
לידות בית בישראל

ר אבנר שיפטן"ד



סוגי לידות בית
להן תוצאות מילדותיות טובות יותר  , )מ"לב(לידות בית מתוכננות 

חלק , 2010לידות בשנת  735.  מאשר ללידות בבית החולים
ח במהלך הלידה או  "קטן מהיולדות והילודים מגיעים לבי

.לאחריה
 Accidental out of hospital(ח מקריות "לידות מחוץ לבי

deliveries( ,ח ועוד"חלקן בדרך לבי, שחלקן מתרחש בבית .
 -כ. ח"להן תוצאות מילדותיות גרועות בהרבה מאשר ליולדות בבי -כ. ח"להן תוצאות מילדותיות גרועות בהרבה מאשר ליולדות בבי

מקבלות טיפול של , ח"כל היולדות מגיעות לביה, בשנה 2000
).'תפירת קרעים וכו, הוצאת השיליה(סיום הלידה אם נחוץ 

 unassist birthנשים היולדות לבדן בבית מתוך תפישת עולם 
ח על מנת להסתיר את דבר "נשים המתכננות ללדת מחוץ לבי

תוצאות , בודדות בשנה, קבוצה קטנה מאוד. הריונן ולידתן
התנהגותן של אותן נשים על גבול . מילדותיות גרועות ביותר

.המעשה הפלילי



?תוכננות יש מית בידות לכמה 

העליה בלב"מ בשנים האחרונות
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2010מ "תוצאות לב

,יולדות החלו את הלידה בבית 735•
,סימו את לידתן בבית) 92.1%( 677•
.ח במהלך הלידה"הועברו לבי) 7.9%(יולדות  58•
.ח לאחר הלידה"הועברו לבי) 1.3%(יולדות  10• .ח לאחר הלידה"הועברו לבי) 1.3%(יולדות  10•
.ח לאחר הלידה"הועברו לבי) 1%(ילודים  8•
.ח"ילודים לבי/יולדות) 10.3%( 76ה  הועברו "סכ•

או שאימהותם הועברו  , ח"אף אחד מהילודים שהועברו לבי•
לא נזקק לטיפול חריג וכולם שוחררו כרגיל  , ח"ושנולדו בבי

.כך גם לגבי היולדות. ח"מביה



2010מ "תוצאות לב

:ח"הסיבות להעברת יולדות במהלך הלידה לבי•
)NPL(היתה חוסר התקדמות הלידה  32/58•
האטות בדופק העובר או מים מקוניאלים 15/58•
עקב רצונן 7/58•
עקב ירידת מים ממושכת 2/58•
עקב דימום חריג 1/58•
.עקב חום אמהי 1/58•



2010מ "תוצאות לב
:ח"יולדות שהועברו לבי 58מתוך אותן •

)האטות בדופק- NPL ,2-9( בוצע ניתוח קיסרי 11-ל•

האטות - NPL ,4-6( בוצעה לידה מכשירנית 10-ל•
).בדופק ומים מקוניאלים

)19.3%ח "בבי( 1.5%מ "לב:  ניתוחים קיסריים•
)5.1%ח "בבי( 1.3%מ "לב: לידות מכשירניות•

)      24.4%( 2.8%מ הוא "כ לידות פתולוגיות בלב"סה•



2010מ "תוצאות לב
:יולדות 10ח "לאחר הלידה הועברו לבי•
,שלא יצאה בשלמותה/ שיליה חשודה  4•
,דימום חריג 3•
,לתפירת קרע 2•
.תשישות 1• .תשישות 1•

:ילודים 8כמו כן הועברו •
,להשגחה עקב התנשמות חריגה 4•
,רמת צהבת גבוהה 3•
.חשד לזיהום 1•



2003-2010מ "לב
20032004200520062007200820092010שנה

5.8%9.5%9.7%9%9.5%9.2%8.2%7.9%העברת יולדות לפני

העברת יולדות  
אחרי

3.5%5.3%2.8%1.6%1.7%2.3%1.2%1.3%

1.5%3.4%0.28%1%1.4%1.4%0.6%1.0%העברת ילודים 1.5%3.4%0.28%1%1.4%1.4%0.6%1.0%העברת ילודים

10.8%18.3%12.9%11.4%12.7%12.9%9.9%10.3%ה העברות"סכ

2.7%4.2%3.4%3.4%3%3.7%1.9%1.5%ניתוחים קיסריים

1.1%0.7%1.1%0.5%1.5%1.0%1.0%1.3%לידות מכשירניות

לידות נרתיקיות  
תקינות

96.1%95%95.4%96%95.4%95.2%97.0%97.1%





משרד  
הבריאות

מנחה 
בינואר בינואר 
2008  



האם אנו חייבים לקבל את המלצות משרד  
?הבריאות 



...אבל מה אבל מה היה קורה אם  ...אבל מה היה קורה אם 



...אבל מה קורה בחדרי לידה 



בחדרי הלידה השונים VBACאחוז , לדוגמה



איך  
הקהילה 
הרפואית  

רואה 
לידות  לידות  

בית     
???



?האם אפשר להעמיס על כל אחת כל הרבה 



ההבדל בין הצלה לעזרה
. כשאתה שותף להצלה של מישהו אחר אתה לא עוזר לו•

כי אם אתה מציל . כולנו מבינים את זה ברמה מסוימת
אם  . לכוכב–ואת עצמך , אתה הופך אותו לחלש, מישהו

.אתה לא עוזר לו בכלל, אתה מציל אותו
לנסות לתקן משהו בחיים  : יש הבדל בין להציל מישהו• לנסות לתקן משהו בחיים  : יש הבדל בין להציל מישהו•

לעמוד לרשותו כשהוא  : לבין לעזור לו, של מישהו אחר
.לומד להיות צנוע מספיק כדי לבקש עזרה

לבין להיות עוזר  , קו דק מאוד מבחין בין להיות מציל•
.אדם הגון, אמיתי

")המוות חשוב לחיים", רוס-ר אליזבת קובלר"ד(•



,             אנו מאמינים ביולדת, בלידת בית•
.                       ולא מצילים אותה, )אם צריך(עוזרים לה 

,                   הרפואה מדעאנו משתמשים לא רק ב
,                                         אמנות הרפואהאלא בעיקר ב ,                                         אמנות הרפואהאלא בעיקר ב

.ולכן ישנן תוצאות מיילדותיות טובות  





אפשרויות בחירה

אם המערכת הרפואית מאפשרת לנשים ללדת  •
מכלל   1% - כ(בניתוח קיסרי ללא הוריה רפואית 

,  )הלידות בישראל
תוך  , על המערכת לאפשר לנשים ללדת בביתן• תוך  , על המערכת לאפשר לנשים ללדת בביתן•

.תמיכה ותקצוב אפשרות זו
תקציביות  (כיום נשללים זכויותיה של היולדת בבית •

.והיא נאלצת לשלם על הלידה מכספה, )ורפואיות



ח הן לידות בריאות או  "לא הוכח כי לידות בבי•
.הן לילוד והן לאם, בטוחות יותר מאשר לידות בית

,  זמינות אנטיביוטיקה, תזונה טובה, מעקב הריון• ,  זמינות אנטיביוטיקה, תזונה טובה, מעקב הריון•
הם הגורמים שהביאו לירדה  , והאפשרות לתת דם

.בתמותה ובתחלואה במהלך לידות







או שחושבים שתהיינה מוכנות (נשים הבוחרות בלידת בית •
שונות באופן שאינו ) להשתתף במחקר אקראי לגבי מקום הלידה

.ניתן להשוואה מנשים הבוחרות בלידה בבית החולים
נשים הבוחרות בלידת בית נוטות להאמין ביכולתן , לדוגמא •

.ללדת בצורה בטוחה ללא התערבויות רפואיות
אינן צריכות , נשים הבוחרות בלידה בבית החולים, לעומתן• אינן צריכות , נשים הבוחרות בלידה בבית החולים, לעומתן•

להתמודד עם לחץ חברתי ופחדים שיפעילו עליהן רופאים קרובי  
.משפחה וחברים לגבי בחירה במקום הלידה

המאפשר  , מחקר פרוספקטיבי נשאר הכלי היחידי המצוי, לפיכך•
  .לבדוק תוצאות של לידות בית



שהתפרסמו  , מחקרים בנושא בטיחות של לידות בית•
מצביעים על כך כי לידת בית  , בעולם המערבי
:מתוכננת היא

,בטוחה ובריאה•
,דימום פחות• ,דימום פחות•
,ויש במהלכה פחות קרעים בנרתיק•
,שיעור נמוך יותר של אפגר נמוך•
,פחות צורך בהגברת צירי הלידה•
פחות לידות מכשירניות•
.ופחות ניתוחים קיסריים•



ישנה חזרה  , למרות ההתנגדות של הממסד הרפואי•
.ההולכת וגוברת ללידת בית

הבחירה ההולכת וגוברת בלידת בית באה עקב גורמים  •
:ח"שאינם בנמצא בלידה בבי

.שליטה של היולדת על הלידה• .שליטה של היולדת על הלידה•
.המשכיות של חיי הבית•
.הסביבה הידידותית של הבית•
.תחושת הבטחון והאינטימיות•



  בבית סיבוכים ללא נרתיקית לידה שמחיר מצא כלכלי ניתוח•
.מיילדת בליווי ,בית מלידת יותר 3 פי גבוה ב"בארה החולים

  תוצאות השיגו הבית שמיילדות הראה ודיויס ונסון'ג של המחקר•
  שגרתי שימוש ללא נמוך בסיכון יולדות בקרב טובות

.יקרות בהתערבויות
 הבריאות משרדי של בהמלצות תומכים אלו ממצאים•

  בית ללידות הנגישות את להגביר ,והאנגלי האמריקאי
.ובאנגליה ב"בארה מיילדות ידי על מתוכננות .ובאנגליה ב"בארה מיילדות ידי על מתוכננות

  ,המתוכננות הבית לידות של המיילדותיות התוצאות ,לסיכום•
  של המיילדותיות מהתוצאות יותר טובות ,נמוך בסיכון בהריון
.ח"בבי לידות

  הישראלי האיגוד ,הלאומי הביטוח ,הבריאות משרד על•
 בית לידות של באפשרות לתמוך הביטוח וחברות למיילדות
.בישראל מתוכננות



:'חלק ב
?למה בחרת ללדת בבית 

שאלתי דרך המייל כמה עשרות נשים שילדו בבית •
.ל"את השאלה הנ .ל"את השאלה הנ

קיבלתי שפע של תשובות•
ניסיתי לתמצת את שפע התשובות•



בית , האופציות היו פתוחות, לפני הלידה הראשונה•
הדבר  , ברגע שהתחילו כאבי הצירים. ח"או בי

האחרון שרציתי לעשות זה לצאת מהבית להיכנס 
.            לאוטו ולסוע למקום לא מוכר והמוני

,  הרשתי לעצמי להתכנס בבית ולא לרוץ לבית חולים,  הרשתי לעצמי להתכנס בבית ולא לרוץ לבית חולים
.כי ידעתי ששם לא ירפאו לי את הכאב

לא רציתי  , ברגע שחוויתי בפעם הראשונה חוויה כזו•
.להחליף את זה גם בפעם השניה והשלישית



הצורך להרגיש את הבטחון המוחלט שאני בידיים •
,  שמכיר אותי, בידיים של מישהו שאני מכירה. טובות

שנותן את הזמן להבין איך אני רוצה ומקווה שהלידה  
.מישהו שמכבד אותי - תתנהל והכי חשוב 

היכולת  . ביתית, חמימה, הצורך להיות בסביבה מוכרת•
.להיות חופשיה לנוע איך ואיפה שאני רוצה.להיות חופשיה לנוע איך ואיפה שאני רוצה

,  היכולת להשאר עם התינוק צמוד מבלי להפריד לרגע•
לא לדקירות למיניהן ולא לשום , לא לבדיקות רופא

פשוט להיות איתו ולהניק אותו ללא   -דבר אחר 
".בגלל פרוטוקולים"הפרעה של אנשי צוות  

עם החיידקים  , להיוולד לסביבה הטבעית המוכרת•
.ולידיים המוכרות, המוכרים



התפיסה ההוליסטית היא שהטבע גדול מאיתנו  •
נהיה עדים  ) או נפריע כמה שפחות(ואם לא נפריע 
.נהיה בריאים ושמחים, לפלא הבריאה

שאם הלידה שלי אינה בסיכון יש לי סיכויים טובים • שאם הלידה שלי אינה בסיכון יש לי סיכויים טובים •
.יותר ללדת בצורה בטיחותית וטובה בבית

בגלל שחששתי מהתערבויות רפואיות שלא לצורך  •
.שיובילו למפל התערבויות



גיליתי יחס  , שלאחר סיור שעשיתי בחדרי הלידה•
פטרוני ומתנשא מצד הצוות שנתנו לי להרגיש  

וחששתי שבשעת , שלדעתם הם יודעים טוב ממני
.הלידה אצטרך להתעמת עם הצוות.הלידה אצטרך להתעמת עם הצוות

חווית הלידה הקודמת בבית החולים היתה  •
ולא פעם השוותי את  . טראומתית מאוד עבורי

.השפלה, ההרגשה לאונס



הוא  , במקום האינטימי בו אני ובעלי יוצרים את הוולד•
.המקום בו אני רוצה להוציא אותו לאויר העולם

ואז הוא  , בבית הפחד לא מקבל אישור רפואי•
.....מתפוגג

, בלידה הראשונה שלי בחרתי חדר לידה טבעי• , בלידה הראשונה שלי בחרתי חדר לידה טבעי•
ולצערי דווקא ההתערבויות  , והתכוננתי ללידה טבעית

והלחץ גרמו לכך שבסופו של דבר  , בתחילת התהליך
.היו לי התערבויות בתהליך הלידה



. לידה בבית דורשת אחריות מלאה מהיולדת והזוג•
לסטיגמה שלידה בבית מתאימה  , אולי,בניגוד

.  מצאתי שדווקא זה הפוך' שאנטיים'לאנשים 
,  דיוק של רצון, מחשבה, דרושה פה אחריות

.במהלכה ולאחריה, גמישות גדולה לפני הלידה
למרות  (ההתאוששות בבית היא הרבה יותר קלה • למרות  (ההתאוששות בבית היא הרבה יותר קלה •

).ילדים קטנים 3שבבית כבר היו 
בית החולים הוא , עבורי ועבור מרבית נשות העולם•

ולא כאשר הלידה  , מקום לשעת דחק בלידה
.מתרחשת באופן תקין



, הרגשתי שאני עושה בבית דבר פשוט וטבעי•
.מאפשרת לילד שלנו לעבור דרכי אל העולם

הונח  , התעצמה בי התחושה הזאת כשהתינוק יצא•
יש משהו רגוע  . בשקט הטבעי לו ולי, עלי בחדרי

לא , שעובר בלי מילים דרך חום הגוף דרך הנשימה
כי קרה פה את הדבר הכי  . ממהרים לשום מקום כי קרה פה את הדבר הכי  . ממהרים לשום מקום

.והכי מופלא בעולם, קיומי בי
ראיתי גם צדדים שלא פשוט להיפגש בהם , בבית•

המגבלות של הגוף , כמו להיפגש עם חוסר היכולת
.לשלוט בו, להאיץ תהליכים



אין לתאר  . משפחתית-בעיני זו חוויה כל כך אינטימית•
עם בן  , במיטה שלנו, את התחושות שלאחר הלידה

האינטימי  , המוכר, במרחב הביתי. זוגי והתינוקת
זו תחושה מדהימה שנחרטה לי כחוויה  . והבטוח שלנו

!הכי משמעותית שחוויתי בחיי
מסיפורי לידה של חברות בבתי חולים אני מבינה עד •

אף אחת מהן לא חוותה  . כמה ההחלטה שלי נכונה אף אחת מהן לא חוותה  . כמה ההחלטה שלי נכונה
מעצימה ואינטימית כל , את הלידה כחוויה עוצמתית

כולן חוו בצורה כזו או אחרת תחושות של . כך
–התעלמות מצרכיהן ובעיקר , חודרנות, התערבות

כואב ולא נעים שצריך לעשות , משהו מפחיד"
".ולגמור



בלידות הקודמות הגעתי לבית חולים והתבלבלתי  •
תני  .. תלבשי חלוק, "סיעודית"נהייתי ! לגמרי

...  תפתחי את הפה למדידת חום...בדיקת שתן
...  תתחברי.. לתעלי מיטה.. דופק..לחץ דם..

המכשירים מראים שיש לך עכשיו צירים מאוד  
זה יזרז ? את רוצה ניקוי? את לא מרגישה! חזקים

...  צירי לחץ מגיעים... וימנע יציאות בזמן לידה ...  צירי לחץ מגיעים... וימנע יציאות בזמן לידה
בבית הלידה היתה לי טבעית ופשוטה והשאירה   •

והשקט שהיתי   הריכוז. בי רשמים טובים ובריאים
צריכה יכלו להיות עבורי רק בבית ורק עם רופא  

שיושב לצידי בשקט ומאמין ביכולות שלי ומשדר לי 
".  אם תצטרכי"אני כאן 



לא אווירה של , רציתי ללדת באווירה ביתית ושקטה•
,  חולי

,ורצונות, שיתחשבו בי כאדם עם זכויות•
שלא אחשוש בכל דקה אם ייכנס רופא וירצה לבדוק  •

,אותי
שלא יחליטו בשבילי החלטות ללא התחשבות  • שלא יחליטו בשבילי החלטות ללא התחשבות  •

,בדיעותי
היה מקום  ) ריח אקונומיקה וחולים, מחטים(בית חולים •

ישבתי לבד בסלון והסתכלתי  .    מכווץ וסוגר בשבילי
החוצה לעבר הנוף הנשקף ואז הגיעה אלי ההבנה  

.ובעקבותיה ההחלטה שפה אני אמורה ללדת



בבית החולים התחושה היתה של לחץ להוציא אותו  •
בבית התחושה היא של רוגע ושל . כמה שיותר מהר

לתת את הזמן והמקום כדי שהדברים יתרחשו בצורה  
...של מקום, בלי מגבלות של זמן. הנכונה ביותר

הלידה בבית רגועה יותר ונותנת את היחס הנכון  •
לא "ולא משהו , תהליך טבעי שמביא חיים, ללידה
שצריך כל הזמן לבדוק אם הוא מתנהל , "נורמלי שצריך כל הזמן לבדוק אם הוא מתנהל , "נורמלי
.כשורה

המעבר לבית חולים מאוד קוטע את הרצף והריכוז •
.שלי בלידה

יש בי פחד מהתערבויות רפואיות שברוב המקרים  •
.מיותרות



בלי ... הוא המקום הבטוח שלי, הבית הקטן שלנו•
אנחנו בקצב שלנו , כאן אנחנו הכי הכי, הפרעות

האמנתי בעצמי שאני מסוגלת להכיל . ובדרך שלנו
ללא , את הקושי והכאב שטמונים בלידה כזאת ללא , את הקושי והכאב שטמונים בלידה כזאת

מתוך תחושה ...סיוע מכשירני וללא משככים שונים
שהנעימות והקבלה שיצרנו בבית שלנו יעשו את 

.העבודה



.  הבחירה שלי ללדת בבית היתה מאוד אינטואטיבית•
.ואפילו הישרדותית, ייצרית

היתה לי תחושה פנימית חזקה שככה אני צריכה  •
.זאת הדרך הנכונה. וזהו, ללדת .זאת הדרך הנכונה. וזהו, ללדת

בחרתי ללדת בבית מתוך עוצמה ואמונה פנימית  •
.ה"חזקה בי ובקב

.בשביל לשלוט ולא להישלט•



שאין ספק , האוירה הביתית משרה רוגע מדהים•
וכן אין , משפיעה כל כך על היולדת ולכן על הלידה

.צורך להתעסק עם פרוצדורות רבות
חוץ (ראיתי על עצמי שהדבר שהכי חשוב ליולדת •

!ריכוזזה ,..)מסיעת דישמייא
ותשומת ליבה  , ברגע שיולדת מרוכזת במשימה שלה• ותשומת ליבה  , ברגע שיולדת מרוכזת במשימה שלה•

היא בדרך כלל , לא מתפזרת לדברים לא רלוונטיים
..ומדוייק יותר, תזכה ללדת מהר יותר

הרגשתי שדווקא לידת בבית  , הרצון לאינטימיות•
.בעובר, בגוף, מחזקת את תחושת הבטחון בתהליך

כדי  , בגלל השקט. בגלל הרצון באינטמיות ופרטיות•
...שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות מתי ואיך



זה הכי עבורי כי היתה לי ודאות פנימית עמוקה ש•
!טוב

הבטחון    הבחירה שלי ללדת בבית באה מתוך•
מהבטחון שבגוף קיים מנגנון הלידה  . בגוף שלי מהבטחון שבגוף קיים מנגנון הלידה  . בגוף שלי

.מ להיות בו"ועלי להיות קשובה לו ע
שעל מנת לאפשר ללידה להתפתח באופן תקין אני  •

,  "מלכות"אמורה ללדת במקום שבו אני חווה 
. והכי יתמוך בי, המקום שבו הכי נוח לי



התהליך  , שכאשר יש מרחב בטוח ועבודה נכונה•
.יכול להיות יותר יעיל מהיר ומכוון

שיגעו אותי בלידות הקודמות עם המוניטור והוציאו •
 - אפילו נזפו בי למה אני זזה, אותי מריכוז לגמרי

..אני משבשת את הרישום..אני משבשת את הרישום
לא רציתי  . לא הנשוא, להיות הנושא, רציתי ללדת•

...יידעתי שאני יודעת. שיילדו אותי



. כולם אומרים לי שאני ממש אמיצה ללדת בבית•
פחדנית ללדת בבית  , אני חושבת שאני פחדנית 

.חולים
אני זקוקה  , כדי שאוכל להיות חופשיה בלידה• אני זקוקה  , כדי שאוכל להיות חופשיה בלידה•

המקום הבטוח ביותר  . לתחושה של ביטחון ועטיפה
הוא מספק לי מקום שאפשר . עבורי הוא הבית

.להרפות בו ולעשות כרצוני


