
 

 

  42נייר עמדה מספר 

  משכב לידה 
 

 הקדמה .1

משכב הלידה, הינה תקופה ייחודית למשפחה, המהווה אתגר מהותי, כאשר במהלכה על האם 

. על מנת להדגיש את חשיבות (1)ומשפחתה להסתגל לשנויים פיסיולוגיים, סוציאליים ופסיכולוגים 

התקופה, הארגון האמריקאי למיילדות וגניקולוגיה מכנה את השבועות הללו, "הטרימסטר הרביעי" 

 במרבית ספרי הלימוד והמאמרים, אך לא בכולם, משך משכב הלידה מוגדר כשישה שבועות.. (2)

, עם זאת, ישנן יולדות המפתחות (3)מרבית הנשים והמשפחות עוברים תקופה זו ללא סבוכים 

מהנשים  70%-במהלך משכב הלידה תחלואה העלולה להשפיע לטווח הקצר כמו גם לטווח הארוך. כ

מדווחות על לפחות תסמין רפואי אחד במהלך השנה שלאחר הלידה, לרבות עייפות, כאבי ראש, 

אליים ו/או באזור הצלקת הניתוחית שלד, גודש בשדיים, כאב באזור התפרים הפרינ-כאבי שריר

לאחר ניתוח קיסרי. בנוסף, נשים עשויות לחוות הפרעות פסיכולוגיות כגון: חרדה ודיכאון לאחר לידה. 

. הטיפול והמעקב הרפואי במהלך (1)יומי של האם -מצבים אלו עלולים לגרום לפגיעה בתפקוד היום

. (3)משכב הלידה חשוב כדי לאבחן  כל  חריגה בתהליך ההחלמה והתערבות מוקדמת לפי הצורך 

 על המעקב הרפואי לאחר הלידה להיות המשכי לטיפול לאורך ההריון. 

בשנים האחרונות עולה המודעות לכך שמצבים שונים בהריון כגון רעלת הריון ועליית לחץ דם, כמו 

גם סוכרת הריון, מעלים את הסיכון לתחלואה ארוכת טווח לאם ולילוד/ים. לכן, במסגרת המעקב 

 ת את המודעות לסיכונים אלו ולצורך בהמשך מעקב ארוך טווח.לאחר הלידה, חשוב להעלו

 מטרת נייר העמדה

 להעלות מודעות לצורך במעקב הרפואי לאחר הלידה.  ▪

לתת קווים מנחים שיסייעו לאתר מקרים המצריכים התערבות מקצועית במצבים השונים   ▪

 במשכב הלידה.

ודה בהתאם לרצון המטופלת מחד, מתן המלצות למניעת הריון ומאידך תכנון המשך היל  ▪

 ומשפחתה.



 המפגש הרפואי במשכב הלידה .2

המפגש הרפואי הראשון לאחר הלידה מהווה מעין סיכום למעקב ההריון ומהלך הלידה במהלכו 

מועבר המידע המהותי ליולדת. מטרת המפגש לזהות תופעות ומצבים ממהלך ההריון והלידה כדי 

ך. זהוי מוקדם של גורמי סיכון להריונות הבאים מאפשר להציע ברור, מעקב או טיפול רפואי בהמש

להשלים את ההכנה הנדרשת במטרה לשפר את הפרוגנוזה של ההריונות העתידיים ורפואה מונעת 

 . (3)מיטבית למטופלת 

 תזמון המפגש

העיתוי ההולם למפגש הרפואי הראשון לאחר הלידה שנוי במחלוקת. ראוי להמליץ על מפגש ראשון 

עד שישה שבועות לאחר הלידה ולהקדימו במצבים המצדיקים ברור או טיפול מוקדמים יותר 

היולדת בהתאמה אישית על פי מהלך ההריון או הלידה ובהתאם לשיקול דעת הצוות המטפל ולצרכי 

(2,4,5.) 

 דגשים למפגש הרפואי לאחר הלידה

 .Body Mass Index (BMI)יש לשקול את המטופלת ולחשב  ▪

יש לבצע בדיקה פיזיקלית בדגש על תלונות המטופלת ועל הסיבוכים במהלך ההריון או בעת  ▪

 ולאחר הלידה. 

 בדיקה גניקולוגית תבוצע על פי השיקול הקליני של הרופא. ▪

בהתאם להמלצות המתעדכנות, גיל  HPVאו בדיקת  PAP שטחיש לשקול לבצע מ ▪

המטופלת ובמידה והבדיקה האחרונה בוצעה שלוש שנים ומעלה טרם מועד הבדיקה לאחר 

 הלידה או מוקדם יותר, במידה והתוצאות בעבר לא היו תקינות.

 בהתאם למטופלת, יש לתת דפי הדרכה או להדריך את המטופלת על נזקי עישון, אלכוהול, ▪

 וסמים, ועל החשיבות להימנע מצריכה של חומרים אלו.

יש להדגיש את הסיכונים והסיבוכים הנקשרים עם כניסה להריון בטווח של מתחת לשישה  ▪

חודשים ממועד הלידה הקודמת, וכן לדון על נושא של אמצעים אפשריים למניעת הריון, על 

 פי תוכנית המשפחה. 

ור של משרד הבריאות "נוהל לאיתור נשים בסיכון בהתאם לחוזר ראש שרותי בריאות הציב ▪

 לדיכאון בהריון ולאחר הלידה", יש לנסות לזהות מצבים וקשיים פסיכולוגים.

 

 

 

 

 



 :מצבים מיוחדים

( שהצריך יילוד לפני שבוע growth restrictionבהריונות בהם נולד ילוד עם הפרעה בגדילה ) ▪

, יש לבצע 34ון  שהצריכה יילוד לפני שבוע , מוות תוך רחמי, או במקרים של רעלת הרי34

 בירור לקרישיות יתר נרכשת.

מומלץ לשקול יעוץ נפרולוגי לנשים הלוקות ביתר ל"ד ו/או פרוטאינוריה שהופיעו בהריון ולא  ▪

 שבועות מהלידה.  12חלפו לאחר 

את יש ליידע  37במקרים של רעלת היריון ובמיוחד במקרים שהצריכו יילוד לפני שבוע  ▪

ולהפנותה למעקב ארוך (, 6) וסקולרית עתידית-אישה לגבי הסיכון המוגבר לתחלואה קרדיוה

טווח כולל איתור גורמי סיכון )יתר לחץ דם, סכרת, היפרליפידמיה, עישון( וטיפול בהתאם. 

שבועות מהלידה. מומלץ לבצע בדיקת לחץ דם ולקחת  6-12את המפגש יש לקבוע 

ת האישה לגבי חשיבות שינוי הרגלי החיים )הפסקת עישון, יש ליידע אהיסטוריה רפואית. 

דיאטה במקרים של השמנת יתר, פעילות גופנית( שעשוי להקטין את הסיכון העתידי 

 (.7) וסקולרית-לתחלואה קרדיו

 לאחר אבחנה של עימדון מרה בהריון, יש לוודא חזרה לנורמה של אנזימי כבד לאחר הלידה.  ▪

לנשים (. 8) וסקולרית עתידית-קרדיולסוכרת גלויה ולתחלואה  סוכרת הריונית מהווה סמן ▪

גרם בתום משכב הלידה והמשך  75הריונית יש להמליץ על העמסת סוכר  בסוכרתשלקו 

משפחה. יש ליידע את האישה לגבי חשיבות שינוי הרגלי החיים הרופא תקופתי ע"י מעקב 

פנית( שעשוי להקטין את הסיכון )הפסקת עישון, דיאטה במקרים של השמנת יתר, פעילות גו

 (. 7) וסקולרית-העתידי לתחלואה קרדיו

)ובהתאם לדרגת הקרע( יש להמליץ על  3-4של קרע פרינאלי בדרגה  אירועלאחר  ▪

פיזיותרפיה של רצפת אגן, לשקול הפניה למרפאה פרוקטולוגית וליעוץ מרפאת רצפת אגן 

 למעקב ולתכנון ההריון הבא.

גניקולוגית בעקבות -אנדוסקופיההדמייה בעל שמע או ץ באשר לביצוע הפניה ליעויש לשקול  ▪

 או אחר, שאובחן בניתוח קיסרי. Mullerianמום רחמי 

 מצבים מיוחדים בילוד: ▪

o  יעוץ גנטי טרם הריון עתידי. -ילוד עם מום מבני משמעותי 

o טרם הריון עתידי.הפניית האם ליעוץ  -נים ילוד עם אנמיה על רקע ריגוש נוגד 

o הפניית האם לבדיקת נוגדנים מסיבה לא ברורה, יש לשקול  לוד עם טרומבוציטופניהי

-חודשים מהלידה ואת הזוג לברור אנטיגני במעבדה הארצית ל 3לטסיות תוך 

FNAIT. 

 

 

 

 



 תכנית הילודה העתידית ומניעת הריון  .3

ריונות וכן לתכנן מטרת תכנית הילודה העתידית הינה להדריך את היולדת לגבי המרווח הרצוי בין ה

 לסייע בבחירת האמצעי המתאים לתזמון הריונות עתידיים.

 המרווח הרצוי בין הריונות

המרווח בין ההריונות, מתייחס לזמן מעת מועד הלידה ועד הכניסה להריון הבא. נמצא כי כניסה 

ד. קיים חודשים מהלידה הקודמת, קשורה לעליה בתחלואה הן לאם והן לילו 18להריון לפני שמלאו 

, לידה של עובר במשקל הקטן לשבוע ההריון וכן סיכון מוגבר (9,10)סיכון מוגבר ללידה מוקדמת 

. טווח קצר משישה חודשים נקשר גם עם עליה בשכיחות הדימומים בשליש (11)לתמותת העובר 

. האחרון אף (12)חות אנדומטריטיס לאחר הלידה וכן סיכון מוגבר לתמותה אימהית שלישי, התפת

. לאור זאת, ממליצים האיגודים הגדולים בעולם  על (13) 35נמצא מוגבר בקרב נשים מעבר לגיל 

, בנשים מבוגרות או (2,5,14)חודשים ממועד הלידה הקודמת  18לאחר לפחות כניסה להריון עתידי 

 במקרים מיוחדים, ניתן לשקול קיצור זמן זה.

 אמצעים  אפשריים למניעת הריון

מהנשים שבו לקיים יחסי מין עד שישה שבועות ממועד הלידה  53%-מהספרות עולה כי כ ▪

ביוץ עשוי להתרחש ארבעה שבועות לאחר הלידה בנשים אשר אינן מניקות בצורה . (15)

. גם הנקה מלאה אינה מונעת לחלוטין ביוץ. ביוץ יכול להיות טרם הופעת וסת (16)מלאה 

 .ועל כן אין לסמוך על מועד הופעת הוסת כסמן לאפשרות כניסה להריון

הודגמה התועלת בייעוץ לגבי מניעת הריון במשכב הלידה והוצגה  במחקר סקירה שיטתי ▪

 .  (17)הפחתה במספר ההריונות הלא מתוכננים 

 LARC - long)-למעט סגירת או הסרת חצוצרות, השימוש בתכשירים הפיכים ארוכי טווח  ▪

(acting reversible contraception   כגון התקן רחמי, נחשבים כיעילים ביותר מהשיטות

 .(19,18) הקיימות

התכשירים הפרוגסטטיביים בטוחים לשימוש בתקופת משכב הלידה וניתן להתחיל את  ▪

-ורה מיידית. מאידך, ניתן לשקול את השימוש בתכשירים משולבים החל מהשימוש בהם בצ

 .(20) יום לאחר הלידה, באישה שאינה מניקה 21

 

 

 

 



 . אנמיה ותוספי ברזל וחומצה פולית4

 (.21) גרם לד"ל 10.0-אנמיה מוגדרת בתקופה הבתר לידתית כהמוגלובין נמוך מ

-22)של אנמיה לאחר הלידה  10-30%-עור של כמחקרים שבוצעו במדינות מפותחות דיווחו על שי

 .(25) 12%-19%מחקר שבוצע בארץ הודגם שיעור אנמיה לאחר הלידה של ב (24

מעבר לתחלואה קצרת טווח, אנמיה לאחר הלידה, שאינה מזוהה ומטופלת בהקדם, מהווה בעיה 

רפואית משמעותית בנשים בגיל הפוריות. אנמיה נמצאה כקשורה לפגיעה באיכות החיים, ירידה 

 . 2)6(ביכולת הקוגנטיבית וכגורם סיכון להתפתחות דיכאון לאחר לידה 

. מספר 2)7(ברזל ואיבוד דם משמעותי בלידה הסיבות המרכזיות לאנמיה לאחר הלידה הינן חסר 

מחקרים אקראיים מבוקרים הראו ירידה בשיעור אנמיה לאחר הלידה בנשים אשר נטלו ברזל לאחר 

 .  (22,26)( placeboהלידה בהשוואה לאינבו )

צריכה של חומצה פולית לאחר הלידה גם כן נמצאה כבעלת השפעה מטיבה על אישה לאחר לידה, 

 . (28,29)הן מבחינת תפקוד כללי והן מבחינת האנמיה, בהשוואה לאינבו 

. כך גם  (5)חודשים לפחות מהלידה  3ממליץ נטילת ברזל וחומצה פולית למשך  WHO-לאור זאת ה

ונטילת  (30)משרד הבריאות ממליץ על המשך נטילת ברזל למשך שישה שבועות במשכב הלידה 

ים. ביקורת משכב חומצה פולית במהלך כל תקופת הפריון, בהעדר תכנית לאומית להעשרת קמח

הלידה תכלול ספירת דם ולפיה המלצה על המשך טיפול בברזל המומלץ בזמן ההנקה להפחתת 

 הסיכון לאנמיה לילוד בגיל שנה.

 

 . הנקה5

הנקה וצריכת חלב אם על ידי הילוד נמצאו קשורות להתפתחות קוגניטיבית מיטבית לילוד. כמו כן, 

לואה קצרת וארוכת טווח, כגון שיעור מוגבר של דלקת הנקה נמצאה כמפחיתה סיכון להתפתחות תח

אוזן  תיכונית חריפה, זיהומים של מערכת העיכול, התפתחות של אלרגיה ואטופיות, השמנה 

ותחלואה קרדיווסקולרית. בנוסף, הנקה לטווח הרחוק מפחיתה את השכיחות להתפתחות סרטן שד 

 .  (31)אצל האם 

קות, ועל כן מומלצת הנקה בלעדית על פי חוזר משרד הבריאות, חלב אם הינו המזון המיטבי לתינו

 .(32)משך חצי שנה 

 

 

 



 . פעילות גופנית/ספורטיבית במשכב הלידה6

 בהתאם לאופן הלידה, ניתן לחדש את מרבית סוגי שיטות הפעילות הגופנית במשכב הלידה.  ▪

 . (31)ל הטרום הריוני תוך חצי שנה מהלידה ההמלצה הינה לחזור למשק ▪

העייפות המשנית למהלך הלידה והטיפול בילוד עלולים להצריך מהאם להפחית את רמת  ▪

 .  (33)האינטנסיביות או משך האימון 

פעילות גופנית ברמה קלה עד בינונית נמצאה כמפחיתה שעור דיכאון ומעלה את הסיכוי לכך  ▪

 . (34)שדיכאון קל עד בינוני יחלוף 

החלב המיוצר אצל האם פעילות ספורטיבית בעצימות בינונית אינה משפיעה על איכות וכמות  ▪

 . (33)ואינה משפיעה על גדילת הילוד 

יש לנצל את המפגש הרפואי לאחר הלידה על מנת לדון על הנושא של פעילות גופנית  ▪

וחשיבותה. חיזוק רצפת האגן בתקופה המיידית לאחר הלידה עשוי להפחית הארעות דליפת 

 שתן.

 . דיכאון לאחר לידה7

 ותיים.משכב הלידה הינה תקופה המתאפיינת בשינויים גופניים וכן בשינויים רגשיים והתנהג

ישנה חשיבות לזהות מוקדם ככל הניתן את הנשים להן מאפיינים וגורמי סיכון להתפתחות דיכאון 

 שלאחר לידה כגון:

 בעיות רפואיות אצל היולדת או התינוק. ▪

 רגישות לשינויים ברמות ההורמונים המתבטאת בתנודות במצב הרוח ▪

 חוסר שינה ▪

 הרגשת בדידות ▪

 ות דיכאון לאחר לידה קודמתהתנסות קודמת בדיכאון בעבר, לרב ▪

 היעדר תמיכה משפחתית או חברתית ▪

 )אירועי חיים קשים במשך ההיריון או לאחר הלידה )כמו מוות או מחלה של אדם קרוב ▪

 בעיות בזוגיות ▪

 הפרעה נפשית בעבר ▪

יש לאמוד את הסיכון להתפתחות דיכאון לאחר לידה לפי חוזר ראש שרותי בריאות הציבור של 

 .(35"נוהל לאיתור נשים בסיכון לדכאון בהריון ולאחר הלידה" )משרד הבריאות 
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