
סיון מור פיזיותרפיסטית רצפת אגן

רפואי מעייני הישועהמרכז 



:במהלך ההיריון הגוף עובר שינויים פיזיים והורמונליים

 יותר לחץ על רצפת  –שינויים במרכז הכובד

.אגן ושלפוחית השתן

 משפיעיםהורמונליים לקראת הלידה שינויים

.חוזק רצועות ומתח שרירים, מפרקיםיציבות על 

אלו עלולים לגרום לעומס רב על חגורת  כל 

. דופן בטן ומפרקי הירכיים, גב, רצפת אגן, אגן



:במהלך לידה נרתיקית נגרמים נזקים לרצפת האגן כתוצאה מ

לחיצות ממושכות

 (דרגות4)קרעים

(חתך חיץ יזום)אפיזיוטומיה

תינוק במשקל גדול

היקף ראש גדול

לידה מרובת עוברים



:גורמים תורמים לנזקים ברצפת האגן הם

לידות סמוכות, ולדנות, הריון

עודף משקל

עצירות וקשיי התרוקנות

שיעול כרוני

עבודה פיזית מאמצת

פעילות גופנית מאמצת

גנטיקה



 רצפת האגן קיימת אצל גברים ונשים ומיקומה בתחתית האגן

היא מחברת בין רגל לימין לשמאל ובין פלג גוף עליון לתחתון

רצפת אגן בריאה חשובה לתפקוד תקין של המערכות השונות .



,  ושריריםכלי דם , עצבים, חיבוררצפת האגן מורכבת מרקמות 
.היוצרים מבנה דמוי ערסל בתחתית האגן

כאשר פתחיהם מהווים חלק  , מעל לרצפה מונחים אברי האגן
: מרצפת האגן

שופכה, שלפוחית שתן: אברי מערכת השתן

נרתיק, צוואר רחם, רחם: אברי מערכת המין

פי הטבעת, רקטום: אברי מערכת העיכול



רקטום

שלפוחית שתן

רחם



צואה/גזים/שתן: שליטה על הפרשות

התרוקנות תקינה בשירותים

תמיכה באיברים הנמצאים מעל לרצפה

יחסי אישות תקינים

התקדמות העובר בתעלת הלידה

ייצוב עמוד שדרה יחד עם דופן בטן



:נזקים לרצפת האגן מתבטאים ב

צואה/גזים/דליפת שתן

 (רגיזהשלפוחית )תכיפות ודחיפות במתן שתן

צניחת איברי האגן

 (בדיקה גניקולוגית, יחסי אישות)כאב ברצפת האגן

פיסורה, טחורים

צואה/קושי בריקון שתן



 בדיקת רצפת אגן אצל   –טיפול שמרני מניעתי

!פיזיותרפיסטית מוסמכת ותרגול גופני עוד בהיריון

הקפדה על הרגלי התרוקנות נכונים  .

  הקפדה על הרגלי שתיה נכונים כדי לשמור על

.שלפוחית השתן

הקפדה על הרגלי אכילה נכונים כדי למנוע עצירות.

  בדיקה של רצפת האגן אצל פיזיותרפיסטית מוסמכת

גם בהעדר  , כשלושה חודשים לאחר הלידה

.סימפטומים



ראיון ואיסוף נתונים.

בדיקה גופנית כללית.

בדיקת דופן בטן ותבניות נשימה.

 עבודה  , לזיהוי צניחותרקטליתבדיקה וגינאלית או

.כאב פנימי, צלקות, שרירית

הערכה תפקודית והתאמת תכנית טיפול.



 שטיפה במים בסבון אחרי כל הטלת שתן–תפרים   ,

.ייבוש בטפיחות על ידי מגבת נקייה

 פעמים3שטיפה לפחות –צלקת קיסרית.

בקשת עזרה מצוות ומשפחה, מנוחה מרובה.

שתיה מרובה ואכילה מסודרת לעידוד יציאות.

 גב   , רגליים על שרפרף–סידור תנוחת התרוקנות

. נשימות עמוקות לבטן, מרפקים שעונים על ברכיים, ארוך

   תרגול כיווץ והרפיה של שרירי רצפת האגן לעידוד

.ריפוי והחלמה ולשימור תפקוד





 וגב שעון לאחורכסאישיבה בקצה –תנוחה   /

והשענות לפנים עם ידיים על       כסאישיבה בקצה 

.  שכיבה על הגב בברכיים כפופות/ שולחן

  הכיווץ מתחיל מפי הטבעת וממשיך קדימה לכיוון

.צינור השתן

הירכיים, הכיווץ אינו מערב עבודה של שרירי העכוז ,
.או הרמה של הצלעות

הכיווץ תמיד חייב להתבצע תוך כדי הוצאת אוויר!!



:מינון

6-8 (ניתן להתחיל בפחות אם קשה)שניות כיווץ

  זמן כפול הרפיה

8-12חזרות

3סטים ליום

4ימים בשבוע

:דגשים

 והקפדה עלמירביתעבודה בעוצמה תת

.הרפיה מלאה בין הכיווצים

נשיפה במהלך התרגול והימנעות מעצירת נשימה!

הבטן מתגייסת אחרי רצפת האגן.

התנועה מגיעה מאחורה קדימה וכלפי מעלה.



ישיבה: המשך תרגול רצפת האגן בתנוחות שונות    ,

.עמידה שעונה על קיר, עמידת שש, שכיבת צד

מעבר לעבודת הבטן   , ללא צורך בתרגול נוסף לבטן

.המתרחשת בזמן תרגול רצפת האגן

חגורת כתפיים ואגן, תרגול תנועתיות בית חזה.

  בדיקה והדרכה אצל פיזיותרפיסטית רצפת אגן

.לאחר חודשיים מהלידה

התחלת תרגול בקבוצה ייעודית לנשים אחרי לידה.

  התקדמות הדרגתית בתרגול במסגרת מכון

.סטודיו בקהילה/כושר



 טיפול אך ורק = התאמת העומסים לחוזק הגוף לאחר לידה

.בתינוק בתקופת משכב לידה

 הרמת תינוק)הקפדה על הוצאת אוויר בזמן ביצוע מאמצים   ,

...(שינוי תנוחה

וידוא כי רצפת האגן אינה נדחפת מטה בזמן מאמץ.

איסוף רצפת אגן ובטן והוצאת אוויר בזמן מאמץ.

סידור תנוחה לניהול עומסים נכון  :

.י כפיפה ועבודת רגליים"הרמת התינוק ע-

.התאמת גובה משטח החתלה-

.התאמת גובה אמבטיית תינוק-

.הליכה נכונה עם עגלה-





:טלפון מזכירות, 1קומה , נמצאת במרפאות החוץ

03-5770535

מנהל מחלקה–ביטמןר גנדי "ד

בקר ענת "ד

ר שרית ברק"ד

פיזיותרפיסטית רצפת אגן–סיון מור ' גב

03-5771188: קביעת תורים דרך זימון תורים בטלפון




