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נולדים 
בשלום 

ראיון עם ד"ר יורי פרליץ, מנהל היחידה להיריון בסיכון גבוה ב"פוריה"

מגיח תינוק לאוויר העולם - ראשו פורץ 
דרך ובסוף הרגליים, משחרר פעימה 

להסב לב כולם - ולהוריו, משמחה, 
זולגות דמעותיים • נוהרות הפנים של זוג 

ההורים, באינסטינקט, אצבעות הגפיים 
מונים • גם אוזניים, עיניים במקום, תודה 
לאל - אז הגיעה העת לברכת הגומל! •
כך זה בדרך כלל. אבל, אצל לא מעט 
אימהות ההיריון כרוך בסיכונים להן או 

לעובר שהן נושאות ברחמן, ובכדי שרגע 
הלידה יעבור בשלום, הן נמצאות במעקב 

של היחידה להיריון בסיכון גבוה בבית 
החולים • בסוף החודש יצוין יום המשפחה. 

בריאות בני המשפחה חשובה להרמוניה 
המשפחתית ולקיום אורח חיים תקין של 
המשפחה • לא תמיד יש לנו שליטה על 
מצב בריאותם של הילדים ושל ההורים, 
אך בהחלט יש שליטה על בריאותם של 

התינוקות מתחילת דרכם – עוד בהיותם 
ברחם ִאמם, ועד הלידה • זאת הסיבה 

שבחרתי להביא בגיליון זה ראיון עם ד"ר 
יורי פרליץ, תושב עצמון, המנהל את 

היחידה להיריון בסיכון גבוה בבית החולים 
"פוריה" • את הדרך לתחום החשוב הזה 

עשה ד"ר פרליץ דרך הלב, תרתי משמע 
(קראו בכתבה) • ד"ר פרליץ פותח בפנינו 
צוהר לנושאים שבהם הוא מטפל, הכולל 

את הגורמים להיריון בסיכון ואת אפיון 
הנשים המועדות לכך, לרבות חשיבות 

הבדיקות שלפני ההיריון ודרכי המעקב 
בהיריון •  היעדים: היריון שלא יסכן את 

האם ואת עוברה ולידה שתעבור בשלום 
עם תינוק בריא! • לכל אלה שמתכננים 

ילדים – גזרו ושמרו...

ראיון עם ד"ר פרליץ (52) נערך במשרדו בבית החולים ה
קרנו   – אותה  ותאר  דיבר על עבודתו  "פוריה". כשהוא 
פניו. בהחלט גלוי לעין שהוא אוהב את מקצועו ואת מה 
שהוא עושה – מביא תינוקות בריאים לעולם תוך דאגה 

לבריאותם ולבריאותן של האימהות. 
ממחלקת  חלק  היא  מנהל  שהוא  גבוה  בסיכון  להיריון  היחידה 

יולדות, הנמצאת תחת המטרייה של 
זהו   – (טבריה)  ב"פוריה"   ע"ש לאה קבקוף,  וליילוד  לאם  המרכז 

אגף חדש, מודרני, משוכלל ויפהפה שנחנך לאחרונה. 
היחידה מטפלת בנשים שיש להן הריונות בסיכון גבוה, עם סכנת 
יכולים להיות אימהיים, אימהיים-עובריים או  סיבוכים. הסיבוכים 
רק עובריים. מחלות ותופעות רבות מכניסות את האישה לקטגוריה 

של היריון בסיכון.

סיבוכים אימהיים
מחלות האם

לדברי ד"ר פרליץ, בסיבוכים אימהיים כלולות כל המחלות שיכולות 
להשפיע על ההיריון, כמו: יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות בלוטת-
מאוד  שהיא  אפילפסיה  (לדוגמה:  נוירולוגיות  מחלות  התריס, 

שכיחה), כל מיני מחלות קולגן, ועוד. 
מבהיר ד"ר פרליץ: "המחלות האלה יכולות לגרום לסיבוך בהיריון, 
מצד אחד, מצד שני – להיריון יש השפעה על המחלה – הוא יכול 
להחמיר סוג מסוים של מחלות. כל ה'סל' הזה של מחלות אימהיות 

נמצא בהשגחתנו.
כמו  תרופות,  לוקחות  הנשים  האלה  המחלות  של  גדול  בחלק 
בלוטת  בתפקוד  בבעיות  דם,  לחץ  ביתר  באפילפסיה,  בסוכרת, 
יש  האלה  לתרופות  ועוד.  פעילות)  תת  פעילות,  (יתר  התריס 
לפעמים מגבלות מבחינת הטיפול בהיריון – לא את כל התרופות 
שנשים מקבלות אפשר לתת בהיריון – צריך לקחת בחשבון גם את 

העובר, לא כל דבר מותר לתת לו". 

חשיבות הייעוץ בפגישה טרום הריונית 
אחד הנושאים שבהם עוסק ד"ר פרליץ הוא קיום פגישות עם נשים 
למחלקה  המופנות  הנ"ל,  המחלות  מן  באחת  כחולות  המוכרות 

והנזקקות לייעוץ.
ד"ר פרליץ, בהדגשה: "הזמן הטוב ביותר לפגישת ייעוץ היא פגישה 

טרום-הריונית, לפני שהאישה נכנסת להיריון. 
ולכן  מתוכננים,  אינם  בישראל  מההריונות   50% סוד:  לך  אגלה 
להן  כי 50% מהנשים שיש  קורה,  תמיד  לא  הייעוץ הטרום-הריוני 
בהיריון,  כבר  כשהן  אלינו  באות  בפנייך,  שתיארתי  המחלות  את 
כשכל התהליך הזה כבר החל, ואז אנחנו רודפים אחרי האירועים, לא 
מתכננים מראש ומשנים את הטיפול. אבל, הפגישה הטרום הריונית 

היא מאוד חשובה לכל הבעיות האלה כדי לשנות תרופות ולאזן".
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מחלת  את  פרליץ  ד"ר  מביא  כדוגמה 
הסוכרת: "במחלת הסוכרת יש שיעור גבוה 
ולכן חייבים  יותר של הפלות בשל מומים. 
שהיא  לפני  טוב  טוב  האישה  את  לאזן 

נכנסת להיריון".
דוגמה נוספת היא נשים עם תת פעילות של 
בלוטת התריס. לדבריו, "האיזון של פעילות 
מאוד  חשוב  האם  אצל  התריס  בלוטת 

להתפתחות המוח של העובר". 
לדוגמאות אלה הוא מוסיף גם את התרופות 
מאוד  הן  שלדבריו  השונות,  האפילפטיות 
וחבל  העובר,  של  להתפתחות  מסוכנות 
רק  לרופא  ללכת  הנזכרות  אימהות  שיש 

כשהן מגלות שהן כבר בהיריון.
מה קורה במקרה של סוכרת המתפתחת רק 

בהיריון?
"אכן, זה הסיפור האחר של סוכרת הריונית, 
ההיריון.  של  השנייה  במחצית  המתגלה 
הטרום  מהסוכרת  קצת  שונה  זו  סוכרת 
הפלות,  יותר  אין  כזו  בסוכרת  הריונית. 
ואין  השנייה,  במחצית  מתחילה  היא  כי 
אחרים,  סיבוכים  יש  אבל,  מומים.  יותר 
כמו: הגדלת יתר של העובר או ריבוי מים, 
לסיבוכים  גורם  זה  גדול  העובר  אם  ואז, 
עלייה  קרעים,   – ולתינוק  לאימא  בלידה 
לידות  קיסריים,  בניתוחים  לידות  בשיעור 

מכשירניות, כליאת כתפיים, וכו'". 
בסוכרת  שחלו  נשים  "יש  מוסיף:  והוא 
חלפה,  והסוכרת  קודם,  בהיריון  הריונית 
היריון  שמאפיינת  לאינסולין  התנגודת  כי 
ההורמונים  בגלל  הלידה  לאחר  חולפת 
יש  אבל  נעלמים.  שלמעשה  השלייתיים 
לא  והן  חולפת  לא  הסוכרת  שאצלן  נשים 
יודעות שיש להן סוכרת. לכן, לנשים אלה 
חשוב הייעוץ הטרום הריוני, שבו, לדוגמה, 
תתאר האישה בפני הרופא את ההיסטוריה 
גדולים,  תינוקות  עם   – שלה  המיילדותית 
או שהיא תדווח שיש במשפחה שלה חולי 

סוכרת – מה שמעלה את הסיכון לסוכרת.
פשוטה  בדיקה  עושים  כאלה  במקרים 

נכנסת  שהאישה  לפני  עוד  לסוכרת 
המחלה  אצלה  מתגלה  ואם  להיריון, 

את  מורידים  ובכך  אותה  מאזנים 
את  המוקדמות,  ההפלות  שיעור 
וכו'.  המולדים  המומים  שיעור 
עם התרופות ועם המעקב הטוב 
אנחנו מגיעים לשיעור סיבוכים 
ללא  אישה  אצל  כמו  כמעט 
סוכרת. אבל רק אם נדע את זה 

מראש".

סיבוכים עובריים
הוא  סיבוכים  של  אחר  סוג 
ד"ר  מפרט  עובריים.  סיבוכים 
לסבול  יכולים  "עוברים  פרליץ: 
רחמית  תוך  בגדילה  מפיגור 
אי  כמו:  רבות,  סיבות  בשל 
גנטיים,   – מומים  שליה,  ספיקת 
ועוד,  מבניים  כרומוזומליים, 
ויראליים,  וזיהומים  זיהומים 

וסיבות נוספות.
שהגדילה  עובר  עם  אישה  אלינו  כשמגיעה 
למה  לאבחן  צריכים  אנחנו  נעצרת,  שלו 
התפתחות  אחר  לעקוב  כך  ואחר  קורה,  זה 
העובר ולהחליט מתי יהיה יותר טוב לעובר 
בחוץ מאשר בפנים – ואז ליילד את האישה 
בזמן, כי אם אנחנו מאחרים יכול לקרות אסון 
אם  שני,  מצד  ברחם.  למות  עלול  והתינוק 
אנחנו מקדימים אנחנו בעצמנו יכולים ליצור 

פגות, על סיבוכיה הרבים. 
לכן, כל הנושא הזה של עוברים שיש להם 

בעיות הוא חלק מסיבוכי ההיריון".

סיבוכים אימהיים-עובריים
קשר אימא-עובר

נושא נוסף בתחום הוא הקשר אימא-עובר. 
נניח,  הוא,  כזה  "סיבוך  פרליץ:  ד"ר  מרחיב 
בריא,  העובר  כזה  במצב  מוקדמת.  לידה 
מתרחשת  פתאום  אבל  בריאה  האימא 
תופעה של לידה מוקדמת – מהרבה סיבות, 

לא תמיד אנחנו יודעים מהן. 
הנשים,  את  מאשפזים  אנחנו  כזה  במקרה 
מוקדמת  לידה  נגד  טיפול  להן  נותנים 
לעצירת  תרופות  יש  מעקב.  ומבצעים 
להבשלת  שניתנים  סטרואידים  כמו  לידה 
הריאות, או, כאשר יש ירידת מים, שזו הסיבה 
השכיחה ללידה מוקדמת – אנחנו מבצעים 

מעקב, נותנים לאישה אנטיביוטיקה ועוד.
לא מחלה.  זו   – עוברים  מרובי  הריונות  יש 
יש לנו עכשיו במחלקה אישה עם שלישייה. 
ה-26  מהשבוע  חודש.  אצלנו  שוכבת  היא 
גפן,  בצמר  עליה  שומרים  אנחנו  להריונה 

והיא מחזיקה מעמד יפה מאוד אצלנו. 
יש  לבעיות:  לגרום  היא  גם  יכולה  השליה 
מצבים של היפרדות שליה, שליית פתח, כל 

מיני דימומים וכו'".

טיפול ואשפוז
את  הצוות  מאשפז  כאלה  סיבוכים  כשיש 
לכך.  המיועדים  בחדרים  במחלקה  הנשים 
יש נשים  ועוקב אחריהן.  הצוות מטפל בהן 
הן  ואז  הלידה,  לפני  הביתה  שמשתחררות 
באות למחלקה באופן אמבולטורי – "ואנחנו 
משתמשים ביחידת האולטרסאונד המפוארת 
שלנו למעקב", מתגאה ד"ר פרליץ, ומוסיף: 
יום-יומי  כלי  הוא  האולטרסאונד  "היום 
שדרכו אנחנו עושים את המעקבים האלה, 
אותן  מקבלים  אנחנו  דבר  של  ובסופו 
הזה,  המסע  את  אותן  ומעבירים  ללידה 
ואנחנו  פשוט,  אינו  הוא  גם  שלפעמים 

סוגרים את המעגל במחלקת יולדות".
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אובדנים
"אין אפס תקלות" 

אני מניחה שיש גם אובדנים
"כן, זה חלק מהעניין. תראי, אין אפס תקלות. 
אי  הפרוטוקול.  לפי  עובד  אתה  אם  אפילו 

אפשר למנוע הכול. 
שצריך  כמו  הכול  עושה  אני  אם  עבורי, 
וקורים דברים – אז זה כבר לא בשליטתי. אין 
לי רגשות אשמה שאם הייתי עושה אחרת 
עושה  אני  אחרת.  קורים  היו  הם  הדברים 
את הכי טוב שאני יודע. זה מקצוע שצריך 

להיות אובססיביים בו, אחרת נופלים. 
לבני  להגיע  הגדול.  זה חלק מהאתגר  אבל 
אצל  מום  גילינו  'תקשיבו,  להם  ולומר  זוג 
להודיע  היריון  חודשי   9 אחרי  או,  העובר', 
אלה  לעובר.  דופק  אין  שפתאום  להם 
אני מנסה  אליי לחדר.  דברים שמתגלגלים 
לעשות את זה הכי ברגישות, עם כל ההבנה 
האמפתיה  בעזרת  מצליח  ואני  וההזדהות, 
סיפוק.  לי  יש  מזה  וגם  המכה.  את  לרכך 
מאוד  מעט  עם  שלי  שבמקצוע  לך,  תדעי 

מאמץ אפשר לעשות טוב לאנשים. 
לצוות  לנו,  שיש  הזה,  במקצוע  הכוח  זה 
הרבה  כך  שכל  בגלל  ולאחיות:  לרופאים   –
לעזור  אפשרות  לנו  יש  בידיים,  לנו  מונח 

בצורה מאוד משמעותית".

מניעת סיכונים ואובדן
האם אתה יכול להצביע על סימנים למצוקת 
למנוע  יכולה  ההרה  האישה  כיצד  עובר? 

אובדן?
היריון מרובה  די שכיחה של  דוגמה  "ניקח 
היא  כזה  היריון  של  הבעיה  עוברים. 
מבחינת  מוקדמת.  לידה  של  התפתחות 
הלידה – זה בסדר, היא עוברת. אבל מתלווה 
אם  העוברים.  של  הקיצונית  הפגות  אליה 
נולדים 2 תינוקות בשבוע ה-26, יכול להיות 
ויכולים להיווצר דימום תוך מוחי,  עיוורון, 
בעיות נשימתיות, נמק של המעיים ובעיות 

רבות נוספות.
לחדר  ולפנות  למהר  צריכות  כאלה  נשים 
להרגיש  מתחילות  שהן  ברגע  הלידה 
הן  תמיד  לא  כי  רגילות,  שאינן  תחושות 
נשים  להנחות  צריך  צירים.  זה  מה  יודעות 
גב,  כאב  כשמתחיל  צירים:  זה  מה  כאלה 
המתפשט לבטן תחתונה, כאב שאינו קבוע 
חריגה  רטיבות  יש  אם  או  ובא,  ההולך   –
לפנות  צריכה  האישה  כאלה  במקרים   –
בסדר'  'יהיה  לומר  ולא  החולים  לבית  מיד 

ולחכות עד שמשהו יתפתח.
עוד דוגמה – ספירת תנועות. ספירת תנועות 
הוא כלי מאוד חזק – מצד אחד, ומצד שני 
להתחיל  אמורה  הרה  אישה  חינמי.  הוא   –
להרגיש תנועות מהשבוע ה-20, בדרך כלל. 
באופן  מופיעות  התנועות   26-24 משבוע 
לבצע  האישה  את  מדריכים  אנחנו  קבוע. 
כלל  בדרך  ביום,  פעמים   3 תנועות  ספירת 
צד  על  לשכב  צריכה  היא  הארוחות.  אחרי 
ולהרגיש 10 תנועות תוך שעתיים.  שמאל, 
רבע  תוך  כן,  לפני  אותן  מרגישה  היא  אם 

תוך  אבל  בעיה.  אין   – שעה  חצי  או  שעה 
שעתיים היא צריכה להרגיש אותן. הסיבה 
לכך היא שיש מחזורי שינה וערנות לעובר, 
של 40, 80 דקות. ואז, אם היא לא מרגישה 
ישן,  שהעובר  להיות  יכול  התנועות,  את 
והיא לא צריכה להתחיל לדאוג. אבל, תוך 

שעתיים הוא צריך לזוז".
מדגיש ד"ר פרליץ: "זה לא מתמטיקה פה. 
אומרים  אנחנו  את הספר.  קרא  לא  העובר 
התנועות  את  מרגישה  לא  את  אם  לאישה: 
את  שעתיים  אחרי  אם  לשכב.  תמשיכי 
לחץ.  בלי  אלינו,  בואי   – אותן  מרגישה  לא 
ואנחנו עורכים את הבדיקה. במיוחד חשוב 
שיש  נשים  יבצעו  התנועות  ספירת  שאת 
של  מוסבר  בלתי  מוות  של  היסטוריה  להן 
עובר ברחם, או של היפרדות שליה, או של  
זה  פיגור בגדילה, או כל מיני צרות כאלה. 
כלי שהוא כלי חזק ובידיים שלנו, כדי לכוון 

את הנשים ולהנחות אותן.
עובר שזז, הוא כמו בן אדם מבוגר – סימן 
שהוא בריא. מי שחולה שוכב במיטה ואינו 

זז.
דוגמאות נוספות: נשים בסיכון יתר – כאלה 
שיש להן רעלת היריון, או עם יתר לחץ דם 

כרוני – צריך להנחות אותן למדוד לחץ דם 
צריך   – סוכרת  עם  נשים  קרובות;  לעיתים 
להקפיד שהן תיקחנה את הטיפול, וזה לא 
פשוט – זה 4 זריקות אינסולין ביום, ועליה 
בדם  הסוכר  רמת  את  למדוד  גם  להקפיד 
ופעילות  דיאטה  בשילוב  קרובות,  לעתים 
גופנית. צריך להסביר להן את החשיבות של 
הבסיס  שאבן  להן  להסביר  הנכון,  הטיפול 
בטיפול בסוכרת היא הדיאטה ולא 2 יחידות 
האינסולין הנוספות שהיא מקבלת, להבהיר 

להן שפעילות גופנית יכולה מאוד לעזור.
מהתפקיד  חלק  זה   – וההנחיה  ההסברה 
שלנו. הביצוע הוא באחריות האישה ההרה, 

ובני המשפחה יכולים לעזור בזה".
סיכונים.  למניעת  מהכלים  חלק  הם  אלה 
ד"ר  מבהיר  נוספים",  כלים  במחלקה  "יש 
"בדיקת אולטרסאונד הבודקת את  פרליץ, 
התפתחותו ואת שלומו של העובר במספר 
תקינה,  היא  האם   – המים  כמות  היבטים: 
העובר  אם  לראות  כדי  משקל  הערכת 
ביופיסיקאלי  פרופיל  ביצוע  מתפתח, 
תנועות  נשימה,  תנועות  חיוניות:  מדדי   –
גוף, טונוס, ועוד. כמו כן אנו עורכים בדיקת 
הדופק של  את  למדוד  כדי  עוברי  מוניטור 
העובר. אלה דברים שאנחנו עושים במסגרת 

היחידה להיריון בסיכון גבוה".
הוא  סיכונים  למניעת  המסייע  נוסף  גורם 
אחר  שלהן  והמעקב  בקהילה,  האחיות 
ההרות.  הנשים  ע"י  מזון  תוספי  לקיחת 
יש  בקהילה  "לאחיות  פרליץ:  ד"ר  מפרט 
אוריינטציה לנושא של כל הסיבוכים האלה 
אלינו  מפנות  הן   – מאוד  לנו  עוזרות  והן 
נשים שהן מאתרות שהן בסיכון, הן עושות 
לקיחת  אנמיה,  המוגלובין,  של  מעקבים 
ברזל וחומצה פולית ע"י המטופלות, ועוד. 

המומים  שיעור  את  מורידה  פולית  חומצה 
הפתוחים בתעלת העצבים ב-70%. זהו תוסף 
מזון. אין צורך במרשם רופא עבור זה. אנחנו 
חוזרים לפגישה הטרום-הריונית, שבה אנחנו 

ד"ר פרליץ: "המיילדות זה מקצוע מאוד מיוחד...זה להביא חיים לעולם, ולשמור על האימא, ולשמור על העובר"

"בסיבוכים אימהיים כלולות 
כל המחלות שיכולות 

להשפיע על ההיריון, כמו: 
יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות 

בלוטת-התריס, מחלות 
נוירולוגיות... המחלות 

האלה יכולות לגרום לסיבוך 
בהיריון, מצד אחד, מצד שני 

– להיריון יש השפעה על 
המחלה – הוא יכול להחמיר 

סוג מסוים של מחלות"
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אומרים לאישה לקחת את החומצה הפולית. 
אין לתוסף הזה תופעות לוואי.

בקיצור, התחום שלי הוא עולם ומלואו, כפי 
שאת רואה", הוא מסכם את הנושא כשהוא 

אינו מסתיר את תחושת הסיפוק שלו.

דרך הלב - תרתי משמע
ותק בתחום: 16 שנה

הראיון עם ד"ר פרליץ נערך בשעות הבוקר. 
אחרי  לראיון  מגיע  בפניי שהוא  מעיד  הוא 
2 ניתוחים קיסריים שביצע, ובפנים קורנות 
הוא צוחק ואומר לי: "כבר הוצאתי היום שני 

תינוקות מהבטן. בקיצור, מעניין לי".
כמה שנים אתה עוסק בתחום?

בטכניון.  עשיתי  הרפואה  לימודי  "את 
 ,1990 בשנת   ,30 בגיל  התמחות  התחלתי 
בבית חולים נהריה. את ההתמחות סיימתי 
ל"פוריה".  לכאן,  עברתי  ומיד   1996 בשנת 
באמצע  הוא  גר,  אני  שבו  היישוב  עצמון, 

הדרך, פחות או יותר, בין נהריה ל'פוריה'. 
עמי,  בן  משה  פרופ'  הנוכחי,  האגף  מנהל 
כאשר   – עפולה  חולים  מבית  אותי  הכיר 
במשך  באולטרסאונד  רוטציה  שם  עשיתי 
שנה, הוא היה אז סגן בעפולה. בהמשך הוא 
את  וכשסיימתי  פה,  האגף  למנהל  התמנה 
ההתמחות, הוא  היה לו בדיוק מקום לרופא 
שיטפל בנושא של היריון בסיכון והוא הביא 
פה,  אני  שנה,   16 מזה  ומאז,  לכאן.  אותי 

למעשה".
האם עברת הכשרה מיוחדת לנושא?

תוכניות  של  מאוד  מצומצם  מספר  "יש 
היריון  של  לנושא  ספציפיות  בינלאומיות 
לצערי,  ובקנדה.  הברית  בארצות  בסיכון, 
לא הגעתי לתוכניות האלה מכל מיני סיבות 
אישיות. בחרתי בתחום הזה שמאוד אהבתי 
עוד כשהייתי בהתמחות. התמחיתי בתחום 
בקורסים  העניין,  מבחינת   – אישי  באופן 

ובהשתלמויות, בכנסים". 
כמו כל סניור (רופא בכיר) אחר במחלקה, 
מנהל  כמו:   – מסוים  תחום  על  האחראי 
מנהל  הפוריות,  נושא  מנהל  לידה,  חדר 
אונקו- גניקולוגיה,  מנהל   , האולטרסאונד 
גניקולוגיה וכד', גם ד"ר פרליץ עורך בבוקר 
ההחלטות  את  ומחליט  במחלקה  ביקור 

לגבי כל מאושפזת שלו.
"בגלל שהיום המידע ברפואה הוא אדיר, אי 
אפשר להכיל את כל הנושאים בגניקולוגיה 
ובמיילדות, לכן כל אחד יודע יותר ויותר על 
פחות ופחות", הוא מסביר את נושא מנהלי 
ומוסיף:  בכירים,  רופאים  שהם  היחידות, 
האלה  הסיבוכים  בכל  התמחיתי  "ואני 
בהיריון ובטיפול בהם, ואני רוצה להגיד לך 
שהתחום שלי הוא אחד המקצועות היותר 

מגוונים שקיימים". 

המסע לתחום: קרדיולוגיה-
כירורגיה-הרדמה-הרדמה 

מיילדותית-גניקולוגיה
שהחליט  לאחר  בתחום  בחר  פרליץ  ד"ר 

אינם  והכירורגיה  הקרדיולוגיה  שתחומי 
התמחות  גם  עבר  בדרך  לו,  מתאימים 
הוא  בייעודו  הבחירה  שאת  כך  בהרדמה, 
אחרים,  תחומים  של  בחינות  לאחר  עשה 

ובלב שלם:
"למעשה", הוא מתאר בחיוך, "רציתי להיות 
מאוד  הקרדיולוגיה  שני,  מצד  כירורג. 
קסמה לי. כסטודנט לרפואה, הפיסיולוגיה 
של הלב וכלי הדם הגדולים הייתה מדהימה 
עשיתי  שלי  הגמר  עבודת  את  גם  בעיניי. 
בנושא שקשור במעוררים, במשהו מסובך 
מהטכניון  פרופ'  עם  יחד  ללב.  הקשור 

מדדנו שם כל מיני דברים. 
הקרדיולוגיה  משתלבת  שבו  המקום 
עוד  הלב.  כירורגיית  הוא  הכירורגיה  עם 
הלכתי  אז  ב'רמב"ם',  סטז'ר  כשהייתי 
ועשיתי חודש בחירה בתחום. יש 3 חודשי 
מקצועות  למס'  בנוסף   – בסטז'  בחירה 

החובה, כדי שהסטז'ר יוכל לדעת להיחשף 
למה שהוא רוצה. הלכתי למחלקת ניתוחי 
לב בבית חולים "כרמל", היה שם איש נהדר 
– פרופ' גדעון מרין – פרופ' ידוע מ"הדסה" 

שהגיע לשם וניהל את המחלקה. 
היחידה  הבעיה  במחלקה.  נהניתי  מאוד 
מהמקצוע  נבהלתי  דבר  של  שבסופו  היא 

הזה, כי הוא היה תובעני מדי, לטעמי".
באים  במחלקה  "הרופאים  מסביר:  והוא 
את  שמים  לעבודה,  בבוקר  ב-7.00 
העבודה  יום  שנגמר  ומתי  ב'לוקר'  השעון 
 2 יש להם  ב'יום העבודה'  – הם מסיימים. 
קצת  החולה  ואם  ביום,  גדולים  ניתוחים 
מסתבך, הם נשארים אתו ביחידה לטיפול 
מדהים.  זה  תורנים.  לא  הם  אם  גם  נמרץ 
טוטאלית.  היא  לחולה  שלהם  המחויבות 

וככה זה עובד.
אמרתי לעצמי: "רגע, אני לא רוצה רק את 
זה. אני רוצה גם משפחה, ילדים, תחביבים 
הזאת  מהטוטאליות  נבהלתי  ממש   –

ללכת  החלטתי  ואז  הזה.  המקצוע  של 
לכירורגיה הכללית. 

בשנת  בנהריה.  החולים  לבית  הגעתי 
מצוקה  שם  החולים  בבית  הייתה   1990
גדולה מאוד של רופאים מרדימים. זה היה 
לי  אמרו  מרוסיה.  הגדולה  העלייה  לפני 
התמחות  מצריכה  בכירורגיה  שהתמחות 
מרדים  רופא  שאהיה  ביקשו  בהרדמה. 
כרוטציה  ייחשב  וזה  שנה   חצי  במשך 
התמחיתי  ובאמת,  הסכמתי.  בכירורגיה. 
לך  להגיד  רוצה  ואני  שנה  חצי  בהרדמה 
שעד היום אני נהנה מזה. אם היום, חלילה, 
אני נקלע לתאונת דרכים ואני צריך להכניס 
צינור לבן אדם – אני לא פוחד מזה, כך גם 
עם עירוי מרכזי, מכיר את כל התרופות של 
המרדימים – אלה דברים שעוזרים לי בחיי 

היום-יום".
ד"ר  נחשף  ההרדמה  לימודי  במסגרת 
המיילדותית:  ההרדמה  של  לנושא  פרליץ 
"מהצד של המרדים ראיתי מה הם עושים 
בגניקולוגיה,  עושים  הם  מה  במיילדות, 

ד"ר פרליץ בחדר הלידה. יש סיבה טובה לחיוכים...

"כשמגיעה אלינו אישה עם 
עובר שהגדילה שלו נעצרת, 

אנחנו צריכים לאבחן למה 
זה קורה, ואחר כך לעקוב 

אחר התפתחות העובר 
ולהחליט מתי יהיה יותר טוב 

לעובר בחוץ מאשר בפנים 
– ואז ליילד את האישה 

בזמן, כי אם אנחנו מאחרים 
יכול לקרות אסון והתינוק 

עלול למות ברחם. מצד שני, 
אם אנחנו מקדימים אנחנו 

בעצמנו יכולים ליצור פגות, 
על סיבוכיה הרבים"
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ופתאום נחשפתי לעולם הזה. כי כסטודנט 
זה  אם  לראות  הכלים  לי  היו  לא  לרפואה 

יותר מעניין אותי. 
הראשונה  מהלידה  התרגשתי  מאוד 
אישה מתמרה,  ב'רמב"ם' של  בה  שנכחתי 
שם,  הייתי  אני  החמישית.  הלידה  לה  שזו 
דמעות  ממש  לי  והיו  לרפואה,  סטודנט 
את  כשראיתי  התרגשות  מרוב  בעיניים 

הלידה.
זה  ומה  מיילדות  זה  מה  ראיתי  בעצם, 
שעומד  מי  של  העיניים  דרך  גניקולוגיה 
בצד השני של הווילון, כמרדים. ואז באתי 
לו:  ואמרתי  הכירורגית  המחלקה  למנהל 
'סליחה, אני מצטער, שיניתי את דעתי. אני 
רוצה להיות גניקולוג'. הוא אמר לי: 'בסדר, 
– וככה התחלתי,  אם זה מה שאתה רוצה' 
בא  יום  כל  אני  להיפך.  מצטער,  לא  ואני 

לעבודה בכיף, בכיף גדול".

התרגשות ודרמות
סיפרת לי על 2 ניתוחים קיסריים שעשית 
כשאתה  מתרגש  עדיין  אתה  האם  הבוקר. 

רואה תינוק שנולד?
"כן. אני חושב שזה מקצוע מתגמל ביותר. 
הוא מביא לי סיפוק אדיר. אני גם בן אדם 
רופא  הייתי  אם  שגם  חושב  אני   – כזה 
במקצוע אחר, הייתי נהנה. אבל המיילדות 
זה  באמת.  מיוחד.  מאוד  מאוד  זה מקצוע 
האימא,  על  ולשמור  לעולם,  חיים  להביא 

ולשמור על העובר...
לפעמים חדר לידה זה מה זה שדה מוקשים, 
שלא ייאמן – מתוך מצב של בריאות שלמה 
והכול בסדר וכולם מחייכים ומצפים להכי 
טוב, ופתאום הכול מתהפך. וצריך להחליט 
מהר, וצריך להחליט נכון, וביעילות – וזה 

אתגר גדול". 

תעודת זהות משפחתית
החליט  הוא  כאמור,  פרליץ,  ד"ר  לדברי 
הקרדיולוגיה  לתחום  ללכת  לא  בשעתו 
כי הוא תובעני מדי, והמטרה שלו היא גם 

להקים משפחה.
מדבר  הוא  שכאשר  תוצרים  גם  יש  אז 
"יש  גאוותו:  את  אינו מסתיר  הוא  עליהם, 
 .22 בן  וליאור   ,25 בן  יותם   – בנים  לי שני 
יותם לומד פיזיציה באוניברסיטה העברית 
המצטיינים  בין  על  נמנה  הוא  בירושלים. 
בשכבה שלו בעל יסודי משגב: סיים שלישי 
או רביעי. אחרי הלימודים הוא הלך לשנת 
שירות בניצנה. בצבא הוא שירת ב"יהלום" 
גדול  טיול  עשה  ההנדסה.  של  הסיירת   –
מכן  לאחר  'פסיכומטרי'.  עשה  וכשחזר 
הפסגות   3 את  וכבש  לאירופה,  שוב,  נסע 
הגבוהות של אירופה. כשחזר הוא התחיל 

ללמוד.
הוא  בשריון.  קצין  הוא  ה'קטן',  ליאורי, 
רואה את הצבא כייעוד שלו. הוא פטריוט 
קצין  הוא  ליאור  גדול.  ואלטרואיסט  גדול 
השריון.  של  ההדרכה  חטיבת  של  הדרכה 
סיים מצטיין את כל הקורסים שהיה בהם. 

הוא  בחיוך  נחת.  הרבה  לי  מביאים  הם 
עובדות  זה  שלהם,  אבא  שאני  "לא  אומר: 

מה שאני מספר".
ולכל התוהות: ד"ר פרליץ גרוש, אבל הוא 
"גרוש-תפוס" – יש לו בת זוג שעימה הוא 

מתגורר בעצמון.
 • • •

ועוד  עוד  פרליץ  ד"ר  עם  לשבת  יכולתי 
– גם כי התחום מעניין אותי כאישה, וגם כי 
בסימפטיה שלו הוא נסך בי את התחושה 
לרבות  שאלותיי,  לכל  סבלנות  לו  שיש 
שאלות אישיות הנוגעות לרקע המיילדותי 
שלי (קוראיי היקרים – צר לי לאכזב אתכם, 

הן אינן קשורות לכתבה...).
הקפיץ  מהמחלקה  בהול  טלפון  אולם, 
(את  בחופזה  ממני  להיפרד  לו  גרם  אותו, 
למשרד,  מחוץ  לתיק  הכנסתי  חפציי  כל 
מהר  המשרד  את  לנעול  לו  לאפשר  כדי 
בכיר  רופא  כשמראיינים  זה  ככה  ולרוץ). 
בסיכון  להיריון  היחידה  מנהל  שהוא 
דקות  כמה  עוד  לי  להעניק  גבוה...במקום 
של ראיון, הוא הביא לעולם חיים חדשים!

 • • •
לאם  המרכז  לצוות  מוקדשת  הזו  הכתבה 
אישית  תודה  כאות  ב"פוריה"  ולילוד 

ובברכת יישר כוח!

באגף.  סיור  מוכר?),  (השם  צבן  מיה  החולים,  בית  דוברת  לי  ערכה  הראיון  בתום 
גילוי נאות: חלק ממנו כבר הכרתי: 3 חודשים וחצי לפני כן ישבתי בחדר ההמתנה 
הנכד החדש  ללידתו של  חיכיתי  ציפורניים, כאשר  וכססתי  הלידה  לחדר  הסמוך 
הובהלה  וכלתי  מעט  הסתבכה  הלידה  לעולם.  בואו  את  להקדים  שהחליט  שלי, 
לניתוח קיסרי, שהסתיים, תודה לאל, בשלום, גם לה וגם לתינוק המקסים, הודות 

לצוות הרפואי המקצועי והמנוסה – למיילדות ולרופאים שטיפלו בה.
ושל  כלתי  של  לשלומם  והתפילה  העצבים  מורטת  ההמתנה  בעת  המתח  למרות 
עבר  שהכול  ואחרי  החדשה  המחלקה  של  מיופייה  להתרשם  הצלחתי  התינוק, 
בשלום גם התרשמתי מאוד מחדר הלידה שאליו היא הובאה, ובעיקר התפעמתי 

מהיחס החם של הצוות.
לידה  חדרי  ראיתי  בהערכתי:  צדקתי  כי  הוכיח  הראיון  בתום  שערכתי  הסיור 
וניטור,  אולטרסאונד  במכשירי  מצויד  קבלה  חדר  כל   – ומאובזרים  משוכללים 
עם כיסא-מיטת לידה המאפשר לידה נוחה ליולדת בתנוחה הנוחה לה – שכיבה, 
כריעה, עמידה על שש וכו', יש חדרים עם ג'קוזי, אחרים עם מקלחות. בכל החדרים 
שירותים צמודים. התפעלתי מסידורי שמירת הפרטיות של היולדת – בנוסף לחדר 
הלידה הפרטי יש מסדרון ובו דלתות לחדרי הלידה, המיועדות לכניסת בני הזוג (או 

בני משפחה אחרים) כדי לתמוך ביולדת.
***

ליד חדרי הלידה פגשתי שוב את ד"ר פרליץ, לאחר עוד תינוק שהביא לעולם, ועם 
חדר  כזה  באחריות:  לך  אומר  "אני  לי:  לומר  לו  היה חשוב  פניו  על  גאווה  הבעת 
ויפה. אבל מה שמייחד אותנו  לידה כמו שלנו לא תראי בארץ. הוא חדש, חדיש 
זה הצוות. וכאשר אני אומר 'צוות' אני מדבר גם על הרופאים, גם על האחיות וגם 
הירארכית,  מאוד  בצורה  שבנוי  צוות  לנו  יש   – הרופאים  מבחינת  המיילדות.  על 
מאוד מסודרת. בכל יחידה יש סניור מאוד מקצועי, מאוד ותיק, שאליו מתנקזים 
כל הדברים בתחומו. זה חינוך שקיבלנו ממנהל האגף שלנו, פרופ' בן עמי. אנחנו 
משתתפים בכנסים עם רופאים מבתי חולים אחרים. אני יכול לומר לך שתיקחי את 
האגף שלנו, שימי אותו במרכז תל אביב – אנחנו מתחרים ב'איכילוב', ב'בילינסון' 

וב'תל השומר' מבחינת המכשור ומבחינת הידע". 
 • • •

את משמעותה של כל ההשקעה הזאת, בכוח אדם ובמשאבים, ניתן להבין כשרואים 
במחלקת היולדות את מעשי הנסים האלה – את העוללים המלאכיים הללו שרק 

נולדו השוכבים בשלווה בעריסותיהם. 

"תדעי לך, שבמקצוע שלי, 
עם מעט מאוד מאמץ 

אפשר לעשות טוב לאנשים. 
זה הכוח במקצוע הזה, 

שיש לנו, לצוות – לרופאים 
ולאחיות: בגלל שכל כך 

הרבה מונח לנו בידיים, יש 
לנו אפשרות לעזור בצורה 

מאוד משמעותית... אני 
חושב שזה מקצוע מתגמל 
ביותר. הוא מביא לי סיפוק 

אדיר"


