
 

 

  24נייר עמדה מספר 

  לידה המשכב 

 

 הקדמה .1

ומשפחתה  יולדתעל ה ותקופה ייחודית, המהווה אתגר מהותי, כאשר במהלכ ומשכב הלידה, הינ

על מנת להדגיש את חשיבות התקופה,  .(1)נויים פיסיולוגיים, סוציאליים ופסיכולוגים ילהסתגל לש

. (2)האמריקאי למיילדות וגניקולוגיה מכנה את השבועות הללו, "הטרימסטר הרביעי"  קולג'ה

 שבועות.עד שמונה משך משכב הלידה מוגדר כשישה , במרבית ספרי הלימוד והמאמרים

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

מהנשים  00%-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, 

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

לאחר ניתוח קיסרי. בנוסף, נשים עשויות לחוות הפרעות פסיכולוגיות כגון3 חרדה ודיכאון לאחר לידה. 

טיפול והמעקב הרפואי במהלך . ה(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 

 לטיפול לאורך ההריון. על המעקב הרפואי לאחר הלידה להיות המשכי 

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

 

 מכתב השחרור מבית החולים לאחר לידה .4

 .נשים בתום משכב הלידה /תכל היולדות יופנו לביקורת רופא .א

 .במידת הצורך וע"פ שיקול דעת רפואי ניתן להקדים את מועד הביקורת .ב



ו המרפאה הייעודית נשים ו/א /תמשפחה, רופא /תרופא יבוצע ע"יהמשך המעקב  .ג

 יכולים להשתנות אליה הופנתה היולדת. אופי המעקב, תדירותו והגורם העוקב

 /קופ"ח.במרכז הרפואימקובל בהתאם ליולדת ול

אומדן הסיכון להתפתחות דיכאון לאחר לידה יתבצע ע"פ חוזר שרותי בריאות  .ד

ולאחר  כאון בהריוןיהציבור של משרד הבריאות "נוהל לאיתור נשים בסיכון לד

 .הלידה"

 

 המפגש הרפואי במשכב הלידה .ה

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 

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

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

 . (3)מיטבית למטופלת 

 תזמון המפגש

ראוי להמליץ על מפגש ראשון עד שישה שבועות לאחר הלידה ולהקדימו במצבים המצדיקים ברור או 

טיפול מוקדמים יותר בהתאמה אישית על פי מהלך ההריון או הלידה ובהתאם לשיקול דעת הצוות 

 (.2,4,5המטפל ולצרכי היולדת )

 דגשים למפגש הרפואי לאחר הלידה

 התייחסות למשקל/BMI. שך טיפול יהיה באחריות רופא משפחה. המ 

  בעת ולאחר הלידה ,מהלך ההריון, תלונות המטופלתל תתבצע בהתאםית גופנבדיקה 

 . /הושיקולו הקליני של הרופא

  רופא/העל פי השיקול הקליני של ה נהתבוצעשמע -ו/או בדיקת עלבדיקה גניקולוגית. 

  (101)ראה נייר עמדה מס'  דכנותבהתאם להמלצות המתעבדיקת סקר של צוואר הרחם ,

 .מטופלתומצב ה

  חודשים  11-לבטווח של מתחת  התעברותיש להדגיש את הסיכונים והסיבוכים הנקשרים עם

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

 המשפחה. 

 הבריאותבהתאם להמלצת משרד  המלצה לנטילת חומצה פולית. 

 

 

 



 

 

 

 מניעת הריון תכנית הילודה העתידית ו .3

מרווח הרצוי בין הריונות וכן לתכנן מטרת תכנית הילודה העתידית הינה להדריך את היולדת לגבי ה

 לסייע בבחירת האמצעי המתאים לתזמון הריונות עתידיים.

 המרווח הרצוי בין הריונות

 רותהתעב. נמצא כי ההבא להתעברותהלידה ועד המרווח בין ההריונות, מתייחס לזמן מעת מועד 

והן לילוד. קיים סיכון חודשים מהלידה הקודמת, קשורה לעליה בתחלואה הן לאם  11לפני שמלאו 

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

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

. האחרון אף נמצא (12)התפתחות אנדומטריטיס לאחר הלידה וכן סיכון מוגבר לתמותה אימהית 

לפחות  התעברותלאור זאת, ממליצים איגודים בעולם על . (13) 35וגבר בקרב נשים מעבר לגיל מ

או במקרים מיוחדים, ניתן לשקול  35מעל גיל נשים , ב(2,5,14)חודשים ממועד הלידה הקודמת  11

 קיצור זמן זה.

 אמצעים  אפשריים למניעת הריון

  102-ו 104, 105המלצות באשר למניעת הריון מפורטות בניירות עמדה. 

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

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

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

 .להתעברותועל כן אין לסמוך על מועד הופעת הוסת כסמן לאפשרות 

 הודגמה התועלת בייעוץ לגבי מניעת הריון במשכב הלידה והוצגה  מחקר סקירה שיטתיב

 .  (17)הפחתה במספר ההריונות הלא מתוכננים 

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

(acting reversible contraception   (19,11)כגון התקן רחמי, נחשבים כיעילים. 

  התכשירים הפרוגסטטיביים בטוחים לשימוש בתקופת משכב הלידה וניתן להתחיל את

 ורה מיידית.השימוש בהם בצ
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 (.21) גרם לד"ל 10.0-אנמיה מוגדרת בתקופה הבתר לידתית כהמוגלובין נמוך מ

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

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

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

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

 . 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 )

לאחר הלידה גם כן נמצאה כבעלת השפעה מטיבה על אישה ( B9)ויטמין צריכה של חומצה פולית 

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

ע"פ  (30)במשכב הלידה לפחות למשך שישה שבועות או מולטיויטמין נטילת ברזל  להמשיךיש 

ם ספירת דל לכלו רצוי . פריוןמשך כל תקופת ה ונטילת חומצה פולית צת משרד הבריאותהמל

 .התאם לתוצאהב המשך טיפולת משכב לידה בביקור

 . הנקה5

. על פי ית מיטבית לילודהנקה וצריכת חלב אם על ידי הילוד נמצאו קשורות להתפתחות קוגניטיב

הנקה בלעדית קות, ועל כן מומלצת משרד הבריאות, חלב אם הינו המזון המיטבי לתינומנכ"ל חוזר 

 .(32)משך חצי שנה 

 ופנית/ספורטיבית במשכב הלידה. פעילות ג6

  לאחר ניתן לחדש את מרבית סוגי הפעילות הגופנית במשכב הלידה. לאחר לידה נרתיקית

 הלידה. לקראת תום משכבהפעילות הגופנית מרבית סוגי ניתן לחדש את ניתוח קיסרי 

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

 .  (33)משך האימון  טנסיביות אוהאינ

נית אינה משפיעה על איכות וכמות החלב המיוצר אצל האם ואינה עצימות בינוספורטיבית בפעילות 

 (.33,34) משפיעה על גדילת הילוד

 . מצבים מיוחדים:7

קרע , , סוכרת הריוןIUGR ,STILLBIRTHבמצבים מיוחדים כגון מצב לאחר רעלת הריון קשה, 

 ם.טייעמדה רלבנה ניירותבאת ההמלצות מיילדותי מדרגה גבוהה, אנא ראה 
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