
מונחהואמשפחהתכנון
רביםזונותאבלמוכר,

לאמצעיבנונעמתלבטים
עבורם,המתאיםהמניעה

נוטף.בהריוןשירצועד
הטכנותעלשמועות

בחלקמותישקי
עובדותוחצאימהאמצעים

שבאחריםהיתרונותעל
עלמקיליםאינם
שלפניכםהכתבההבחירה.
מדוקדקתבחינהמציעה

עלהיוםהקייםהמידעשל
ממודעותמניעה:אמצעי
החידושיםועדלנוף

בתחוםהאחרונים
רחמ"ם.התוךההתקנים

ראשוןחלק-מיוחדתחקיר

I:שפוראנורותמאתI
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למצואכדילגינקולוגפנתהשלו,ועה
ליברורלי"היההריון.למניעתפתרון
ילדיםמהולדתזמןפסקחייבתשאני

"הגינקולוגשלו.מספרתפתרון",וחיפשתי
אובגלולותלהשתמששאפשראמר

הבחירותשלתהזוועכלאתתיארומידבהתקן,
ממליץשהואואמרהוסיףההפחדות,לאחרשהציע.

האפשרותזוכאשרהורמונים,שמשחררמיוחדהתקןעל
ממנוכשיצאתיבשוק.כרגעשקיימתביותרהבטוחה

אחתבאףגופיאתלסכןמוכנהשאינניברורליהיה
שהזכיר".ה'מצוינות'מהאפשרויות

שמעבירותלסדנהשלוהגיעהארוך,חיפושלאחר
תנה.בפרדסאס"ב"דוופבליק,ןשיוליאודענת

המכונהטבעיתמניעהשיטתמלמדותהשתיים
הבטוחים,הימיםשיטתזואיןלא,לפוריות"."מךןעות

המשלבתשיטהאלאכך,כלהמושמצתהמשוערים,
ומאפשרתהאישהבגוףהחליםשינוייםאחרימעקב

השתייםעובד?זההאםפורייה.היאמתילדעתלה
מנגדתלמידותיהן.ועםבעצמןבהשהצליחוטוענות

למרותלהריוןשנכנסונשיםשלתלונותגםנשמעות
ההפעלה"."הוראותעלהקפידושלטענתן

ס"ניב"םאחר"ביעקב
הנשיתהרבייהמערכתשלפעילותהאתלזהות"ניתן

בתבניתהמופיעיםסימניםשלרבמספרבאמצעות
סינית,אהלרפמומחיתארד,מסבירהמחזורית",
השניםבחמשהארץברחביסדנאותשמעבירה
סידו,קטיהאצלשלמדההשיטהלפיהאחרונות

[Natura"[הספרמחברת Birth Conu'o"מיכלואצל
אחר"מעקבהברית:בארצותשהוסמכה,1שונבוו
במדויקלקבועמאפשרהמחזורייםהפוריותמאפייני

מסתיימת.היאומתיהפורייההתקופהמתחילהמתי
.סדיראינושמחזורןלנשיםגםמתאימההשיטה

האישיתהפוריותבהכרתמיומנותשרוכשתאישה

וכמובןהריוןלמניעתבהלהשתמשלבחוריכולהשלה,
ליצירתו".גם

הסדנהלהנחייתארדשלשותפתהפבליק,שירלי
פהלגהאישהאתמחברת"המודעותמודעת:לנשיות

,הייתלאשמעולםתהליכיםלהכירלהומאפשרת
,שלאמאפשרתלגוףההקשבהאליהם.מודעת
נאמחברתזוואחריותהפוריות,עלאחריותלקחת

מצבכללהתקייםשיכולהבחירהחופשלעיקרון
כחיינו".

ההורמונלייםבשינוייםלהבחיןיכולהאישה"כל
·אמסבירההסימנים",אתולהכיןבגופהשחלים

סשינוירוח,ומצכיכאביםהמוכרים:השינויים"בין
_לעקהנשיםמונחותכסדנהועוד".המיניבדחף

,ס:כינילשלבכמחקריםשנכדקוגורמיםמספראחר
כבדיקתדורשתזושיטההבסיסי:הגוףחוס

iעלכדקה.אורכתהמדירהמיוחד.דיגיטליכמדחום

;הכקורהמתיהאישהאתמלמדתהגוףבחום
לאימיםכארבעהמיןיחסילקייםלהומאפשרת

·בהפרשלהתכונןהאישהעלהטבעיות:הגוףהפושות
חןכסמכמות,צבע,השונות:ובתכונותיהןגופה

קישנכימעליםמחקריםותחושה.ריחמרקם,
··ך.הללהפוריות.לרמתההפרשהאופיביןהדוק

להתקייכוללאהזרעפוריות,עלשמעידה
םלקהאפשרותאתמרחיבהזושיטההאישה.
כולאחריו.הביוץשלפניהבטוחיםבימים
ישאםלבדוקבקלותללמודיכולותהנשים

),גאסטשלגירויעקב(שנוצרEמסוגפורהריר
·,כלפניימיםכשישההרחםוארצידיעלהמופרש

i.טביצהלחלבוןובריחובאיכותודומהוהוא

הבצווארהרירכמותהמחזור,סיוםלאחר
שההתחתונים.עלהפרשותיהיוולאמזערית,

מצארדפורייה.אינההאישהזהשבזמןהיא
,הפשלהשוניםהמקורותביןלהבחיןללמוד

סן;T(ומחייןהרחםמצווארלהגיעיכולותאלה-



באוניברסיטתמרצההישועה","מעייניבבי"חומיילד~
המשפחה":לתכנוןהישראליתב"אגודהחברת"א,

אצלביותרהנפוץהמניעהאמצעיאוליהוא"ההתקן
גסנקראהואראשונה.לידהאחרינשואות,נשים

ביותרהנפוץההתקן"קשר".או"קפיץ""טבעת",
בחלקוומצופהמפלסטיקעשויבשימושהיוםשנמצא
שנייסאוחוטמשתלשליםכשממנונחושת,בסליל
השימוש.בגמרהגוףמןהוצאתולצורך

ישנםמעניינת.רחמיהתוךההתקןשל"ההיסטוריה
בהתקןהשתמשוהקדומהביווןשעודלכךרמזיס
בטבעותלהשתמש,נהגו9-1ההמאהבסוףדומה.

כללואלהטבעותהרחס.צניחתלמניעתנרתיקיות
מופחתלשיעורוגרמוהרחס,תוךאלשחדרהבליטה

גינקולוגבהן.שהשתמשונשיסבקרבהריונותשל
היואוטה,בשסיפניוגינקולוגגרפנברג;בשםגרמגי

הרחס,תוךאלכסףטבעתשהחדירוהראשוגים
מאזהנוכחית.המאהשל-20הבשגותהריון,למגיעת

רביםוחומריסשוגותצורותההתקןלבשהיום,ועד
הפרוגסטרון.הורמוןשלתוספתכוללכן,לשםנוסו

פועלכיצדבדיוקברורשלאהיאהמשוגההעובדה
אתהמסבירותתיאוריותמספרקיימותאךההתקן,

שלו:הפעולהמגגגון
הרחםבריריתמקומיתלדלקתגורםההתקןא.

כשירותהאתמאבדתהמודלקתוהריריתהסטרילית,
המופרית.הביציתאתלקלוט

שדוחותהרחםשלקלותלהתכווצויותמביאההתקןב.
המופרית.הביציתאת

להפרעהגורמתבהתקן,שקיימתהגחושתתוספתג.
הביציתבהשרשתהקשוריםהאגזימיסבפעילות
ברחם.המופרית

בהגיעסהזרעתאיאתהורסתהרחםבריריתהדלקתד.
הביצית.אתלהפרותלחצוצרהבדרכםלרחם,

שלמסויםבסוגהפרוגסטרון,הורמוןתוספתה.
פניםאתהמצפיםבתאיסלשיגויגורמתהתקנים,
ההפריהביכולתשפוגםהרחס,וצווארהרחםהחצוצרה,

האישה.של
הריוןןבמניעתההתקןשליעילותומה

זאתאךאחוז,-99-97לומגיעהביותרגבוההיעילותו
יותר,גבוהיעילותבשיעורהמעונינותמוגבל.לזמן

במיוחדבמשחה,אובקצףזרע,קוטללהוסיףיכולות
החודשי.המחזורבאמצע-הפוריותשיאבימי
ברחסןלהישארההתקןיכולזמןכמה

משנתייםברחםלהישאריכולרחמיהתוךההתקן
עשוי.הואשממגובחומרתלוירבות,שגיםועד

בשימוש(לאבלבדפלסטימחומרהעשוייםההתקנים
בעליהםיחסית),גבוהסיבוכיםשיעורעקבהיום,

המצופיםאלהואילויותר,ממושךחיים""אורך
טווח.קצרי-בנחושת

בתדירותהנחושתמצופיההתקניםאתלהחליףיש
והיעלמותהנחושתהתחמצנותבגלליותרגבוהה
יכולשגותרההתקןההריון.למגיעתהתורםהציפוי
קטגה.הריוןבמניעתיעילותואךמזיק,לאאמנם

בהחלפהחייבהפרוגסטרוןהורמוןאתהמכילההתקן
מתכלהבהתקןהכלולשההורמוןמשוסשנה,מדי
זו.תקופהתוך
לוואיןלתופעותבנוגעמה

החדרתלאחריחסי,באופןמוגבר,דימוםנצפהלעתים
לנבועויכולמעצמולרובחולףזהדימוםההתקן.
המכשיר.ידיעלשנתפסרחםמצוואראומהרחם

1
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למחזוריםבהשוואהלהתגבריכולהווסתדימום
ההתקן.החדרתשלפני
מוגברתריריתהפרשהתיתכןההתקןהחדרתלאחר

ונעלמתכחודשלהמשיךיכולהכזוהפרשההנרתיק·מן
בחללהריריתההפרשהשלמקורההמקרים.במרבית
שםהנוצרתהקלהלדלקתביטוימהווהוהיאהרחם,

ההתקן.מהחדרתכתוצאה
סטריליהרחםחללההתקן,החדרתלאחרכחודש
לפרקמעברההפרשההתמשכותמחיידקים.וחופשי

החודשבמהלךהרופא.עסהתייעצותמחייבתזה,זמן
הרחם.בתוךמתמקםההתקןהחדרתו,לאחרהראשון

כלפיההתקןשלב"טיפוסוכרוכהזוהתמקמות
המשתלשלהחוטשללקיצורוגורמתולכןמעלה",
לנרתיק·

אודקירהעלהמתלונגיםזוגבנישישגםלדעתחשוב
התקןבעלותנשיםעםמיןיחסיקיוםבעת"עקיצה"

ההתקן,חוטידיעלנגרמתהדקירהרחמי.תוך
.החוטאתשיקצרכדילרופאלפנותישאלהובמקריס

שלאעדהחוט,שלנמרץמקיצורמנוסאיןלעתים
השגרתית.בבדיקהלצווארמבעדמבצבץיותרייראה
מהגוף?"להיפלט"יכולההתקןהאס
לרובאותו,פולטותהתקןהנושאותהנשיםמןמעט

ביותרהגבוההפליטהשיעורהחדרתו.לאחרקצרזמן
חלהובהמשךאחוזים)10(הראשונהבשגהמתרחש

אךבכאבים,מלווהלהיותיכולההפליטהירידה.בו
בהם.כרוכהאיגנהלרוב
כללבדרךקשורהברחםההתקןשנוכחותכיוון

שהופעתהריהרגיל,מןוממושכותחזקותבווסתות
הימצאותולאיסימןלהוותיכולהדברלכלרגילהוסת
מורגשיםלאהחוטיסכךעלנוסףאםברחם.ההתקןשל

לרופאלפנותוישזהחששלחזקיכולהדברבמישוש,
לשובגאלצותהנשיםמןאחוזים15העניין.לבירור

כאבבגלללרובההתקן,הוצאתלשםהרופאאל
ודימום.

מיועדתההתקנה,לאחרכחודשהרפואיתהכיקורת
גםומשמשתהרחס,כתוךמצויאכןשההתקןלוודא

היטב.בה"התמקם"שזהלאחרההתקןחוטילקיצור
ההתקןןהתקנתעסלהופיעעלולותבעיותאלה

בהתקןהשימושבעתהווסתבזמןהמוגברהדימום
ובמקריםמוגברדסלאיבודלגרוםעלולרחמי,תוך

כמוסימניו,כלעל(אגמיה),דםלחוסרקיצוגיים
ועייפות.מוגברותלבדפיקותחולשה,

ללאפלסטייס,בהתקגיםשימושכימוריםהמחקרים
יתרבדימוםקשורהפרוגסטרון,אוהנחושתתוספת
הכולליסבהתקניםלשימושביחסמוגברדםובאיבוד
להתקניםלעבורמומלץלפיכךפרוגסטרון·אוגחושת
הדס.איבודלהקטגתהאחרוןמהסוג

מועיליםאינםברזלכדוריאובחלעשירתדיאטהאם
למגיעתאחראמצעילחפשישהאנמיה,לפתרון

לאחרשגהמוגברוסתידימוסנצפהלעתיסהריון.
הדימוםשכןלהחלפתו,סיכהזוהיההתקן.החדרת
מלחיידיעלהרחםריריתמפציעתלרובגובעהמוגבר

גםההתקן.שלהפלסטיקגביעלשהתגבשוסידן
ההתקןלהוצאתעילהמהוויםגשואללאבטןכאבי

לרובאלהכאביםכאמור,אן,אחו,בסוגהחלפתואו
לשיכוךבכדורשימושלאחראומאליהם,חולפים
כאביס.

למיוזיהומיסדלקותבשכיחותעלייהישנההאס
בהתקן?שמשתמשת

לשיעורמביאבהתקןששימושלחשובגהגובעבר
לליקויכךועקבוחצוצרותרחםזיהומישליותרגבוה

יהומיםהששיעורהתבררנוספיםממחקריםבפריון.
יחסיהאישהמקיימתשאיתםהזוגבניבמספרתלוי
הדלקותשיעורזוג,בגימספרקיימיםכאשרמין.
אחר.מגיעהבאמצעילגקוטמומלץאלהולנשיםגבוה
המיןבאבריהדלקותששיעורלדעתישזאת,עם

התקןהגושאותגשיםבקרבשלושהפיגדולהפגימיים
בולטתהתופעהשבלעדיו.אלהלעומתרחמיתוך

ההתקגיםלעומתפלסטימחומרכהתקניםיותר
נחושת.המכיליס

לרחס?מחוץהריונותלבנןגעמה
במתרחשתההתקןנשיאתכדיתוךהריוןשכיחות

רחמי,תוךהואההריוןלרוכ,הנשיס.מןאחווים3-1
חוץהריוןשליחסיתגבוהמשיעורלהתעלםאיןאך

שאיגןבגשיםמאשרבהרבהפחותכיאםרחמי,
כאביהםכוהלהריוןהסימניםבהתקן.משתמשות

לרופא.מיידיתהפגיהומחייביסצפוי,לאודימוסבטן
בכשלישבהפלהמסתייםהתקןבליווירחמיתוךהריון

בתחילתכברההתקןאתשולפיםאםאךהמקרים,מן
לסיוםסיכוייואתמשמעותיבאופןלשפרגיתןההריון,
יותרגבוהבשיעורלמומיםהוכחהאיןיותר.מוצלח
התוךבהתקןהשימושלמרותשנולדואלהבקרב
הואבהתקן,הקשורשהתבדה,גוסףחששרחמי.
גורמיםשההתקגיםעדותכלאיןהרחם.סרטןגרימת
זה.לסרטן

אישהןלכלמתאיסרחמיהתוןההתקןהאס
לכלמלץמרחמיהתוךההתקןאיןמעלותיו,אףעל

כןכילדשטרםלנשיסמומלץאינוהואאישה.
הבאים:במצביסלנשיס

לים(מישרירגייםרחמיםבעלותגשיסא.
הרחם.חלללעיוותהגורמים

בלות,בערבמרימוםהסובלותגשיםב.
(אגמיה).דםמחוסר

בשימוששלנחאלרגיהבעלותגשיםג.
זה.מסוגהתקגיס

(להקלתק•בלטיפהמקבלותגשיס.
להתחממותגבי:!,,שריריס).וכאביגבכאבי

ליוס.קםלגריכולהוזוהנחושת
•רכהצדלקלאחרקצרזמןה.

שוגיס,ווגבגיעסומ.;'לקהנוהגותגשיסו.
השימוש,שכן.ב:.~יjבאמצעשיבחרורצוי

זיהומיסשלגבוהש,אלבמקריסבהתקן
הפנהמיןבאברי

למטרותגסמשמשיזקשהלדעתכדאי.1
הריון.למניעתמצעיכל,.:עלבגוסרפואיות

עוברותרחמיות,תוךהסובלנשיס
הפרדתהלאחראלה.ת,::נדזז:הידכקלדמיטיפול

למניעתרחמיתוך,תקן,יבתלהשנהוג
הרחס.דפגותביןבקויותיל"מהיווצרות

.החדרתולאחרודשייםש-כההמצהתק
הנמצאיימירנה",החדש,להתקןתיתרונישהאס

העולסןברחביi90משנותבשימןש
מושגתההריוןשמגיעתהואהקב,שממה

הפרוגסטרון,הורמוןשל,מתמידההפרשתבאמצע
יוניאונחושתיוגישל,מתמידהש,פידעלולא

תוךהתקןשללמבנהדומהנה","ממבגהכסף.
אלאוכסף,גחושתאוושתנהמכילרגילמר

~104בעסודהסשן
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שמפרישקטןמכלבוישהפרוגסטרון.הורמוןאתמכילהואהמתכתשבמקום
.הביוץבזמןבגוףשמופרשטבעינשיהורמוןבגלולה),גם(שמצויפרוגסטרון

המקוםשנים.מספרלמשךברחם,נמוכותמאודברמותנעשהההורמוןשחרור
ובזריקותבגלולהאךהרתם,הואבולהיותאמורשהפרוגסטרוןהאישהבגוףהעיקרי
הפרוגסטרוןחסרונות:לזהוישכללית,בצורהבגוףמשתחררההורמוןהריון,למניעת

בטן,כאבילהשמנה,לאקנה,לגרוםבדם,השומניםמערךאתלרעהלשנותיכול
סדירים.לאדימומיםובעיקרהרוח,במצבשינוייםבשדיים,נפיחות

בלבך,לרחםקטנטנותבכמויותמופרשהפרוגסטרוןואת,לעומתב"מירנה",
מזערי.הגוףחלקילשארושחרורו

שהםהווסתייםהדימומיםהיארגילרחמיתוךבהתקןבשימושהתופעותאחת
הפרוגסטרוןשלהמקומיתפעולתוכואבים.ולעתיםמהרגילוחזקיםארוכים
הדםאיבודאתמורידב"מירנה"השימושולכןהרחם,ריריתצמיחתאתמקטינה

מספראתמשמעותיבאופןומקטיןרגיל,רחמיתוךהתקןלעומתאחוז7Sבכ"
גםישמקומיבאופןהמופרשלפרוגסטרוןבנוסף,הווסתי.החודשיהדימוםימי

עלשמקשהמהיותר,סמיךלהיותכךעקבשהופךהרחם,צוואררירעלהשפעה
יותר.עודקטןלרחםמחוץולהריוןלהריוןהסיכוןולכןהורעונים,מעבר

ב"מירנה"המשתמשותבקרבהבטןכאביאואלהסדיריםלאדימומיםשכיחות
סדירותליצירתעוורהפרוגסטרוןהורמוןכןכמומשמעותי.באופןיותרקטן

ההשפעהבשלחריגותהפרשותמונעב"מירנה"השימושבנוסף,במחזורים.
הרחם.צווארעל.ההורמונלית

שימושעללהמליץכדאילאלפרוגסטרוןמיוחדבאופןהרגישותלנשיםזאת,עם
ולגרוםלדםלחדורעלולותהפרוגסטרוןהורמוןשלקטנותכמויותשכןב"מירנה",
גרד.למשלכמורצויה,לאכלליתלהשפעה

רגילרחמיתוךהתקןשללזהדומהב"מירנה",השימוששלההריוןמניעתאחוז
אחוז.99מעל-

נ"מיונה"!להשתמשמןמלץמקויםנאלה
נשיםוסתיים,ביןדימומים(אנמיה),דםחסרכדיעדאפילוחזקים,דימומים

להשתמשרצוןואיוסתכאביסדירים,לאמחזוריםהנידה,חוקיעלהשומרות
הריון.נגדבגלולות

נדירותלעתיםכיאםלפריון,לחזוךבעיהואיןומן,בכלההתקןאתלהוציאניתן
[fiחודשים.למספךאפילולהגיע,מתאחרתהווסת


