקה תקבלי הדרכה ואת כל הציוד
הנדרש לטיפול בתינוק או בתינוקת שלך .אם
יש לך שאלות או שתזדקקי לעזרה ,תוכלי
לפנות לאחות במחלקה והיא תעזור בשמחה.

➈

אם נקבע לך ניתוח קיסרי ואת
מעוניינת ללדת באפס הפרדה ,אל
תוותרי על החלום! אנחנו כאן כדי להסביר,
לענות ולפרט על השיטה ,ורוצים להעניק
לך את חוויית הלידה שתמיד חלמת עליה.
את מוזמנת תמיד לפנות למועדון היולדות
שלנו כדי לקבל פרטים נוספים .

לאחר הלידה

הסעודה
הראשונה
רבות דובר על יתרונות ההנקה,
והשעה הראשונה שאחרי
הלידה היא הזמן הטוב ביותר
להתחיל – למען בריאות
התינוק ורווחת האם .גם אם
ילדת בניתוח קיסרי ,אין סיבה
שלא תוכלי להניק את תינוקך
מיד לאחר הלידה

ר

בות נכתב על חוויית ההנקה ,על הסיפוק
שהיא מעניקה לאם הטרייה וכמובן על
היתרונות הרבים שלה – לאם ולתינוק
– וסגולותיה הבריאותיות .לאחר הלידה ,התינוק
ערני מאוד וכבר מוכן לינוק את היניקה הראשונה
שלו – יניקת הקולוסטרום – שמספקת לו חיסון
ראשוני וגורמת להמשך היווצרות החלב אצל האם.
"הקולוסטרום הוא חלב ראשון בעל מרקם סמיך,
בצבע צהבהב או שקוף ועשיר מאוד בנוגדנים",
מסבירה ויולט קפלן ,מתאמת הנקה במרכז הרפואי
שמיר" ,מחקרים מלמדים כי נשים שהחלו להניק
בשעה הראשונה שלאחר הלידה )המכונה 'שעת
הזהב' הודות לסגולותיה הרבות( ,הצליחו לייצר פי
שתיים יותר חלב גם כעבור שבועיים וכעבור חודש,
בהשוואה לאימהות שהניקו בשעות מאוחרות יותר
לאחר הלידה".

להניק בחדר הניתוח

נשים היולדות בניתוח קיסרי נמצאות לעיתים
במהלך ניתוח או בחדר ההתאוששות ללא התינוק,
שנשלח לתינוקייה לבדיקה .במקרים כגון אלו ,הן
היו מניקות את תינוקן רק שעות לאחר הלידה ,אם
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"כיום ניתן להתחיל להניק
כבר בחדר הניתוח – במהלך
הניתוח או מיד בסיומו.
המיילדת נמצאת בחדר
הניתוח ומסייעת למקם את
התינוק על גוף האם )"עור
לעור"( ,היא מראה תנוחות
מיוחדות ונוחות לנשים
לאחר ניתוח קיסרי"

בכלל .אולם כיום ,נשים היולדות בניתוח קיסרי כבר
אינן צריכות לוותר על חלומן להניק את התינוק,
אפילו בשעה הראשונה ללידה .כיום ניתן להתחיל
להניק כבר בחדר הניתוח – במהלך הניתוח או מיד
בסיומו .המיילדת נמצאת בחדר הניתוח ומסייעת
למקם את התינוק על גוף האם )"עור לעור"( ,היא
מראה תנוחות מיוחדות ונוחות לנשים לאחר ניתוח

קיסרי ואף מדגימה במידת הצורך .זוהי הזדמנות
מצוינת לתינוק לאכול את הארוחה הראשונה בחייו,
כבר בחדר הניתוח יחד עם אמו.
אם הנקה ישירות מהשד אינה מתאפשרת מיד
לאחר הניתוח ,ניתן לנצל את 'שעת הזהב' כדי
לשאוב מהשד ולתת לתינוק את הקולוסטרום
בכפית או במזרק .ניתן גם לשאוב מהשד ישירות
לתוך מזרק ולעביר לתינוקייה יחד עם התינוק ,או
לשמור בעריסה במקרה של אפס הפרדה ,כדי
לספק לו חלב אם לארוחה הראשונה שלו.

לא להתייאש

זכרי :כדי להצליח בהנקה מלאה יש להמשיך ולעודד
את התינוק לינוק לפי דרישה .חשוב להבין שמשך
ההנקה ומרווחי הזמן בין ההנקות משתנים לפי
רצון התינוק ,ולא לאבד סבלנות או להתייאש אם
מתגלים קשיים בהנקות הראשונות .שהייה רצופה
יחד עם התינוק במהלך האשפוז )ככל שניתן,
כמובן( ,תסייע לך לזהות סימני רעב ראשוניים
ולהיענות לצרכיו בזמן .אם את לא בטוחה ,את
תמיד יכולה לפנות לאחת מיועצות ההנקה שלנו,
שתשמח להדריך אותך ולסייע לך .

לאחר הלידה

בזכות

השאיבה

גם אם התינוק שלכן הועבר לפגייה בשל מצבו הרפואי ,הוא עדיין יכול
ליהנות מהיתרונות של חלב אם .אנו במרכז הרפואי שמיר מאפשרים
ואף מעודדים שאיבת חלב בסמוך למיטת התינוק ,בתוך הפגייה

כ

ל אישה הרה חולמת ללדת תינוק בריא ,שיועבר אליה
מיד לאחר הלידה .אולם יש מקרים שבהם התינוק מועבר
לפגייה לצורך השגחה ,בשל מצבו הרפואי או בגלל לידה
בשבוע מוקדם של ההיריון .במקרים כאלה ,שבהם התינוק זקוק
לטיפול רפואי מיידי ,לרוב ההנקה אינה מתאפשרת בסמוך ללידה
– אבל זה לא אומר שהמשימה אינה אפשרית.

מאפשרים קרבה

הפגייה שלנו במרכז הרפואי שמיר רואה בהורים ובתינוק יחידה
אחת ,ואנו עושים כל מאמץ לאפשר קרבה ,נוכחות וטיפול הורי

"יש חשיבות רבה להנקת התינוק,
ובמיוחד כאשר מדובר בפגים .על כן,
במקרים שבהם הנקה ישירה אינה
מתאפשרת ,אנחנו מאפשרים שאיבה
בסמוך למיטת התינוק .במחלקתנו יש
שלושה סוגים של משאבות ,כך שאפשר
להתאים לכל אישה את המשאבה
הטובה ביותר לצרכיה"
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עד כמה שניתן .לצורך כך הקמנו תשתית תומכת רחבה הכוללת
רופאים ,אחיות ,פסיכולוגים וטיפול תומך – זאת כדי לאפשר טיפול
מקצועי בכל המישורים :רפואי ,רגשי והתפתחותי.
"יש חשיבות רבה להנקת התינוק ,ובמיוחד כאשר מדובר בפגים",
מסבירה טניה וויסר ,ראש צוות הנקה במחלקת פגים" ,על כן,
במקרים שבהם הנקה ישירה אינה מתאפשרת אבל האם מעוניינת
לשאוב חלב אם ,אנחנו מאפשרים שאיבה בסמוך למיטת התינוק
בתוך הפגייה ומשקיעים כל מאמץ לצמצם הפרדה".

הורמון האהבה

"אנחנו מעודדים ומאפשרים מגע 'עור לעור' ) (Skin to Skinללא
הגבלת זמן וכמעט בכל מצב רפואי" ,ממשיכה וויסר" .מחקרים
מראים כי מגע עור אל עור מעודד את הפרשת הורמון האוקסיטוצין,
שנקרא גם הורמון האהבה .הורמון זה קשור בהגברת ייצור חלב
אם ,נוסף על יתרונותיו בשיפור ההתפתחות והגדילה.

”במחלקתנו יש שלושה סוגים של משאבות ,כך שאפשר להתאים
לכל אישה את המשאבה הטובה ביותר לצרכיה .במחלקה יש גם
חדר שאיבת חלב חדיש ,לאלו המעוניינות בכך .הפגייה מצוידת
בכורסאות נשכבות ,המאפשרות נוחות ורגיעה בזמן שהתינוק
בחיקכן .צוותי המחלקה ילוו אתכן מסמוך מאוד ללידה ולאורך
כל האשפוז ,כדי לאפשר לכן ולתינוקכן את הטוב ביותר“ .

הריון ולידה

בהתאמה

אישית
במרכז הרפואי שמיר פועלים
להבטיח את זכותה של היולדת
ללידה ולאשפוז על פי בחירתה
ורצונה – תוך מתן טיפול מקצועי
הולם ,המבטיח את שלומה
ואת שלום התינוק

ה

מרכז הרפואי שמיר שם דגש חזק על מתן חופש
הבחירה לכל יולדת .אנו מאמינים כי כל יולדת מגיעה
ללידה כשהיא יודעת מה רצונה ,וזכותה לבחור בטיפול
המתאים לה ולאפשר לתינוק כניסה רכה ככל שניתן לחיים.
תפקידנו כמרכז רפואי הוא לספק סביבה ביתית ,ביטחון ורוגע
החיוניים לחוויית הלידה ,תוך פיקוח רפואי הולם .בהתאם לכך,
אנו מכבדים כל בחירה של היולדת ,כל עוד יש הלימה בין רצונה
לבין צרכיה הרפואיים – מתוך ידיעה ברורה כי הבחירה האישית
שלה היא הטובה ביותר עבורה ועבור בן זוגה.
"כל יולדת שונה מרעותה ,בעיקר בשל הבדלי תרבות ,השכלה
והיסטוריה מיילדותית ,אישית ותרבותית" ,מסבירה אנג'לה
אבולוב ,אחות אחראית במחלקת היולדות במרכז הרפואי שמיר.
"הצוותים הסיעודיים והרפואיים שלנו מודעים לשונות הזאת,
ולפיכך אפשר לראות אצלנו לא רק הכלה והבנה של כל יולדת,
אלא גם שיטות לידה שונות – הכל בהתאם לרצונה של היולדת
במהלך אשפוזה .החל מאפס הפרדה ועד ביות מלא /חלקי
ושהיית התינוק במחלקת ילודים – אנו עושים הכל כדי להבטיח
את זכותה של היולדת לחוויית אשפוז המתאימה לה בלבד" .
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הריון ולידה
"כמרכז רפואי מוביל בישראל ,שבו נולדים כ9,000
תינוקות בשנה בממוצע ,חשוב לנו גם לגלות
גמישות לגבי שינוי מסלולי האשפוז ,בהתאם לרצונה
וליכולותיה של היולדת" – מסבירה חנה אזר ,אחות
אחראית מחלקת היריון בסיכון ואפס הפרדה" ,על
כן ,גם אם יולדת בחרה במסלול של אפס הפרדה
ומבקשת לשנות מסלול עקב נסיבות רפואיות
ואישיות ,הצוות ייענה לבקשתה תוך מתן עידוד
ותמיכה ,ללא שיפוטיות".

אז איזה מסלול את רוצה?

נדמה כי השינוי המשמעותי ביותר בשנים האחרונות
בכל הנוגע לאשפוז היולדת לפני ואחרי הלידה
נוגע לקשר שלה עם התינוק .בעשור האחרון
עבר המרכז הרפואי שמיר תהליך משמעותי
בנושא זה ,וכעת הדגש הוא על עידוד קשר
אם-תינוק הדוק ככל האפשר החל מרגע
הלידה ,ומתן אפשרות להורים להיות
שותפים מלאים בקבלת החלטות
הנוגעות לכלל הבדיקות
והטיפולים הנדרשים
לתינוק .קשר זה
בא לידי ביטוי
בשלושה
מסלולים
שונים:

אשפוז רגיל של יולדת במחלקת יולדות
כאשר התינוק שוהה במחלקת ילודים יש ליולדת
גישה חופשית למחלקה זו  24שעות ביממה .ביכולתה
לשהות עם התינוק בחדר הנקה ו /או להביאו למחלקה
ולהחזירו ,לפי רצונה .הטיפול בתינוק מתבצע על ידי
צוות האחיות במחלקת ילודים .הצוות יוזם שיחות
עם היולדת וקשוב לרצונה להיות שותפה בהאכלה,
בהחתלה ועוד.
ביות מלא /חלקי
לאחר הלידה עובר התינוק למחלקת ילודים לבדיקת
רופא ראשונה ,הכוללת גם חיסונים וטיפולים נוספים.
בהתאם לרצונה של היולדת ,היא זו המטפלת בו
באופן מלא או חלקי ביתר שעות היממה ,לאחר
קבלת הסבר והדרכה מצוות מחלקת הילודים.
יולדת הבוחרת באפשרות זו יכולה עדיין להחזיר
את התינוק למחלקת ילודים לפרקי זמן שונים על
פי רצונה ,להמשך טיפול של צוות המחלקה .מסלול
זה מאפשר ליולדת לטפל בתינוק ,ובמקביל מעניק
לה שעות מנוחה והתרעננות.

"כל יולדת שונה מרעותה.
אפשר לראות אצלנו שיטות
לידה שונות ,הכל בהתאם
לרצונה של היולדת .החל
מאפס הפרדה ועד ביות
מלא /חלקי ושהיית התינוק
במחלקת ילודים – אנו עושים
הכל כדי להבטיח את זכותה
של היולדת לחוויית אשפוז
המתאימה לה בלבד"

אפס הפרדה
התינוק נמצא עם היולדת מרגע הלידה ועד לשחרורה
מבית החולים .גם יולדות שעוברות ניתוח קיסרי
מתוכנן יכולות ליהנות ממסלול זה .במסלול של
אפס הפרדה יש חובת נוכחות של בן זוג /מלווה עד
לעצמאות מלאה של היולדת .במסלול זה הטיפול
בתינוק הוא באחריות בני הזוג ,כאשר אחות ילודים
מלווה ,מדריכה ומסייעת בתהליך .כל הטיפולים
והחיסונים של התינוק נעשים בנוכחות היולדת ובן
זוגה.
לסיכום ,המרכז הרפואי שמיר עושה מאמצים אדירים
לאפשר חופש בחירה לכל יולדת ,במידת האפשר
ותוך מתן מענה רפואי מלא במידת הצורך .אנו נענים
לבקשת היולדות המבקשות ללדת ולשהות עם תינוקן
בהתאם לבחירתן האישית ,ולא כפי שהיה מקובל
בעבר; ומשתדלים לכבד את הצרכים האישיים של
כל זוג ולהתאים את אופי השהייה של הזוג עם
התינוק למידה ולדרך הנכונים להם .
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החייאה

טיפים חשובים

מה שבטוח
דום נשימה הוא
גורם המוות
העיקרי בתינוקות
) 75אחוז( .ידע
בהחייאה יעזור לכם
להרגיש בטוחים
בכל מצב ,וגם
להגיב במהירות
וביעילות
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מ

חקרים מלמדים כי גורם המוות העיקרי
בתינוקות ) 75אחוז( הוא דום נשימה הנגרם
מסיבות שונות ,בהן חנק מגוף זר .גם הפסקת
נשימה עקב שינוי בטמפרטורה של הסביבה או חסימה
בדרכי הנשימה העליונות הן גורמי מוות בתינוקות.
הטיפול הנכון בדום נשימה הוא ביצוע הנשמות או
החייאה בעת הצורך .הפעולות האלו דורשות ערנות,
ידע מוקדם ויכולת תגובה מיידית .אלו לא פעולות
טבעיות להורה – בייחוד כאשר יש לבצע אותן בלחץ
הנובע מהאירוע עצמו .לכן אנו ממליצים לכל יולדת
לעבור הדרכת בהחייאת תינוק.

הדרכה בהחייאת תינוק מעניקה ידע ומיומנות בסיסיים
שכל הורה צריך כדי לחזק את בטחונו העצמי ,כמו גם
את יכולתו לפעול במצבי לחץ ולהציל חיים .יש חשיבות
רבה לביצוע החייאה תוך זמן קצר ככל האפשר מרגע
זיהוי החנק ,כיוון שהנשמה מהירה ונכונה מגדילה את
הסיכוי להחזיר את התינוק מדום נשימה .רוב אירועי
החירום הדורשים החייאה ניתנים למניעה ותלויים בידע
של ההורה וביכולתו לתפקד תחת לחץ .זכרו :ביכולכם
למנוע את מרבית הפגיעות ,אם רק תדעו לזהות אותן
ולתפקד במהירות!

טיפים לשגרת היומיום עם התינוק ,שיסייעו
לכן להעניק לו סיוע ראשוני ולצמצם ככל
האפשר נזק בלתי הפיך:
•אין להשאיר תינוקות ללא השגחה!
•נפילה מוגדרת כנפילה מסכנת חיים כאשר
התינוק נופל מגובה שהוא יותר מגובהו שלו.
•חשוב לבדוק את כל הצעצועים הניתנים
לתינוק ולוודא שאינם מתפרקים לחתיכות
קטנות ,שאותן הוא יכול להכניס לפיו
ולשאוף לקנה הנשימה שלו.
•יש למנוע מתינוקות כל גישה לפיצוחים
ולפופקורן ,וכן לגלעינים ולדברי סדקית
קטנים )סיכות ,כדורים קטנים וכו'( ,וכמובן
לשקיות ניילון.
•בשעת נסיעה ברכב יש לחגור את התינוק
במתקן ריסון התואם את גילו ומשקלו.
יש לוודא שמתקן הריסון קשור בהתאם
להוראות הבטיחות הספציפיות לו.
•יש להכין מראש את ציוד הרחצה לתינוק
כדי למנוע מצב שבו יישאר התינוק ללא
השגחה.
•יש ללמד את הפעוטות להיזהר מאש,
מגפרורים ,ממכשירי חשמל ,מכבלים
ומנקודות חשמל.

מוות בעריסה
בישראל נפטרים מדי שנה כ 50תינוקות ממוות
בעריסה .אף שהסיבה למוות בעריסה אינה ידועה,
יש כמה גורמים שיכולים להפחית את הסיכון:
•להשכיב את התינוק על הגב.
•להימנע משינה משותפת עם ההורים.
•להימנע מעישון.
•הנקה.
•להשכיב את התינוק על מזרן קשיח.
מכשירי ניטור לא הוכחו כמונעים מוות בעריסה ,ולכן
הדבר היחיד שיכול לעזור במצב כזה הוא החייאת
היילוד .אם היילוד אינו נושם והוא כחול ,יש לנקוט
בפעולות החייאה 

החייאה

החייאת תינוקות

עד גיל שנה

1

2

  A AIRWAYפתיחת נתיב אוויר
השכבת התינוק על מצע קשיח על גבו עם הטיה קלה של הראש לאחור
)"מבט לשמיים"(  +ניקוי הפרשות מהפה ומהאף.

בדיקת הכרה

קריאה בשמו של התינוק
וגירוי בעקב.

אם אין תגובה
קיראו לעזרה
מד"א 101

4

3

  B AIRWAYאם אין נשימה  -הנשמה מפה לפה
אטימות האף והפה של התינוק עם הפה שלנו ומתן שתי הנשמות ארוכות
ואיטיות ,כך שבית החזה יתרומם.

  B AIRWAYבדיקת נשימה
הצמדת האוזן לאזור האף והפה כדי לשמוע ולחוש תזוזת אוויר ,ובמקביל
להסתכל כעשר שניות ולראות אם בית החזה מתרומם.

6

5

במצב של השתנקות

גם קיימת סכנת חיים לתינוק .מצב זה נובע לרוב משאיפת גוף זר לדרכי
הנשימה .במקרה כזה יש להפוך את התינוק על בטנו ,כאשר משעינים
אותו על רגלו של אחד ההורים ,ואז יש לטפוח על גבו חמש פעמים .אם
הגוף הזר לא יצא ,יש להפוך את התינוק על גבו ולעסות את חזהו חמש
פעמים וחוזר חלילה ,עד שהגוף הזר ייצא.
אם התינוק מכחיל ואינו נושם ,יש לעשות החייאה כמתואר למעלה.
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אם אין שיפור והתינוק כחול

יש להוסיף עיסויים להנשמות ,בקצב של  30עיסויים לכל שתי הנשמות.
אם יש שני אנשים ,האחד יעשה  15עיסויים על כל שתי הנשמות של
השני .עיסוי – לחיצה על עצם החזה של התינוק באמצעות האגודלים,
כשהידיים עוטפות את התינוק .יש להמשיך בפעולות עד שמגיעה העזרה,
או עד שהילוד מתחיל לנשום בכוחות עצמו .בכל מקרה יש לקחת את
התינוק לבדיקת רופא.

אחרי הלידה

הפינוק

שאחרי

זהו ,הלידה כבר מאחורייך
– ולפני שאת חוזרת הביתה
אל מטלות היומיום ,מגיע לך לנוח,
להירגע וליהנות קצת .במלונית
היולדות "בייבי אסף" תוכלי לזכות
ברגעים קסומים של שלווה,
את ותינוקך

א

חרי תשעה חודשים של שינויים ,התרגשות
וחוסר ודאות ,ששיאם הוא חוויית הלידה,
הבאת סוף סוף לעולם יורש או יורשת
עצר מדהימים – ועכשיו את יכולה להתרווח בכיסא
נוח יחד עם תינוקך ,לנוח ,להירגע ,ולעבור על כל
ההודעות שקיבלת מהמשפחה ומהחברים .זה
הזמן לתכנן את החיים עם התינוק החדש ובקיצור,
להתחיל ליהנות .ואין דרך טובה יותר לעשות זאת
מאשר במלונית היולדות המפנקת "בייבי אסף".

ולפרטיות שלכם בימים הראשונים יחד .המלונית
מציעה תנאים ברמה גבוהה ,עם השגחה רפואית
של אנשי מקצוע מובחרים מהמרכז הרפואי.
במלונית  17חדרי אירוח מפנקים ומאובזרים במיטה
מתכווננת ,במסך טלוויזיה עם חיבור לכבלים,
באינטרנט אלחוטי ללא עלות ,במטבחון ,בפינת
החתלה ,בכורסת הנקה ועוד .לרוב החדרים יש
יציאה למרפסת שמש נעימה ופרטית.

רגעים קסומים

הנחות ומבצעים

מלונית הבוטיק "בייבי אסף" היא פתרון מושלם
לימים שאחרי הלידה .המלונית עוצבה במיוחד כדי
להעניק לך ולתינוקך רגעים קסומים .תוכלי ליהנות
בה מחדר מפנק המתאים במיוחד למנוחת האם
והתינוק ,עם צוות מנוסה וקשוב שידאג לנוחות

הצורך במנוחה

"נשים מגיעות למלונית ממגוון סיבות ,אולם
נדמה כי הסיבה העיקרית והמרכזית היא הצורך
של היולדת במנוחה לאחר הלידה" ,מסבירה
אלכסנדרה בקמן ,מנהלת מלונית היולדות "בייבי
אסף"" .שהייה של שניים-שלושה לילות במלונית
היא מענה מושלם עבור היולדת ומאפשרת לה
להשלים שעות שינה בזמן שהתינוק נמצא
בהשגחה של אנשי צוות מקצועיים ואכפתיים.
המלונית ערוכה גם לאירוח בני זוג וילדים ,כך
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שמבחינת היולדת ,המקום מאפשר איחוד
משפחתי ראשון המקל על המשך הדרך.
"במלונית מועברות הדרכות בנושאים חשובים כגון
הנקה וטיפול בתינוק .המלונית ממוקמת בקרבת
מחלקת הילודים והפגיה ,ובמעלית ישירה אפשר
להגיע לאגף היולדות ,להמשך מעקב אחר התינוק.
בסיום השהייה ורק כשהיולדת מרגישה בטוחה
מספיק בעצמה בכל הנוגע לטיפול בתינוק ,היא
יוצאת לחיים האמיתיים ,עם כלים להמשך הדרך".
מלונית היולדות "בייבי אסף" מציעה מגוון הנחות
במהלך השנה ,ואנו ממליצים לעקוב אחר
אתר המלונית כדי להתעדכן במועדי ההנחות
והמבצעים .אחת ההטבות היא הנחה של  300שקל
לנשים המגיעות לאחד מכנסי ההיריון והלידה של
המרכז הרפואי שמיר .נוסף על כך ,רצוי לבדוק גם
מול ביטוחי הבריאות השונים לגבי הנחות לחברים.
שתהיה לכן לידה קלה ,נתראה על קפה במלונית
שלנו! 

אחרי לידה

לאכול נכון
אחרי לידה

מזל טוב! את אמא.
עכשיו יותר מתמיד חשוב
שתקפידי על התזונה
שלך :מתי מותר להתחיל
דיאטה? אילו מזונות כדאי
לאכול ,ובאיזו כמות?
כל ההנחיות לתזונה בריאה
אחרי הלידה

ת

זונה טובה ומאוזנת חשובה תמיד ,אבל
אחרי הלידה יש לה חשיבות מיוחדת.
לתזונה נכונה יש השפעה על בריאותך
וגם על בריאות תינוקך.
מומלץ לאכול ארוחות מסודרות – שלוש ארוחות
עיקריות ושלוש ארוחות ביניים ביום .בכל ארוחה
יש לשלב חלבונים ,פחמימות וירקות; את הארוחה
הראשונה בבוקר כדאי לאכול עד שעה מרגע
היקיצה .יש לשמור שהפער בין ארוחה לארוחה לא
יהיה יותר משלוש-ארבע שעות .רצוי גם לעשות
פעילות גופנית קלה ,כמו הליכה ,המשפרת את
זרימת הדם וממריצה את מערכות הגוף .מובן
שיש להיוועץ ברופא לגבי זמן התחלת הפעילות
והתאמתה לאחר הלידה.
חשוב לאכול ארוחות מסודרות המכילות את כל
מרכיבי המזון ,וכוללות:
 .1מזונות עשירים בחלבון ומופחתי שומן – מוצרי
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חלב עד חמישה אחוז שומן :יוגורט ,גבינות וביצים.
 .2מזונות עשירים בברזל – בשר הודו ובקר דלי
שומן ,עוף ללא עור וקטניות למיניהן – עדשים,
שעועית ,גרגרי חומוס מבושלים וטחינה גולמית.
 .3שילוב של פחמימות "חכמות" כמו אורז מלא,
כוסמת ,קינואה ,בורגול ו /או לחם מדגנים מלאים.
 .4מזונות עשירים בחומצות שומן מסוג אומגה 3
– מומלץ לצרוך שתי מנות דג בשבוע; דג סלמון
מהים הצפוני ומקרל.
 .5מזונות עשירים בסיבים תזונתיים – פירות ,ירקות
ודגנים מלאים.
 .6חשוב להקפיד על שתייה מרובה – לא פחות
מאשר  10-12כוסות ביום ,רצוי מים.
 .7מומלץ לצרוך שמן קנולה ו /או שמן זית ,לא פחות
משתי כפות ביום .ניתן לשלב בתפריט אבוקדו,
טחינה ,אגוזי מלך ושקדים לא קלויים.

לעזור לעיכול

אחת התופעות המוכרות אחרי לידה היא עצירות.
לרוב מדובר בתופעה חולפת ,אך חשוב לטפל בה
מבעוד מועד ולדעת כי בכל מקרה ,התאפקות
אינה מומלצת .אם אתן סובלות מעצירות ,חשוב
להקפיד על הכללים הבאים כדי לטפל ולהקל:
 .1שתיית מרובה – לפחות עשר כוסות מים ביום.
 .2הקפדה על צריכת שמן קנולה ו/או שמן זית – לא
פחות משתי כפות ביום )בסלט ו /או בתבשילים(.
 .3חשוב לאכול מזונות עשירים בסיבים תזונתיים,
המשפרים את תהליכי העיכול – כמו דגנים ו /או
דגנים מלאים ,לחם מלא ,דגני בוקר מלאים ,אורז
מלא ושיבולת שועל ,בחלוקה במשך היום.
 .4מומלץ לצרוך ירקות מכל חמשת הצבעים,
לפחות ארבע מנות ביום.

"הגבלה קלורית עלולה
לגרום לעייפות ולירידה
בייצור החלב .חשוב
להיוועץ ברופא /דיאטנית
לפני שמתחילים בדיאטה.
כלל זה נכון גם לגבי שימוש
בתכשירי ברזל למיניהם
– כדאי ליטול אותם רק
לאחר התייעצות עם רופא"

 .5כדאי לצרוך גם פירות מהמגוון העונתי הקיים –
כשתי מנות ביום ,בחלוקה במשך היום.
 .6אפשר להיעזר בשזיפים טריים ומיובשים ,במיצוי
של שזיפים ,בעגבניות ובפרי הדר.

לשכוח מהדיאטה

חשוב להדגיש כי דיאטת הרזיה אינה מומלצת
בששת השבועות הראשונים לאחר הלידה,
ולעיתים גם מעבר לכך .הגבלה קלורית עלולה
לגרום לעייפות ולירידה בייצור החלב .חשוב להיוועץ
ברופא /דיאטנית לפני שמתחילים בדיאטה .כלל
זה נכון גם לגבי שימוש בתכשירי ברזל למיניהם –
כדאי ליטול אותם רק לאחר התייעצות עם רופא.
למידע נוסף מומלץ לפנות לדיאטנית בקהילה,
שתדריך אותך על הרגלי האכילה לפני ואחרי הלידה.
זכרי :הטיפול בעצמך חשוב לא פחות מהטיפול
בתינוקך .אכילה מאוזנת במהלך היום תתרום
לאיכות החיים שלך ושל התינוק .

