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דיכאון אחרי לידה זו תופעה נפוצה ומוכרת. דיכאון שאינו מטופל כראוי, עלול 
ואת  יותר  עמוק  האישה למשבר  ולהכניס את  קיצון,  למצבי  ולהגיע  להחמיר 
המשפחה כולה לטלטלה עזה. ככל שמזהים את הדיכאון מוקדם יותר, ופונים 

לעזרה מקצועית מוקדם יותר, תהליך הטיפול קצר יותר ופשוט יותר. 
לבן הזוג תפקיד משמעותי בתהליך, ומטרת עלון זה לשפוך אור על מקומו 

של בן הזוג בתהליך.

האם יש לאשתך דיכאון אחרי לידה ? איך מזהים, ומה עושים?
אמנם רק איש מקצוע מוסמך לאבחן, אך באחריותנו לשים לב לדגלים אדומים 

המעלים חשד לדיכאון, ולפנות לגורם מקצועי. הדגלים האדומים:
• עצבות, התפרצויות בכי

• העדר עניין והנאה בדברים שאוהבת לעשות
• הפרעות שינה, הפרעות תיאבון
• עייפות, חוסר כח, חוסר תפקוד

• עצבנות, התפרצויות כעס
• חרדות, בחילות, פחד להיות לבד

• מחשבות שליליות, פסימיות
• תחושות אשמה, חוסר מסוגלות, "אני אמא רעה"

• הסתגרות חברתית
• חוסר יכולת להקשיב, אובדן ריכוז, קושי בקבלת החלטות

אם חלק מהדגלים האדומים נוכחים, יש להיוועץ בגורם מקצועי.
חשוב לדעת: 

1. הסימנים החיצוניים לא תמיד מופיעים! לעתים הדיכאון אינו מוחצן. התפקוד 
החיצוני לא נפגע, אך בפנים יש תחושות נוראיות של דיכאון. מצב זה מסוכן עוד 
יותר מאשר דיכאון מוחצן, ולכן אין להקל ראש באמירות או רמזים המבטאים 

דיכאון, גם אם נראה כלפי חוץ שעל פניו "הכל בסדר"
2. הדיכאון יכול להופיע גם במהלך ההיריון, וגם זמן רב אחרי הלידה

3. לעתים מתלווים לדיכאון התקפי חרדה. ולעתים ישנן חרדות לאחר לידה, בלי 
דיכאון. על כך נרחיב בהזדמנות אחרת.
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את הצעד הראשון ניתן לעשות ללא יציאה מן הבית וללא חשיפה בפני גורם 
כלשהו. באתר האינטרנט של 'חיים של טובה' ניתן למצוא שאלון לזיהוי עצמי 
תשובה  ולקבל  אנונימית  השאלון  על  לענות  אפשר  לידה.  אחרי  דיכאון  של 

מיידית. כתבו בגוגל 'חיים של טובה'. למעבר לשאלון לחץ כאן. 

* השאלון אינו תחליף לטיפול או לאבחנה אצל איש מקצוע, אך הוא יכול להוות 
אינדיקציה ראשונית ברמת אמינות גבוהה. 

ישנם מצבים בהם הסיכון לדיכאון אחרי לידה גבוה יותר – ויש להיערך בהתאם 
עוד לפני הלידה. מי בקבוצת סיכון?

• נשים שיש להן רגישות הורמונלית )רגישות לגלולות, תסמונת קדם וסתית(
• נשים שיש להן היסטוריה של דיכאון / דיכאון אחרי לידה / מאניה דפרסיה, 

להן עצמן או במשפחה
• כאשר יש מתחים שונים סביב ההיריון ובריאות התינוק, או כאשר ההיריון לא 

רצוי
בצורה  לרעה  שמשפיע  לחץ   / טראומתי  אירוע  יש  הלידה  בתקופת  כאשר   •
משבר  דרכים,  תאונת  משפחה,  קרוב  פטירת  )כגון  היולדת  על  משמעותית 

כלכלי, וגורמי לחץ אחרים(
• כאשר ישנו ריחוק ומתח בין בני הזוג

• כאשר יש ליולדת מערכת יחסים לקויה עם משפחות המוצא
• כאשר אין מעגלי תמיכה )משפחה, חברים( והיולדת בודדה

"בעלי לא הבין בכלל 
     מה עובר עליי, 

ונכנס בעצמו לדכאון 
                  ומתח בגללי"

https://hst.org.il/%D7%93%D7%A3-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/


כיצד נערכים לפני הלידה?

כאשר יש דיכאון -

למי פונים, ומה תפקידי כבן הזוג?

יש להיערך לפני הלידה ברמה הטכנית, הן לכך שהיולדת תגיע רגועה וחזקה 
ללידה, והן לכך שתוכל לנוח ולאגור כוחות בשבועיים שלאחר הלידה:

א. לשים לב שלקראת הלידה האישה אוכלת, נחה, ושומרת כוחות ללידה.
ב. תכנון הלידה )היכן יולדים, איך מגיעים, מי יהיו הנוכחים בלידה – כגון תומכת 

לידה, וכל דבר אחר שחשוב ליולדת(
ג. דאגה מראש לארוחות ועזרה בתפעול השוטף של הבית, לתקופה שלאחר 

הלידה
ד. התקרבות זוגית

ה. במידת הצורך – פגישת יעוץ עם גורם מקצועי )פסיכולוגית, פסיכותרפיסטית 
וכד'(. לעיתים עצם הקשר עם איש מקצוע לפני הלידה, נותן ליולדת כח וביטחון.

פי  על  כללי,  באופן  בתחום.  המתמחה  מוסמך,  טיפולי  לגורם  לפנות  מומלץ 
רוב המתכון המוצלח ביותר מבחינה מחקרית, הוא טיפול CBT ושילוב טיפול 
מצב  בכל  ולא   ,CBT-ל מתאים  מצב  כל  לא  אולם  למצב.  בהתאם  תרופתי 

מומלץ טיפול תרופתי. לכן חשוב מאוד להיוועץ בגורם מוסמך ומנוסה.

פסיכוזה אחרי לידה
ישנה תופעה הנחשבת נדירה )אחת לאלף(, של "פסיכוזה אחרי לידה". מדובר 
במצב מסוכן ויש להתייחס אליו כמצב חירום, ולפנות מיידית לרפואת חירום. 
הסימנים של פסיכוזה אחרי לידה: חוסר תפקוד מוחלט, אפאטיות, מחשבות 

אובדניות, הזיות, מחשבות לא הגיוניות, מחשבות תוקפניות כלפי התינוק.



חוסמת  הדיכאון  של  הכחשה  הכחשה: 
ובינתיים  בו,  הנכון  הטיפול  בפני  הדרך  את 

הדיכאון הולך ומחמיר

הדיכאון.  של  החדש  המצב  קבלת  קבלה: 
התגייסות בהתאם למטלות הבית, ולתמיכה 

רגשית באישה

ברצון"  תלוי  "הכל  מאשימים:  מסרים 
פוגעניים  מסרים  אלו   – וכדו'  בראש"  "הכל 
את  ומחזקים  האישה  את  שמחלישים 

הדיכאון.

שכרגע  דיכאון,  כאן  שיש  הבנה  אמפתיה: 
שולט ברוחה של האישה. האישה לא אשמה 
שלה,  הרגשית  המצוקה  עם  הזדהות  בו, 

ותמיכה רגשית

להכריח  תנסה  אל  באיומים":  "טיפול 
הדיכאון  על  ולהתגבר  לתפקד  אשתך  את 
עצום,  זוגי  נזק  יוצר  זה  איומים.  באמצעות 

ולא מרפא את הדיכאון

לגורמי  פניה  לגורם מקצועי מוסמך.  פניה 
סיוע בקהילה

אם  גם  והיסטריה:  בהלה  וביקורת,  כעס 
אותך,  ומאשימה  כעס  כלפיך  אשתך מפנה 
תיפול  אל  מטבע.  באותה  לה  תחזיר  אל 

ברוחך, אשתך צריכה אותך חזק.

גם   – כולן  כמו  ואמון:  רוח  אורך  סבלנות, 
אשתך תצליח להחלים ולנצח את הדיכאון. 
אותה  להעצים  בה,  להאמין  תפקידך 

ולהשרות רוגע יציבות וביטחון.

חזית  לפתוח  הזמן  לא  זה  זוגי:  קונפליקט 
צריכה  אשתך  בזוגיות.  קשיים  של  נוספת 
שלה,  האישי  ההחלמה  בתהליך  להתמקד 

היה חזק והימנע ממריבות וקשיים זוגיים

מתמיד,  יותר  כעת  הזוגי:  הקשר  חיזוק 
אשתך זקוקה לך ולזוגיות כגורמי חוסן.

חוסר אמון בגורם המטפל: חוסר אמון שלך 
בטיפול  להשקיע  אשתך  על  מאוד  מקשה 

ומותיר אותה חסרת אונים וחסרת טיפול

קשר  צור  המקצועי:  הגורם  עם  קשר 
מה  לעומק  להבין  מנת  על  המטפלת,  עם 
יכול להקל  וכיצד אתה  הצרכים של אשתך 
  - אשתך  לרצון  בהתאם  לה.  ולעזור  עליה 

היה שותף בטיפול עצמו

עצמאותה  ועל  כבודה  על  שמור  פטרונות: 
לקבל  לה  עזור  שניתן.  ככל  אשתך,  של 
פטרונות  במקומה.  תחליט  ואל  החלטות 

מקטינה אותה ומחלישה אותה

אשתך,  את  להעצים  דרכים  מצא  העצמה: 
להביע אמון ובטחון בה, ככל שניתן.

עשה טובסור מרע

מה תפקידי – הרשימה המלאה...

תמיכת בן הזוג קריטית להחלמה של האישה. אולם הדיכאון איננו תמיד קל 
להבחנה, והוא מערים קשיים משמעותיים על הזוגיות. 

להלן רשימת ה"עשה ולא תעשה" לבן הזוג:



גם אתה בן אדם

אשתי כנראה בדיכאון,

מה אני עושה?

אבל לא מוכנה בשום אופן לקבל עזרה... 

המשפחתי  האישי,  הזוגי,  בהיבט   – מאוד  קשה  הזוג,  כבן  שלך  ההתמודדות 
במשימות  לעמוד  כוחות  חסר  עצמך  את  שתמצא  בהחלט  טבעי  והתפקודי. 
שפורטו בעמוד הקודם, וזה הסימן לכך שגם אתה זקוק לעזרה, וגם לך מגיע 
לקבל עזרה. שמור על זמנים המוקדשים לך, לפרוק לחץ, לאגור כח ולשתף 

חבר. אל תתמודד לבד. ובמידת הצורך – פנה גם אתה לגורם מקצועי.

זו שאלה מצוינת להתייעצות פרטנית עם איש מקצוע. ובאופן כללי יש לדעת 
יש  חריג.  מצב  אינו   - עזרה  לקבל  מסרב  מדיכאון  הסובל  שאדם  זה,  שמצב 
לפנות ליעוץ מקצועי, שידריך אותך איך לפעול על מנת להביא אותה לטיפול. 

"בעלי הוא זה שזיהה שאני בדיכאון, 
     אבל הוא הגיב לזה בצורה נוראית, 

האשים אותי וכעס המון, היום אני מבינה     
     שהוא נלחץ מזה מאוד ..." 



"מותר וצריך לקבל עזרה"
בדרך כלל, קשה לנו לקבל עזרה, כיוון שזה חושף את חולשתנו בפני אחרים. 
העובדה  עם  להשלים  ראוי  מתפקד,  לא  הזוג  מבני  שאחד  במצבים  אולם 

שהמצב מחייב לקבל עזרה – 
• מגורמי סיוע בקהילה

• מעמותות וארגונים
• ממשפחה, חברים ושכנים

• ממוסדות חינוך של הילדים ומקום העבודה
קבלת עזרה היא הכרחית )!(, כדי לאפשר לכם לשרוד את התקופה הקשה, 
מן  ולא  הנותנים  מן  להיות  לחזור  תוכלו  ההחלמה  לאחר  השם,  ובעזרת 

המקבלים.

בברכת הצלחה רבה בכל
הרב נתן שלו

עמותת חיים של טובה

"התרחקתי כשאשתי התפרצה, 
מתוך פחד, במקום לחבק 

      ולהיות שם בשבילה."



חיים של טובה 
www.hst.org.il )580-5533-11 ע"ר(

ת.ד 240 כוכב השחר 9064100 
טל'. 073-7521115 פקס. 02-5638181 

office@hst.org.il .דוא"ל

©  כל הזכויות שמורות לעמותת חיים של טובה

"בסופו של דבר הדיכאון   
חישל אותנו, את הזוגיות, 

ואת היכולת שלנו 
       להתמודד ביחד"


