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הסכימו כי > 90%
הנקה היא צורת ההזנה  
המיטבית לתינוק וכי יש  

לעודד אותה

משוחחים על  < 20%
הרהאשההנקה עם 

משוחחים על  < 30%
שלושה  אשההנקה עם 

חודשים או יותר לאחר  
הלידה

תשובות נכונות  3.5±1.7
שאלות ידע7מתוך 

קריאה  –מקורות מידע 
והתנסות אישית

Acta Paediatr. 2007 Jun;96(6):848-51



BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE

צעדים להנקה מוצלחת10

Dose Response Curve. Pérez-Escamilla* et 
al.Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative 
on breastfeeding and child health outcomes: a 
systematic review. Maternal & Child Nutrition 

(2016), 12, pp. 402–417

1991

יכולת  , הכשרת צוותים רפואיים כך שיהיו בעלי ידע2צעד 
.ומיומנות מספקת על מנת  לתמוך בהנקה



?האם תמיכה בהנקה מעלה שיעורי הנקה

17,0462500תינוקות תינוקות שנולדו במועד מעל משקל של -זוגות אימהות
.השלימו מעקב של שנה96.7%גרם מתוכם 

31מרפאות ובתי חולים

 תמיכה בהנקה בקרב צוותים רפואיים בבתי החולים  -בקבוצת ההתערבות
.לאחר לידה ובמרפאות במעקב שנה לאחר לידה

 11.4%לעומת 19.7%שיעור הנקה כלשהי לאחר שנהOR=0.47 ;  95% CI 
0.32-0.69

 6%לעומת 43%חודשים לאחר לידה 3שיעור הנקה בלעדיתP<0.001

 0.6%לעומת 8%חודשים לאחר לידה  6שיעור הנקה בלעדיתP<0.01

PROBIT( Promotion of breastfeeding intervention trial)A randomized trial in the republic 
of Belarus. Kramer MS et al. JAMA 2001 24-31;285(4):413-20



?האם תמיכה בהנקה מעלה שיעורי הנקה
STRENGTH OF RECOMMENDATION: A

BASED ON A CONSISTENT GOOD-QUALITY PATIENT-ORIENTED EVIDENCE

 מעלה שיעורי  -תמיכה פרואקטיבית מסוגים שונים על ידי צוותים רפואיים ושאינם רופאים
.ומשך הנקה מכל סוג

תמיכה פנים מול פנים יעילה יותר מטלפונית.

במדינות בהן שיעור הנקה גבוה נצפתה יעילות גבוהה יותר של התמיכה להמשך הנקה.

52מדינות21, תינוק-זוגות אם56,000מעל , מחקרים

 שבועות לאחר לידה 6הסיכון להפסקת הנקהRR=0.88; 95% CI 0.88-0.96

 חודשים לאחר לידה 6הסיכון להפסקת הנקהRR=0.91  ;  95% CI 0.88-0.96

 חודשים לאחר לידה 6בלעדיתהסיכון להפסקת הנקהRR=0.86  ; 95% CI 0.82-0.91

Renfrew MJ, et al. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies, 
Cochrane Database Syst Rev. 2012;5:CD001141



USPSTF RECOMMENDATION 2016 

JAMA 2016;316(16):1688-1693, AFP 2017;95(8) 516A-B 
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הנחיות קליניות לטיפול באם  : קוים מנחים
המניקה ותינוקה היונק על ידי רופאי קהילה

ההסתדרות הרפואית בישראל

הערכת האם 
והתינוק

סיבות 
להפסקת  

הנקה

דלקות וכאבים  
בשד ובפטמות

הנחות והדרכה  
לפי תקופה

דף מידע  
למטופלת

מצבי סיכון 
גבוה לקשיים  

בהנקה

מרכזי מידע 
שימושיים

שיטות האכלה  
חלופיות



המייסדהועד החברה לרפואת הנקה בישראל

מטרות

הפצת ידע מקצועי וטיפוח מודעות רופאים בהתמחויות השונות
,  לטיפול במצבים רפואיים אצל נשים מיניקות ותינוקות יונקים

מבלי לפגוע בהנקה

הקניית מיומנויות לטיפול בבעיות הקשורות בהנקה

  שיפור שיתוף פעולה בין הרופאים לבין יועצים מקצועיים אחרים
יועצות הנקה ורופאים המתמחים בנושא ההנקה, אחיות-

שיטות

 הוראת סטודנטים  , כנסים, קורסים, קווים מנחים–חינוך
ומתמחים

ביצוע ופרסום  , המידע הקיים בארץ ובעולםהנגשת-מחקר
מחקרים בארץ



2015

Breastfeeding, Family Physicians Supporting (Position Paper) , 2015



Bartick MC, Schwarz EB, Green BD et al.
Suboptimal breastfeeding in the United States: Maternal and pediatric health outcomes and costs
Matern Child Nutr. 2017 JAN 13

Number Needed to Breastfeed

0.8למניעת שלשול 

3למניעת דלקת אוזניים

95למניעת אשפוז בשל דלקת ריאות 

55למניעת יתר לחץ דם אימהי

162למניעת סכרת אימהית

235למניעת אוטם לבבי אימהי

597למניעת מקרה מוות תינוק או אם

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27647492


הכרות המבנה המשפחתי והמשאבים אשר יכולים לקדם ולתמוך בהנקה

דתית ובריאותית  , כלכלית, השכלה, תרבותית, הבנת החסמים מבחינה חברתית
.והמשאבים העומדים לרשות המטופלת ומשפחתה כדי להתגבר על חסמים אלו

רצונות וידיעות המטופלת אשר מעניקה לנו יתרון לדעת באילו , הכרות עם אמונות
. מצבים כדאי ואפשר לקדם את ההנקה

מבוסס ספרות בצורה רגישה ומותאמת למטופלת ובני משפחתה  , מתן מידע מהימן
.  סביב הלידה ולאחריה, טרום לידה

  היכולת והניסיון בגישור בין ידיעות ואמונות במגוון תרבויות תוך רגישות מקסימלית
ומתן מידע באשר להשפעות הבריאותיות של העדר הנקה

Breastfeeding, Family Physicians Supporting (Position Paper) , 2015



הכשרתו של רופא המשפחה בארץ על ציר הזמן

פיסיולוגיה של השד  ✓
בהנקה

הרכב חלב אם✓
דפוסי חיבור ויניקה✓
לימוד דיאדת האם ✓

והתינוק להניק
מנגנוני צהבת בקרב  ✓

יונקים
היבטים פסיכולוגים  ✓

בהנקה

הכנה טרום לידתית  ✓
להנקה  

עידוד ותמיכה בהנקה ✓
מיד לאחר הלידה 

BFHIבהתאם ל
הערכת הנקה  ✓

בדיאדת אם ותינוק
שימור הנקה בעת  ✓

-תינוק-הפרדת אם
חזרה לעבודה, חולי

מתן מידע לאישה ההרה ומשפחתה אודות הסיכונים  ✓
שבהעדר הנקה לאם ותינוקה להסכמה מדעת

איתור וגיוס משאבי המטופלת ומשפחתה  לעידוד  ✓
ותמיכה בהנקה

יישום תכני לימודי הנקה מבית ספר לרפואה✓
דלקת , סתימת צינוריות, כאב פטמה-תחלואת הנקה✓

,  שאיבת חלב, אספקת חלב ירודה, דרמטוזות, שד
גושים בשד בהנקה

דרכי האכלה , קשיי חיבור ויניקה-תחלואת יילוד✓
, העדר עליה במשקל, צהבת, חליפיות משמרות הנקה

מומים מולדים, התרת לשון

לימודי רפואה 
קליניות-שנים פרה

תואר בוגר למדעים במדעי  
(BSc)הרפואה 

לימודי רפואה
עבודת , שנים קליניות3

'שנת סטאז, גמר
"דוקטור לרפואה"תואר 

(MD)

ההתמחות ברפואת משפחה 
סבבים ברפואת –שנים 4

רפואה , פנימית, ילדים, משפחה
.דחופה ובחירה

מומחה ברפואת משפחה

הנקה כנורמה פיסיולוגית



  עידוד ותמיכה של רופאים בהנקה מוכח יעיל בהעלאת שיעורי הנקה בעולם
.  USPSTFי "כולו ומומלץ ע

רופאים יכולים לתמוך במניקה והיונק  לאחר הלידה על ידי:
חיבור תקין לשד, מעבר חלב לתינוק, ייצור חלב, הערכת ההנקה➢

או התינוק היכולים להוביל לכאב בהנקה והעדר שגשוג \איתור וריאציות אנטומיות של האם ו➢
.במשקל בהנקה

ידיעת האינדיקציות לביצוע התרת לשון קשורה➢

וווזוספזםגודש , טיפול בדלקות וזיהומים הנפוצים המתרחשים בהנקה לרבות דלקות עוריות➢

חיבור ומנח תקין בהנקה מפחית כאב בפטמה➢

הערכת אספקת חלב אם תקינה באמצעות מעקב אחר יציאות ומשקל התינוק➢

Am Fam Physician 2018;98(6):368-373



בנית מערך הכשרה לרופאים בהנקה  

  החברה לרפואת הנקה בישראל שמה לה למטרה חינוך בהנקה לרופאים ברמות שונות ולהפצת
.  ידע עדכני ומבוסס ספרות לרופאים

י  "מקנה ידע בסיסי לשם טיפול מיטבי באם ותינוקה ע( הבסיסית)' הכשרה רמה א
.  רופאים מכל ההתמחויות השונות

הכשרה לרופאים תומכי ההנקה-' הכשרה רמה ב

 שעות לרבות שעות מעשיות45הכשרה של.

 80קבלת תעודה מטעם החברה תותנה בביצוע מבחן בציון מעבר של.

בהתאמת הסילבוס' תינתן אפשרות להרחיב את ההכשרה לרמה ב' לבוגרי רמה א.

הכשרה לרופאי הנקה-'רמה ג

הכשרה בינלאומית של מספר שנים :IBCLC   של איגוד יועצות ההנקה המוסמכות הבינלאומי או
FABM של האקדמיה לרפואת הנקה  .

והכרה על ידי ועדת ההכשרה של החברה לרפואת הנקה בישראל



'צוות רב מקצועי בבניית הכשרה שלב א

 דינה צימרמןMD ,IBCLC ,החברה לרפואת הנקה בישראל, ראש מערך בריאות האם והילד ירושלים, מכבי ומאוחדת שרותי בריאות

מורן פרידמן ,MD ,החברה לרפואת הנקה בישראל, טכניון, המחלקה לרפואת משפחה בחיפה, שרותי בריאות כללית

 מנסובסקימיכל ,MDהחברה לרפואת הנקה בישראל, אוניברסיטת בר אילן, מכבי שרותי בריאות

 נועה גור אריהMD ,החברה לרפואת  , המחלקה לרפואת משפחה מחוזות אילת ודן פתח תקווה, מרכז רפואי רבין, שרותי בריאות כללית
הנקה בישראל

 הרבטדינהMD ,החברה לרפואת הנקה בישראל, המחלקה לרפואת משפחה ירושלים, שרותי בריאות כללית

 ליבוביץמירהMD ,IBCLC ,החברה לרפואת הנקה בישראל, מרכז רפואי מעיני הישועה, שרותי בריאות כללית

 החברה לרפואת הנקה בישראל, ל"חיל הרפואה צה, בן עמילצטיעל

 אילנה קורןMD IBCLC ,החברה לרפואת הנקה בישראל, שרותי בריאות כללית

 דומאישרון שגב ,MD ,החברה לרפואת הנקה בישראל, מכבי שרותי בריאות

 בוקעיורד ,IBCLC ,BSc Nutrition ,"יונקים"

 צבריברנסבורגשרון ,IBCLC ,PhD ,הבנק הלאומי לחלב אםמנהלת

טלי בן ארי,RN ,MSN ,IBCLC ,הנהלה ראשית קופת חולים כללית, בית חולים כרמל



קורס ברפואת הנקה -הלימודיםתוכנית
'הכשרה רמה א-" ארגז הכלים הבסיסי בהנקה"

:הלימודיםתוכניתעיקרי 

רפואה מבוססת ספרותלפיחשיבות ההנקה1.

אנטומיה של השד ופיזיולוגיה של הנקה2.

תפקיד הרופא  -עשרת הצעדים להנקה מוצלחת3.

התחלה טובה בהנקה 4.

תחלואה אימהית שכיחה הקשורה בהנקה5.

הוריות נגד בהנקה6.

מחלות רקע אימהיות בהנקה 7.

תרופות בהנקה8.

אנטומיה ופיזיולוגיה של התינוק בהנקה ומצבי חולי9.

מחלות רקע של יילודים ותינוקות ומשמעותן בהנקה10.

תפקיד יועצת הנקה11.

.  מהתאוריה למעשה–מקרים קליניים 12.



:  דרישות
שעות אקדמיות 12

בנושא תפקיד  י"הרקריאה של ההנחיות קליניות של 
הרופא בהנקה

ומעלה לקבלת 80מעבר מבחן מסכם בציון של 
.תעודה

:צוות הקורס 
רופאות חברות בוועד המייסד של החברה לרפואת 

הנקה בישראל הרשומות מטה  
וכן  11יועצת הנקה כמרצה אורחת להרצאה 

.  12השתתפות בדיוני מקרים בהרצאה 



תוצאות 

50ברחבי הארץ בהם למדו ' התקיימו עד כה שלושה קורסים מלאים של רמה א
.  רופאים

השבוע יתחילו עוד שני קורסים ב:
בית חולים כרמל

כפר בית שמן עם עמותת גושן

 משתתפי הקורס דיווחו על שיפור בידיעות בהנקה ושביעות רצון ברכישת כלים לטיפול
. 'מיטבי באם ותינוקה במסגרת הכשרה שלב א



 שיפור ידע בקרב רופאים באמצעות קורס הכשרה בסיסי בהנקה במסגרות שונות מעלה
.  את המודעות והצורך בלמידה של הנקה בקרב רופאים

  שיתוף פעולה עם מסגרות לימודיות שונות מרחיבה את הגישה לקהל יעד ומוזילה
.  י"והרקופות חולים , השתלמויות רופאים, בתי חולים, קורסי דיפלומה-'לדו, עלויות

  עולה צורך וביקוש בקרב רופאים בארץ להשלמת ידע בהנקה ולכן החברה לרפואת
י"הרבבית חולים כרמל ובמשרדי -2019קורסים עד ספטמבר 4הנקה מתעדת לערוך 

.בתל אביב

תוך המשך עריכת קורסי שלב א' ג', המשך בנית מערכי הכשרה שלב ב'.

 בבתי  –הובלת שינוי אקדמי בחינוך והכשרת רופאים ורופאי משפחה בפרט בנושא הנקה
.  ההתמחות והשתלמויותתוכניות, ספר לרפואה

מסקנות



.2019עלות הקורס כוללת הרשמה לחברה לרפואת הנקה בישראל לשנת *
י"הרנקודות השתלמות של 8הקורס מקנה *



UNICEF Executive Director Anthony Lake and WHO Director General 
Margaret Chan have issued a joint statement on World Breastfeeding Week, 
Aus 1 to 7, urging countries to support the practice for sustainable 
development.  Aug 2016

תודה על ההקשבה
!?שאלות

Info@ibfmed.org

mailto:Info@ibfmed.org

