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חיץ הנקבים–הפרינאום 

הרקמה שבין פתח הנרתיק ופי הטבעת

חתך החיץ-אפיזיוטומי 



כאשר ראש התינוק מופיע בפתח  , בזמן הלידה
הפרינאום נמתח מאוד ולעיתים אף , הנרתיק

.  עלול להיקרע



לפני הלידה מקטין את הסיכון לטראומה  הפרינאוםמחקרים מראים שעיסוי 
.בעיקר בלידה ראשונה, ולחיתוך החיץ



במצגת זו נדריך אותך כיצד לבצע את העיסוי  
.בת זוגך/בעצמך או בעזרת בן



יתרונות העיסוי

להכיר את תחושת  

המתיחה של העור

מגמיש את אזור החיץ 

לקראת המתיחה  

הצפויה בעת לידת  

.התינוק

להקל על תחושת  

הצריבה והכאב בעת  

.יציאת התינוק

מפחית את הסיכון  

לטראומה ברקמת  

במהלך הלידה  הפרינאום

.ואת הצורך בחתך החיץ
מפחית את הסיכון  

לאחר  פרינאלילכאב 

.הלידה

מאפשר לתרגל  

הרפיה מודעת  

וממוקדת של  

בזמן  הפרינאום

.שמופעל עליו לחץ



?מתי כדאי להתחיל

להריון35מומלץ להתחיל את העיסוי מהשבוע ה 



?אז איך נבצע את העיסוי



.  בחרי מקום שקט ללא הפרעות שיאפשר לך פרטיות

מוסיקה  , תאורה, כריות-הכיני את הסביבה על מנת שיהיה לך נוח 
.נעימה



קצצי את ציפורנייך וחטאי את ידייך על מנת להגן על הרקמה העדינה

.בנרתיק ובפרינאום



.רוקני את שלפוחית השתן



למספר דקות יסייעו בהרפיית  הפרינאוםמקלחת חמה או קומפרסים חמים על 
.האזור לפני העיסוי



.בצלוחיתE)ויטמין , שקדים)הכיני מעט שמן 



:מצאי תנוחה בה יהיה לך נוח וקל להגיע לאזור הנרתיק

ישיבה על כיסא או על האסלה  •

חצי שכיבה  •

שכיבה על צידך  •

חצי כריעה  •

עמידה כשרגל אחת מונחת על כסא•



נשמי נשימות עמוקות ותרגלי כיווץ והרפיה של שרירי רצפת האגן  

.עד להרפיה מלאה



.טבלי את האצבע בשמן והניחי בפתח הנרתיק

.  מ לתוך הנרתיק"ס5-3החדירי את האגודלים עד 

.תוכלי להיעזר במראה



מתחי באיטיות ובעדינות את הפרינאום כלפי 
.שניות20מטה לכיוון פי הטבעת והמתיני כ 

, למעלה, הניעי באיטיות את האגודלים לצדדים
.עד שתחושי עקצוץ-Uבצורת האות -וחזרה 

.העיסוי לא אמור לכאוב-שימי לב 



, דקות2החזיקי את המתיחה למשך 

שהאזור מתרכך ותחושת העקצוץ  עד

.נחלשת

המשיכי לנשום לאט ועמוק תוך כדי  
.תחושת הרפיה

לאחר הפסקה ומנוחה ניתן לחזור  

.על הטכניקה פעם נוספת



?כל כמה זמן כדאי לעסות

,  דקות בכל פעם4-5ניתן להעלות בהדרגה את משך זמן העיסוי עד ל 
.עד ללידה, דקות ביום10לא יותר מ 

פעמים בשבוע  4בתחילה רצוי לבצע את העיסוי מדי יום או לפחות 
.ומידי יום בשבועיים שלפני הלידה



טיפים

הקפידי שלא לטבול את האצבעות חזרה בשמן •
.ולא להחזיר שמן לבקבוק

.כ בנרתיק"הימנעי ממגע בפי הטבעת ואח•



?בת הזוג/אפשר להיעזר בבן

לעיתים קשה יותר לעסות את , כאשר ההיריון מתקדם
.  הפרינאום בעצמך

בת  /תוכלי להיעזר בבן, ואם מתאים לך, בדקי עם עצמך
. זוגך

בעוד  , יש נשים שלא חשות בנוח לערב את בן הזוג
.   שאחרות יראו בכך הזדמנות לחיזוק הקשר

. אין כמובן חובה לעשות זאת



בת הזוג/שלבי העיסוי עם בן

הרפי את גופך בתנוחת חצי שכיבה שעונה  

.  על כריות בקצה המיטה

בן זוגך ישב מולך  . הניחי את רגלייך בפיסוק

.  על שרפרף נמוך

בת  /פרט לכך שבן, עקבו אחר אותן הנחיות

זוגך ישתמש באצבעות המורות במקום  

.באגודלים לביצוע העיסוי

שתפי אותו בתחושותיך והנחי אותו אם ניתן  

.ללחוץ חזק יותר או שיש להרפות



?מתי לא לעסות

:יש להימנע מעיסוי כשיש

פטריה•

,דלקת בנרתיק•

הרפס וגינאלי פעיל•

אם יש חשד לירידת מים  •

דימום•



?שאלות

.פני לפיזיותרפיסטית המתמחה בטיפול ברצפת אגן במקום מגורייך



!בהצלחה 


