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מספר דוגמאות 
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מהי רצפת האגן 

רצפת האגן הנה שטח המרפד את קרקעית האגן !
הגרמי.  

רצפה זו מורכבת  מרקמות חיות וגמישות : עצמות, !
רקמת שריר, רקמות  חיבור, עצבים וכלי דם. 

מעליה שלפוחית השתן, רחם אצל האישה וחלחולת.  !

דרכה עוברים: מקדימה צינור השתן והנרתיק ומאחור !
עובר דרכה פי הטבעת.  
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אנטומיה 
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אנטומיה 

 

מבנה גרמי: איליום, איסכיום, פוביס  !
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 סרעפת האגן 
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תפקידי רצפת האגן 

סגירה: אבוד שתן וצואה !
הרמה: אברי האגן !

שליטה: התאפקות !

כדי למנוע "קריסה" של אברים כלפי הרצפה, בצורה !
שתפריע לתפקודם, אנו זקוקים "לקירות" שיתפקדו נכון.  

קירות אלו מורכבים מגורמים  גרמיים : עצמות האגן, !
עמוד השדרה, הצלעות ( וגורמים גמישים )רקמות 

חיבור ושרירי הבטן. 

פגיעה בשרירי הבטן תגרום להחלשות רצפת האגן. !
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 גורמי סיכון להחלשות רצפת אגן 

מתיחת יתר של הבטן: השמנה , הריון !
ניתוחי בטן !

בקעים בבטן !

לחץ כרוני על רצפת האגן: ֿעצירות כרונית, עבודה !
פיזית מאומצת,  שיעול 

לידות מרובות, לידה מכשירנית !

 מחלות נוירולוגיות !

נטייה גנטית: בהירות, גינג'יות !

עישון !
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 הריון ורצפת האגן  

מדוע רצפת האגן נחלשת בהריון ולידה 

רחם גדל ומשקלו גורם לעלייה בלחץ התוך בטני.  !

רלקסין ופרוגסטרון מגמישים את רקמת החיבור, ולכן !
יש גם החלשות של המתח השרירי.  

החלשות דופן קדמי בגלל הפרדות הרקטוסים !
והתארכותם. פגיעה בעיקר בזמן מאמץ. 

במצב תקין לחץ מושלך אחורה לכיוון עצם הזנב.  !

בחולשה: לחץ מופנה יותר קדימה: צניחות, בריחת !
שתן.  
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 הריון ורצפת האגן  

הנזק העיקרי בלידה 

בעיקר בלידה ראשונה. !

עכוב לידה והארכת לידה.  !

התערבות מכשירנית: ואקום, אפיזיוטומיה. !

שכיחות של דליפת שתן: 60% בקרב נשים הרות !
במהלך ההריון, ו20% תשארנה עם הפרעה לאחר 

הלידה.   
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 הריון ורצפת האגן  
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סיבוכים מהחלשות רצפת האגן 

דליפת שתן  

דליפת צואה  

צניחת אברי  האגן: חלחולת, שלפוחית, וגינה, רחם 

ועוד... 
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 סימפטומים של החלשות רצפת האגן 

דליפת שתן במאמץ !
דליפה לא במאמץ (שלפוחית רגיזה) !
נוקטוריה !
אצירת שתן !
ריקון לא מלא של השלפוחית !
כאב במתן שתן !
ירידה בהנאה המינית  !
בריחת צואה !
הרגשה של גוש באזור וגינלי !
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הפרעות של דליפת שתן  

דליפת שתן במאמץ 

שלפוחית רגיזה 

מצב בו הלחץ התוך בטני על השלפוחית בעת מאמץ גדול 
	מלחץ השופכה. 

ההגדרה היא לפחות פעמיים דליפה במאמץ בחודש. 

מצב בו השלפוחית מתכווצת מעצמה באופן לא רצוני בזמן 
	המילוי שלה

חוסר היענות של השלפוחית; נפח השלפוחית קטן כל הזמן, 
	ויש תכיפות.

	התחום הנורמלי להטלת שתן ביממה הוא עד 7 פעמים. 
95% ללא סיבה.   16 



הפרעות של דליפת שתן  
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הארעות 

לא לשכוח סיבות נוספות לדליפת שתן!!! 

דלקת בדרכי השתן, שתייה מוגזמת, סכרת, עצירות, 
משתנים, אי ספיקת לב ועוד 



צניחות אברי האגן  
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צניחת רחם 



צניחות אברי האגן  
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צניחת קיר אחורי 



צניחות אברי האגן  
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צניחת קיר קדמי 



בירור 

אנמנזה: קשור למאמץ או לא, כאב במתן שתן, צריבה, !
דם בשתן,  גוש בולט, כאב בקיום יחסי מיןֿ, דליפת 

צואה, עצירות 

בדיקה גופנית !

! UTI לשלול

 מבחן הפד :  לפני ואחרי פעילות גופנית מלאה. מעל 2 !
גרם. 

יומן שתן !
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בירור 

אורודינמיקה !

ציסטוסקופיה !
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בירור 
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מה ניתן לעשות  
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 מניעה בהריון, בלידה ובמשכב לידה 

 נשימה נכונה •	
	 נשימה לבטן .1

 חיזוק שרירי הבטן  .2
	הרוחביים

	 שרירי רצפת האגן:  •
	 להגיע ל100% מהיכולות •

	.1 תרגילים
	2. מתיחת פתח הנרתיק

	
כיוון התינוק למנח ומצג 

: רכינה קדימה	תקינים בלידה
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לפני הלידה 



 מניעה בהריון, בלידה ובמשכב לידה 

 תנוחות המרחיקות בין עמוד  •
	השדרה לרחם

  לא לעזור לרפלקס  •
	האקספולסיבי

	 כריעה תלויה •
	 כריעה על 6 •

	 לידה פיזיולוגית •
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במהלך הלידה 



 מניעה בהריון, בלידה ובמשכב לידה 

	 מנוחה •
 המנעות ממאמצים: הרמת ילדים, התעמלות, נשיאת  •

	משאות, עצירות.
	 לבצע מה שניתן בישיבה •

	 נשימות לבטן •
	  חיזוק שרירי רצפת האגן •

 ביופידבק   •
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משכב לידה 
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דליפת שתן במאמץ 

התעמלות לשרירי רצפת האגן !

ביופידבק לרצפת האגן !

בכל הרמה, שיעול, ללמוד לכווץ את רצפת האגן !

להתרוקן ברגע שעולה צורך ליציאה, לא להמתין !

דיקור !

טיפול תרופתי SNRI, לא מרפא, יעיל ב10% !

ניתוח !
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 שלפוחית רגיזה 

תזונה: למעט בשתיית אלכוהול וקפאין !

אימון שלפוחית  !

התרוקנות בתדירות גבוהה !

דיקור !

טיפול תרופתי : תרופות שמרפות שרירי חלק. ת"ל: !
יובש בפה , ועצירות.  
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 שלפוחית רגיזה 
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 צניחות אברים 

מניעה מניעה, מניעה !

לא להתעכב עם התרוקנות של צואה !

טיפול שמרני !

ניתוח  !
 



תרגילים לרצפת האגן 
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תרגילים לרצפת האגן 
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כיצד הרפואה הסינית מתייחסת לבעיות 
הללו? 
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יין ויאנג !

צ'י ודם  !

מרדייאנים ואברים !

חום קור לחות !



סינדרומים שכיחים 
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כלים לאבחון: דופק, לשון, צבע שתן, תכיפות, החמרה !
בלחץ/שיעול. 

מקרים קליניים !

מצבי חוסר מצבי עודף 

	י בטחול  חוסר צ'
	חוסר יאנג בכליות
	חוסר יין בכליות 
י בראות  חוסר צ'

	י בכבד סטגנציית צ'
לחות למה 



לסיכום 
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פילאטיס, אבל בנוסף תרגילים יומיומיים !

הכנה ללידה וחיזוק השרירים במשכב לידה !

שתייה מרובה והתרוקנות בזמנים קבועים !

בכל הרמה, שיעול תמיד לאסוף לפני את שרירי הבטן !
ורצפת האגן. 

דיקור !

מה שאנחנו עושות עכשיו חשוב לעוד 20 שנה!!!! 
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  ועכשיו הפסקה לפיפי.... 
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תודה מכל ה- 


