


טיפולי פוריות ושימור פוריות  

ברפואה משלימה

עם זווית מגדרית

.Dip. Acuאבי קליין 

כללית רפואה  , גינקולוגיה סינית

משלימה



נעים להכיר

בנות4+ נשוי , 49בן 

מתגורר ומטפל בתל אביב

קליניקות נוספות בחיפה ובירושלים

B.Scא"ת' במדעי המחשב וניהול באונ

התמחות בגינקולוגיה ופריון

לטיפול בתסמיני  CHM-שימוש ב'מחקר 

'אנדומטריוזיס

כללית  'בבאנדומטריוזיסמרפאה לטיפול 

לין' רפואה משלימה

'לשכה לרפואה סינית בישראל'ממקימי ה

1



?על מה נדבר 

פריון האישה

פריון הגבר

טיפולי פוריות נתמכי רפואה משלימה

?מדוע ואיך, שימור פריון
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–פריון האישה 

גורמי השפעה
גיל

מחלות רקע

אורחות חיים

גנטיקה

'בלתי מוסברים'גורמים 
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–פריון האישה 

גורמי השפעה
גיל

מחלות רקע

אורחות חיים

גנטיקה

'בלתי מוסברים'גורמים 

PCO

CAH – Congenital Adrenal Hyperplasia

תת פעילות בלוטת תריס

FTTרקע של הפרעות אכילה 

פגמים מבניים במערכת הרביה

אנדומטריוזיס

דלקתיות באברי האגן

בעיות אחרות
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–פריון האישה 

גורמי השפעה
גיל

מחלות רקע

אורחות חיים

גנטיקה

'בלתי מוסברים'גורמים 

תזונה לקויה

דיאטה קיצונית

השמנה קיצונית

עישון

סטרס
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–פריון האישה 

גורמי השפעה
גיל

מחלות רקע

אורחות חיים

גנטיקה

'בלתי מוסברים'גורמים 

4



–פריון האישה 

גורמי השפעה
גיל

מחלות רקע

אורחות חיים

גנטיקה

'בלתי מוסברים'גורמים 
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האם  –פריון הגבר 

?בכלל אישיו

סטטיסטיקות

לפני שנתיים  , הבעיה לא אצלי'

'...היא נכנסה להריון

?בו או בה? במי מטפלים

?אז כיצד מטפלים בו

' ...סיפור שלה'זה לא רק 
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האם  –פריון הגבר 

?בכלל אישיו

סטטיסטיקות

שנים  4לפני , הבעיה לא אצלי'

'...היא נכנסה להריון

?בו או בה? במי מטפלים

?אז כיצד מטפלים בו

' ...סיפור שלה'זה לא רק 

5



האם  –פריון הגבר 

?בכלל אישיו

סטטיסטיקות

לפני שנתיים  , הבעיה לא אצלי'

'...היא נכנסה להריון

?בו או בה? במי מטפלים

?אז כיצד מטפלים בו

' ...סיפור שלה'זה לא רק 
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האם  –פריון הגבר 

?בכלל אישיו

סטטיסטיקות

לפני שנתיים  , הבעיה לא אצלי'

'...היא נכנסה להריון

?בו או בה? במי מטפלים

?אז כיצד מטפלים בו

' ...סיפור שלה'זה לא רק 

...מלהמנע

...לצרוך

...ליטול

!!!שינה מספקת, פעילות גופנית, סטרס, משקל

!!!!להפסיק לעשן 

להפסיק צריכת אלכוהול

מחומרי סיכה להמנע, בעת קיום יחסי מין

או רוקמסויימים

!!!דיקור אצל מומחה וצמחי מרפא
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האם  –פריון הגבר 

?בכלל אישיו

סטטיסטיקות! בהחלט אישיו

לפני שנתיים  , הבעיה לא אצלי'

'...היא נכנסה להריון

?בו או בה? במי מטפלים

?אז כיצד מטפלים בו

'...סיפור שלה'זה לא רק 
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טיפולי פוריות 

נתמכי רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

שימוש בכלי ,  התבססות על ידע רפואי

הרפואה הטבעית

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

IIליווי צמוד עד לטרימסטר 

המשך תמיכה על פי הצורך והיכולת
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טיפולי פוריות 

נתמכי רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

שימוש בכלי ,  התבססות על ידע רפואי

הרפואה הטבעית

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

IIליווי צמוד עד לטרימסטר 

המשך תמיכה על פי הצורך והיכולת
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טיפולי פוריות 

נתמכי רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

שימוש בכלי ,  התבססות על ידע רפואי

הרפואה הטבעית

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

IIליווי צמוד עד לטרימסטר 

המשך תמיכה על פי הצורך והיכולת

(עם הגעת הווסת)פוליקולריחלק 

בניית דם•

Yinחיזוק •

תנועה והזנה של השחלות ושל רירית הרחם•

ויסות השפעות לא רצויות של הורמונים•

(עם הביוץ)לוטאליחלק 

בסמוך  / קיום מפגש טיפולי טרם החזרה •

להזרעה

שאיבה/ לביוץ 8קיום מפגש טיפולי ביום •

תמיכה ביאנג הכליות•

באחריות  )תמיכה בתנועת דם חופשית לאגן •

('כבד'ה

חיזוק האופטימיות/ הרגעה ושקט נפשי •
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טיפולי פוריות 

נתמכי רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

שימוש בכלי ,  התבססות על ידע רפואי

הרפואה הטבעית

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

IIליווי צמוד עד לטרימסטר 

המשך תמיכה על פי הצורך והיכולת
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פיריוןשימור 

?מה זה

?למי מיועד

גיל

נטייה מינית

רקע גנטי

מחלות קשות

אנדומטריוזיס

ההיבט הכלכלי

רגשי/ ההיבט החברתי 
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פיריוןשימור 

?מה זה

?למי מיועד

גיל

נטייה מינית

רקע גנטי

מחלות קשות

אנדומטריוזיס

ההיבט הכלכלי

רגשי/ ההיבט החברתי 
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פיריוןשימור 

?מה זה

?למי מיועד

גיל

נטייה מינית

רקע גנטי

מחלות קשות

אנדומטריוזיס

ההיבט הכלכלי

רגשי/ ההיבט החברתי 
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פיריוןשימור 

?מה זה

?למי מיועד

גיל

נטייה מינית

רקע גנטי

מחלות קשות

אנדומטריוזיס

ההיבט הכלכלי

רגשי/ ההיבט החברתי 
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שימור פריון  

נתמך רפואה משלימה

!לא רק טכני... שוב–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

מחלות... התייחסות לגורמי הרקע

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

אנדומטריוזיס

'האנדוהטיפול בצל 
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שימור פריון  

נתמך רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

מחלות... התייחסות לגורמי הרקע

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

אנדומטריוזיס

'האנדוהטיפול בצל 
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שימור פריון  

נתמך רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

מחלות... התייחסות לגורמי הרקע

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

אנדומטריוזיס

'האנדוהטיפול בצל 

(עם הגעת הווסת)פוליקולריחלק 

בניית דם•

Yinחיזוק •

התיחסותללא )תנועה והזנה של השחלות •

(לרירית הפעם

ויסות השפעות לא רצויות של הורמונים•

(אחרי שאיבה)לוטאליחלק 

'ניקוי שאריות'שיקום ו•

חיזוק האופטימיות/ הרגעה ושקט נפשי •

ממפגשים' חופש'מתן , אם צריך•
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שימור פריון  

נתמך רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

מחלות... התייחסות לגורמי הרקע

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

אנדומטריוזיס

'האנדוהטיפול בצל 

:מחלה חמורה

(4..3דרגה )אנדומטריוזיס קשה 

מ"ס4אנדומטריומה מעל 

:רמת פוריות ירודה

AMH (פ גיל האישה"ע)נמוך

FSHגבוה

AFCנמוך

39עד גיל 

ביציות20היעד הינו 

19



שימור פריון  

נתמך רפואה משלימה

!לא רק טכני–תפקיד המטפל 

הכנה ארוכה ככל שניתן

מחלות... התייחסות לגורמי הרקע

שלבי הטיפול הטבעי תואמים את שלבי  

המחזור

אנדומטריוזיס

'האנדוהטיפול בצל 

/  אנדואי–ארוך ככל שניתן לשלב מקדים לשאוף 

' חיזוק מע, הפגת דלקת, תנועה רבה, סוער 

(אדמה, בניית דם)חיסונית 

(עם הגעת הווסת)פוליקולריחלק 

Yin-חיזוק דם ו•

תנועה והזנה של השחלות•

(אחרי שאיבה)לוטאליחלק 

'ניקוי שאריות'שיקום ו•

חיזוק האופטימיות/ הרגעה ושקט נפשי •

האנדואיחזרה להתייחסות למרכיב , אם ניתן•
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תודה
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