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על הכותבת

סבטלנה מלומוד בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה מאוניברסיטת אריאל ותואר שני מאוניברסיטת 

בן גוריון. בעלת ניסיון קליני מגוון של מעל לעשור.

בעלת התמחות בשיקום רצפת האגן לנשים לכל אורך מעגל החיים. מטפלת במגוון רחב של בעיות 

בתחום בריאות האישה כגון: כאבים ביחסי מין, דליפת שתן/אוויר מהנרתיק, צניחת איברי האגן, 

כאבי אגן סביב הריון ולאחר לידה, שיקום שרירי הבטן לאחר ניתוחים, חיזוק שרירי רצפת האגן ועוד.

בנוסף מתמחה בשיקום אורתופדי ופציעות ספורט, כאבים במפרק הלסת, כאבי ראש ממקור צווארי/ 

שרירי, סחרחורות וטיפולים נשימתיים. בעלת הכשרות מגוונות אותן אני משלבת בעבודתי כגון 

טיפול בפציעות ספורט, פילאטיס, דיקור יבש, קניזיוטייפ/טייפינג, מאליגן וג'יירוקינזיס.

בנימה אישית

והבחירה  ספורט  של  שונים  בסוגים  עסקתי  בנערותי  האדם,  בגוף  התעניינתי  ומתמיד  מאז 

בפיזיותרפיה היתה המשך טבעי. בעקבות המסע האישי שלי בעולם האמהות התחלתי להתעניין 

בבריאות האישה ושיקום רצפת האגן. בעבודתי אני משלבת את הידע הרחב שצברתי לאורך השנים 

לעזור למטופלות/ים שלי לחיות טוב ולעשות את הדברים שהן/ם אוהבות/ים לעשות.

בנוסף לקליניקה הפרטית עובדת גם במשרד הביטחון בכל תחומי ההתמחות.
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1. מה זו בכלל רצפת אגן? 
רצפת האגן היא השטח המרפד את  קרקעית חלל האגן שלנו. מבנה זה כולל שרירים, רקמות חיבור , עצבים וכלי דם שמסודרים בצורת ערסל.

2. האם רק לנשים יש רצפת אגן?
לא, גם לגברים יש רצפת אגן! אנטומיית רצפת האגן דומה מאוד בשני המינים . במהלך החיים יכולות להיות בעיות שונות שקשורות לרצפת אגן 

גם אצל גברים וגם אצל נשים.

3. מהו תפקידה של רצפת אגן?
שליטה על סוגרים- מניעת בריחת שתן, צואה וגזים.

עגינת איברים פנימיים- מבנה השרירים גורם להרמה וקיבוע של איברי האגן בעמדה אופטימלית. כאשר השרירים עובדים באופן לא יעיל , עולה 

הסיכון לצניחת שלפוחית, רחם או חלחולת.

ייצוב חגורת האגן.

תפקוד מיני.

עוזרת  לתפקוד תקין של מערכת הלימפה.

4. אלו בעיות קשורות לרצפת האגן?
ליקויים במערכת השתן: בריחת שתן מסיבות שונות, צורך בלתי נשלט לתת שתן ודחיפות גבוהה במתן שתן.

בעיות במערכת העיכול: עצירות, קשיי התרוקנות, בריחת גזים ובריחת צואה. 

כאבים – כאבים ביחסי מין, כאבי אגן, כאבים בעצם הזנב, כאבים בהכנסת טמפון וכאבים בבדיקות ווגינליות.

הריון ולאחר לידה  - כאב בחגורת האגן, הפרדות ביטנית, כאב בעצם המפשעה, כאב בעצם הזנב, כאבי ירך וגב תחתון.

5. מדוע בורח שתן )אפילו טיפ טיפה( במהלך פעילות ספורטיבית עצימה / אפצ'י / שיעול?
מדובר בתופעה שכיחה באימוני ספורט שתוצאותיה ברוב המקרים הימנעות מפעילות גופנית, מצב זה אינו נורמלי בשום שלב וניתן לטיפול. תופעה 

זו, הנקראת בשפה המקצועית stress urinary incontinence)  SUI( מתארת מצב של איבוד לא רצוני של שתן בעת עליית לחץ תוך בטני. 

המצב המתואר נפוץ מאוד בקרב נשים ויכול להתרחש ממספר סיבות:

חולשת שרירי רצפת אגן.

כיווץ יתר של שרירי רצפת אגן.

חוסר איזון בין שרירי הליבה )CORE( -כלומר חוסר קוארדינציה בין שרירי רצפת אגן חזקים לסרעפת אל מול שרירי הבטן העמוקים וזוקפי 

הגו העמוקים. למעשה שרירים אלו יוצרים מבנה דמוי חבית ובמצב תקין עובדים בסנכרון ביניהם בכל פעולה.

"עומס יתר" בפעילות ספורטיבית אשר מוביל לליקוי בעבודת שרירי רצפת אגן.

6. האם נורמלי לחוש כאב במהלך יחסי מין כאשר מתחילים להיות פעילים מינית / לאחר לידה ובגיל המעבר?
בקצרה לא...יחסי מין לא אמורים להיות כאובים בשום שלב בחיים. דוגמאות לסיבות לכאבים בעת קיום יחסי מין:

שרירי רצפת האגן יכולים להיות בכיווץ יתר ממגוון סיבות.

בעיות הורמונליות כגון יובש בהנקה ובגיל המעבר.

עקב קרעים בדרגות שונות אשר נוצרו במהלך לידה וגינלית והצטלקו תוך כדי יצירת הידבקויות.

במידה ואתן חוות כאב ביחסי מין, אין זה אומר שלעולם לא תהנו מיחסי מין- מומלץ להיבדק על ידי פיזיותרפיסטית מוסמכת לטיפולי רצפת אגן.

7. האם לאחר הלידה אפשר לחזור לשגרה?
מומלץ שכל אישה לאחר לידה תבדק טרם החזרה לשגרת פעילות גופנית או בכלל. מטרת הבדיקה הינה לבדוק את כוח וסיבולת שרירי רצפת האגן 

לאחר הלידה ובמידת הצורך להתאים טיפול אינדיבידואלי לכל אישה לפי ממצאי הבדיקה. 
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8. האם כדאי ללמוד "לכווץ" את שרירי רצפת האגן כבר בהריון או רק אחרי הלידה?
מחקרים רבים מצאו קשר ישיר בין למידה של איסוף והרמה של שרירי רצפת אגן כבר בהריון לתחזוקה אופטימלית של האזור:

מניעת ליקויים לאחר לידה )גם שנים לאחר הלידה(

השתרשות אופטימלית יותר של העובר בתעלת הלידה.

ירידה בחומרת הקרעים בעת לידה 

9. למה יש תחושת כובד בין הרגליים בעת / לאחר הרמת משקולות או שקית בסופר? 
אחת הסיבות השכיחות יכולה לנבוע מצניחה של איברים פנימיים לכיוון הפתחים של רצפת האגן, לרוב עקב היחלשות השרירים. אבחנה זו ניתנת 

אך ורק אצל אנשי מקצוע )אורוגניקולוגים, גניקולוגים או פיזיותרפיסטיות של רצפת אגן(.

אז, האם זו רק אני? כנראה שממש לא! את מוזמנת לפנות לפיזיותרפיסטית רצפת אגן לאבחון ולטיפול בכל שלב בחיים.

10. האם ניתן לשמר ולחזק את שרירי רצפת האגן? 
בהחלט כן!  איסוף רצפת האגן מתבצע אנטומית מאחור לפנים. שרירי רצפת האגן עובדים בתזמון עם שריר הנשימה העיקרי, הסרעפת. סדר הפעולות 

הינו: הוצאת אויר, איסוף פי הטבעת, איסוף והרמה של הפתח הקדמי )הנרתיק(. כדי לוודא שאכן רצפת האגן נאספת ומורמת ולא ההפך, יש צורך 

בבדיקה פנימית בקליניקה על ידי אשת מקצוע.

11. המורה שלי לפילאטיס / יוגה אומרת לנו לגייס את רצפת האגן שלנו במהלך השיעור, אבל אני לא בטוחה, שאני יודעת איך 
לעשות את זה נכון?

אם שרירי רצפת האגן שלך פועלים היטב, השרירים אמורים להתגייס באופן אוטומטי במאמץ פיזי כדי לאטום את הפתחים ולמנוע דליפה או צניחת 

איברים. כפי הנראה אין ערך מוסף בגיוס שרירי רצפת האגן באופן רצוני במצב תקין אלא אם כן אובחנת על ידי פיזיותרפיסטית רצפת אגן והונחית 

לעשות כך.
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