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אוללדת

בביתללדתלא

החוליםבביתהלידהרבותנשיםשכור

כסיוט.אפילוקשה,כחוויהזכורה

בבית?ללדתהואהפתרוןהאםאבל

הלידהסביבהאחרונותהכותרות

הציפוהסתבכה,שכביכולהביתית,

טוחניםהתומכיםהוויכוח.אתמחדש

ללדתבטוחומספיקמחלהאינושהיריון

טוחניםהמתנגדיםהביתי,במגרשגם

מיותרבסיכוןשמדובר

ברקןנעם ברקןנעם

בביתהראשונהלירה

סי־למריםזכורההחולים

נגר־גיאת

$TS1$סינגרגיאת$TS1$

$DN2$סינגרגיאת$DN2$בלהות.כחלום

מערבולתהייתה״זאת

שצ־אנשיםשלמםויטת

עקו,

$TS1$,שצעקו$TS1$

$DN2$,שצעקו$DN2$לזרזשניסולעשות,מהלישאמרו

ידייםשהכניסופיטוצין,עםהלירהאת

חתך״,ליועשוהתינוקאתלסובבוניסו

לאמאורחוויההייתה״זומספרת.היא

הלירהאתלחררה.לישגרמהנעימה

בלי־גםבבית.לעשותבחרתיהשנייה

רה

$TS1$בלירה$TS1$

$DN2$בלירה$DN2$לתעלתהתברגהלאהתינוקתהזאת

זוסבלנית.הייתההמיילדתאבלהלידה,

זוגית.ומאורטובהכייפית,חוויההייתה

בביתשחוויתיבלירהנזכרתכשאניהיום,

נעימה.ולאמעורפלתתחושהזוהחולים,

זהבביתהשנייהבלירהנזכרתכשאני

ברוגעלהיזכרליכיףמדהים.פשוטהיה

שם״.שהיה

27םינגר־גיאת,שלהגדולהחשש

לאפידורלשתזדקקהיההשנייהבלירה

״בלי־החולים.לביתלהגיעתיאלץולכן

רה

$TS1$״בלירה$TS1$

$DN2$״בלירה$DN2$יכולתילאהפיטוציןבגללהראשונה

עלייצעקההמיילדתבכאבים.לעמוד

אותילהריםוניסתהלשכבחייבתשאני

איב־ציר.בזמןלמיטהמהכורסהבכוח

דתי

$TS1$איבדתי$TS1$

$DN2$איבדתי$DN2$גםלינתנוהלירה,כלעלשליטה

טישטשאבלהכאב,עלשהקלצחוקגז

דברשלבסופוהשנייה,בלירהאותי.

כאבים.משכביבכללצריכההייתילא

לאורךבמים.הייתיהלירהסוףלקראת

המיילדת,אצלבמעקבהייתיההיריוןכל

סיבהשוםהייתהולאתקיןהיההכל

שמשהוחשבתילאכיפחדתילאלדאגה.

להסתבך״.יכול

נמוךבסיכון

משרדבישראל.מותרותהןביתלידות

הביתלידותשלקיומןאתמאשרהבריאות

היתרביןלפיהםברוריםקריטריוניםתחת

בהיריוןמדובראםבביתאישהליילדאין

הלידהאתלנהלשמורשהמיגבוה.בסיכון

המיילדותבפנקסהרשומהמיילדתרקהם

שניםמשלושיותרשלותקעםבישראל

לצדוגינקולוגיה.ביילודמומחהרופאאו

״ישכיהבריאותמשרדמדגישזאת,

חוליםבבתילידהבחדרילידותלהעדיף

מדימבוצעותבישראלומורשים״.מוכרים

אופחותהמספריםבית.לידות600כ־שנה

האחרון.בעשוריציביםיותר

לידותמרשההבריאותשמשרד"נכון

מוגדרשלהןשההיריוןנשיםאצלבית

שנייה,לידהזואםנמוך,בסיכוןכהיריון

התינוקאםקודם,קיסריניתוחהיהלאאם

המיםכמותאםמדי,כגדולמוערךלא

אבלראשבמצגהתינוקואםתקינה

בןיזהרפרופ׳אומרגדול״,אבלויש

לאבלידותהקיצוניים״המקריםשלמה,

גבוה.בסיכוןנשיםאצלרקמתרחשים

גםלהופיעיכוליםהקיצונייםהמקרים

פתאומיים.והםנמוך,בסיכוןאישהאצל

במהלךמקריםכעשרהלשחזריכולאני

התרחשושלולאשליהרפואיתהקריירה

אוהאישה,אוהתינוקהחוליםבבית

לד־ניתןולאבחיים,היוםהיולאשניהם,
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היריוןשלבמקריםיקרוהםאםמראשעת

נמוך״.אוגבוהבסיכון

למשל?

פתאומיתהיפרדותלהיותיכול״זה

שלשמטשפיר,מיתסחיףהשליה,של

לידה.אחרימוגברודמםהטבורחבל

ללידותהיוםשהולכתקהילהאותהלגבי

בנשיםכמובן,כלליבאופןמדובר,בית,

רופאיםאצללביקורותלהגיעשממעטות

הרפואיתבמערכתלעיתיםרואותהןכי

שלשלהןההגדרהשגםכךעוינת.מערכת

מפוקפקת״.הגדרההיאנמוךסיכון

במרפאהבכיררופאשלמה,בןלפרופ׳

החרבביתלידהובחדרמבחנהלהפריית

״מהטענהדוגמאות.גםיש״פורייה״לים

מגיעיםאנחנובבית,ליילדאולישאפשר

שלקחמסויםרופאשלזהכמולמקרים

ני־שנישעברהאישהליילדעצמועל

תוחים

$TS1$ניתוחים$TS1$

$DN2$ניתוחים$DN2$.אםהחולים,בביתגםקיסריים

וגינלית,לידהעלללכתלהמאשריםהיו

שמאשריםטפסיםעלחותמתהייתההיא

ובנוסף,מסוכן.שזהלעובדהמודעתשהיא

ניטורכדיתוךנעשיתהייתההלידהכל

רופאאותואבלהחולים.ביתשלרציף

מזהנוראיותרבבית.אותהליילדניסה

והלידהמלאהלפתיחההגיעהשהיאהיה

שעתייםעודאיתהחיכההואהתקדמה.לא

החוליםלביתאותההביאאזורקבבית,

ממשהיהזהדחוף.קיסריניתוחעברהשם

החיים״.אתשמסכןמצב

מיילדותלפריון,מומחהשלמה,לבן

לרפואהכפרופ׳גםשמשמשוגינקולוגיה,

דוג־עודישבצפת,לרפואההספרבבית

מאות.

$TS1$.דוגמאות$TS1$

$DN2$.דוגמאות$DN2$לביתאלינוהגיעהאחר״במקרה

לאוהשליהבביתשילדהאישההחולים

מקדימהישבהשהמיילדתבזמןנפרדה.

היולדתהתינוקאתוהחזיקהבאמבולנס

לעבורנאלצההיאודיממה.מאחורשכבה

מסיבי.וטיפולהחייאהשלשעותחמש

לידותסביבשמתלכדתהחבורה״כל

החוליםשביתשסבורהקהילהזובית

לאזהבביתאישהליילדעוין.מקוםהוא

התי־גםלמותאפשרשבלידהלהבין

נוק

$TS1$התינוק$TS1$

$DN2$התינוק$DN2$המקוםהואהחוליםביתהאמא.וגם

מםכנימצביםעםלהתמודדשיכולהיחיד

קורהלאזהבפתאומיות.שמתרחשיםחיים

מקרים,000,01ל־אחתקורהזההרבה,

היונשיםאםהסיכון.אתשווהלאזהאבל

הלידה,במהלךלמותיכולותשהןמבינות

הןבבית.זהאתעושההייתהלאאישהאף

ולאבועהבתוךעצמןאתאוטמותפשוט

הסיכונים״.אתלראותרוצות

בןפרופ׳שלהנחרצתלעמדהבניגוד

בישראל,הביתמיילדותבארגוןשלמה,

היתרונותאתלהדגישמבקשיםאמה״י,

החולים.בביתהלידהלעומתהביתבלידת

הביתמיילדותמחלוצותשמש,אילנה

כברבבתיהןנשיםליילדהחלהבישראל,

אז״,מקובללאמאודהיה״זה1985ב־

זהאתשעשינוכךכדי״עדמספרת.היא

אבלחוקי.היהזהשתמידלמרותב׳שושו׳

היוםעדאנטי.מאודהייתההקהלדעת

בית.לידות002,1ל־קרובביצעתיכבר

בביתגםבמקבילעבדתי2000שנתעד

בביתפעמייםילדתיעצמיאניחולים.

נכדייכלאתבבית.שלישיתופעםחולים

בבית״.מיילדתאני

בביתולאבביתללדתבעצםלמה

החולים?

תה־זהמחלה.לאזאתשלידה״בגלל

ליך

$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$ביתהאישה.שלטבעיפיזיולוגי

התערבויותמאודלהרבהגורםהחולים

לתהליךמאודשמפריעותנחוצות,לא

כמוזההלידה.שלהפיזיולוגיהטבעי

וזההתערבות,גוררתהתערבותדומינו

מקרים.מאודבהרבהקיסרילניתוחנגרר

ארוכותלפעמיםהחוליםבביתהלידות

יותר״.וקשותיותר

המה*פי

לי־שלמקרהלכותרותעלההשבוע

דה

$TS1$לידה$TS1$

$DN2$לידה$DN2$,והוויכוחהסתבכה,שכביכולביתית

בקרבניצת.שובהביתיותהלידותסביב

סביבגדולכעםהתעוררהביתמיילדות

שני־הפירוששלטענתןכיווןהכותרות

תן

$TS1$שניתן$TS1$

$DN2$שניתן$DN2$טוענים״הלידה״,מוטעה.היהלאירוע

מו־מיילדתידיעל״התבצעהבארגון,

סמכת

$TS1$מוסמכת$TS1$

$DN2$מוסמכת$DN2$,כנדרשאחראיתשהייתהומנוסה

לפניעודנמרץטיפולניידתוהזמינה

מקוניאליים.מיםשהופיעובגללהלידה,

כזהבמצבלקרואזהביותרהאחראיהדבר

מצבבאיזהיודעיםלאשאנחנוכיווןלנט״ן

אנחנואבלבסדר,הואלרובהתינוק.ייצא

נט״ן.מזמיניםולכןלהסתכןרוציםלא

במצבהתינוקתנולדהדקותכמהכעבור

לטיפול״.נזקקהולאטוב

תלענתהסערה,בלבשעמדההמיילדת

שמלווהוותיקהמוסמכתמיילדתאורן,

רבותשניםועבדהביתלידותשנה15מזה

כפימדגישה,הרופא,באסףהלידהבחדר

עלנוהלהשהלידהבמד״א,גםשמאשרים

״באחתהבריאות.משרדשלהנוהלפי

עלו־מקוניאלייםמיםעםלידות000,1ל־

לות

$TS1$עלולות$TS1$

$DN2$עלולות$DN2$היילוד,אצלנשימהבעיותלהיווצר

בפ־צורךיהיהשאםכדינט״ןהזמנתילכן

עולה

$TS1$בפעולה$TS1$

$DN2$בפעולה$DN2$פרמדיק,גםיהיהצנרורשלמורכבת

היהולאטובבמצבנולדההתינוקתאבל

פרמדיק״.שלבסיועצורךכל

שיקרהמיכוןמראשלקהתלמהאבל

בבית?וללדתבזהמצב

נשיםישהיולדת.שלאישיעניין״זה

הבית.שלהאינטימיותאתשמעדיפות

שיהיהוחשובעדין,רגשימצבזהלידה

החוליםבביתהמיילדת.עםאמוןשלקשר

יששתקבלי.המיילדתמייודעתלאאת

מהתערבויותלהימנעשרוצותיולדותגם

בלי־שהתוצאותיודעיםואנחנורפואיות,

דות

$TS1$בלידות$TS1$

$DN2$בלידות$DN2$בנשיםמדוברעודכלמצוינותבית

הדברנמוך.בסיכוןתקיןבהיריוןבריאות

הרבהשישהואבמחקריםשהוכחהיחיד

החוליםבבתירפואיותהתערבויותיותר

הבית״.לידותלעומת

כבר״זהרהאתרבעלתכרמי,זהרגם

בלידה,בחירהחופשלמעןופעילהבדקה״

ולקחתללדתהיכןלבחורנשיםמעודדת

ללדת״כדישלהן.הבחירהעלאחריות

לש־זקוקההאישהותקינהבריאהבלידה

קט,

$TS1$,לשקט$TS1$

$DN2$,לשקט$DN2$,ולחושך.לאינטימיותלביטחון,לחום

לאישהקשהאהובה.להרגישזקוקההיא

בלידההורמונליתמבחינההיטבלתפקד

מתקיימיםלאהמתאימיםהתנאיםאם

עבורה״.

העו־ברחבירביםמחקריםכרמי,לדברי

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$בדיוקבטוחהבביתלידהכיהראוכבר

בסיכוןנשיםעבורחוליםבביתלידהכמו

יצאהלאחרונה,ממש״בבריטניה,נמוך.

נמוךבסיכוןבהיריוןלנשיםרשמיתהנחיה

בבתיולאלידהבמרכזיאובביתןללדת

מעו־ללדתהיכןבהחלטהאצלנו,החולים.

רב

$TS1$מעורב$TS1$

$DN2$מעורב$DN2$ענףהןהלידותגדול.כלכליאינטרס

שמקבליםהחולים,בתיעבורמאודרווחי

שמ־לידהכלעלשקלאלף13מהמדינה

בוצעת

$TS1$שמבוצעת$TS1$

$DN2$שמבוצעת$DN2$.אצלם״

הו־בביתבעצםללדתלאלמהאבל

לים?

״נשים

$TS1$הו״נשים$TS1$

$DN2$הו״נשים$DN2$מאודקשותחוויותחוותרבות

שמישהומשוםולאבישראל.הלידהבחדרי

לנשיםלהרעחלילהרוצההחוליםבבתי

גורמיםכמהשלצירוףעקבאלאבלידה.

משוםראשית,אומללים.מצביםשיוצרים

מלכתחילההאשהלביתמחוץשהתנאים

פי־ללידהאופטימליתמתאימיםאינם

זיולוגית

$TS1$פיזיולוגית$TS1$

$DN2$פיזיולוגית$DN2$,שהצוותיםמשוםשניתתקינה

מאודקשהבעומסעובדיםהלידהבחדרי

החו־שבתימשוםשלישיתובלתי־אפשרי,

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$נוקטיםולכןמתביעותמאודחוששים

שגו־עובדהמתגוננתרפואהשלנהלים

ררות

$TS1$שגוררות$TS1$

$DN2$שגוררות$DN2$בלידה״.רבותהתערבויות

כולםלאהרפואיהממסדבקרבגם

אךהבית,לידותאתלחלוטיןשוללים

מורן,אוריתד״רהסיכונים.מפנימזהירים

שיבאהחוליםבביתלידהחדרימנהלת

יכולהביתש״לידתחושבתהשומר,בתל

שאיןבקפידה,שנבחרותלנשיםלהתאים

הרפואי.ובמצבןההיריוןבמהלךסיכוןשום

מתחילה,לידהאיךיודעיםתמידאנחנו

מסתיימת,היאאיךיודעיםתמידלאאבל

סמוךללדתביתבלידתאידיאליולכן

כלאתלתתשיכולגדולרפואילמרכז

במקרהמיידיבאופןהרפואייםהשירותים

מיכללאהרבלצערימסתבך.שמשהו

כלעלעונהביתבלידותנשיםשמלווה

קבע.הבריאותשמשרדהקריטריונים

שניאחרינשיםלמשללוקחים"אם

לה־מוחלטבניגודזהקיסרייםניתוחים

נחיות

$TS1$להנחיות$TS1$

$DN2$להנחיות$DN2$עוניםלאאםהבריאות.משרדשל

כימשמעותית,הסכנההקריטריוניםעל

שיש,שמחהכיהדברלהיותאמורהלידה

להסתבך״.עלולהגםהיאאבל

שהתרח־בסיבוביםבעבודתךנתקלת

שו

$TS1$שהתרחשו$TS1$

$DN2$שהתרחשו$DN2$בית?בלידות

שניאחריאישהאלינוהגיעה״בהחלט.

חייהאתשסיכןבמצבקיסרייםניתוחים

ניתוחלעבורנאלצההיאהעובר.חייואת

דחוף״.קיסרי

יכו״אנישלמה:בןפרופ׳

קריםכעשרהלשחזר

הרפואיתהקר״רהבמהלך

התרחשושלולאשל

אוהתינוקהחוליםבבית

היולאשניהם,אוהאישה,

בח״ם"היום

לדהור"אבחראומרים:היוהםמה

מאשרפעמים,שלושחניתבראלבקרב

אאוריפידסאחת"פ/ללדת
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