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הקדמה

לאחר לידה לדנית, עלולה היולדת לסבול מכאבים ממספר מקורות; 
ביניהם ניתן למנות את כיווץ הרחם )כאבים המתגברים בהנקה(, 
חיתוך החיץ או קרעים בחיץ, שטפי דם ועוד. לאחר ניתוח לחיתוך 
הדופן סובלת היולדת מכאבים, הן בשל כיווץ הרחם והן בשל פצע 
ראש  כאבי  כגון  הלידה,  לאחר  אחרים  גוף  באזורי  כאב  הניתוח. 
לאחר דיקור שידרה, גודש בשדיים, דלקת דרכי השתן או דלקת או 

פקקת ורידי הרגליים.
מרבית היולדות סובלות מכאבים לאחר לידה לדנית ובמידה 
מרובה יותר לאחר ניתוח לחיתוך דופן. רובן נזקקות לטיפול משכך 
כאב בעת האשפוז שלאחר הלידה. בשיקולים לבחירת הטיפול 
המיטבי משכך הכאב במסגרת האשפוז לאחר הלידה, יש להביא 
בחשבון גורמים כגון מידת מעבר התרופה לילוד בעת ההנקה, 
אופן הלידה, רגישות לתרופות, מקור הכאב ועוד. קיימות גישות 
רבות לטיפול בכאב לאחר לידה. בספרי הלימוד במיילדות לא 
נהוג פרוטוקול לטיפול בכאב לאחר לידה ]2,1[. בשל כך, קיימת 
אי אחידות בנושא בין מחלקות היולדות בישראל ובעולם. לפיכך, 

נסקרו בעבודה זו דרכי הטיפול נוגד הכאב במחלקות היולדות 
בישראל בשנת 2008, בקרב נשים לאחר לידה לדנית או ניתוח 
לחיתוך הדופן. בנוסף, נבדקו מאפייני התרופות השונות, יתרונותיהן 
וחסרונותיהן, כבסיס לדיון בעתיד על הנהגת פרוטוקול טיפול בכאב 

לאחר לידה. 

שיטות

מחלקות  בין  טלפוני  סקר  התקיים   2008 יולי–אוגוסט  בחודשים 
במחלקות  האחראיות  האחיות  התבקשו  בסקר  בישראל.  היולדות 
היולדות למסור את פרטי הטיפול לשיכוך כאב לאחר לידה לדנית 
או ניתוח לחיתוך הדופן, בנשים מיניקות ושאינן מיניקות. כמו כן, 
התבקשו האחיות לשלוח לעורכי הסקר את פרוטוקול הטיפול משכך 
הכאב לאחר לידה לדנית או ניתוח לחיתוך הדופן - אם זה אכן קיים 
במחלקתן. שיתוף הפעולה היה מלא: התקבלו תשובות מ–26 צוותי 
מחלקות ליולדות בישראל, וחלקם גם צירפו פרוטוקולים מודפסים 
ניתוח  לאחר  ביולדת  טיפול  הוראות  כגון  מובנים,  הוראות  דפי  או 

לחיתוך דופן. הנתונים שנאספו סוכמו ונערכו.

 הטיפול בכאב לאחר לידה: סקר מצב 
ב–26 המחלקות ליולדות בישראל

רקע: מרבית היולדות סובלות מכאבים לאחר לידה לדנית )Vaginal( ובמידה מרובה יותר 
לאחר ניתוח לחיתוך דופן )“ניתוח קיסרי”(. רובן נזקקות לטיפול משכך כאב במסגרת 
האשפוז לאחר הלידה. כיום לא נהוג בישראל פרוטוקול אחיד לשיכוך כאב לאחר לידה.

מטרות: תיאור תמונת מצב של הטיפול הניתן כיום לשיכוך כאב לאחר לידה במחלקות 
היולדות בישראל, והצגת התרופות השונות, יתרונותיהן וחסרונותיהן, במטרה להוות 

בסיס להנהגת פרוטוקול טיפול אחיד בעתיד.
שיטות: בחודשים יולי�אוגוסט 2008 נערך סקר טלפוני בין אחיות אחראיות של מחלקות 
היולדות בישראל, שבו נאספו נתונים לגבי הטיפול משכך הכאב לאחר לידה לדנית או 

ניתוח לחיתוך הדופן, ביולדות מיניקות ושאינן מיניקות. 
תוצאות: התקבלו פרטי התרופות שבטיפול מ�26 מחלקות ליולדות בישראל. נמצא, 
כי בכל מחלקות היולדות בישראל ניתן Paracetamol בדרך פומית או במשלבי תרופות 
המכילים Paracetamol. בקרב 22 מתוך 26 מחלקות ניתן Dipyrone, למרות שהתרופה 
 ,Diclofenacאינה מאושרת לטיפול בהנקה. בקרב 15 מתוך 26 מחלקות ניתן טיפול ב�
 Ibuprofen בעיקר לאחר לידה בניתוח לחיתוך דופן. בתשע מתוך 26 מחלקות נהוג לתת
Tramadol. בעשרים מתוך 26  לאחר לידה. בשבע מתוך 26 מחלקות מקובל לתת 
 .Pethidine או Morphine מחלקות, יולדת לאחר חיתוך הדופן מטופלת באופיאטים, בעיקר

בשתיים מתוך 26 מחלקות ניתן טיפול ב�Methadone לאחר ניתוח לחיתוך דופן.
מסקנות: הטיפול לשיכוך כאב לאחר לידה בישראל אינו אחיד בין המחלקות השונות. 
יש להנהיג פרוטוקול המתחשב בנתוני היולדת, בעיקר לגבי נשים מיניקות ולגבי יולדות 
 Paracetamolלאחר ניתוח לחיתוך הדופן. בנשים מיניקות כדאי לנסות תחילה טיפול ב�
או ב�Ibuprofen כקו טיפול ראשון בכאב לאחר לידה. אם טיפול זה אינו מספק, ניתן לתת 
טיפול קצר טווח ב�Codeine, Morphine וב�Propoxyphene כקו טיפול שני. התרופות הללו 

.Pethidineו� Dipyrone, Aspirinבטוחות יותר עבור נשים מיניקות בהשוואה ל�

כאב; לידה; הנקה; תרופות; הריון.
.Pain; Post partum; Cesarean section ;Delivery; Analgesia
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תוצאות

תוצאות הסקר מסוכמות בטבלה 1. סדר מחלקות היולדות בטבלה 
אקראי, ובחרנו שלא לציין בטבלה את שמות בתי החולים.

בכל מחלקות היולדות בישראל ניתן טיפול ב–Paracetamol בדרך 
Paracetamol לשיכוך כאב  פומית או במשלבי תרופות המכילים 
לאחר לידה. בעשרים–ושתיים מתוך 26 מחלקות היולדות בישראל 
ניתן Dipyrone לשיכוך כאב לאחר לידה ]3[, למרות שהתרופה אינה 
מאושרת לטיפול בהנקה, ולמרות שלא עברה את אישור מינהל 

 .)FDA( המזון והתרופות האמריקאי
הטיפול בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים: ב–9 מתוך 26 מחלקות 
 26 15 מתוך  ניתן טיפול ב–Ibuprofen לאחר לידה ]5,4[. בקרב 
מחלקות נהוג מתן Diclofenac, בעיקר לאחר ניתוח לחיתוך דופן. 

.Naproxen–במחלקה אחת ניתן טיפול גם ב
 Propoxyphene  בשמונה מתוך 26 מחלקות מקובל משלב של 
ו– Algolysin Forte, Proxol Forte( Paracetamol(. בשלוש מתוך 26 
 Paracetamol במשלב עם Oxycodone מחלקות היולדות בישראל ניתן
Percocet-5(5(. במחלקה אחת נהוג טיפול ב–Codeine במשלב עם 

.).Cod-Acamol Forte) Paracetamol
 )Codeine אנלוג( Tramadol–בשבע מתוך 26 מחלקות ניתן טיפול ב
לשיכוך כאב לאחר לידה, למרות שעדיין אין ניסיון מצטבר בתרופה זו 
ואין מידע לגבי השפעתה על הילוד במתן ליולדות מיניקות. בעשרים 
מתוך 26 מחלקות, מטופלת היולדת באופיאטים לאחר ניתוח לחיתוך 
דופן, בעיקר Morphine או Pethidine. בשתיים מתוך 26 מחלקות אף 

ניתן טיפול ב–Methadone לאחר ניתוח לחיתוך דופן.

דיון

הטיפול הניתן לשיכוך כאב לאחר לידה בעולם ובישראל מגוון. קיימות 
מוסיקה,  היפנוזה,  כגון  לידה,  לאחר  הכאב  להפחתת  רבות  שיטות 
מגוון  היריעה מלתאר את  ועוד. קצרה  מעגלי תמיכה, תוספי תזונה 
השיטות הנ"ל, ועל כן ההתמקדות במאמר זה היא בטיפול בתרופות. 
גם הטיפול בתרופות הניתן לשיכוך כאב לאחר לידה מגוון, הן מבחינת 
סוג התרופות )אופיאטים, נוגדי דלקת שאינם סטרואידים וכדו'(, הן 
מבחינת דרך המתן )מתן על–קשיתי ]אפידורלי[, לתוך הווריד, לתוך 
אופן  מבחינת  והן  ועוד(  האף  דרך  פומית,  בדרך  לתת–עור,  השריר, 
בבקשה,  תלות  ללא  קבועות  במנות  נטילה  עצמית,  )נטילה  המתן 

.)]Preemptive[ נטילה לפי בקשה, טיפול מקדים כאב
הטיפול בתרופות הניתן לשיכוך כאב בנשים מיניקות מוגבל, 
בעיקר בשל מיעוט יחסי של מחקרים לגבי מידת מעבר התרופה 
לחלב אם בתנאים שונים והשפעותיה ארוכות הטווח על הילוד ]-11

6[. לחברות התרופות אין עניין בביצוע מחקרים אלו.
בהתאמת תרופות נוגדות כאב לנשים מיניקות, יש להתחשב 

במידע שלהלן:
1( Paracetamol )בארה"ב Acetaminophen( - רק 0.04%-0.23% 
מהתרופה מופרש בחלב האם, שיא הרמה ההוא 2-1 שעות לאחר 
 הנטילה ]12[. זמן מחצית החיים של התרופה הוא כ–2.7 שעות 
)3.5-1.35 שעות(. עד עתה לא דווח על השפעות לוואי הקשורות 
לנטילת התרופה בעת ההנקה, למעט פרשת חולה יחידה: ילוד פיתח 
תפרחת )Rash( לאחר שהאם נטלה מספר פעמים את התרופה, וזו 
חלפה בהמשך ]13[. לתרופה פוטנציאל לרעילות בכבד התלויה 
במינון מצטבר. לפיכך, מומלץ להגדיר מינון מרבי מצטבר, על מנת 
שלא להגיע לרמות העלולות לפגוע בכבד היולדת ]14[. התרופה 

 American Academy of Pediatrics–מתאימה לטיפול בהנקה לפי ה
  . ]7,6[ )WHO) World Health Organization–ולפי ה )AAP)

מהווים  והנקה  הריון  היצרן,  הנחיות  לפי   -  Dipyrone  )2
הוריית נגד לטיפול ב–Dipyron. לתרופה אין אישור של מינהל 
התרופות האמריקאי )FDA(, ובמקרים נדירים היא עלולה לגרום 
ל–גרנולוציטופניה/ אגרנולוציטוזה ]16,15[. ריכוז התרופה בחלב אם 
זהה לריכוזה בנסיוב. המטבוליטים מתפרקים באופן מלא תוך 48 
שעות מנטילת התרופה. לפי מאמרם של בר–עוז וחב' ]8[, בהיעדר 
חלופות מתאימות יותר, ניתן לשקול טיפול קצר–טווח בתרופה 
בנשים מיניקות. למרות האמור לעיל, כפי שניתן להיווכח מהסקר 
הנוכחי, התרופה נמצאת בטיפול נרחב בקרב נשים מיניקות בישראל 
ובחלק ממדינות אירופה. בנוסף, עד עתה לא דווח על השפעות לוואי 
בילודים הקשורות לטיפול בתרופה בעת הנקה, למעט דיווח יחיד על 

אירוע כחלון ילוד שיוחס לנטילת התרופה בהנקה ]17[.
 Diclofenac–ו Ibuprofen 3( נוגדי דלקת שאינם סטרואידים - התרופות
 ,)Roche laboratories( כמעט שאינן עוברות לחלב אם ]8-6[. לפי היצרן
ל–Naproxen יחס הפרשה של 0.01 בין ריכוזו בפלזמה לריכוזו בחלב 
האם. למרות המעבר הנמוך ביותר לחלב אם של נוגדי דלקת שאינם 
סטרואידים, עדיין קיים חשש בטיפול בהן בעת הנקה, בשל זמן 
מחצית חיים ארוך. ואומנם דווח על אנמיה, בשל דימום ממערכת 
העיכול ודימום בשתן בילוד בן שבוע שאימו נטלה Naproxen בהנקה 
]18[. ה–AAP מאשר טיפול בהנקה ב–Naproxen. Ibuprofen מועדף 

לטיפול ארוך טווח, מאחר שאין לו מטבוליטים פעילים ]7[.
Propoxiphene )4 - יחס הפרשה של 50% בין ריכוז התרופה 
בפלזמה לריכוזה בחלב האם. דווח על ניסיון התאבדות של אם 
מיניקה שנטלה את התרופה ]19[. ה–AAP מאשר טיפול בתרופה זו 

בנשים מיניקות ]7,6[.
Oxycodone - יחס הפרשה של כ–29% בין ריכוז התרופה   )5
בפלזמה לריכוזה בחלב האם. ייתכנו השפעות לוואי בדרכי העיכול 

של הילוד, ארגעת יתר )Sedation( או שינויים בהרגלי ההזנה ]7[.
6( אופיאטים/משככי כאב:

חלב  אל  עוברות  קטנות של התרופה  כמויות   -  Pethidine
האם. התרופה עוברת חילוף חומרים בכבד למטבוליט הפעיל 
Normeperidine. זמן מחצית החיים של Pethidine הוא כ–13 שעות, 
 ,Normeperidine ,בעוד שזמן מחצית החיים של המטבוליט הפעיל
ארוך בהרבה - כ–63 שעות. לפיכך ההשפעה על הילוד גדולה 
יותר בהשוואה לחשיפה למנות מקבילות של Morphine. תרופה זו 
האחרונה מאושרת על ידי ה–AAP לטיפול בהנקה. קבוצת העבודה 
של ה–WHO גרסה, כי ניתן לתת בהנקה מנה יחידה של התרופה, 
 Normeperidine אך נטילת מנות נשנות עלולה לגרום להצטברות

ולהשפיע על הילוד ]8-6[.
Morphine - כמויות קטנות של התרופה מופרשות בחלב האם. 
ללא תלות באופן המתן )על–קשיתי, לתוך הווריד, לתוך השריר(, 
התרופה מגיעה לריכוז מרבי בחלב האם כחצי שעה לאחר הנטילה. 
הזמינות הביולוגית של התרופה בילוד נמוכה במתן בדרך פומית - 

כ–Morphine .26% מאושר על ידי ה–AAP לטיפול בהנקה ]8-6[.
Codeine - קודאין והמטבוליט שלו, מורפין, עוברים לחלב האם 
בכמויות נמוכות ביותר שנחשבו כבלתי משמעותיות. בשנת 2006 
פורסמה פרשת חולה: מותו של ילוד שיוחס לנטילת קודאין על ידי 
אימו המיניקה ]20[. בהתבסס על אירוע זה, ראוי להימנע ממשך טיפול 

בקודאין מעל יומיים בנשים מיניקות. ה–AAP מאשר טיפול בהנקה.
Tramadol - זהו אנלוג ל–Codeine העובר לחלב האם בכמות 
נמוכה: כ–0.1% לאחר מתן לתוך הווריד. ההשפעה על הילוד 
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טבלה 1:
תרופות הנהוגות לשיכוך כאב לאחר לידה - סקר מצב ב–26 המחלקות ליולדות בישראל

טיפול לאחר לידה לדנית טיפול לאחר ניתוח לחיתוך הדופן

1 • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg/4hr  
• PO Tab. Paracetamol 500mg/4hr

• IM Diclofenac 75mg, First day • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/4hr  
• PO Tab. Paracetamol 500mg/4hr

2 • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg 
• PO Tab. Paracetamol 500-1,000mg/4hr

• IV Tramadol 100mg/100ml, First day • IM Diclofenac 75mg • PO Sol./
Tab. Dipyrone 500-1,000mg • PO Tab. Paracetamol 500-1,000mg

3 • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000 mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr 
• PO Tab. Ibuprofen 400mg

• Epidural Morphine PCA • IM Pethidine 50mg 
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg • PO Tab. Ibuprofen 400mg/12hr

4 • PO Tab. Dipyrone 500mg
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg

• IM Morphine 5mg + Metoclopramide 10mg • IM Diclofenac 75mg  
• PO Sol. Dipyrone 1000mg

5 • PO Sol./Tab. Dipyrone 1,000mg 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg

• Epidural Morphine PCA, First day • IM Diclofenac 75mg
• PO Sol. Methadone 5mg/8hr • PO Drops Tramadol 100mg
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg

6 • PO Tab. Dipyrone 500mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg
• PO Tab. Ibuprofen 400mg

• IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg • IM Diclofenac 75mg  
• PO Tab. Ibuprofen 400mg • PO Sol. Dipyrone 1,250mg

7 • PO Tab. Dipyrone 500-1,000mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/4hr
• PO Tab. Ibuprofen 400mg

• Epidural Bupivacaine PCA, First day • PO Sol. Methadone 5mg/6hr 
• PO Morphine Immediate Release 30mg • PO Sol. Dipyrone 1,000mg

8 • PO Sol. Dipyrone 1,000mg
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg
• PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg

• IV Tramadol 100mg + Metoclopramide 10mg, Single dose • PO Tab. 
Oxycodone 5mg + Paracetamol 325mg/6hr • PO Tab. Ibuprofen 100mg
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg

9 • IM Diclofenac 75mg • PR Supp. Diclofenac 100mg
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• Epidural Bupivacaine PCA • IM Diclofenac 75mg
• PR Supp. Diclofenac 100mg • PO Sol. Dipyrone 1,000mg

10 • PO Flashtabs Tramadol 50mg • PO Tab. Propoxyphene 40mg + 
Paracetamol 500mg/4hr • PO Tab. Paracetamol 500-1,000mg/4hr

• PO Morphine Immediate Release 30mg/4hr  
• PO Tab. Diclofenac 100mg/8hr

11 • PO Sol. Dipyrone 1000mg 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• SC Morphine 4mg • PO Tab. Diclofenac 50mg/8hr • PO Sol. Dipyrone 
1,000mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

12 • PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg/4hr • PR Supp. Diclofenac 100mg
• PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg/4hr

13 • PO Tab. Diclofenac 50mg/6hr • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg  
• PO Diclofenac 50mg/6hr • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr

14 • PO Tramadol 100mg
• PO Sol./Tab. Dipyrone 1,000mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/4hr

• PO Tramadol 100mg
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr

15 • PR Supp. Diclofenac 50mg • PO Tab. Propoxyphene 40mg + 
• Paracetamol 500mg/8hr • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg/4hr 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg
• PO Tab. Diclofenac 100mg

16 • PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg/6hr
• PO Tab. Naproxen 500mg/8hr
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• IM Pethidine 50-75mg • PO Tab. Propoxyphene 40mg + 
Paracetamol 500mg /6hr • PO Tab. Naproxen 500mg/8hr 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr 
• Local application on CS scar of aromatic oils

17 • PO Tab. Dipyrone 1,000mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/4hr 
• PO Tab. Ibuprofen 400mg/8hr

• IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg

18 • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg/4hr 
• PO Tab. Paracetamol 500mg/6hr • PO Tab. Ibuprofen 200mg/4hr

• PO Morphine Immediate Release 30mg 
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg/3hr • PO Tab. Ibuprofen 400mg

19 • PO Sol./Tab. Dipyrone 1,000mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr • IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg 
• IM Diclofenac 75mg/8hr • PO Drops Tramadol (per weight 
• PO Sol./Tab. Dipyrone 1,000mg/6hr 
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

20 • PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/4hr • IM Pethidine 75mg + Promethazine 25mg/4hr 
• PO Sol./Tab. Dipyrone 500-1,000mg
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אינה ידועה עדיין, ולפי הנחיות היצרן, הריון והנקה מהווים 
.]8-6[ Tramadol–הוריית נגד לטיפול ב

Methadone - התרופה ניתנת בעיקר במסגרת תוכניות גמילה 
מסמים. Methadone עובר לחלב האם ביחס של 83% בהשוואה לריכוזו 

בפלזמה ]Methadone .]7 מאושר על ידי ה–AAP לטיפול בהנקה.

לסיכום

השונות  התרופות  שבנטילת  והחסרונות  היתרונות  בבחינת 
בנפרד  מטופלת  לכל  להתייחס  יש  לידה,  לאחר  כאב  להפחתת 
נטילת  לתרופות,  רגישות  הלידה,  אופן  הרפואי,  לרקע  בהתאם 
תרופות אחרות במקביל וגורמים נוספים. יש לתת ליולדת טיפול 
פרוטוקול  בישראל  להנהיג  מומלץ  הללו.  השיקולים  לכל  בהתאם 

טיפולי אחיד לשיכוך כאב לאחר לידה.
 Paracetamol–בנשים מיניקות כדאי לנסות תחילה טיפול ב
בדרך פומית או טיפול קצר בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים, כגון 
 Visual Analogue–אם רמת הכאב גבוהה לפי הערכה ב .Ibuprofen
 Codeine–או בדרכים אחרות, ניתן לתת טיפול קצר טווח ב Scale

.Propoxyphene ו/או Morphine
מהנתונים שהובאו במאמר זה, נראה כי קיימות חלופות בטוחות 

יותר בהשוואה ל–Dipyrone, Aspirin ו–Pethidine, הניתנות עדיין 
בישראל לשיכוך כאב לאחר לידה. על כן, במידת האפשר, מומלץ 
להימנע מטיפול בתרופות אלו בהנקה כתרופות קו ראשון, ובמקומן 

.Ibuprofen–או ב Paracetamol–לטפל ב
יש לשאוף להעלאת המודעות לנושא הטיפול בכאב לאחר 
לידה; בנוסף, יש להעמיק את ידע הצוות במחלקות היולדות בנושא 
מגבלות הטיפול בנשים מיניקות ובהבדלים בין לידה לדנית, עם או 
ללא שיכוך כאב אזורי, ולידה בניתוח לחיתוך דופן. טיפול נכון בכאב 
יכול להקל על היולדת בימים הראשונים לאחר הלידה ולהגביר את 

שביעות רצונה ממשך השהות במחלקת היולדות.
במאמר הנוכחי הוצגה תמונת מצב של הטיפול הניתן כיום 
להפחתת כאב לאחר לידה במחלקות היולדות בישראל. קיימת 
אי אחידות בין מחלקות היולדות כיום בפרוטוקולים המחלקתיים 
לטיפול בכאב לאחר לידה, בעיקר בנשים מיניקות וביולדות לאחר 

ניתוח לחיתוך דופן. • 

מחבר מכותב: עידו שולט
מח' יולדות

בית חולים לגליל מערבי, נהריה
Ido.Solt@naharia.health.gov.il :דוא"ל

המשך טבלה 1:
תרופות הנהוגות לשיכוך כאב לאחר לידה - סקר מצב ב–26 המחלקות ליולדות בישראל

21 • PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg/6hr
• PO Tab. Ibuprofen 400mg/12hr

• IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg • PO Tab. Propoxyphene 
40mg + Paracetamol 500mg/6hr • PO Tab. Oxycodone 5mg + 
Paracetamol 325mg/6hr • PO Tab. Ibuprofen 400mg/12hr

22 • PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg  
• PO Sol.Tab Dipyrone 500-1,000mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• SC Morphine 5-10mg, First day • PO Tab. Propoxyphene 40mg + 
Paracetamol 500mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr
• PR Supp. /PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

23 • PO Tab. Dipyrone 500-1,000mg • PO Tab. Paracetamol 1,000mg • IM Pethidine 50-75mg + Promethazine 25mg, First day
• PO Tab. Dipyrone 500-1,000mg

24 • PO Tab. Propoxyphene 40mg + Paracetamol 500mg/4hr
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg/4hr • PO Tab. Paracetamol 500-1,000mg/4hr

• IV Tramadol 100mg • IM Pethidine 75mg + Promethazine 25mg, First 
day, Single dose • IM Diclofenac 75mg/12h • PO Tab. Propoxyphene 
40mg + Paracetamol 500mg/4hr • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/4hr  
• PO Tab. Ibuprofen 400mg/4hr

025 • IM Diclofenac 75mg/12hr
• PO Sol. Dipyrone 1,000mg
• PO Tab. Codeine 15mg + Paracetamol 325mg/6hr
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

• IM Pethidine 75-100mg + Promethazine 25mg, First day  
• IM Diclofenac 75mg/12hr  • PO Tab. Oxycodone 5mg + Paracetamol 
325mg/4hr • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/4hr • PO Tab. Codeine 15mg + 
Paracetamol 325mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr

026 • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr • PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr
• PO Tab. Ibuprofen 400mg/6hr

• IM Pethidine 75-100mg + Promethazine 25mg, First day
• IM Diclofenac 75mg/12hr • PO Sol. Dipyrone 1,000mg/6hr
• PO Tab. Paracetamol 1,000mg/6hr • PO Tab. Ibuprofen 400mg/6hr
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מתן תרכיבים ויצירת אוכלוסיה מחוסנת בפני מחלות זיהומיות, 
מהווים את הכלי היעיל ביותר של רשויות הבריאות במניעת 
מחלות ושמירה על בריאות הציבור. עם זאת, הצלחת מערכה 
לחיסון אוכלוסיות, תלויה בכיסוי רחב והבנה של הציבור 

בחשיבות הנושא. 
עומר וחב' מאטלנטה וממספר מרכזים נוספים בארה”ב, 
דיווחו על תופעה של הגברה בשכיחות הסירוב לקבלת תרכיבים 
בארה”ב בכלל, ובריכוזים גיאוגרפיים מסוימים שבהם נצפתה 
 NEJM( עלייה בשכיחות התפרצויות של מחלות זיהומיות בפרט
360:1981;2009(. אומדן להיקף הסירוב לקבל תרכיבים מבוסס 
על היקף הפטורים מקבלת החיסונים בקרב ילדי בתי ספר. היקף 
זה נמצא במגמת עלייה ומציב בפני שכבת גיל זו סיכון מוגבר 
לחלות במחלות כגון חצבת ושעלת; מחלות כגון אלה עלולות 

להתפרץ בצורה קשה ועם שיעור תמותה לא מבוטל.
ילדים אלה שחלו, מעמידים את שכבת הגיל הצעירה יותר, 
שעדיין לא הגיעה לגיל קבלת התרכיבים, בסיכון הדבקה מוגבר. 
כמו כן נמצאים בסיכון ילדים שאינם מורשים לקבל תרכיבים 
מסיבות רפואיות, או כאלה שקיבלו תרכיבים, אך לא התפתחה 
אצלם תגובה חיסונית מספקת למניעת מחלה. עקב הירידה 
המשמעותית בשנים הקודמות בשכיחות המחלות הניתנות 
למניעה על ידי תרכיבים, נדחקו סיכוני המחלות הללו מתודעת 
ובמקומם מופנית תשומת לב ההורים לסיכונים  הציבור, 

המזעריים יחסית הכרוכים במתן תרכיבים. על מנת לשמור על 
ההישגים הגדולים של בריאות הציבור, שהושגו הודות למערכות 
החיסון הרחבות, יש להשקיע מאמץ בהעברת המידע הנכון 
לציבור ולהגביר את אמונו במערכת הבודקת את נושא בטיחות 
התרכיבים. לאנשי הרפואה יש תפקיד מרכזי בהשפעה על דעות 
ההורים, ולכן עליהם להעביר להורים את המשמעות של סיכון 

מול הטובה הצומחת מקבלת חיסונים. 
ההורים דיווחו, כי נותני השירות הרפואי הם המקור התדיר 
ביותר לקבלת מידע על חיסונים – כולל הורים לילדים שלא 
חוסנו. חלק מהרופאים שמטופליהם סירבו לקבל תרכיבים, 
שקלו לנתק את הקשר עם המטופלים, אך הוועדה לביו�אתיקה 
של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים מתנגדת לצעד כזה, 
וממליצה שהרופאים יכבדו את הסירוב בהקשבה לדאגות 
הימנעות  על הסיכונים של  וירחיבו את ההסבר  ההורים, 

מחיסונים. 
המחברים ציינו, כי קיימים מספר מקורות מידע חשובים 
לרופאים ולהורים גם יחד, וממליצים להיעזר בהם )לדוגמה 
Vaccines, רשימה של  – נספח מס' 1 בהוצאה החמישית של 
ואתר  מקורות במרשתת באתר ארגון הבריאות העולמי, 
המרשתת ]אינטרנט[ של המרכז הלאומי לחיסונים ומחלות דרכי 

הנשימה(.
א”י

תפקידו של הרופא בהעברת מידע 
להורים המסרבים לחסן את ילדיהם
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