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ניתוח קיסרי
סיפור מרגש

בתמונות

מיילדות

למרות שמדובר בניתוח בטן עם כל המשמעויות של סיבוכים 
וכאבים נלווים ולמרות שלפעמים זה מאד מלחיץ ומדאיג,

הרי שבמרבית המקרים – זה ניתוח משמח ומרגש אשר בו יוצאים 
לאוויר העולם תינוק או תינוקת בריאים ושמחים.

השמחה וההתרגשות עוזרים להתגבר על הכאב ועל החששות.
הצוות במחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר, מעודד לידות 
נרתיקיות כל עוד הן בטוחות, אבל גם מי שצריכה ללדת בניתוח 

קיסרי יכולה לזכות בחוויה מרגשת, מעצימה ומשמחת ביותר.
לתמיכה,  מלווה  היולדת  של  לצדה  לניתוח,  לצרף  שמחים  אנו 
מאפשרים לפגוש את העולל שרק נולד כבר בחדר הניתוח, לחבק, 

לנשק, להצטלם, להרגיש משפחה!
מאחלים לכולכן לידה בטוחה עם חוויה טובה!"

 
ד"ר טל בירון - שנטל

לרפואת האם  היחידה  ומנהלת  ויולדות  נשים  מנהל מחלקת  מ"מ 
והעובר מרכז רפואי מאיר

"ניתוח קיסרי 
מבוצע כאשר 
לידה נרתיקית 
אינה אפשרית 

מסיבות 
הקשורות באם 

או בעובר.

החוויה מההחלמה הייתה טובה מאוד עבורי, הכאבים היו חזקים 
נעים,  היה  במחלקה  השהות  סביב  שסבב  מה  וכל  נסבלים  אך 

מקצועי ואכפתי.
כמובן שהיו חששות טבעיים המלווים כל כניסה לניתוח, אבל מצד 
שני הרגשתי ביטחון מלא, ידעתי שאני ב"ידיים טובות", ידעתי לאן 

אני מגיעה והרגשתי חצי בבית.
במהלך כל הניתוח )15 דק' לערך( הרגשתי חלק בלתי נפרד ממה 
שקורה, כיון שרק חלק הגוף התחתון היה תחת השפעת אפידורל.

הצוות בחדר נתן לי הרגשה כל הזמן שהכול בסדר והקפידו לעדכן 
אותי בכל שלב ושלב – לא פעם בליווי הומור.

כשהבנתי שקיימת אופציה שתיכנס גם צלמת לניתוח מבחינתי זה 
כבר היה סגור שאת הלידה הזו אני מתעדת מהשלבים הראשונים, 

בניגוד לקודמות.
זה נפלא שיש צלמת שמתעדת את התהליך שגם ככה הופך להיות 

מאוד מעורפל..."

ענת מורשטיין וייצמן, בעלת רשת 
חנויות האופנה "מכולת", אמא ל-3,  

3 ניתוחים קיסריים במרכז הרפואי מאיר.

"בלידה 
הראשונה שלי 

הוכנסתי לניתוח 
קיסרי חירום. 
לגבי הלידות 
הבאות שלי 

בכלל לא היתה 
שאלה מבחינתי 
בבחירה בניתוח.

צילומים: דנה אופז - צילום מלידה


