
?מטלטלת... תקופה

פרוסק-ר דפנה עידן"ר חוה גדסי וד"ד
עמותת גושן, מנהלות רפואית, רופאות ילדים

על התמודדות עם אי שקט בתינוקות ומצוקה הורית



?היוםנדברעל מה 



?היוםנדברעל מה 

?      עד כמה נפוץ|2רקע            |1

?השלכות| 4?             למה זה קורה|3

?יש מה לעשות| 5



רקע| 1

אחד מאתגרי ההורות המשמעותיים ביותר-

סיבה שכיחה לפנות לסיוע רפואי-

לעיתים קרובות קשור לבעיות שינה ואכילה-

אין מענה טוב לבעיה-

לא ברור לאן לפנות-



?נפוץעד כמה זה 

.כל התינוקות בוכים. מאוד-

.מוגדרים כתינוקות בכייניים על ידי הוריהם-מהתינוקות20%-

.מהתינוקות בשבועות הראשונים לחיים10-20%-סיבה לפניה לרופא ב-

.שבועות6מגיע לשיא בגיל -

.קורה יותר בערב40-60%-ב-

....אתם לא לבד-
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מה גורם  
?לבכותלתינוק שלי 

סיבה רפואית5-10%

אין הסבר ברור90-95%
באופן עצמאיהתינוק עדיין לא למד לווסת את עצמו: שלב התפתחותי-

התינוק מבטא את עצמו בבכי בתגובה לכל גירוי-

עייפות-

רעב-

"קוליק"-

_______________________________



מה גורם  
?לבכותלתינוק שלי 

-תינוקות שונים זה מזה בבשלות היכולת להרגעה עצמית-

: יגיבו באופן שונה ל
('מערכת העיכול וכד)גירויים פנימיים . 1

(רעש מבחוץ)גירויים חיצוניים . 2

"קשה"טמפרמנט -

תינוק -קשור למערכת היחסים הורה-



?קשורלאלמה הבכי 



?קשורלאלמה הבכי 

גיל האם| 2מיקום הילד במשפחה       | 1

שיטת האכלה|4השכלת האם          | 3



נפוצותרפואיותסיבות 



נפוצותרפואיותסיבות 

זיהומים                     נשימתית                       עור

פה                            עיניים                          מערכת העיכול

שערה כרוכה



?לפנות לרופאמתי צריך 

דרמטי יותר מהרגיל, בכי בטון גבוה וחד-

(ירוקות/בעיקר אם הן דמיות)הקאות חוזרות -

(שלשול מתמשך/יציאות דמיות/אין יציאות)שינויים ביציאות -

סירוב לאכול-

חום-

אדיש/תינוק אפאטי-

מרפס תפוח-

ירידה במשקל/חוסר עליה במשקל-



אבחנות נפוצות



ושטי-קיבתירפלוקס



ושטי-קיבתירפלוקס

עליה של אוכל חזרה  -
מהקיבה לוושט

קיים בכל התינוקות  -
ברמה מסוימת

גורם לרוב לפליטות-



ושטי-קיבתירפלוקס

מאפיינים
הקאות/פליטות-

אי שקט בעיקר לאחר האוכל-

גורם לבעיה רפואית-בחלק קטן מהתינוקות-



ושטי-קיבתירפלוקס

טיפול
שמירה במצב מאונך יחסית לאחר האוכל-

מסמיכים לאוכל-
(AR)פורמולה מתאימה * 
גביסקון/יקל'אלג: תוספים* 

זנטק, לוסק: תרופות סותרות חומצה-



חלבון חלב פרהרגישות ל



חלבון חלב פרהרגישות ל

:בדרך כלל סיפור משפחתי של

חומרים אחרים/אלרגיה למזון-

אסטמה-

אקזמה בעור-



חלבון חלב פרהרגישות ל

:בא לידי ביטוי ב
הקאות-
ריריים/דמיים-שלשולים-
עצירות-
חוסר עליה במשקל-



חלבון חלב פרהרגישות ל

טיפול
המשך וחיזוק הנקה-

לרוב אין צורך בהחלפת תזונה של האם-

(נוטרמיגן)החלפה לפורמולה מפורקת -פורמולה-
(אין צורך להחליף פורמולה אם אין סימפטומים מתאימים)



לקטוזאי סבילות ל



לקטוזאי סבילות ל

לקטוז-קושי ביכולת לפרק את הסוכר בחלב-

בלקטאזחסר -

נדיר בתינוקות-ראשוני-

(חולף לאחר מספר שבועות)לאחר מחלת שלשולים -משני-

בגלל העמסה של לקטוז בהנקה לא יעילה-חוסר תפקודי-



לקטוזאי סבילות ל
:בא לידי ביטוי ב

שלשולים-

חומציים ומסריחים-

פריחה כמו כוויה בישבן של התינוק-

טיפול

לקטאזכדורי -

מעבר לפורמולה דלת לקטוז-



לקטוזאי סבילות ל

!חשוב
!יועצת הנקה< חוסר תפקודי בגלל קשיי הנקה 



?לקרותעלולאז מה 



?קשה יותרלמי עשוי להיות 



?קשה יותרלמי עשוי להיות 

/חרדות/לחץ
דכאון אימהי

דכאון  /חרדות
לאחר הלידה

הריון  
בסיכון

חווית לידה  
שלילית

מתחים  
זוגיים

בידוד 
חברתי



השלכות

פחות אינטראקציות מהנות וחיוביות עם התינוק

ילד-חשש לפגיעה ביחסי הורה

:אימהות

לחץ ומתח| דכאון | חרדה | אשמה | חסרות אונים 



התינוק המנוערתסמונת 



התינוק המנוערתסמונת 

מדובר בתופעה שחוצה את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל ואינה -
.חינוכי או חברתי, דתי, מוגבלת לרבדים מסוימים תלויי מצב כלכלי

שמתים  כמה עשרות תינוקות מתחת לגיל שנה לפי הערכות מדובר ב-
.כל שנה כתוצאה מטלטול חמור



התינוק המנוערתסמונת 

הסיבה העיקרית לטלטול היה בכי מתמשך של התינוק  , מהמקרים90%-בכ-
.  המטפל ובניסיון להשתיק את התינוק/מתח של ההורה/יחד עם תסכול

-מצבי עייפות ותסכול עלולים להביא כל הורה או מטפל לטלטל את התינוק-
.  בייביסיטר ועוד, מטפלות, סבים וסבתות, אבות, אימהות





הפגיעהמנגנון 



הפגיעהמנגנון 

.  ראשו של התינוק גדול וכבד בהשוואה לשאר הגוף-

.  שרירי הצוואר חלשים וכמעט לא קיימים-

:בזמן טלטול נע ראשו של התינוק בחוזקה קדימה ואחורה-

נזקים מוחיים ושטפי דם   ←המוח וכלי הדם נחבטים בדופן הגולגולת 
.  פנימיים



הפגיעהמנגנון 

נזקים מוחיים ושטפי דם   

התוצאה של הטלטול והנזקים שנגרמים בתוך הגולגולת עלולים  -
:להביא ל

מוגבלות פיזית אחרת* חרשות  , עיוורון* לקויות למידה  * 
מוות * נזק מוחי אחר  * 

, וייתכן שיתגלו לאחר זמן רבמיידילא תמיד הנזקים נראים באופן 
.  אפילו שנים



ומותראסור 

תוך נענוע , גופובצידיתנועה חדה וחזקה של תינוק המוחזק :  טלטול
.חזק קדימה ואחורה

:   מותר

נענוע קל של התינוק תוך תמיכה בראשו-

נענוע קל במנשא-

נענוע עדין תוך כדי משחק-

נענוע עדין של העגלה  -



?לעשותאז מה אפשר 



?לעשותאז מה אפשר 

אמפתיה היא שם המשחק-

.  במרבית המקרים איננו יכולים להפסיק את בכי התינוק-

. חשובה ההתערבות מול ההורים או המטפלים-

.  לעזור להורים לעבור את התקופה המאתגרת-

הסברה והרגעה-

הבנה של ההורה את סיבות הבכי-

זה קורה לכולם-נרמול התופעה-



להורה ולילדדרכי הרגעה למצוא 

לזהות את תגובות התינוק  להורהלעזור -
.  להרגיע את עצמוהתינוקולתמוך ביכולתו של 

: להורה ולילדשיטות הרגעה שיתאימו -

לצאת לטיול

לצאת לטיול ברכב

האזנה למוזיקה  

נשיאה במנשא



עיטוף תינוקות



שגרת יום



ניהול והתארגנות

של זמני השינה והבכי וזה יקל לנהל רישום לחלק מההורים יהיה נוח -
.  את היום בצורה טובה יותר" לנהל"עליהם 

.  בוכהבאמתדרך טובה לראות בצורה יחסית אובייקטיבית כמה התינוק -
. יכול להרגיע חלק מההורים



ניהול והתארגנות



...ובסופו של דבר

חלוקת הנטל-

שיכול לעזור" טריק"לנסות כל -

צוברים ניסיון וביטחון עם הזמן-

לעזור להורה להרגיש ביטחון ותקווה-

.  טיפול/ לפנות לעזרה-



!להתרחק מהתינוק–אם מרגישים כעס או תסכול 



כדלת הכניסה לשירותי הקהילהרופאי הילדים 

ציר מרכזי-

שירות אוניברסאלי-

סטיגמטילא -

מבוסס קהילה-



!נעים להכיר-גושן 
יצירת הזדמנויות לפעילות מניעתית



ידע ומידעהנגשת



ידע ומידעהנגשת

ארגז הכלים שלי|2|1
ערכות הדרכה בקהילה 

לאנשי מקצוע

הפייסבוקעמודי |3
שלנווהאינסטגרם



ידע ומידעהנגשת



ידע ומידעהנגשת



...עכשיו אתם

?שאלות


