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''

'' כבר לא   בורח לי
דליפת שתן במאמץ היא תופעה די נפוצה, ועל בשרי גיליתי שלמרות 
 שקשה להודות בה ולספר עליה, קשה הרבה יותר לחיות איתה. אז די, אין צורך. 

 עשיתי ניתוח והבעיה נעלמה לחלוטין. לא עוד בגדים להחלפה, 
לא עוד פדים וחיתולים. קיבלתי את החיים הקודמים שלי בחזרה.

 כתבת לאשה, ליאת בר־און, עברה ניתוח 
ברצפת האגן ומספרת בפתיחות על הכל
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עצמכן.  עם  רע  תרגישו  אל  בסדר, 
מי  ניתוח.  שיש  ידעתי  לא  אני  גם 
המון  יש  הרי  בכלל?  זה  על  חושבת 

־תרגילים וכיווצים ופילאטיס, כי הכל שם שרי
רים וצריך לחזק אותם, וזה שיוצא לך פיפי בכל 
פעם שאת משתעלת, צוחקת או סתם נושמת, זה 
רק בגלל שאת אחרי לידה, או לפני לידה, או 

־תוך כדי לידה. זה יעבור לבד. כן, ברור שזה יע
בור לבד. אז זהו, שזה לא עובר לבד. וזה בסדר, 
הלכתי  אני  גם  עצמכן.  עם  רע  תרגישו  אל 
לפיזיותרפיה של רצפת האגן. בהתחלה מקופת 

באמת שהשתד והשתדלתי,  פרטי.  ואז  ־חולים, 
ולכ הבית שקיבלתי  שיעורי  את  לעשות  ־לתי 

העברתי  אז  עזר.  לא  זה  וגם  ווץ־לכווץ־לכווץ. 
את החיים שלי עם תיק צמוד שמאכלס לבנים 
ומכנסיים להחלפה ועם פד בתחתונים, ואחר כך 
עם תחבושות ללילה, ואז עם מגן תחתון מיוחד 
לבריחת שתן ולבסוף אמרתי יאללה, אין לי כוח 
שלי  הבן  של  החיתול  את  שמתי  ופשוט  יותר, 

בתחתונים. 

זה

בכל פעם שאני משתעלת

  

גם אני הלכתי 

לפיזיותרפיה של 

רצפת האגן. בהתחלה 

מקופת חולים, ואז 

פרטי. והשתדלתי, 

באמת שהשתדלתי 

לעשות את שיעורי 

הבית שקיבלתי 

ולכווץ־לכווץ־לכווץ. 

וגם זה לא עזר

ליאת בר־און
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שלי,  הראשונה  הדליפה  אחרי  שנים  שלוש 
פתאום גיליתי שאפשר אחרת. שיש ניתוח. ואז 

־חיכיתי עוד חצי שנה, כי אולי בכל זאת זה יס
תדר לבד.

הסתדר  לא  זה   – לכן  אגיד  אני  מה  וואלה, 
לבד. כשקבעתי תור אצל ד"ר אלכס קונדריאה, 

־מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה וכירורגיה מש
וולפסון  הרפואי  במרכז  האגן  רצפת  של  קמת 
ואוניברסיטת תל־אביב, הייתי בטוחה שהוא יגיד 
הביתה  לחזור  צריכה  ושאני  עצלנית,  שאני  לי 
ולהמשיך לכווץ. אבל הוא כבר חשב צעד אחד 

־הלאה. "לצערי", אומר ד"ר קונדריאה, "כל הע
־ניין של כיווצים ואימון רצפת האגן נמצא בה

ידי  על  שנעשו  מחקרים  כולל   – מחקרים  רבה 
זה  יעילה.  שאינה  כשיטה   – פיזיותרפיסטיות 
ובעיקר  מוגבלת,  ולתקופה  מעט  לעזור  עשוי 

אצל נשים צעירות".
האם כל מי שסובלת מדליפת שתן מקבלת  †

אותו טיפול ומופנית לניתוח?
"בהחלט לא. צריך לדעת שיש יותר מסיבה 

רגיז, שמתב כיס שתן  יש  ־אחת לדליפת שתן. 
טא בתחושת צורך עז ובלתי נשלט למתן שתן, 

במ נקי  שירותים  תא  כל  מכירה  אישה  ־ואותה 
תגיע  לא  אם  שכן  העירה,  שלה  היציאה  סלול 
ביותר  היעיל  הטיפול  תדלוף.  מיד,  לשירותים 
למצב זה הוא תרופתי, להרגעת כיס השתן ומתן 
שתגיע  עד  בנחת  להתאפק  לאישה  אפשרות 

לתא שירותים מתאים. 

־"המצב השני הוא דליפת שתן במאמץ, שבע
־טיו כל שיעול, צחוק, הרמת משא או סתם הלי

כה מהירה גורמים לדליפת שתן. מצב זה מתוקן 
ביעילות על ידי ניתוח זעיר־פולשני. מעבר לכך 
צריך לדעת שיש נשים שסובלות מדליפת שתן 
ללא שום צניחה; אחרות סובלות מצניחות ללא 
שום דליפה, הן מרגישות ג'ולה שיצאה החוצה. 
הדופן  של  הרחם,  של  להיות  עלולה   הצניחה 

''
''

  

בבוקר נותקתי 

מהצינורות ואחר 

הצהריים כבר חזרתי 

הביתה, יבשה 

ומשופצת. אסור היה 

לי לקיים יחסי מין 

 במשך חודש 
ולרכוב על אופניים 

במשך שבועיים, 
 
אבל כל תחושה 
 
של אי־נעימות או 
 
כאב נעלמה אחרי 
 

כמה ימים

  
 יותר מ־50 

 אחוז מהנשים 
סובלות מבעיות 
 ברצפת האגן, 

אבל הן מתביישות 
 לספר על הבעיה. 
 לוקח להן שלוש 
 עד ארבע שנים 

לפנות לטיפול

''

יש חברות שונות ''
ורופאים שונים, 
ופותחו לפחות 

 
15 עזרים הנקראים 
'סרטים'. כל אחד 

קורא לניתוח בשם 
אחר ומבצע אותו 

 

קצת אחרת. 
 

בגדול כולם אותו 
דבר וההצלחה תלויה 

במיומנות הרופא

קבעתי תור, הודעתי 
לבעלי שיתכונן 

נפשית לכך שהוא 
צריך להישאר לבד 
עם הילדים לילה 

שלם, ארזתי תיק קטן 
והגעתי לבית החולים. 
הניתוח הוא בהרדמה 
מלאה ומובן שנכנסתי 

 לסרטים שאירדם 
ולא אתעורר לעולם

־הקדמי )כיס שתן( או האחורי של הנרתיק )רק
־טום( או שילובים של צניחות ודליפת שתן לסו
־גיה. ויש נשים שסובלות גם מצניחה וגם מדלי

פה. לכן חשוב לעבור אבחון אורוגינקולוגי מלא 
ומדויק, שעל פיו ייקבעו הטיפולים המתאימים. 

־לפעמים הטיפול הכולל לאישה שסובלת מצני
חה וכיס שתן רגיז יהיה ניתוח לתיקון הצניחה, 
אבל זה לא יעזור לכיס השתן הרגיז. לזה יינתן  

טיפול תרופתי. כל דבר לגופו".
אז מה אתה מציע לי? †

שתן  דליפת  שהוא  שלך,  במקרה  "הפתרון 
במאמץ, הוא ניתוח מעולה שקיים כבר 20 שנה. 
90 אחוז. הסכ־ ־סיכויי ההצלחה שלו הם יותר מ

ממנו  וההחלמה  ביותר  נדירות  הן  לפגיעה  נות 
קצרה ומהירה". 

קבעתי תור, הודעתי לבעלי שיתכונן נפשית 
לכך שהוא צריך להישאר לבד עם הילדים לילה 
שלם, ארזתי תיק קטן והגעתי להרצליה מדיקל 

־סנטר. הניתוח הוא בהרדמה מלאה ומובן שנכנ
סתי לסרטים שאירדם ולא אתעורר לעולם, אבל 
אותי כמובן, הסביר  ניתח  קונדריאה, שגם  ד"ר 

־לי בחיוך שזה חלק מהעניין. ניתוח זה דבר מפ
חיד ומותר להתחרפן קצת. 

מה בעצם עושים בניתוח? †
ופותחו  שונים,  ורופאים  שונות  חברות  "יש 
אחד  כל  'סרטים'.  הנקראים  עזרים   15 לפחות 
אחרת.  קצת  אותו  ומבצע  אחר  בשם  לו  קורא 

בעי תלוי  וההצלחה  הדבר,  אותו  כולם  ־בגדול, 
לעשות  יודע  הרופא  אם  הרופא.  במיומנות  קר 
 TOT או TVT את זה, לא משנה אם הוא עושה
בעצם  בכולם   .TVT MINIARC או   TVTO או 

השו את  שמחזיר  תת־שופכתי,  סרט  ־מתקינים 
פכה ברצפת האגן למקומה התקין. הדור הנוכחי 
השני.  הדור  נקרא  תת־שופכתיים  סרטים  של 
הוא ממזער  כי  והכי מוצלח,  נכון  זה הדור הכי 
את הסיכון של פגיעה בכיס השתן לנדיר ביותר 

ואחוזי ההצלחה שלו מצוינים".
ולמה זה קרה לי? למה דווקא אני?  †

זהות",  האגן  ברצפת  הבעיות  לכל  "הסיבות 
ולידה.  אומר ד"ר קונדריאה. "קודם כל, היריון 

מעבר לכך – גיל, מצב הורמונלי, מחלות רקע 
חייה. בעולם הש ־והרגלים של האישה במהלך 

לישי, למשל, נשים שמטילות שתן בכריעה, שזו 
מבעיות  פחות  סובלות  ביותר,  הנכונה  התנוחה 
ברצפת האגן, כיוון שהן מתרגלות את המערכת 

באופן נכון יותר".
אפי אולי   – שהורדמתי  לאחר  שעה  ־חצי 

לו פחות, זה ניתוח די קצר – התעוררתי בחדר 
את  מזכירה  שקצת  הרגשה  עם  ההתאוששות 
אולי  כואב,  נורא  לא  זה  לידה.  שאחרי  הימים 
טיפה מציק, כי יש קטטר ותחבושות ואינפוזיה, 
בבוקר  במחלקה,  ישנתי  נורא.  לא  בהחלט  אבל 
חזרתי  ואחר הצהריים כבר  נותקתי מהצינורות 
לקיים  לי  היה  אסור  ומשופצת.  יבשה  הביתה, 
יחסי מין במשך חודש ולרכוב על אופניים במשך 
או  אי־נעימות  של  תחושה  כל  אבל  שבועיים, 

כאב נעלמה אחרי כמה ימים.

או בעצם,  החיים החדשים שלי.  כך התחילו 
לפני  לי  אלו שהיו  הישנים שלי,  לחיים  חזרתי 
זה  את  הלידות. כעסתי על עצמי שלא עשיתי 
קודם. "נשים מתביישות לספר על הבעיה הזו", 
מ־50  שיותר  "למרות  קונדריאה,  ד"ר  אומר 

ועש האגן,  ברצפת  מבעיות  סובלות  מהן  ־אחוז 
לשיקום  ניתוח  איזשהו  יעברו  מהן  אחוזים  רה 
רצפת האגן, עדיין, עד לפני שנים ספורות גילו 

־שהעיכוב בין תחילת ההפרעה עד לפנייה לטי
פול, הוא כעשר שנים. לאחרונה, בזכות עלייה 

־במודעות, גם של הרופאים וגם של חברות שמ
שתן,  לדליפת  תחתונים  כמו  מוצרים  פרסמות 
בזכות הפתיחות וההבנה שדליפת שתן היא לא 
בו,  לטפל  שאפשר  משהו  אלא  מאלוהים  כורח 

הזמן מתחילת התו ומשך  עולה  הפונות  ־מספר 
נכון  ומתקצר.  הולך  לטיפול,  הפנייה  ועד  פעה 
שנים. שלוש־ארבע  על  עומד  עדיין  זה   להיום, 
אם שאלת את סבתך, שאמרה לך שהיא עברה 
מכך,  וגרוע  הבטן  את  לה  ופתחו  הניתוח  את 
ההחלמה הייתה ממושכת והסיכון לסיבוכים היה 
גבוה יותר, אני שמח לבשר שמכלול הניתוחים 
של שיקום רצפת האגן, ובעיקר לתיקון דליפת 
לא  הזה  בנושא  מאוד.  התקדמו  במאמץ,  שתן 

כדאי להסתמך על 'סיפורי סבתא'".
 ומה הלאה? אני חוזרת לשגרה מלאה?  †

"באופן עקרוני, האישה יכולה לחזור לשגרת 
חייה ולעשות מה שהיא רוצה. הסרט לא ייקרע, 
הוא לא עושה בעיות. הדבר היחידי הוא, שמשום 
שעשו את הניתוח הזה לראשונה לפני 20 שנה, 
ניתן  אבל  בלבד.  שנה   20 עליו  מעקב  לנו  יש 
 20 עד   15 במשך  מצליח,  הניתוח  שאם  להגיד 

־שנה, הסכנה שהסרט יתרופף, היא קטנה. במק
רה של ניתוח לאחר צניחה, אסור להרים משקל 
כבד או לטפס על האוורסט, אבל זה לא המקרה 

אצלך. את בהחלט יכולה לנסות".
מילא טיפוס על הרים, בוא נלך על משהו  †

יותר פסיכי – מה עם עוד היריון? מותר לי?
במהלך  שאם  היא  היחידה  הסכנה  "בהחלט. 
ההיריון או הלידה האפקט של הניתוח לא נשמר 

והדליפה חוזרת, פשוט עושים אותו מחדש".
היא  במאמץ  שתן  דליפת  בנות.  הכל,  וזה 
שלמרות  גיליתי  בשרי  ועל  נפוצה,  די  תופעה 
בהרבה  קשה  עליה,  ולספר  בה  להודות  שקשה 
לחיות איתה. אז די, אין צורך. אני ממש ממליצה 
מזה  לעשות  ולא  להסתיר  לא  להתבייש,  לא 
ידי קופות  עניין גדול. הניתוח עצמו מוכר על 

בקו אני   – עצמית  בהשתתפות  וכרוך  ־החולים 
פת חולים כללית ושילמתי 1,500 שקל – זה לא 
הבעיה  אחרי,  חודש  היום,  שווה.  זה  אבל  מעט, 
לא  להחלפה,  בגדים  עוד  לא  לחלוטין.  נעלמה 
לא  ובעיקר  ותחבושות,  פדים  על  הון  הוצאת 
התכווצות ופחד בכל פעם שאני משתעלת. יש 
פתרון, והוא מצוין. הכל בסדר. באמת שאין שום 

סיבה להרגיש רע עם עצמכן. 8

 ד"ר אלכס קונדריאה, 
הרופא המנתח

ד"ר אלכס קונדריאה
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אבי יעקב לוד, אביבה להב גבעתיים, אביבית ינקו בת ים, אביגיל מועלם 
אולגה  השיטה,  בית  דביר  אהובה  אשדוד,  מורד  אבלין  ציון,  מבשרת 
ליוטוביץ‘ אשקלון, אורית אהרוני כפ“ס, אורלי וינר רחמים ת“א, אורלי חיון 
בית שאן, אורנה ליבוביץ ראשל“צ, איבון באשרי חולון, אילה חיימוב פ“ת, 
איריס שוהם ת“א, אלון איציקזון ר“ג, אלון כתריאל ר“ג, אסתי יוגב כפ“ס, 
אסתי לוי חולון, אסתר אגסי ר“ג, אסתר בוטבול רמה“ש, אסתר בן עמי 
גל הרצליה, אסתר הרשקוביץ פ“ת, אסתר טלקר  קרית טבעון, אסתר 
מודיעין, אסתר יונה ת“א, אסתר עמיצור פ“ת, אסתר פינץ ב“ב, אפרת חן 
גבעתיים, אריקה לאוב מיתר, אתי טגנר בת ים, בלה קור קרית ביאליק, 
ממרן  גיל  עלית,  נצרת  ברנבאום  שבע  בת  ראשל“צ,  רובינשטיין  בלהה 
ירושלים, גילה רוזנפלד רמת ישי, גילה רוטנברג ניר ישראל, גילה רצון 
פ“ת, גילה שפרינגר קרית ביאליק, גינת לירן הוד השרון, גלי מלובץ הוד 
השרון, גלינה עיד כפר ורדים, גלית כהן ת“א, גניה סטביסקי נס ציונה, דוד 
דוידסון ת“א, דורית איזנברג חיפה, דורית גואז קרית ביאליק, דורית דימון 
רחובות, דינה גלעד יבנה, דליה טלבי ת“א, דליה סעדון רמלה, דנה ברפי 
ירושלים, דניאל פלומו חולון, דפנה ונדל ערד, דפנה וקני ראשל“צ, הדס 
גוטמן כרמיאל,  ז‘קלין  ורדה קטה פ“ת,  חמו קרית חיים, הודיה בז ב“ש, 
ז‘קלין חזן בת ים, זהבה פדידה כרם בן זמרה, זולה גולדשטיין ת“א, חדוה 
חיה  ת“א,  פורמן  חוה  ים,  בת  חוה סלעי  חיפה,  נירנפלד  חוה  ת“א,  בכר 
אודרי ראשל“צ, חיה גלעדי רעננה, חיה טל קרית ביאליק, חיה פולצ‘ק 
ים,  קרית  חנה חמינה  ת“א,  דוידוביץ  חנה  ר“ג,  וינטראוב  חיים  גבעתיים, 
חנה ירקוני רעננה, טל נחמני שוהם, יאנה אפרתי חיפה, יהודית חצרוני 
מגדל  בקסיס  יוכי  רעננה,  אושפיז  יוכבד  הרצליה,  זחרוביץ  יהל  חיפה, 
גונטז‘  יורם  יוסי מג רקפת,  יונתן בירמן חיפה,  יונה שנקר עומר,  העמק, 
יהוד  יצחק  ב“ש,  וויל  יפה  רמלה,  גנון  יעקב  מיתר,  נגר  יעל  העין,  ראש 
ראש העין, ירדנה פורת ירושלים, ירדנה שרוני ר“ג, לי דבש ת“א, ליאונה 
פלדמן אשדוד, ליאורה בקר קיבוץ מסילות, ליאורה פרנסיס ר“ג, לידיה 
לובל עפולה, ליה קראוס נהריה, ליהי שקל ראשל“צ, ליטל פיקר נתניה, 
יחזקאל חולון, מאיר שאולי  לין בירמן ר“ג, לירן  לימור גבאי קרית חיים, 
ב“ב, מאירה טוביס הוד השרון, מאירה קרני ר“ג, מאשה שורץ ערד, מגי 
גרוס מבשרת ציון, מיכל גלזר רגבה, מיכל סולומון אשדוד, מירה זינגר 
ת“א, מירי רותם יבנה, מלבינה מינקין גבע בנימין, מלי חתומה אשקלון, 
מלכה כרמלי גבעתיים, מלכה נדב לנצנר קרית חיים, מלכה שלמה ת“א, 
נוימרק  מנחם  ראשל“צ,  שצרבה  מלכה  מוצקין,  קרית  שפרינגר  מלכה 
ר“ג, מעיין בן קמחי ר“ג, מעיין גרינברג אפרת, מרדכי שבתאי ת“א, מרים 
חזן ת“א, מרים טייב דימונה, מרים כנען חולון, מרים שווארץ כפ“ס, מרים 
נועה  ירושלים, משה טל קרית ביאליק,  יהודה, מרינה אסולין  שחם אבן 
תרזי חיפה, נטלי גרינשפן חיפה, נטלי דוד גבעת עדה, נטע גת מועלם 
ר“ג, ניצה זהבי ראשל“צ, ניצה פז חולון, נירית נחמיאס אור הנר, סברינה 
ויצמן כפר ורדים, עדי לוין רעננה, עדנה רוף פ“ת,  אלישע אשדוד, סוזי 
עטר בשקין בית אריה, עידית סודאי גני תקוה, עירית נוילנדר ת“א, עליזה 
נפח  ענת  כפ“ס,  מזרחי  ענבל  אונו,  קרית  אלביני  ענבל  ת“א,  וינשטיין 
ולד  פליציה  הגליל,  בוסתן  לשם  פירחי  רגבה,  קמפינסקי  פאולה  פ“ת, 
וינשטיין ראשל“צ,  ציונה  פ“ת,  ציונה ברטנטל  נתניה,  זמיר  פני  ראשל“צ, 
צילה שדה אשקלון, ציפי בלאט רמה“ש, צפורה עמית קיבוץ חפציבה, 
רוזה  ווטרמן מעלות,  ירושלים, רגינה  קטי טודורובסקי ת“א, רביטל כהן 
פרץ שדרות, רוית מרילה אשקלון, רומינה פרילוצקי קרית מוצקין, רוני 
גל ב“ש, רונית טנדובסקי כפ“ס, רונית רצון ת“א, רות גונן פ“ת, רות חתוכה 
ברייטברט  רחל  אורנית,  אדלשטיין  רחל  כרכור,  רותם  רותי  העין,  ראש 
גליקמן  רחל  יעקב,  זכרון  גובר  רחל  ירושלים,  גבירץ  רחל  השרון,  הוד 
חיפה, רחל גרוס מבשרת ציון, רחל שטרית נהריה, רחלי אברהמי בת ים, 
ריביק בלימן חולון, רינה סרדס הרצליה, ריקי גסל רימונוב ת“א, ריקי פולג 
רעננה, ריקי שריפיאן חולון, רמי שייך טבריה, רנה ויטנשטיין שוהם, רעות 
יניב רחובות, שוש גריסרו חולון, שוש לב ארי גבעתיים, שושנה סוטיצקי 
פ“ת, שושנה פטאל רעננה, שחר לבבי חיפה, שייקה און ראשל“צ, שלומי 
בן שבת חולון, שלומית נמני ר“ג, שלומית צחור נהריה, שלי אהרוני ראש 
העין, שלמה דגן הרצליה, שרה ביבי חולון, שרה טופר מזכרת בתיה, שרה 
ניסני חולון, שרה שטורק פ“ת, תדהר רוט פ“ת, תמר זילברג כפר בילו, 

תקווה דרעי נס ציונה.

מאת: אירמגרד קוין

200 הזוכים בספר
נערת המשי המלאכותי

שוברי מתנה לקבלת הספר בסניפי  
 יישלחו לבתי הזוכים

תשובה נכונה: ד. 1932

לא זכית? מגיעה לך הנחה!

• לא תקף בחנויות נתב“ג ובאתר האינטרנט • המבצע בתוקף
עד 17.8.16 • דמי משלוח 7 ₪ • אין כפל מבצעים והנחות

מבצע בלעדי לקוראי 

להזמנות באמצעות
מוקד ההזמנות של
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