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 2021פברואר 

 
 

 נייר עמדה -  זכות הבחירה בלידה
 

יסית / יסודית ארגון המיילדות בישראל )להלן: "ארגון המיילדות"( מאמין כי לכל אישה קיימת זכות בס

: של המיילדות היא כי הלידה הפיזיולוגית / טבעית )להלן תפיסת עולמן המקצועית  לבחור כיצד ללדת.

"לידה טבעית"( איננה אירוע רפואי או מחלה, אלא אירוע אישי מכונן המשפיע על המשך מהלך חייה של 

   היולדת ובני משפחתה.

 

על מנת לכבד את זכותה האמורה של כל אישה לבחור את האופן בו היא תלד, חובה עלינו כחברה 

הכוללים בין היתר טיפול רציף של לאפשר לה את האמצעים ההכרחיים לקיום זכות הבחירה כיצד ללדת, 

  מיילדת.

 

היא   משרד הבריאות לעיסוק במקצוע היילוד.  מיילדת מוסמכת מחויבת בקבלת רישיון ממשלתי של

בעלת כישורים לנהל לידה טבעית באופן עצמאי מתחילתה ועד לסיומה תוך שהיא יודעת ומוסמכת 

  רפואי. לזהות סימני מצוקה ואזהרה המחייבים הפנייה לטיפול

 

לידה טבעית מאופיינת במיעוט התערבויות, ומעצם טיבה וטבעה מוגדרת כלידה בסיכון נמוך. היולדת 

בוחרת להתמודד עם צירי הלידה באמצעים שאינם כוללים שיכוך כאב תרופתי, תוך טיפול ותמיכה של 

  מיילדת, הנוכחת באופן רציף מתחילתה ועד לסיומה של הלידה.

 

פשרויות לעזור לאישה ולהקל עליה במסגרת הלידה הטבעית לרבות שימוש במים, קיימות מגוון א

בין תפקידיה של המיילדת במסגרת   תנועתיות, עיסוי, טכניקות נשימה והרפיה, דמיון מודרך, ועוד. 

ניהול הלידה הטבעית, להעניק לאישה כלים אשר יאפשרו לה להתמודד לאורך זמן עם כאבי הלידה ללא 

  פתי, וכן להדריך ולהעצים את האישה באופן שיאפשר לה לקדם את הליך הלידה באופן פעיל.טיפול תרו
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קיים קשר הדוק בין טיפול ותמיכה רציפים של מיילדת מוסמכת ובין קיצור משך כי מחקרים מוכיחים 

הלידה, קיצור משך הכאב, הפחתת השימוש בתרופות נגד כאבים וירידה בשיעור לידות מכשירניות 

  יתוחים קיסריים.ונ

 

בעשור האחרון, חלה עלייה במודעות ובביקוש ללידות טבעיות בישראל. עם זאת, לצערנו, המציאות 

הרווחת במרבית בתי החולים איננה מאפשרת לאישה המעוניינת בלידה טבעית לקבל את הטיפול 

ל מיילדת מוסמכת ברוב בתי החולים במדינת ישרא  והתמיכה הדרושים לניהול מיטבי של לידה כזאת.

   חדריי לידה בו זמנית, ולכן איננה יכולה להעניק טיפול רציף ליולדת. 2-3מופקדת על 

 

כעת, עם עלייתה של סוגיית זכות הבחירה בלידה לסדר היום הציבורי, ארגון המיילדות חוזר על המלצתו 

לידה בצורה   שרים קיוםלאפשר לכל אישה לבחור כיצד והיכן ללדת בהתקיים קריטריונים ברורים המאפ

ארגון המיילדות תומך בכך שכל אישה הרה, בהיריון בסיכון נמוך, המעוניינת   בטוחה לאם ולתינוק.

בלידה טבעית, תוכל לממש את זכות הבחירה תוך שהיא תהיה זכאית גם במסגרת בתי החולים 

ציף של מיילדת ) הציבוריים לקבל את כל התנאים הדרושים למימוש רצונה זה, לרבות טיפול ר

one-to-one care)  .החל מהשלב הפעיל של הלידה ועד לסיומה   

 

לבתי החולים, וקורא למשרד הבריאות  בסמוך בנוסף, תומך ארגון המיילדות באפשרויות ללידה טבעית

לבתי החולים, שיאפשרו לכל אשה הרה בסיכון נמוך הבוחרת בכך, בסמוך  לאפשר פתיחת מרכזי לידה

ה טבעית במרכזי לידה. ארגון המיילדות קורא למשרד הבריאות לגבש הנחיות קליניות ללדת ליד

 (, שיגדירו את אופן הפעילות של מרכזי לידה אלה בניהול של מיילדות מוסמכות.Guidelinesמחייבות ) 

 

 עקרונות הלידה הטבעית

לדת וליילוד, ובאופן קיימים מספר תנאים יסודיים הכרחיים על מנת לאפשר לידה טבעית בטוחה ליו

תנאים אלו יכולים להתקיים בהינתן ליווי וטיפול רציפים על ידי מיילדת   שתואם את ציפיותיה של היולדת.

מוסמכת מיומנת, בעלת הכשרה מתאימה, המאפשרת לזהות חריגה מהמצב הפיזיולוגי התקין ו/או 

     מצוקה של היולדת והעובר/יילוד.
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יינת בלידה טבעית להיות בתנועה ולבחור את תנוחת הלידה המתאימה חשוב לאפשר ליולדת המעונ

יש לאפשר ניטור לסירוגין של דופק העובר כך שחופש התנועה של האישה יישמר יחד עם שמירה   לה.

   על בטיחות האם והעובר.

 

 תנאי הכרחי נוסף להשלמתה של לידה טבעית, הינו הענקת כלים המאפשרים ליולדת להתמודד לאורך

 זמן עם כאבי הלידה ללא טיפול תרופתי, ולקדם באופן עצמאי ופעיל את תהליך הלידה.

 

במצב הדברים בישראל כיום, כאשר בתי החולים הציבוריים אינם מספקים ליולדות את התנאים 

ההכרחיים להשלמת לידה טבעית, נוצרת למעשה מציאות תוצאה קשה, בה אישה המבקשת טיפול 

ת מענה לבקשתה, בעוד אישה המבקשת לקבל סיוע בהתמודדות לא תרופתית מקבל -תרופתי לכאב 

    עם כאב במסגרת לידה טבעית, אינה מקבלת את המענה לו היא זקוקה.

 

מדינות רבות בעולם המערבי מעניקות תשתיות התומכות בלידה טבעית על פי עקרונות הטיפול הרציף 

One-to-one care.  בבריטניה,   יטה זו זכתה להכרה ממסדית ברחבי העולם.לנוכח יתרונותיה הרבים, ש

  לדוגמא, אומצה שיטה זו כסטנדרט הטיפול המיילדותי לכלל אוכלוסיית היולדות.

  

 סיכום

 

על סמך הנתונים המפורטים בנייר עמדה זה, בהתייחס בין היתר לעמדתה של הספרות המקצועית בכל 

לבין לידות טבעיות, הרי שעל מנת לאפשר הלכה למעשה הנוגע לקשר בין טיפול רציף על ידי מיילדת 

ארגון   את זכות הבחירה ליולדת, יש להנגיש את הכלים הנדרשים על מנת לתמוך ולאפשר לידה טבעית.

המיילדות ממליץ כי יולדת המעוניינת בלידה טבעית, הנמצאת בהיריון בסיכון נמוך, ובצעה מעקב היריון 

והיכן ללדת לרבות במרכזי לידה טבעית שיקומו בסמוך לבתי החולים ואשר  מלא ותקין, תוכל לבחור כיצד

  יעמדו בתנאים ובהנחיות שיגובשו על ידי משרד הבריאות.

 

ארגון המיילדות קורא בנייר עמדה זה למשרד הבריאות לגבש הנחיות מחייבות להקמת מרכזי לידה 

די מיילדות מוסמכות ובעלות רישיון לניהול לבתי החולים, על פי עקרונות של ניהול לידות על יבסמוך 

  לידה, וזאת על בסיס הנחיות מחייבות של פיקוח ובטיחות.
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