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"לידה טבעית"כמה הבהרות לגבי 

 מצילה חיים–רפואה מודרנית

 בעיקר בלידות בסיכון גבוה, מצילה חיים–מיילדות מודרנית

 (:  טבעיות)"לידות פיזיולוגיות"

 (וגם ולילוד)עדיפות מבחינה פיזית ונפשית ליולדת

אלו עובדות שאוששו היטב אמפירית

 לא מדובר על תפיסה רומנטית  -" לידה טבעית"ולכן כשאני מדברת על
"טבע"וקריאה לחזרה ל



": תודעת לידה"

מצב תודעה מיוחד 

שמתרחש לעיתים בזמן לידה טבעית ללא  

הפרעה



מצבי תודעה מיוחדים

Altered state of consciousness

הגדרה :

  מצב תודעה שאינו
ושאינו מאפשר , שגרתי

תפקוד ברמה יומיומית



...דוגמאות למצבי תודעה מיוחדים

בשימוש בסמים מסוימים

  תוך כדי תרגול מדיטציה

בהיפנוזה

בביצוע טקסים פולחניים

טיפוס הרים ועוד, בזמן פעילות גופנית אינטנסיבית כגון ריצת מרתון.

 ועד שנת חלום עמוקה, מחוויה של חלימה בהקיץ–כמובן שיש דרגות שונות של עומק מצבים מסוג זה.

אלא גם בעלי חיים–לא רק בני אדם חווים מצבי תודעה מיוחדים 



פרונטאליות-התיאוריה של היפו

Transient Hypofrontality Theory

  מחקרי מוח עדכניים מנסים להסביר מה בדיוק קורה

מצבי תודעה 'במוח שלנו כשאנחנו נמצאים ב

'.מיוחדים

ישנה ירידה בפעילות של : על פי תיאוריה מקובלת

.  האונה הקדם מצחית



?כמו מה זה מרגיש
-מצב מעין: תחושות ייחודיות

מדיטטיבי

נסיגה לעולם פנימי

התמקדות מנטאלית

כיבוי שאר העולם

שחרור של פחדים וחרדות

הפחתה בתחושת הכאב

עלייה בתחושת הריחוף והרוגע

 תחושתhigh-אופוריה

חוסר יכולת להעריך את חלוף הזמן

חוסר התמצאות במרחב

 (  ניתוק מהסביבה)דיסוציאציה

בדרגות -כל התחושות הללו 

.משתנות

מחקרים רבים אודות חוויית הלידה הטבעית מצביעים על כך שהיא בעלת כל המאפיינים הללו



(:  2020)ההשערה שלי 

-היא בעלת מנגנון מוחי של היפו" תודעת לידה"

פרונטאליות

מצבי תודעה מיוחדים בעלי  
המאפיינים הללו הם בעלי המנגנון  

פרונטאליות-המוחי של היפו

בעלת מאפיינים  –" תודעת לידה"
דומים

תודעת  "גם : השערה תיאורטית
היא בעלת המנגנון המוחי של " לידה

פרונטאליות-היפו



לחץ וכאב במהלך הלידה  , פחד1.

נמצאו כמנבאים לתוצאות  

כולל כאבי לידה  , שליליות

אי התקדמות  , מקסימליים

לידות מכשירניות  , בלידה

וניתוח קיסרי חירום

תודעת  "המאפיינים של , מנגד2.

קשורים לתוצאות  " הלידה

בריאותיות טובות יותר עבור  

האם ועבור תינוקה

המצב הייחודי של  : מסקנה3.

מעלה את  " תודעת לידה"

ההסתברות לתוצאות לידה  

.  מיטביות



"תודעת לידה"

הערה ממדען מוח שעשהReview   למאמר הראשון שלי על
(:2020" )תודעת לידה"

" דרושה תמיכה ממחקרים אמפיריים במדעי המוח להשערה על
זה לא –תוסיפי את זה למאמר ... המנגנון המוחי בזמן הלידה

."אמור להיות קשה לביצוע

האמנם?



במדעי המוחלאקונה: המוח היולד

פונקציונאלי של נשים בזמן -האם יש מחקרים אמפיריים על המצב הנוירו
?לידה

לא:

פונקציונאליות של המוח -במחקר האמפירי כיום אין שום התייחסות לנוירו
בזמן הלידה עצמה

מה כן נמצא?

 בזמן ההיריון ואחריומחקר רב על מצב המוח

מתחוללים במוח האימהי שינויים נוירו: וגם אחרי הלידה, בזמן ההיריון-
.  אנטומיים נרחבים

אין לזה שום מקבילה במוח האנושי הבוגר

לאימהותמתפרש כהכנה הכל



?אילו שינויים מתרחשים במוח בזמן ההיריון

הפחתה משמעותית בנפח החומר האפור

 בעיקר בקידוד של מידע חדש–פגיעה באיכות הזיכרון

קושי במשימות מסוימות של ריכוז

פגיעה בתכנון ובקבלת החלטות

רגישות יתר

(אונה קדם מצחית בעיקר)פגיעה בפונקציות קוגניטיביות ניהוליות : במילים אחרות

יש יכולות שמתחדדות-מצד שני  :

גועל, פחד, כעס: זיהוי הבעות פנים  .

יכולות מתחזקות ככל שההיריון מתקדם

בשליש האחרוןאבל :

עיבוד מופחת ומעוכב של הבעות פנים זועמות

 למרות שבתחילת )יחסית לנשים שלא בהריון –תגובתיות פחותה לריח של זיעת פחד
(ההיריון חוש הריח מתחדד



אילו שינויים מתרחשים 
?במוח אחרי ההיריון

  אחרי הלידה יש עלייה מאסיבית בחומר
האפור וגם ביכולת הריכוז

  אז איך אפשר לטעון שהירידה
במהלך ההיריון אמורה להפוך אותנו  

אם מיד  –לאימהות טובות יותר 
?  אחרי הלידה מתרחשת עלייה

במילים אחרות :

  למה מועילה הירידה בקשב ובפונקציות
? הקוגניטיביות האחרות בזמן ההיריון



הכנת המוח לאימהות: ההשערה המקובלת

  הפגיעה הקוגניטיבית נועדה למקד את האישה
לזנוח פעילויות אחרות ולטפל רק בתינוק

ואי נוחות, יש סתירות... אבל

האם אנחנו תגובתיות יותר ככל שההיריון מתקדם  ,
?או תגובתיות פחות

  הרי אנחנו מתחילות את ההיריון עם רגישות הולכת
ומסיימות  , וגוברת לריחות ולהבעות פנים מסוימות

.  אותו עם הפחתה בתגובתיות

 המוח משקם את עצמו–ומיד אחרי הלידה.

איך זה מועיל לתפקוד שלנו כאימהות?



!המוח מתכונן גם ללידה: ההשערה שלי

(פרשנות משלימה)

 כהכנה ללידהחלק מהשינויים במוח ניתנים לפירוש גם  ,
ולא רק כהכנה לאימהות  , ושיקום המוח אחרי הלידה

אבל קריטי במונחים אבולוציוניים, מדובר על אירוע קצר

ההפחתה ההדרגתית בפונקציות מסוימות במהלך ההיריון: השערה ,
.  הזה יותר בקלותהמדיטטיביעוזרת למוח להיכנס למצב 

  העלייה לאחר מכן מבטאת את תהליך ההשתקמות של המוח
מהלידה וההיריון

 לשמור על –רגישות מוגברת לריחות והבעות בתחילת ההיריון
ההיריון והעובר

 שמזיק בשלבים הראשונים של הלידה  –אבל פחד מעורר אדרנלין
ועוצר  , (כי מעכב הפרשות הורמונים מקדמי לידה ומשככי כאבים)

.  את ההתקדמות שלה

 מקילה על הכניסה  –לכן רגישות מופחתת לקראת סוף ההיריון
למצב תודעה מיוחד  



קצת על אבולוציה

 הרפואה המודרנית נחלצת  –כיום
לעזרת יולדת שלא מסוגלת ללדת בלי 

עזרה

  אבל לאורך רוב ההיסטוריה האנושית
עזרה כזו לא הייתה בנמצא–

סביר , מבחינה אבולוציונית, לכן
להניח שהמוח הסתגל להכין את 
עצמו למצב של לידה אופטימלית  

מבחינה פיזיולוגית

  המוח מוכרח להיות שותף לדרמה
הגדולה של הלידה

  כל הנחה אחרת אינה הגיונית
מבחינה אבולוציונית



תמיכה בהשערה שלי
 אלא  –צמצום החומר האפור במהלך ההיריון הוא לא רוחבי בכל המוח

בעיקר בקליפת המוח

זה בדיוק המקום שאנחנו צריכים בו פחות פעילות בזמן הלידה

וגינלית או  : השינויים במוח לאחר הלידה קשורים מושפעים ממהלך הלידה
קיסרית

 הבדל  )מגיבות באופן מהיר ואיכותי יותר לבכי של התינוק –נשים שילדו נרתיקית
(חודשים3-שנעלם לאחר כ

 דברים מהותיים ככל הנראה  –אירוע מוחי משמעותי גםזה מעיד שהלידה היא
והם לא מתרחשים באותו אופן  , מתרחשים במוח כשאישה יולדת בלידה פיזיולוגית

בלידות רפואיות יותר

 אבל אצל נשים –לאנשים לוקח שנים לאמן את המוח למדיטציה עמוקה
(אם לא מפריעים להן)בלידה טבעית זה קורה בספונטאניות 



אבל כיום אף אחד לא חושב על לידה במונחים  

הפרדיגמה השלטת היא רפואית: אבולוציוניים

לא רבים חושבים על הלידה כתהליך שמצריך גם מצב תודעה ייחודי  ,
שמקל על הלידה ומקדם אותה

דומה מופיעה גם במחקר בפסיכולוגיה אבולוציוניתלאקונה

כל לידה היא אירוע  
עם פוטנציאל  
הסתבכות גבוה

!לכן לידה זה מסוכן
לנטרלכן יש צורך 

בלידה ( לשלוט)
בכל רגע ורגע



בפסיכולוגיה אבולוציוניתלאקונה": תודעת לידה"

  הנחת היסוד של הפסיכולוגיה
: האבולוציונית

וההתנהגויות  , המצבים המנטאליים
גם הם עוצבו על ידי הברירה  –שלנו 

הטבעית בכדי למקסם סיכוי התרבות  
.  בדיוק כמו איברי הגוף שלנו,והישרדות



האם בפסיכולוגיה אבולוציונית אומרים משהו על  

?מצבים מנטאליים והתנהגויות במהלך הלידה

 אין שום דבר על מהלך הלידה עצמה-לא

  אבל קיימת ספרות ענפה לגבי כל מה שנשים עושות כדי למקסם את סיכויי
במהלך ההיריון ואחרי הלידה–וסיכויי ההישרדות של הצאצאים , הכניסה להריון

מתנהג , מרגיש, האישה היא סובייקט חש, ובמשך כל חייה, זה כאילו שלפני הלידה
. ואחרי הלידה גם, כדי למקסם את סיכויי ההתרבותהכלעושה –

 היא הופכת לאובייקט–אבל בזמן הלידה

ושהיא צריכה את  , הדבר היחיד שנאמר הוא שלידה היא תהליך כואב ומסוכן
.  זהו. עזרתם של אחרים

זה מתאים בדיוק לפרדיגמה הרפואית העכשווית



מיילדות מודרנית  

: או

?מה קורה בפועל בחדר לידה טיפוסי



חדר לידה בעולם המערבי

תנאים לא אופטימאליים לכניסה  
למצב תודעה מיוחד שמקדם לידה

התעלמות 
מגורמים  

סביבתיים  
שמקדמים 

לידה  
פיזיולוגית 

התעלמות 
מחשיבות 
התמיכה 

הסוציאלית  
בלידה 

ביטול אפשרות 
בחירה ליולדות  

צו : בישראל
סגירת מרכזי 

2017-הלידה ב

תנוחות על פי  : כמו
חופש  , רצון היולדת

,  חדר אפלולי, לנוע
,  טמפרטורה נעימה
,  ללא קולות רמים
...ללא אנשים זרים

תמיכה בלידה 
נחשבת  

אופציונאלית  
במימון עצמי של  )

(היולדת



במיילדות 21-של המאה המפרקטיקותכמה דוגמאות 

?

תנוחת לידה  
מועדפת על  

שכיבה  : הצוות
על הגב

השימוש  
הנרחב 

באילחוש
אפידורלי

השימוש  
הנרחב 
בפיטוצין

לזירוז לידה

-פאסיבי ( או חלק גוף)היולדת היא גוף 
"מיולד"שאמור להיות 

מונע תזוזת  
-עצמות באגן 

אבל
יותר קל לצוות  

ככה" ליילד"

חסר את 
האפקט  

התרפויטי של 
"אוקסיטוצין"

"(רחם יולד)"

שנמצאת במתאם עם לידות מכשירניות וניתוחי חירום" קסם"תרופת ה
פיזית ונפשית–מהם קשה יותר להתאושש 



:80-סוף שנות ה, רופאה וחוקרת לידות, ניוטוןניילס

 "Unfortunately, the psychologic aspects of labor regulation get sparse attention in academic 

texts. Every day in labor and delivery suites it is noted how labor slows in many women at the time 

their environment changes from home to hospital and from labor to delivery room. Much more 

well-controlled research is needed on the environmental regulation of labor. It may be especially 

important to know which environmental factors inhibit or promote normal human labor. 

Randomized controlled trials of many aspects of current obstetric procedures that have a 

psychologic and environmental impact on the laboring woman are especially needed. I hope that 

the decade of the 1990s will see this knowledge developed and used to help childbearing 

women." (Newton, 1987, p.108)
"האספקטים הפסיכולוגיים של ויסות וניווט הלידה לא מקבלים , למרבה הצער

.  את תשומת הלב הראויה בספרות האקדמית

שהתקדמות הלידה מאיטה במעבר מסביבה , אנחנו רואים בכל יום במחלקות היולדות

.חולימית-ביתית לסביבה בית

  דרושים מחקרים אמפיריים מבוקרים כדי להבין אילו פקטורים סביבתיים

. מקדמים לידה אנושית

וניעזר בו כדי לעזור , נקדם את הידע הזה90-אני מקווה שבעשור של שנות ה

."לנשים יולדות

יש המון מחקרים

אבל לא נעזרים בידע הזה



האם המיילדות המודרנית היא פרקטיקה רפואית  

?(EBM)מבוססת עובדות 

פרס ניחומים למקום האחרון: פרס כף העץ

1989 - קוקרייןארגון(Cochrane )  מעניק למיילדות הרפואית את פרס כף העץ
"לפרקטיקה הקלינית, יישום מוגבל של עדויות אמפיריות מבוססות מחקר"על 

2014-ב הסיכוי של נשים בהריון "ארגון הבריאות העולמי מפרסם שבארה
בסיכון נמוך למות בלידה הוא גבוה יותר מאשר היה שני עשורים קודם לכן

 המיילדות המודרנית עדיין ראויה לפרס כף העץ, שנים32האם אחרי?

 הוא מאוד  בסיכוןהמחקר והפרקטיקה של הצלת יולדות וילודים –לאמצד אחד
.מתקדם

 ארגוני . לידה ללידה בסיכוןכלהתערבויות שגרתיות הופכות –כןמצד שני
מיילדות וגניקולוגיה בינלאומיים קוראים להפחתת ההתערבויות  , בריאות

. הרפואיות בלידה

מדוע הפיצול הזה קיים?

והאם הוא ניתן לתיקון ?

התעלמות מתודעת היולדת: הסיבה העיקרית

על ידי הכנסת התודעה למשוואה: כן



האם זו דרישה לגיטימית  
להכניס את התודעה  

?למשוואה

המדע הוא : זו בעיה מוכרת מבחינה פילוסופיתלכאורה
.ולכן לא מסוגל להכיל את הסובייקטיבי, אובייקטיבי

עם  " סובייקטיבי"אבל למתקשים לערבב את ה
":  אובייקטיבי"ה

"ניתן לתרגום " מצב התודעה הדרוש לקידום לידה
הפחתת הפעילות  –למונחים במדעי המוח ובביוכימיה 

של האונה הקדם מצחית מאפשרת שחרור הורמונים מקדמי 
לידה

(Dahan, 2020; 2021a; 2021b; 2021c)

דעות"לא מדובר על זיהום תחום מדעי ב, כלומר"  ,
אחר" לא מדעי"או כל ידע , "אינטואיציות"

 במדעי המוח הלאקונהלשם כך נדרש לתקן את–
ולחקור לעומק מה המנגנונים המוחיים שמקדמים  

לידה פיזיולוגית



של כתב העת היוקרתי2021גיליון אפריל –אנקדוטה לסיום 

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

?למרות המאמצים להפחיתו, למה שיעור הלידות הקיסריות רק עולה

התשובה מחולקת לשניים:

להמלצת  בניגוד, אז הן מבקשות קיסרי אלקטיבי–לנסות ללדת בצורה טבעית מפחדותנשים 1.
.הרופאים

ולכן הרבה רופאים –וניטור רציף בנשים עם השמנת יתר קשה יותר , השמנת יתריש מגפה של 2.
.  מציעים מראש ליולדות שמנות קיסרי אלקטיבי

 האופן בו התערבות רפואית קטנה בלידה גוררת  –" מפל התערבויות"אחד לאיזכוראין אפילו
.ומובילה ללידות מכשירניות או קיסרי חירום, התערבויות נוספות

מסקנה  :

 דמות האישה היולדת(לפחות על פי ה-BJOG ) או שמנה, פחדנית וטיפשה: 2021בשנת.

המשמעות:

 או בחוסר מחקר וידע  , או בתרבות, הרפואיותבפרקטיקותולא –הפגם הוא בנשים עצמן
.מדעי

 יש לתקן את הנשים היולדות–אולי כדי להפחית את שיעורי הלידות הקיסריות...  ?



תיקון רב תחומי לגבי מדע הלידה: נדרש

 מדע הלידה"לגבי לאקונותשלוש  :"

במדעי המוח

  בפסיכולוגיה

במיילדות מודרנית

סוציאלי  -פיזי-לידה אנושית היא תהליך פסיכו: בסיסן ככל הנראה באי הבנה של עובדה מבוססת היטב

. מורכב

והם  , חברתיים וסביבתיים יש השפעה קריטית על מהלך הלידה, תרבותיים, להיבטים מנטאליים

. ואפילו לעצור אותה לחלוטין, או לחילופין לעכב אותה, עשויים לקדם אותה

מתוך חקר גםניתנת להבנה , ללא צורך בהתערבויות רפואיות, היכולת של אישה ללדת בצורה פיזיולוגית

שמשתמע  כפי , או במשקלו של העובר/מתוך עיסוק במבנה האגן של היולדת ורקולא , המוח והתודעה

.  בבתי החולים ברחבי העולם כיוםמהפרקטיקות

וכיצד ניתן לקדם לידה  , מחקר עתידי בכל התחומים עשוי לתרום לידע המדעי אודות הלידה האנושית

.  פיזיולוגית


