
בריאותית בעובר  עקב חשד לבעיה , טראומה ואשמה בטיפול בנשים שעברו הפסקת הריון רצוי, אובדן
רביב-סרטלשירת 

ישראל, ש"ת, מרכז רפואי שיבא, מרפאה לבריאות הנפש של האשה, חוהמרפאת 

זהבהקשר.בעוברבריאותיתלבעיהחשדעקברצויהריוןהפסקתבעקבות,האובדןחוויתומורכבותייחודיותאתלתארההרצאהמטרת

.בהןבטיפולהאשמהמקוםעלבדגש,זההליךעםנשיםשלהנפשיתלהתמודדותאתייחס

הפסקתכימראיםמחקרים.בעוברבריאותיתלבעיהחשדביניהןשונותרפואיותסיבותבעקבותלהתרחשצפויה,רצויהריוןהפסקת

ובןהאשהעלרבהפסיכולוגיתהשפעהבעל,טראומטיחייםלארוענחשבת,והשלישיהשניבטרימסטרנערכתאםבעיקר,רצויהריון

,הינםהאבלתהליךאתלסבךשיכוליםאלמנטים.ההריוןהפסקתלאחרשניםהוריםאצלהתגלוטראומהופוסטדכאון,מורכבאבל.זוגה

.אחריםידיעללהשפטוחשש,ההחלטהלגביאשמהאוספק

אמביוולנציההיתהאםבעיקר,מסתגליםאבללתהליכימכשוללהוותעלולהעצמיתהאשמהכינמצא,הריוןאובדןעלשנעשובמחקרים

ונמצאיותראףדומיננטילהיותעלולהאשמהמרכיברצויהריוןבהפסקת.תקיןלאמשהושעשתהמרגישההאשהאםאוההריוןכלפי

.הריוןהפסקתלבצעשהחליטוהעובדהאתמסתירותנשיםלעיתיםכי

בריאותיתלבעיהחשדמזיהויהנובעיםוהבושההאשמהלמרכיבילהתייחסחשוב,והאבלהטראומהמעיבודוכחלקהטיפוליבתהליך

.ההחלטהוקבלתבעובר

.שיבאחוליםבבית,חוהבמרפאתשנערכוטיפולייםממפגשיםקליניותדוגמאותהבאתכדיתוך,זאתבנושאיםתדוןההרצאה

והגניקולוגיההפסיכיאטריה,הפסיכולוגיהבתחוםטיפולאנשי:היעדקהל
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מתקולותיהם של גברים שחוו לידת ": גם אני איבדתי ילד"
באוםנחמי , נורית גלזר חודיק

ישראל  , אילןאוניברסיטת בר , ש לואיס וגבי וייספלד"בית ספר לעבודה סוציאלית ע

ותגובותיגוןתחושותההוריםמרביתאצלהמעוררתקשהחוויההינה,הריוןשבועות22לאחרמתכלידתהמוגדרת,שקטהלידה:רקע

לחווייתמוגבלתלבשימתתוך,נשיםשלבחוויותהמחקרהתמקדכהעד.ובחרדהבדיכאוןלעיתיםהמלוות,טראומטיות-פוסטדחק

.גבריםשלהאובדן

החברתיתהתגובהאתולבחון,מאפייניהאתלתאר,גבריםבקרבמתלידתשלהחוויהעלאורלשפוךהייתההמחקרמטרת

.האובדןעםלהתמודדותם

.האבדןשלוהחברתיתהזוגית,האישיתלחוויההתייחסושקטהלידהלאחרגבריםעםלמחצה-מובניםעומקראיונות30:שיטה

הקשיםהאירועיםכאחדהמתואר,האבדןבעקבותהכאבעוצמתביןבולטפערעלמדווחיםרביםכימלמדהראיונותניתוח:ממצאים

.המשפחתיבמרחבובעיקרהזוגיבמרחבהןהאישיבאבלםהמוגבלתההכרהלבין,בחייהם

קרובותלעיתיםשנחווההוריםתגובות.בפועלשהתקבלוהתגובותלבין,מהוריהםהגבריםשלהציפיותביןבמיוחדבולטהפער

.התינוקשלמותונוכחהכאבעלניכרועצבכעס,אכזבההוסיפו,והשלכותיומהאובדןכמתעלמותאוכמבטלות

disenfranchised))"מוכרלאיגון"המכונההתיאורטיתהמסגרתבסיסעלידונוהמחקרממצאי:דיון griefמיוחדתדגששימתתוך

להתאבלהגבריםאפשרותבחסימתנדוןבהרצאה.משפחהבניובעיקרחברים,מקצועאנשימצדהמוגבלתההכרהשללהשלכותיה

.והזוגיותהאישיותובהשלכותיה,"פנים"כלפיוהן"חוץ"כלפיהןוחופשיפתוחבאופן
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-תיאור מודל מערכתי לטיפול בנשים ובזוגות שעברו אובדני הריון בשלבים מאוחרים

התמקדות בקבוצת זוגות לאחר אובדן
רביב-שירת סרטל,ליאת עמיאל

ישראל, תל השומר, מרכז רפואי שיבא, מרפאה לבריאות הנפש של האשה, מרפאת חוה

קבוצת-במרפאההמוצעותהקבוצותבאחתוהתמקדותהריוןאובדנילאחרוזוגותבנשיםלטיפולמערכתימודלתיאור-ההרצאהמטרת

.אובדןלאחרזוגות

מענהלתתמנתעל,היתרבין,שנים11כלפניהוקמההיא.האשהשלהנפשלבריאותמרפאההיא,שיבאחוליםשבביתחוהמרפאת

הריוןאובדניחווכמחציתןאשרחודשמידינשים40כלמרפאהפונותכיום.מתיםעובריםשלולידותהריוןאובדניעברואשרלנשים

.בעוברמומיםעקברצויהריוןוהפסקות

טיפוליםמציעההמרפאה,כןכמו.אובדןלאחרולזוגותלנשיםמענהנותנותאשרשונותקבוצותשלושפועלותהמרפאהבמסגרת

.פסיכיאטריםוטיפוליםבהבעהטיפולים,פרטנייםפסיכולוגים

בספרות,כןכמו.לעיבודומשותףלמרחבוזקוקיםהאובדןהשלכותעםמתמודדיםהזוגבנישניכיהבנהמתוךהוקמההזוגותקבוצת

אופנילעיתיםזאתעםיחד.האובדןעםהאשהשלוטובהיעילהלהתמודדותהמנבאיםאחדהיאזוגיתתמיכהכינמצאהמחקרית

.הזוגבנילשנימשותףמענהבמתןרבהחשיבותישכןועל,ביניהםוריחוקפערליצורעלוליםהשוניםההתמודדות

.קליניותדוגמאותמתןכדיתוך,יתרונותיהואתהזוגותלקבוצתהייחודייםהמאפייניםאתנציגבהרצאה

והגניקולוגיההפסיכיאטריה,הפסיכולוגיהבתחוםטיפולאנשי:היעדקהל
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לפרקטיקההשלכות : מסלולי-לידה שקטה מהפרספקטיבה של המודל הדו
תמר דרויש

ישראל, יזרעאלעמק , ש מקס שטרן"המחלקה האקדמית עמק יזרעאל ע, החוג לעבודה סוציאלית

Stillbirth-שקטהלידהגםהמכונהמתלידת אירועהיאמתלידת.להריון20-המהשבועהחלחייםרוחללאתינוקשללידההיא-

הרפואיהצוותמתמיכתרבהבמידהמושפעתהאובדןעםההוריםהתמודדות.ההוריםעבוראובדניםשלשורהוכוללתטראומטי

להתמודדלהוריםלסייעניתןכיצדהיאמתלידתשלסוציאלי-הפסיכובניהולהנשאלתהמרכזיתהשאלה.החוליםבביתסוציאלי-והפסיכו

עלתשפיעהצוותיתערבבההדרך?מורכבאבלכדוגמתמנטלייםסיבוכיםלמנועכדילשינויפסיכולוגיתולהסתגלילדםאובדןעם

,אחיות,רופאים,התערבותמנחימודליםבהיעדר.המתמהילודייפרדובההדרךלגביההחלטהועםהאובדןעםההוריםהתמודדות

.ההוריםעםלפעולהנכונההדרךומהילעשותומהלומרמהלדעתמתקשיםסוציאלייםועובדיםפסיכולוגים

Two-Track)לאבלמסלולי-הדוהמודל Model of Bereavement)שלסוציאלית-פסיכולהערכהתיאורטיתמסגרתלספקעשוי

.ההתערבותאתולהנחותהמתהילודעםהיחסיםוצירהתפקודציר:מרכזייםציריםבשניההוריםהתמודדות

לתגובותערלהיותהצוותעל,למשלכך?התינוקאובדןבעקבותמרגישיםאוחושבים,עושיםההוריםמהלשאולניתן-התפקודבמסלול

ההשקעהומידתקונפליקטואלייםאותומכים:משמעותייםאחריםעםיחסיהםאתההוריםתפיסת,להתפתחשעלולותונפשיותפיזיות

.החייםבמשימותשלהם

בוניםההוריםכיצדלהביןיש,למשלכך?המתהתינוקעםלקשרמתייחסיםההוריםאופןבאיזהלשאולניתן-המתעםהיחסיםבמסלול

.המתילדםכלפיההוריםשלוהמחשבותהרגשותומההמתילדםעבורביוגרפיה

שיאפשר,החוליםבביתהצוותעםמסייעקשרלהבנותעשויהמסלוליםשניעלהאובדןעםההוריםהתמודדותהערכתתהליךבאמצעות

כשהמרכזיתהחלטותוקבלתהתערבויותשליותרטובההתאמהומכאןהאבליםההוריםשלהייחודייםהצרכיםעםיותרטובההכרות

.מילדםהפרידהואופןלתהליךמתייחסתבהן
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יזוםמתן תרופות פסיכיאטריות לנשים אחרי לידה שקטה בעקבות סיום הריון 
ורד בר

ישראל, גן-רמת , שיבא, מרפאה לבריאות הנפש של האישה, מרפאת חווה

.שקטהבלידהמסתיימיםמההריונות1-2%בין:מטרות

אילותסמינים.וחרדהדכאוןשלתסמיניםעלמדווחותמהנשיםניכראחוז.נשיםעלנרחבותנפשיותלהשפעותלגרוםעשויהשקטהלידה

ילדיהעםהאמהיובתפקודבהקשרותלקשייםולגרוםהבאיםבהריונותלהמשךועשויים,השקטההלידהאחרילמצוקהלגרוםעשויים

.בספרותדווחואילובנשיםלטפלניסיונותמאדמעט.החיים

נשים.לנשיםייחודייםהורמונלייםשינוייםסביבהאישהשלהנפשבבריאותהעוסקתשלישוניתמרפאההינהחווהמרפאת:שיטות

הבאבהריוןתסמיניםבגיןפונותחלק.ההריוןאובדןאחרימידפונותהנשיםמןחלק.הריוןאובדניאחרי,המדינהמכל,למרפאהמופנות

.הבאההריוןאחריוחלקן

,אישיתפסיכותרפיה,תרופתיטיפוללכלולשעשויה–התערבותתכניתמוצעתאישהלכל.פסיכיאטריתידיעלנבדקת,שפונהאישהכל

.האישהולהעדפותהרפואיתלהמלצהבהתאםנקבעתהטיפולתכנית.שוניםטיפוליםסוגיביןשילובאוקבוצתיטיפול

יבדקו.2017-2018בשניםשיבאחוליםבביתיזומיםהריוןסיומיאחרישקטותלידותאחריבנשיםהתרופתילטיפולתתייחסזועבודה

.חווהבמרפאתלטיפולפנואשרנשיםשלנתוניהם

,פסיכולוגים,פסיכיאטרים,נשיםאגףצוות,נשיםרופאי:כולל.שקטותלידותהעוברותבנשיםהמטפליםמקצועאנשיתענייןזוהרצאה

.ועודסוציאלייםעובדים
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