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בחרתי להתמקד בשני נושאים

,  השראת לידההאחד הוא 

.האופן בו יוצא התינוק בלידה רגילההשני הוא 

.הראשון הוא התערבות לכל הדעות ומתחיל תהליך

גם הוא ונראה בהמשך כי , השני מסיים את התהליך

.התערבותבעצם 



induction of laborהשראת לידה 

    

גרימת לידה לפני שזו מתחילה באופן ספונטני     



שיעור השראות לידה בעולם

In developed countries, up to 25% of all 
deliveries at term now involve induction of 
labour.

WHO, 2010

“Since the 1980s, rates of induction of labour have 
steadily increased. Induction currently occurs for 
almost 24% of infants born between 37 and 
41 weeks of gestation 

in the USA. »

Mozurkewich E, 2009
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ההצדקה להתערבות זו

      

Induction of labour should be performed only when there is a 
clear medical indication for it and the expected benefits outweigh 
its potential harms.

WHO, 2010

קיימת אבחנה ברורה                        
והתועלת עולה על הסיכונים             

.וברור שאי אפשר אחרת, וזה נשמע מאוד ברור ונכון                              
?האמנם זה מה שקורה תמיד                                           

   



(המשך)ההצדקה להתערבות זו 

התועלת עולה על הסיכונים               

:     הסיכונים של               

השראת הלידה עצמה                 

ושל ההמתנה ללידה ספונטנית               



אך העסק מורכב, על פניו זה נראה פשוט

תועלת: 

רופאים  ', מנהל מח, ח"מנהל בי, משרד הבריאות, תינוק, אבא, אמא)? למי           

('וכו, החברה הישראלית, תורנים, אחיות, מתמחים, מומחים                               

?מי קובע מהי תועלת              

נזק:
?למי            

?מי קובע מהו נזק            

האם אנחנו מודעים לכל הנזק            

האם אנחנו עושים מספיק כדי לדעת יותר על הנזק              

? האפשרי            



  והמקובלים המתועדים ,הידועיםהסיכונים 

 של השראות לידה

 הניתוחים הקיסרייםעליה בשיעור

 הלידות המכשירניותעליה בשיעור

 יותר ממושכותלידות

 חום בלידהסבירות גבוהה יותר להופעת

 ניטור עוברי חשודשכיחות גבוהה יותר של

 מים מקוניאליםשיעור גבוה יותר של לידות עם

(תוצאות אלה אינן קשורות לאבחנות שבגינם נעשו השראות הלידה)



              

?ומה לגבי התועלת                 



Indications for induction of labour:

a best-evidence review 
Mozurkewich E, et al   2009

               

.    BJOGמכובד  בעתוןמאמר זה פורסם               

סקירה של הספרות הרלוונטית  , נעשתה בו              

.אודות השראות לידה עד למועד הפרסום              

:והמסקנות שהתקבלו הן              



Indications for induction of labour:

a best-evidence review 2009

מסקנות המחקר                                                 

Recommendations for induction of labour for post-term     
gestation,PROM at term, and premature rupture of membranes 
near term with pulmonary maturity are supported by 
the evidence.

ההמלצות להשראת לידה במקרים של                             

הריון עודף                                     

  ירידת מים                                         

.מגובות על ידי עובדות מדעיות                     



Indications for induction of labour:

a best-evidence review 2009

מסקנות המחקר                                                 

Induction for IUGR before term
reduces intrauterine fetal death, but increases caesarean deliveries
and neonatal deaths.

פיגור בגדילה תוך רחמי   השראות לידה במקרים של      
IUGR      אמנם מפחיתות את השיעור של מות עובר

מעלות את שיעור הניתוחים הקיסריים   אך ,ברחם

  neonatal deathsמות ילוד אחרי הלידה  ואת שיעור    



Indications for induction of labour:

a best-evidence review 2009

מסקנות המחקר                                                 

Evidence is insufficient to support induction
for women with insulin-requiring diabetes, twin gestation, fetal
macrosomia, oligohydramnios, cholestasis of pregnancy, maternal
cardiac disease and fetal gastroschisis.

אינן מספיקות על מנת להמליץ על השראת       העובדות המדעיות     
:לידה במקרים הבאים

(  עם ובלי אינסולין)סכרת הריונית                                     
תאומים                                    
, (מאקרוזומיה)חשד לעובר גדול                                     
מיעוט מי שפיר                                     

.ועוד מצבים נדירים שאין בהם טעם להיכנס אליהם במסגרת הרצאה זו               



הכנס האחרון של האיגוד הגינקולוגים הועד  

כולו לנושא השראות לידה

הוצגה מצגת שנמשכה כחצי שעה בה  , בכנס פורה ומכובד זה    

נסקרה הספרות העדכנית בנושא השראות לידה עם התמקדות  

: פרטנית לארבע אבחנות שכיחות

הריון עודף                      

ירידת מים במועד                      

סכרת הריונית                       

פיגור בגדילה תוך רחמי                

:והמסקנות הן כדלקמן                          



Concluding thoughts

Inductions of labor turned very popular

Even when the indication is widely accepted – opinions and beliefs are stronger than 

evidence…  דעות ואמונות הן חזקות יותר מאשר עובדות מדעיות

Proofs of the benefits of inductions mandate mega-studies since the “preventable” 

complications are very rare                                            יש צורך במחקרים ענקיים

Despite the trendy EBM, obstetrics continue to rely upon intuitions, beliefs and 

opinions                   אמונות ודעות, המיילדות ממשיכה להישען על אינטויציות.



על השראות לידה, בכנס של האיגוד

, רק שני רופאים העירו הערות מינוריות          

,  והרוב המכריע של הקהל              

קיבל את הממצאים בשקט ובהסכמה          

             

אני עובר לנושא אחר       



תצפית מעניינת על פרות

   

שנה גילו שקיימים שני מצבים בהם קיימת ירידה   50לפני למעלה מ    

:  ניכרת בתפוקת החלב של פרות חולבות

כאשר חולבים אותן ברפת בלתי מוכרת( 1            

י רפתנים זרים לפרות"כאשר הן נחלבות ע( 2            



 milk ejection reflexרפלקס פליטת החלב 

התצפית הקודמת אפשרה את גילויו של             

רפלקס פליטת החלב                               

                            ((milk ejection reflex

:שלוש עובדות חשובות לגביו   

ומתבסס על  הורמונליהמנגנון שמאפשר את קיומו הוא ( 1   

אוקסיטוצין

השפעות סביבתיות יכולות לעכב אותו( 2   

חיצוני יש בכוחו לבטל את העיכוב של ההשפעות   אוקסיטוציןמתן ( 3   

הסביבתיות



...ובעקבות הגילוי בעולם החי

   
.חוקרים החלו להניח את קיומו של רפלקס דומה אצל נשים מניקות    

את המאמר   1950פרסם ב   Newton Nוכך קרה שחוקר בשם     

הראשון ובו מבשר על קיומו של רפלקס פליטת החלב אצל האישה  

המניקה



Newton    התלהב מהגילוי אצל פרות ועבר

לחקור קופות בלידה

      Newton N  שתי עובדות מעניינות, 1966פרסם ב:

 ולדים, וכתוצאה מכך. השפעות סביבתיות יכולות לעכב לידה( 1   

אינם נפלטים החוצה מהנרתיק של קופות בלידה

יש בכוחן לגרום לכך שקופה תלד , השפעות סביבתיות מאיימות( 2   

את עוברה החוצה בדחיפות" תפלוט"ש, מהר מהרגיל



וכך הגיעו החוקרים לגילויו של רפלקס פליטת 

fetus ejection reflexהעובר 

   

קיים רפלקס    , המחשבה היא שבדומה לרפלקס פליטת החלב    

.פליטת העובר

,    האימהית הגניטליהמתעורר כאשר העובר מגרה את , רפלקס זה     

.ואז מתרחשת הלידה. אוקסיטוציןדבר אשר גורם להפרשת 

    



דמיון הישרדותי

 היכולת לעכב את פליטת החלב מאפשר למנוע שהחלב יגיע לזנים

אחרים או לפרטים שלא שייכים לשבט 

הם  , והיכולת ללדת אותו מהר, היכולת לעכב את לידתו של וולד

של המינים השונים ההשרדותיחלקים חשובים של המנגנון 



ההכרה שגם במין האנושי הסביבה יכולה 

...להשפיע על היכולת ללדת

   
פורסמו מספר רב של עבודות בהן הוכחה  : הגיעה בשנות השמונים    

באותן העבודות . החשיבות של התמיכה ביולדת בתהליך הלידה

שיעור  , הן קצרות יותר, הוכח כי הלידות בהן היולדת מקבלת תמיכה

ההתערבויות נמוך יותר ושביעות רצונה של היולדת גבוהה יותר  

( וזה לא חדש לכן . )מאשר הלידות בהן תמיכה זו נעדרת



fetus ejection reflexרפלקס פליטת העובר 

היולדת בשלב הפעיל טובלת במים ,  בלידת מים: תצפית

וזה קורה , לפעמים מגיע רגע בו הצירים נחלשים, חמים/פושרים

,   היא יוצאת מהאמבטיה למקום קר יותר,  crowningקצת לפני 

צירים חזקים ומייד יולדת 2-3ואז תוקפים אותה 

מבשרים ליולדת שהגיע  , שעות 3יולדת בפתיחה מלאה : תצפית

. הזמן להתערב או ניתוח או לידה מכשירנית ופתאום היא יולדת

.כאילו הפחד מלידה מכשירנית או מניתוח גרם ללידה

גם פחד וגם קור יכולים להפיק את רפלקס פליטת העובר: מסקנה.

שניהם מעלים אדרנלין                                           



fetus ejection reflexרפלקס פליטת העובר 

תצפית נוספת :

,  (או בבית חולים או במרכזי לידה, בלידות בית)נשים בלידות פיזיולוגיות     
והן  , ' מסאג, כדור פיזיו, מתגברות על כאב הצירים בעזרת תנועתיות

ולקראת סוף  . מתקדמות בדרך הרמונית זו עד לפתיחה מאוד מתקדמת
אי שקט ניכר משתלט  , הן נתקפות לפעמים כאב חזק, השלב הפעיל

ומחשבות  " אני רוצה למות" "אני מתה"והן צועקות משפטים כמו , עליהן
.  ואז מתחיל תהליך מהיר שלא ניתן לעצור. על מוות משתלטות עליהן

,  הצירים האלה הם חזקים במיוחד.   התינוק בחוץ, אחרי ציר או שניים
היא  , היא צובטת כל מי שלידה, פרץ אדיר של אנרגיה בוקע מהאישה

שוב רואים כי רפלקס פליטת  .  חזק והאישונים שלה מורחבים צמאוןחשה 
.  העובר מקורו בעליית אדרנלין

.הם נולדים לבד, אין צורך ליילד את התינוקות האלה            



בקשר לאדרנלין בלידה
Odent M, 1987



,  אז יש רפלקס פליטת העובר, קיי-או

so what?

   
.  אף אחד אינו מחלץ את התינוק, בלידות פיזיולוגיות    

. מתקדם בתעלת הלידה ומחפש את דרכו החוצה, הוא פעיל    

.התינוק מיילד את עצמו    

...  הוא עושה את הלידה של עצמו, הלידה זה לא משהו שקורה לו    

מסע אמיתי

ראיה נוספת   



משלנו, קצת על מיילדות



?ומה קורה ברוב הלידות

שכיבה על הגב: רוב הלידות מתרחשות בבית חולים והן די דומות ,

.אפידורל, צום, היעדר תנועתיות

  ברוב הלידות נשים מגיעות לפתיחה מלאה ואז מתחיל שלב של

המתנה  

הירידה של  . נשים מתבקשות ללחוץ, בנקודה מסויימת בתהליך

.התינוק בתעלת הלידה לוקחת זמן

המיילדות מבצעות , כאשר ראש התינוק מבצבץ באינטרויטוס

תחילה מחלצות : נקיטות מסויימות שמטרתן לחלץ את התינוקות

התינוק  , את הראש ואחר כך כתף אחת ואחריה כתף שניה והופ

.בחוץ



...למעשה

יש צורך בנקיטות מיוחדות כדי לחלץ , ברוב הלידות של ימינו

תינוקות

לרוב נעדר מתהליך  , רפלקס פליטת התינוק, בלידות של ימינו

הלידה

תינוקות מתקשים ליילד את  , ברוב הלידות של ימינו

אנחנו נאלצים לחלץ אותם, עצמם ואינם נולדים לבד



וכדי לחבר את שתי הנקודות של ההרצאה שלי

   
.אחד מתוך חמש תינוקות נאלץ לצאת מהרחם טרם זמנו    

     

.אינם עושים את לידתם, רוב התינוקות שנולדים היום   

.אנחנו מוציאים אותם    



.בשם המדע, וכל זה                      



מספר עובדות על מחקרים באופן כללי

שבהם הפרוספקטיביםגם על : השאיפה היא למחקרים מהירים ,
הפניה  . זמן הרבה"יצרכו"שלא . להיות כמה שיותר קצרים

מה מינימום : "לסטטיסטיקאי של המוסד הרפואי היא כדלקמן
המדגם ומה מינימום הזמן שאני צריך על מנת לקבל מובהקות 

אצל הרבה  . ומהר, המטרה היא לפרסם". סטטיסטית בנושא זה
ופחות מה המטרה העיקרית היא עצם פרסום המאמר , חוקרים

.  מאמרים הם כלי לקידום אקדמי. התוכן שבו

 אלא אוספים  , מהמאמרים אינם מחדשים דבר 50%למעלה מ
נתונים קיימים ומגישים אותם בצורה חדשה

 כי התוצאה שהתקבלה לא  מהמחקרים אינם מפורסמים  50%כ
(?)!מתאימה לציפיות של החוקר 



מספר עובדות על מחקרים בהשראת לידה

הפרמטרים הכמעט בלעדיים הנבדקים בנושא השראת לידה הם :

שיעור התערבויות וגורם  , לידתית-תמותה ותחלואה אמהית וסב

הם בודקים בעיקר ענייני גוף עם התייחסות לתקופה יחסית :הזמן

.קצרה אחרי הלידה

 

 אין מחקרים שמסוגלים לספק תשובה להשפעות של השראות

בהיבט  , בהיבט הרוחני, הלידה הן על תינוקות והן על אמהות

סוגיות כמו השפעה  . הרגשי וגם בהיבט האורגני רפואי לטווח הארוך

, הפרעות קשב, היכולת לאהוב, על היכולת להתקשר עם אנשים

,תחושה של מימוש עצמי ועוד סוגיות רבות אחרות, הפרעות למידה

. אינן נושא למחקר בכלל    



   

אין ביסוס מדעי מוצק  , ברוב המקרים בהם מבצעים השראת לידה   

וחד משמעי בעד הפעולה

...אחרות מיילדותיותהמצב דומה גם בסוגיות , זה לא מפתיע    



דוגמאות של פרוטוקולים מנוגדים  

להוכחות מדעיות

הפסקנו ליילד עכוז בעקבות מאמר כביכול מקיף ורציני אשר הוכיח שהנזק לתינוקות בלידה  : מצג עכוז
אין  . לא החזרנו את המצב לקדמותו, פסלנו את המאמר. נרתיקית גבוה פי שלוש מהנזק בניתוח קיסרי יזום

( CSעליה ב : נזק)היום ביסוס מדעי למניעת לידה נרתיקית 

מעלה את שיעור  ,  בהשוואה לניטור דופק עוברי לסרוגין, מוניטור רציף: משמעיים-המחקרים הם חד: מוניטור
( CSעליה בהתערבויות כולל : נזק)ההתערבויות בלידה מבלי לשפר את התוצאה המיילדותית  

משמעית כי אין תועלת בפקיעת קרומים  -מחקרים מוכיחים חד: פקיעת קרומים בלידה אקטיבית
(לעתים מתנגד לרצון האישה: נזק)באופן שגרתי אצל נשים בשלב פעיל של הלידה  

                                                                                           

משמעי שאלה מעלים את  -מחקרים מוחיכים באופן חד:  אפידורל, היעדר תנועתיות, צום בלידה
.שיעור ההתערבויות מכל הסוגים

:נזק)משמעית את תרומתה של הדולה לתהליך הלידה  -מחקרים מוכיחים חד: מניעת דולה

(                                     ירידה בשביעות רצון מצד נשים, לידות ארוכות יותר, עליה בהתערבויות                   



, ואם כל זה מתקיים

...אזי,למרות מה שהמחקרים אומרים

   

, מדע הוא שיקול הנלקח בחשבון בהחלטות שלנו בחדר לידה   

יש שיקולים נוספים, אך הוא לא היחיד    



סיבות אפשריות בגללן הממסד הרפואי ממליץ על השראת  

למרות היעדר ביסוס מדעי רחב היקף בעדן, לידה

קשה לנו עם שינויים . הרגל( זו בעיה אנושית)

רפואה הגנתית

אמונות

 רפואת עמיתיםpeers medicine 

אי ידיעה של הנזק המלא



חומר למחשבה

?איך משפיעה עלינו העובדה שלא אנחנו בחרנו את יום הלידה שלנו   

"  לחלץ"איך משפיעה עלינו העובדה שלא הצלחנו לצאת בכוחות עצמנו והיו חייבים   

?אותנו

אשר מותיר אותה  , איך משפיע על היולדת תהליך השראת לידה הנמשך ימים  

?תשושה עוד לפני שהשלב הפעיל מתחיל

השראת לידה כפויה  , שעדיין זה לא הזמן" יודעת"איך משפיעה על יולדת ש  

?המתבססת על בסיס מדעי כאילו קיים

?ותינוקות נולדים כך, מהי ההשפעה על החברה כולה שבה נשים יולדות בדרך זו   

מהי ההשפעה עלינו של הדרך בה אנחנו  "השאלות הן לא פחות רלוונטיות מאשר 

.'וכו? או מהי ההשפעה עלינו שהפרידו אותנו מאמא מיד עם לידתנו? נולדים



חומר למחשבה

אינו ערוך ואולי אינו רואה צורך במתן תשובה  , הממסד הרפואי    

.  לשאלות אלה

לנסות לתת תשובה לשאלות אלה מצריך תכנון וביצוע של מחקרים     

. פרוספקטיבים רחבי היקף וארוכי טווח

.וזה לא יקרה אם אין מודעות לנזק    

 



לסיכום

התשובה , כמו לגבי שאלות רבות אחרות עליהן אין תשובה מדעית

.נמצאת באמונה

סדר שלא  . עם סדר משלו, העליון שברא עולם מושלם בכחאמונה 

.אך לא בגלל זה עלינו לשבור אותו, תמיד מובן לנו

. מתוך כוונה להביא שיפור, אנחנו מציעים חלופות לסדר הזה, לעתים

אין אנחנו  , אך לצערנו. ואולי באמת יש לכאורה שיפור לטווח הקצר

מתגלה לנו התמונה , ואז. רואים את השפעותינו לטווח הארוך

חיממנו את  , קדחנו חור באוזון, הרסנו את יערות הגשם: המלאה

,  הרווחנו משהו בטווח הקצר, כן. כדור הארץ וזיהמנו אוקיינוסים

.אבל הפסדנו בגדול בטווח הארוך



לסיכום

 

, אין הבדל בין הדרך בה טיפלנו בטבע באותם המקרים, ובמובן הזה

בדרך בה : לבין הדרך בה אנחנו מטפלים בטבע בנושא הלידה

ובדרך בה נשים יולדות, נולדים תינוקות

לא תמיד )קיימת תחושה של רווח בטווח הקצר , גם בנושא הלידות

.אך המחיר לטווח הארוך הוא עדיין בגדר נעלם, (מוכח מחקרית



לסיכום

.הפתרון לדעתי נמצא באיזון

אך לא  , לא תמיד מובנת, עלינו להפנים כי בסדר הקיים יש חכמה, כחברה
.בגלל זה פחות אמיתית

.עלינו לרצות לכבד סדר זה ככל שניתן, כחברה

חל באותה המידה על הנשים היולדות  , הצורך לכבד את החכמה הטבועה בנו
.כמו על הצוותים המלווים את אותן הנשים ואת אותם התינוקות בלידתם

עלינו להשכיל לשנות ולהתאים את מקום הלידה ואת פרוטוקולי עבודה  , כצוות
.  לכאלה שיתאימו לרוח זו

עלינו ללוות את התהליך מתוך הכרה בחכמתו של הסדר הקיים ומתוך כוונה  
ולהיות  . לאפשר לאמהות ללדת בדרכן שלהן ולתינוקות להיוולד בעצמם

מתוך  , וגם כדי לפעול כשיתעורר הצורך. שם כדי לכבד ולהשרות בטחון
.  ידיעה עמוקה שאין בדרך כלל צורך



לסיכום

       

,  עושים קומפוסט, אנחנו ממחזרים. זה צו השעה" ירוק"להיות , בימינו      
.  ובוררים טוב מאוד לאיזה פח אנחנו זורקים מה, אוכלים אורגני

אשר מניבה אחריות אישית  , מתעוררת לה התודעה החברתית    
המטרה היא למזער נזקים שנגרמים  . המחשבה היא גלובלית. וקולקטיבית

ממשלות  . המטרה היא להציל את כדור הארץ. מהחיים שלנו בעולם הזה
תרים אחר דרכים חדשות  , פרטים וקבוצות, כולנו. מקדמות עסקים ירוקים

.אדמה אמאשבעזרתן נצליח ליישם את הרצון לשמר ולכבד את 
הזדמנות פז להיטיב  , והלידה ההריוןלמקצוענים בתחום , יש לנו, במצב זה    

דרך  ". ירוקה"ללוות נשים ותינוקות בהריון ובלידה בדרך : אדמה אמאעם 
דרך בה נשים יולדות בדרכן שלהן ותינוקות  , המכבדת את הסדר הקיים

.  נולדים בכוחות עצמם לסביבה אוהבת
וכך נמצא את עצמנו גאים ושבעי רצון מעצמנו כי מצאנו את הדרך       

.ואת עצמנו, אדמה אמאהייחודית שלנו לרפא את  
                                                  

תודה רבה על ההקשבה                                   
                   


