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מיטל יסעור בית־אור

ft

איר טרנד נולד? כמו תינוק
זה חצי שנה משדד הבריאות מאפשרלבית החולש שיבאלהציעלידה במים
צוברת תאוצה

הקלדותמהללות:״חוויה קסומה שאון שנווה לה"

גם אופנת המ״לדות האושוות

אר התענוג עולה כסף

והרבה

דולפינים ,אבל
מיילדת בלי
לתנוחות הלידה ולאפשרויות
מצטרפת כעת האפ־
$TS1$האפשרות$TS1$
הלידה המגוונות
המים ,ומתוך המים ,כשהוא מחוברעדיין
ש׳ ובמרכז
003,3
רטיים
לזרועותיי .זה
פשרות $DN2$ללדת במים .אמבטיותבגדלים
שרות
$DN2$הסטנדרטיים $DN2$השירותעולה
לחבל הטבור ,הוא עבר
ש׳ .בביה״ח הדסה
002,4
היה הדבר הכי קסום שעברתיבחיי״.
שונים קיימות בחדריהלירה כבר זמן רב
ללידה טבעית
בירושלים ,לידה במרכז לידה
עין כרם
ההתקדמות והחדשנות
אבל עד כה ,עם
מעבר חלק עבור התינוק
ש׳.
005,3
טבעית כרוכה בתשלום של
של תחוםהלידה ,הנשיםנאלצו לצאת
ש׳
003,3
בביה״ח אסף הרופא תמורת
התינוק
מסתדר
איך
מהמים החמימים והמרגיעיםולהמשיך
במפגש עם
אפשרלבחורמיילדת אישית.
המים? לדברי איריס בדרק ,מיילדת
בלירה בחוץ .כעת זכו במרכז ללידה
יולדות דו־
$TS1$דוגמת$TS1$
על אף שביעות הרצון של
ומנהלת המרכז ללידה טבעית בשיבא,
טבעית בשיבא לאישור
ממשרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
$DN2$דוגמת $DN2$שמעי ,בתיהחולים מחויבים לספק
גמת
שאפשר ״לתינוק יש רפלקסצלילה שמונע ממנו
בריאות $DN2$לבטיחות התהליך כך
ריאות
שירות שוויוני .שלומית אבני ,מנהלת
לשתות את מי השפירולכן הוא גם לא
לבצע לידה במים באופןמלא.
לזכויות אדם
מחלקת תושבים ברופאים
שותה את מי האמבטיה .רק כאשר פניו
״מים הם דברמופלא .הם מרגיעים,
וחוקרת ממרכז חזן לצדק חברתי במ־
$TS1$במכון$TS1$
מרגישות את האוויר הוא עושה את הנ־
$TS1$הנשימה$TS1$
מרפים ומשחררים.בלידה הרגשתי שאני
שבוחרת
$DN2$במכון $DN2$וןליר ,מסבירה:״יולדת
כון
$DN2$הנשימה $DN2$הראשונה .עד אז הוא מקבל את
שימה
נסבל״ ,מספ־
$TS1$מספרת$TS1$
שטה עם הכאב ,הוא הפך
שהיתה
מיילדת אישית ׳תופסת׳ אחות
החמצן דרך חבל הטבור״.
עירון ,שילדה את
רת
רת$DN2$ליהי שמעי מעין
צריכהלהיות פנויה לטפל בכלהיול־
$TS1$היולדות$TS1$,
לירות המיםהחלו בשיבאלפני כח־
$TS1$כחמישה$TS1$
בנה השני עמית בלידת מים ואת בתה
$DN2$היולדות $DN2$,בהתאםלצורך הרפואיולא בהתאם
דות,
נולדו בצורהזו יותר
$DN2$כחמישה $DN2$חודשים ומאז
מישה
הבכורה אלה מחוץלמים ,שניהם במרכז
נשמע תענוג ,אבל תענוג שיש לו ליכולת שליולדת כזו או אחרת לשלם.
כביכול המשך
מ־  60תינוקות .בהמשך מתוכננת בניית ורגוע״ ,אומרת בדרק .״זה
ללידה טבעית בשיבא .״המים מרפים את
שריון אחות לטובתיולדת אחת ,כי יש
מחיר:לידה במרכזללידה טבעית בשי־
$TS1$בשיבא$TS1$,
של הסביבה הרחמית ,מרכך קצת את
סנטימטרים
בריכהעגולה בעומק 70
השרירים ,זה מעבר טבעיוחלק ,ללא
לה האמצעים הכספיים לכך ,הוא פר־
$TS1$פרקטיקה$TS1$
$DN2$בשיבא$DN2$,הכוללתמיילדת צמודה,בלידת מים
בא,
טראומתהלידה .לכל אישה יש האינ־
$TS1$האינסטינקטים$TS1$
ברצפת חדר
מטרים
06.1
ובקוטר של
צורך בשמנים ובסיכוך .הכל נוחורפוי״.
$DN2$פרקטיקה$DN2$פסולה״ .במשרד הבריאות לא
שקלים.
002,5
סטינקטים
שתאפשר ללדת במים בצורה
ליהי מספרת בחיוך על חווייתהלי־
קטיקה
$TS1$הלידה $TS1$הלירה,
$DN2$האינסטינקטים$DN2$ללדת ,צריך רק לאפשר לה אובלידהרגילה,עולה
לטענותהנ״ל ,אך ציינו שבכל
התייחסו
$TS1$מרגישה $TS1$לדבריהיולדת שמעי ,״זה שווה כלשקל.
להביא אותםלירי ביטוי ואז היא מר־
מרווחת ונוחה יותר.
דה
דה $DN2$במים :״במהלך הצירים הייתי שעה
המיילדות האישיות
בתיהחולים בחירת
חוויית לירה טובה נותנת כל כך הרבה
$DN2$מרגישה $DN2$חופשייה .פה היא באמת ובתמים
גישה
״בלידות מים התינוק והאם נשארים
בהתכנסות פנימית ובמחשבות
בג׳קוזי
מיילדות.
נעשית מתוך מאגר
כוחות נפש לךולאימהותשלך״.
בערך עוד עשר רקות במיםוהכל שקט יכולה להתמסרללידה״.
טובות ונעימות ,הנחתי זרם מים על
במים:

הבטן שהרגיעועזר .את עמית ילדתי
בכריעה בתוךהג׳קוזי ,הוא יצא לתוך

שיבא לא לבד .במרכז הרפואי תל
(איכילוב) מאפשריםלנשיםלבחור
אביב
מיילדת אישית .בחדריהלידה הסטנד־
$TS1$הסטנדרטיים$TS1$

