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יולדת יקרה
המידע שלפניך נועד לשתף אותך ואת בני משפחתך בכל ההליכים הקשורים בניתוח קיסרי ,ולהקל עלייך
בהתמודדות עם תקופת האשפוז.
ליווי היולדת על -ידי מיילדת
חר דה ,מתח ופחד הן תגובות שכיחות לפני ניתוח והן יכולות להתבטא בהתרגשות ,כעס ,אי שקט ובכי .הרבה
נשים פוחדות מההרדמה ומהניתוח עצמו .המיילדת תתלווה אלייך ביום הניתוח מההכנה לניתוח ועד לסופו,
מתוך הכרה ואמונה כי ליווי היולדת לניתוח על ידי מלווה משמעותי יפחית במיד ה ניכרת חרדה ,ויקל עליה.
מהו ניתוח קיסרי ?CESAREAN SECTION -
ניתוח קיסרי נועד לילוד התינוק והוצאתו דרך חתך בדופן הבטן .זוהי דרך נוספת ללדת כשהלידה איננה
אפשרית דרך תעלת הלידה וקיים חשש שהליך הלידה עלול לפגוע בבריאות האם ,העובר או שניהם .שכיחות
הניתוחים הקיסריים בעולם המערבי עולה ושיעורו מגיע עד ל כ  28% -מכלל הלידות.
קיימות שתי קבוצות נשים שעוברות ניתוח קיסרי:
 .1נשים אשר מוזמנות מראש לניתוח קיסרי יזום  -כלומר החלטה על הניתוח נקבעת זמן מה לפני מועד הלידה
המשוער וכאשר הסיבה ידועה מראש .בין הסיבות השכיחות לקביעת ניתוח יזום נכללים :שליית פתח,
הערכת משקל עובר גבוהה ,מצגים ומנחים לא תקינים של העובר (עובר השוכב במצג עכוז ,או רוחבי),
ניתוחים רחמיים קודמים ועוד.
 .2לניתוח קיסרי דחוף  -מבוצע במקרים בהם מסיבה כלשהי יש בעיה במהלך הלידה כמו :חוסר התקדמות,
מצוקה עוברית ועוד .את החתך בניתוח מבצעים בדופן הבטן (חתך חיצוני) ובדופן הרחם (חתך פנימי).
קיימים שלושה סוגי חתכים:
 .1חתך תחתון רוחבי  -זהו החתך השכיח ביותר.
 .2חתך תחתון אורכי.
 .3חתך קלאסי אורכי גבוה יותר.
בחירת סוג החתך תלוי בגורמים שונים ונקבע על -יד י הרופא המנתח.
ההכנה לניתוח
עם קבלת ההחלטה לסיום ההי ריון בניתוח קיסרי מתוכנן תוזמני למרפאה הטרום ניתוחית (מרפאת אם ועובר)
יום לפני מועד הניתוח.
במרפאה הטרום ניתוחית
קבלה סיעודית על ידי מיילדת תכלול מדידת לחץ דם דופק וחום ,ביצוע מוניטור עוברי העוקב אחר מצב
העובר והפעילות הרחמית.
קבלה רפואית על ידי רופא נשים אשר תכלול ביצוע בדיקה גופנית ,לקיחת דגימות דם לספירת דם וסוג,
וביצוע אולטרה סאונד .יינתן הסבר לגבי הניתוח וכן תתבקשי לחתום על טפסי הסכמה לניתוח.
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בדיקת רופא מרדים הרופא המרדים ישתף אותך בהחלטה לגבי סוג ההרדמה ויתן הסבר על האפשרויות:
הרדמה כללית ,או הרדמה אזורית (השיטה המקובלת והעדיפה).
כמו כן הרופא המרדים ישאל אותך שאלות הקשורות למצבך הבריאותי ואשר נחוץ לו לדעת לפני תהליך
ההרדמה .תינתן לך הדרכה לגבי התרופות הניתנות ותחתמי על טופס הסכמה להרדמה.
בהמשך תבוצע הדרכה על -יד י מיילדת במחלקת אם עובר ..תינתן לך ולבן זוגך הזדמנות לשאול שאלות והצוות
ישמח לתת מענה( .במידה ותהיי מעוניינת בסיור במחלקת יולדות\ תינוקיה יש לבקש זאת).
תוזמני ביחד עם בן זוגך לסיור בחדר ניתוח נשים שם תקבלו הדרכה לקראת ניתוח.
עם סיום הבדיקות במרפאה הטרום ניתוחית הכוללות מו ניטור אולטרה סאונד ,בדיקת רופא נשים ,בדיקת
רופא מרדים (ובדיקות נוספות על פי צורך) תשוחררי לביתך ,ותוזמני לאשפוז במחלקת אם עובר בשעה .19:00
לעיתים על -פי החלטת רופא ,תאושפזי כבר במחלקה לרפואת האם והעובר בסיום המרפאה.
ערב הניתוח
 עם הגיעך לאשפוז במחלקת אם עובר ,האחות ו\ או המיילדת במחלקה יבחרו לך חדר מתאים עם יולדות
נוספות המועמדות לניתוח קיסרי.
 יש להפקיד את חפצייך האישיים כולל תכשיטים וכסף אצל בני משפחתך.
 תודרכי לגבי ההכנה הפיזית והתרופתית הכוללת :צום מחצות ,עם אפשרות לשתיית מים עד כשעתיים
לפני הניתוח.
 תינתן ל ך תרופה ערב הניתוח ובוקר הניתוח הנקראת " " LOSEC 20mgשמטרתה לסתור את חומצת
הקיבה .תרופה זו ניתנת לכל יולדת לפני ניתוח קיסרי.
 יבוצע מוניטור עוברי לבדיקת חיוניות העובר.
בוקר הניתוח
מיילדת המופקדת על הטיפול ביולדות המועמדות לניתוח קיסרי תיפגש ותיידע אתכן לגבי התהליך הצפוי.
הכנה פיזית :גילוח אזור הניתוח בחלק התחתון של הגוף ,הכנסת קטטר לריקון שלפוחית השתן (פעולה זו
ניתן לבצע במחלקת אם עובר :ניתן לבצע בחדר ניתוח נשים לאחר ביצוע ההרדמה הספינלית) ,תלבשי חלוק
מתאים .כחצי שעה לפני הניתוח ינתן לך חומר לשתיה הנקרא "סוד יום ציטרט" הסותר את חומצת הקיבה .כמו
כן תחוברי לעירוי נוזלים.
מהלך הניתוח
בהגיעך לחדר ניתוח תקבל אותך אחות בחדר קבלה שבחדר ניתוח ,שם תשהי עם בן זוגך\מלווה עד שתעברי
לחדר שבו יתבצע הניתוח .בזמן העברתך לחדר זה ,יתבקשו בני משפחתך להמתין מחוץ לחדר ניתוח ,ובן
זוגך\מלווה אשר מתוכנן להי כנס לחדר ניתוח ימתין בכניסה.
בחדר ניתוח המרדים ידביק מדבקות א.ק.ג על החזה ,יחברו לך מד ל"ד אוטומטי ותבוצע ההרדמה .המיילדת
תתמוך בך בזמן ביצוע ההרדמה.
הרופא המרדים ישהה במחיצתך במהלך כל הניתוח ,ותוכלי לפנות אליו בכל שאלה או בעיה.
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ל אחר ביצוע ההרדמה ירחצו את בטנך באופן סטרילי ,ויכסו אותה בכיסויים סטריליים .שדה הניתוח יוסתר ע"י
סדין לפני פנייך (במידה ואת משתתפת בניתוח ידידותי  -ניתן להשתמש בכיסוי כפול  /שקוף המאפשר לך
ולמלווה שלך לצפות בהוצאת התינוק מהרחם) .עם סיום ההכנות יבדוק הרופא המרדים שאת מוכנה לניתוח
מבחינת תחושת הכאב ,ואז יוכנס המלווה לחדר ניתוח וישב לידך ,ליד ראשך.
בשלב הזה מתחילים בניתוח .עם פתיחת הרחם תחל יציאת מי שפיר ולאחריו יוצא התינוק .בשלב זה את
עשויה להרגיש לחיצות ומשיכות המבשרות על כך .לאחר מכן יופרד התינוק מחבל הטבור ואת תוכלי לשמוע
את בכי תינוקך .התינוק יועבר לידי המיילדת .המיילדת תשים ביד וברגל של התינוק את תגי הזהות ששמך
ותעודת הזהות שלך מודפסים עליהם (שזיהית קודם לכן) .המיילדת תביא אלייך את תינוקך למפגש ראשון
בטרם העברתו לתינוקיה.
אם את משתתפת בניתוח ידידותי המייל דת תייבש את התינוק ,תחבוש כובע לראשו תניח אותו עלייך במגע
עור לעור ,ותכסה אתכם בחיתול מבד מחומם .תינוקך ישאר עלייך עד לתום הניתוח בליווי המיילדת ובנוכחות
בן זוגך  /מלווה.
כעת נותר שהרופאים המנתחים יסיימו את הניתוח .בסיום הניתוח תועברי לחדר התאוששות שם תשהי כשעה
וחצי  -שעתיים .באם תחושי כאבים תוכלי לקבל תרופות לשיכוכם .אם את משתתפת בניתוח ידידותי התינוק
ישהה איתך ועם בן זוגך  /מלווה בחדר התאוששות .בשלב זה תוכלי להניקו .בתום זמן השהייה תועברי
למחלקת יולדות .אם את משתתפת בניתוח ידידותי תעברי למחלקת יולדות ביחד עם תינוקך כאשר הוא
בזרועותייך.
לידיעתך!
 משך הניתוח כשעה מרגע תחילתו ועד סיומו.
 המיקום בתור שנקבע לך במרפאה הטרום ניתוחית עלול להשתנות עקב ניתוחים דחופים ,אנא התאזרי
בסבלנות וקבלי זאת בהבנה.
לאחר הניתוח
תועברי למחלקת יולדות ע"י אלונקאי ,אחות ממחלקת יולדות תק בל אותך ותסייע לך בעזרת האלונקאי לעבור
למיטה מתאימה שהוכנה עבורך .ביממה הראשונה שלאחר הניתוח חדרך יהיה בקרבת תחנת האחיות.
תינוקך יועבר לתינוקיה לקבלת טיפול ראשוני הכולל :מדידת חום גוף ,טיפול בטבור ,הלבשה ושהייה בעריסה /
עריסת חימום עד הגעתך.
במידה ואת מעוניינת באפס הפרדה אנא ידעי את הצוות המטפל .בתהליך אפס הפרדה תינוקך נשאר לידך וכל
הטיפולים והבדיקות מתבצעים בחדרך .באפס הפרדה מומלץ לדאוג למלווה (אישה) ללילה הראשון (או יותר).
ניידות
עם קבלתך למחלקה תמשיכי לקבל עירוי נוזלים ,שתן באמצעות הקטטר .הקפידי על הנעת הגפיים לצורך
מניעת לחץ ולהגברת זרימת הדם .לרשותך פעמון לקריאת אחות במידת הצורך 6-8 .שעות לאחר הניתוח
הורדה ראשונה מהמיטה בעזרת אחות 12 .שעות לאחר הניתוח יוצא הקטטר שתן .החבישה מאזור הניתוח
תוסר לאחר כ  24שעות מהניתוח.
טופס מספר  / 00440364 -תאריך 10/06/2020 -

מדינת ישראל  -משרד הבריאות

המרכז הרפואי לגליל

האגף לבריאות האישה
עמוד  6מתוך 9

רחצה
רחצה מתאפשרת רק לאחר הסרת תחבושת הניתוח .חשוב לרחוץ את אזור הניתוח כשלוש פעמים ביום עם
מים וסבון וליבש היטב ,וזאת על מנת למנוע זיהום .במידה והינך חשה בחולשה  -ודאי כניסה למקלחת בעזרת
מלווה .יתכן ותזדקקי לשבת על כיסא במקלחת בפעמים הראשונות.
כלכלה
 עד  12שעות לאחר הניתוח תוכלי לשתות מים בלגימות קטנות.
 12-24 שעות לאחר הניתוח תוכלי לשתות מים ,תה ,מרק צח או ג'ל .לאחר  24שעות הרופא יבדוק את
תנועת המעי באמצעות סטטוסקופ ,ותוכלי לחזור לכלכלה רגילה.
משככי כאבים
יתכן ותחושי מספר ימים כאבים ,הן מהניתוח והן בג לל התכווצויות הרחם .זהו תהליך טבעי.
האחות תאמוד את הכאב ותקבלי תרופות לשיכוך כאבים בהתאם להוראות הרופא .בקבלתך למחלקה האחות
תדריך אותך לגבי האפשרויות לקבלת נוגדי כאב.
פעולת מעיים ושתן
חשוב שתתני שתן לאחר הוצאת הקטטר.
במידה ולא תהיה לך יציאה באופן ספונטני עד  36שעות לאחר הניתוח ,תקבלי שני נרות גליצרין או סירופ
אבילק.
הוצאת תפרים או סיכות
התפרים  /סיכות יוצאו בין היום ה  7-10 -לאחר הניתוח (בקופת חולים) .לאחר ניתוחים חוזרים הוצאת
התפרים  /סיכות לאחר  10ימים .במידה והושמו סיכות נמסות  -אין צורך להוציאם.
לקראת שחרור
תהליך השחרור מתחיל בשעות הבוקר
 .1רישום התינוק למשרד הפנים  -פקידה תגיע למחלקה לצורך הרישום בין השעות  . 9:00-11:00לצורך רישום
התינוק יש להצטייד בתעודת הזהות שלך ושל בן זוגך.
 .2בדיקת היילוד על -יד י רופא ילדים בכיר ולקיחת בדיקת דם מכף רגלו של התינוק (לפי שעת הלידה 48 ,לאחר
הלידה) ,בדיקת רופא ילדים לקראת השחרור מתבצע בחדר שחרורים בתינוקיה בנוכחות ההורים על ידי
רופא ילדים בכיר והאחות המופקדת על השחרורים.
השגרה במחלקת יולדות
ביקור רופא נשים  :בין השעות  9:00-11:00בבוקר.
ביקור רופא ילדים :בין השעות  8:00-12:00בבוקר.
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שעות הארוחות:
ארוחת בוקר8:00-9:00 :
ארוחת צהריים12:00-13:00 :
ארוחת ערב18:00-19:00 :
הארוחות מוגשות בחדר האוכל במזנון חופשי .במקרים בהם אינך ניידת תקבלי מגש אוכל למיטה.
שעות ביקור למשפחות:
בוקר.12:00-14:00 :
אחה"צ.16:00-20:00 :
מלווה בעל תג (ידון) יכול להישאר במחלקה.
באפשרותו להכניס ולהוציא את התינוק מהתינוקיה.
השהייה עם התינוק
באפשרותך לבחור
ביות חלקי  :התינוק ישהה לידך או בתינוקיה לפי רצונך.
ביות מלא  :התינוק שוהה לידך בכל שעות היממה.
אפס הפרדה  :התינוק שוהה לידך מרגע הלידה ועד לשחרור.
הדרכה להנקה
ב כל בוקר יועצת הנקה תגיע אלייך ותדריך אותך להנקה .בנוסף ,באפשרותך להיעזר בכל אחת מצוות האחיות
במחלקת יולדות והתינוקיה.
המלצות לאחר שיחרור
חזרה לפעילות גופנית באופן הדרגתי ,מומלץ לבצע תרגילים לחיזוק שרירי רצפת האגן ,אך להימנע ממשאות
כבדים.
המשך טיפול בברזל ובדיקת המוגלובין בהתאם להמלצות במכתב השחרור.
המשך טיפול בחומצה פולית לפי המלצת משרד הבריאות בגיל הפריון.
מעקב רופא מטפל כחודש לאחר הלידה.
תרגילים לאחר ניתוח קיסרי
כאבים
בימים הראשונים לאחר הניתוח יתכן ותחושי כאבים באזור הצלקת הניתוחית  ,כאבים כתוצאה מהתכווצות
הרחם וכמו כן במידה והיה ני סיון ללידה נרתיקית ,ייתכן ותחושי כאבים באיזור שבין הנרתיק לפי הטבעת.
התגובה הטבעית שלנו לכאב הינה הי מנעות מנשימות עמוקות והפחתה בניידות ואלו הם שני גורמים מכריעים
להבטחת שיקום איכותי .על כן ,שימי לב ,האם יש שינוי בנשימה שלך ,האם את חוששת מנשימות עמוקות
ומשיעול?
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מומלץ לבצע נשימות רגועות ולמקד אותן לאיזור הבטן .אם יש חשש משיעול ,מומלץ להצמיד כרית לתמיכה
באיזור הצלקת הניתוחית ולהשתעל כאשר האיזור תמוך ,כך תחושי הפחתה בכאב בזמן השיעול ולא תמנעי
מעצמך פינוי הפרשות חשוב.
מומלץ להיע זר משככי כאבים שייסעו לך לתפקד טוב יותר בימים הראשונים ולאפשר ניידות.
קושי בביצוע מעברים ובניידות
ישנה חשיבות גדולה לניידות בטוחה לאחר לידה .ברגע שניתן אישור מהצוות הסיעודי ,רצוי להתחיל ניידות
למרחקים קצרים ,ניתן להיעזר באדם נוסף  /הליכון לצורך יציבות ומ ניעת נפילות בפעמים הראשונות עד
שתחושי בטוחה.
לצורך ביצוע מעברים משכיבה לישיבה – מומלץ להתחיל את המעבר בשכיבה על הצד ,הורדת הרגלים
מהמיטה והזדקפות תוך דחיפת המיטה עם הידיים .אפשרות נוספת הינה להרים את מראשות המיטה לישיבה
זקופה והורדת הרגלים מחוץ למיטה.
זכרי  -י ש לבצע מעברים באופן איטי והדרגתי בימים הראשונים למניעת סחרחורות.
הקשבה לצרכי הגוף
ישנה חשיבות גדולה למתן תשומת לב לצרכי הגוף ,דוגמת שתן וצואה .הימנעי מהתאפקות יתר וזהי את
סימני הגוף לצרכים .הקפידי על שתיה מספקת ואכילת מזונות מתאימים לריכוך הצואה.
בזמן ההתרוקנות ,הימנעי משימוש בלחיצה חזקה ,היעזרי

להתרוקנות נכונה:

בנשימות בטניות ,ונסי להרפות את רצפת האגן .על מנת להקל
ולאפשר התרוקנות מלאה ,בביתך ,הניחי את רגליך על שרפרף,
רכני מעט לפנים ונסי להתפנות תוך נשיפה איטית וארוכה ,
בסיומה הקשחה עדינה של שרירי הבטן לסיוע ביציאה.
התייחסות לצלקת הניתוחית
בימים הראשונים שלאחר הלידה יש לשטוף את הצלקת היטב עם מים וסבון 3 3פעמים ביום.
בהמשך ניתן להשתמש בתכשירים טבעיים המסייעים להקלה על הכאבים ולהחלמת התפרים .לאחר שהצלקת
סגורה ואינה מפרישה ,ניתן להניח יריעת סיליקון לשיפור תהליך ההצטלקו ת .את הסיליקון ניתן לרכוש בבתי
המרקחת .במידה ובחודשים שלאחר הלידה עדיין ישנם כאבים  /רגישות באזור הצלקת  -מומלץ להתייעץ עם
פיזיותרפיסטית המתמחה ברצפת האגן או בתחום הלימפתי.
חזרה לפעילות גופנית לאחר הניתוח
לאחר תום משכב הלידה וביקורת הרופא ניתן ורצוי לחזו ר לפעילות גופנית בצורה מבוקרת והדרגתית.
מומלץ להתחיל בהליכות בקצב נעים ,ובהמשך להצטרף לקבוצת פעילות גופנית המותאמת לנשים לאחר לידה,
דוגמת פילאטיס ויוגה נשית .עם התרגול וההתחזקות ניתן להעלות בהדרגה את רמת העומס ותדירות
האימונים השבועית .הקשיבי לגופך וזהי סי מני עייפות משמעותיים ,סחרחורת וכאבים לאחר פעילות.
הי מנעי מהרמת משאות ,הקפידי על יציבה נכונה ,תמיכה בגב ובשכמות בזמן הנקה  /האכלה ועל סימטריה
בטיפול בתינוק.
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שיקום רצפת האגן ושרירי הבטן
בתקופה זו שרירי רצפת האגן עדיין חלשים ורפויים ולכן חשופים יותר להשפעת עומסים יומיומיים .ניתן
להתחיל לתרגל תרגילים בסיסים לזיהוי וחיזוק שרירי רצפת האגן עוד בעודך מאושפזת במחלקת יולדות.
התרגול הבסיסי מתבצע בשכיבה על הגב (ולא בזמן התרוקנות בבית השימוש) כאשר בשאיפה עמוקה ,הבטן
מתרחבת ומתנפחת בעדינות ובזמן נשיפה עליך לסגור את הסו גרים (פי הטבעת והנרתיק) בצורה עדינה דמוית
קריצה  -לסגירה .ייתכן ותחושי כי האיזור עדיין נפוח ובצקתי ,זו תחושה טבעית ותקינה וככל שהזמן יעבור
נצפה לירידה בנפיחות וחזרה של תחושת השליטה השרירית באזור.
שרירי הבטן שנמתחו בהיריון ועברו חיתוך בזמן הניתוח חלשים ויש
להתחיל לחזקם בצורה נכונה והדרגתית,

חשוב להקפיד על נשימה

נכונה (נשיפה בזמן ביצוע מאמץ) בזמן ביצוע תרגילים המעלים לחץ תוך
בטני ומומלץ לבצעם בצורה מבוקרת מתום תקופת משכב הלידה.
הפניה לפיזיותרפיה של רצפת האגן
חשוב לזכור שגם אישה שעברה לידה בניתוח קיסרי עלולה לסבול מתופעות
הקשורות בליקויים ברצפת האגן  :דליפות שתן ,גזים או צואה ,כאבים באזור האגן או הגב התחתון ,תחושת
כבדות או בלט באזור הנרתיק ,כמו כן כאבים ביחסי מין .במידה ואת סובלת מהנ"ל  -אנו ממליצים לך להיבדק
על -ידי פיזיותרפיסטית לרצפת האגן.
במרכז הרפואי לגל יל ,באגף לבריאות האישה ישנו שירות פי זיותרפיה ייעודי לנשים לאחר לידה ,במסגרתו
מתקיימת הדרכה דו שבועית בנושא שיקום רצפת האגן וחזרה לשגרה לאחר לידה ,טיפול ראשוני ספציפי
ליולדות במידת הצורך וכמו כן הדרכה אודות טיפול התפתחותית ראשוני ביילוד.
בנוסף ישנה מרפאה ייעודית לשיקום רצפת האגן ,במסגרת מרפאות החוץ של המרכז הרפואי לגליל
לתיאום תור דרך זימון תורים 04-9107414 -
מספרי טלפון:
מחלקת יולדות א' ,9107323 :מחלקת תינוקיה א'9107376 :
מחלקת יולדות ב' ,9107716 :מחלקת תינוקיה ב'9107068 :
מחלקת אם עובר ,9107723 :חדר לידה9107728 :
אם נותרו לך שאלות אל תהססי לפנות לצוות האחיות או לר ופאי המחלקה .אנו מקווים שחוברת זו סייעה לך
ולבן זוגך להתכונן ולעבור את הניתוח והאשפוז בצורה נעימה וטובה.

מאחלים לך הצלחה ובריאות שלמה
צוות האגף לבריאות האישה
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