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 כלים לעזרה עצמית בלידה ועבודה עם מלווה

 
 מדוע אני צריכה כלים ללידה?

 

 צידה לדרך.  - נת באפידורליבמידה ואינך מעוני 

 לעבור עד קבלת האפידורל יש דרך. ס"מ 4-6אפידורל ניתן בפתיחה  בדרך כלל 

 כלים להרפיה.חשוב להכיר פת ולכן ילידה יכולה להיות מעי 

 תקציר הסדנה:
 

 תנוחות ותנועה בלידה
 . הרפיה בשכיבה על הצדם, יש לבצע במקרה של תחילת לידה בצירי

 :ושאיפה בהתאם להסבר נרגיע את המערכת על ידי  נשימהכך 
 

, שאיפה אל בין השכמות נשיפה אל מתחת X 10נשיפה אל מתחת לטבור  -נשימה מלאה .1

 . נרגיש עבודה טובה של הסרעפת.X10לטבור 

. נספור שאיפה רגילה שלנו. ונמשיך לספור שאיפות ונשיפות 1:1שאיפה ונשיפה שוות  .2

 באותו המספר.

 . הנשיפה כפולה מהשאיפה. 1:2הכפלת הנשיפה  .3

מנוחה והרפיה מצירי לידה נתחיל . במידה ואלו צירים מדומים הם יפחתו במנוחהמדובר באם 
 לנוח -בין ציר לציר ונעבוד להכין את הגוף בתנוחות ורטיקליות עם כח הכובד.

 
 תנוחות בעמידה:

אור: האישה עומדת עם הפנים אל הקיר, כפות הרגליים קצת יותר ית :שענות אל הקיריה .1

 סיבובי אגן או שמיניות. - נשען עליהןהאמות על הקיר והראש כלפי חוץ, מרוחב אגן, עקבים 

רגל אחת קדימה ואחת אחורה, ברך קדמית  - מאחורי האישהלעמוד המלווה: אפשרות א: 

 כפופה. שתי הידיים מעסות את האגן והגב בתנועות מעגליות, או אורכיות ומעגליות. 

הגב , יד אחת תומכת בבטן והיד השניה מעסה את של היולדת מהצדלעמוד  אפשרות ב:

 התחתון. 

: האישה עומדת מול הקיר בהטיה קדימה, רגל אחת קדימה ואחת תנוחת גיבור אל הקיר .2

היולדת בסיבובי אגן והמהום. אחורה. ברך ברגל הקדמית כפופה. רגל אחורית ישרה. 

סיבובי ) תומכת לוחצת על השקעים של הלחיים בגב תחתון. התומכת תנועתית גם כןמלווה/ה

    . דיםאת העיסוי עד הצדולהרחיב  ר את הלחץ עם אגרופים או כדורבי. ניתן להג(אגן

בסוף ציר נמתח את הרגל  ציר.כשמסתיים הגם על האזור  המלווה משאירה את הידיים

 רכינה קדימה. - היתרון לרחם החזר דם ורידי.לביצוע  האחורית לאחור

כדי שצואר הרחם יגיב. בדקות  5לעצום את העיניים. בין ציר לציר צריכות לעבור  -מנוחה בין צירים
 נעבור לפיסוק רחב יותר, סיבובי אגן יגדלו, נוסיף המהום חרישי., הצירים מתארכיםאשר כ

 שניות, בסוף ציר ננוח בעמידה. 50-60אורך ציר 
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  תחנות:
 עם סיבובי אגן, מול קיר. - עמידה 

  ר וקימור של הגב, סיבובי אגן.קיעו  - 6עמידת 

 רגל אחת קדימה, הישענות על האמות 6כל מה שבעמידת  -כדור פיזיו , 

 : יד על הבטן ויד מעסה את אזור הסקרוםהמלווה

 מאפשרת עיסוי עם כדורי טניס או אגרופים. מתאימה גם למקלחת. -ישיבה על כיסא הפוך 

 גב אל הקיר -כדורי טניס 

 סא, לצד הכיסאמול הכי -כיסא בעמידה 

 מהאף, נשיפה ארוכה בצליל שששששששששששש. שאיפה - נשימות ללחיצות 

 לפי נוחות היולדת: כריעה רגילה/ נתמכת )שרפרף(/ על המיטה, עם  - לא הכי מומלץ -כריעה

 הפנים/ גב לתומכת. המלווה עם בירכיים כפופות יושבת או נשענת לקיר.

 לידה ועקבים פנימה בסוף לידה. נכון לכל התנוחות: עקבים החוצה בתחילת
 

 התינוק ימצא את הדרך, ידע להסתדר -כשהאם מחברת לתהליך
 משפטים מעצימים:

 כל ציר מקדם אותי 
 הציר הזה מקרב אותי לילד שלי 
 ...אני/ את יכולה/ אלופה/ גיבורה 
 לחשוב על מה תרצי לשמוע בלידה ולעדכן את בן הזוג 
 זה גל והוא כבר עובר 
 ננשום / ננוע יחד, תעשי אחריבואי  - מלווה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחווית לידה מעצימה,
 אורית האוזמן גל 

 תמיכה בלידה | יוגה הריון |בייבי יוגה | יוגה אחרי לידה
05056623656 Yogaor.co.il 

 


