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 רחמירחמירחמירחמי----דימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוך

 ר אורי לוי"ד

, או  עקב  נוכחותו  ברח�  )IUD(רחמי  �סיבת  הדימו�  הנגר�  בהחדרת  התק�  תו�
ההתק� הוא ד�  החדרתהחדרתהחדרתהחדרתממממברור  לי  שהד� השותת כתוצאה .  חשובה  מבחינה  הלכתית

שנגר�  דימו� ,  הרי  הוא  יודע,  כשרופא  מחדיר  התק�.  שו�  ההלכהלב"  מכה",  פציעה
או  מחיכו�  הצינורית ,  הזונדה  ע�  רירית  צואר  הרח�  ורירית  הרח�כתוצאה  מחיכו�  

. ע�  רירית  צואר  הרח�)  מ"  מ�5שרוחב�  פחות  מ(נושאת  ההתק�  או  ההתק�  עצמו  
 :כב, � בהלכות איסורי ביאה ד"ועל פחות מכ� כתב הרמב

; מכה  יש  לי  בתו�  המקור  שממנה  הד�  יוצא,  ת  אישה  לומרנונאמ"...
 ."# על פי שד� יוצא מ� המקור בשעת תשמישוא, ותהיה מותרת לבעלה

" מכה"למרות  שיתכ�  שתחושתה  נובעת  מ,  חכמי�  האמינוה  להעיד  על  מכה  במקור
 . ומקל וחומר שצרי� להאמי� לרופא בנדו� דיד�. בשלפוחית השת� הסמוכה לרח�

. הנושאת  התק�"  דמיה  מסולקי�"בת  הדימומי�  של  אשה  מיניקה  שישונה  ס
וכ�  ג�  לגבי  דימומי�  בי�  וסתיי� .  שגור�  ההתק�"  מכה"יא  אול�  ג�  ש�  הסיבה  ה

 .אצל אשה שיש לה וסת סדיר

היא  שד�  מכה  טהור )  יד(יב  ,  �  הלכות  איסורי  ביאה  ח"נזכור  כי  דעת  הרמב
 .קל וחומר שלא בשעת וסתה ," שהווסתות מדבריה�–בשעת וסתה "אפילו 

וא  במכתבו  של הסבר  מוסמ�  לסיבת  הדימו�  הנגר�  על  ידי  התק�  נית�  למצ
גילבוד  נסיו�  רפואי  רב '  לפרופ.  איש  נעלה  ורופא  מעולה,  John Guillebaudפרופסור  

המלכותי ' וכיו�  הוא  פרופסור  בפקולטה לתכנו� משפחה ובריאות הילודה של הקולג
 Margaretש  "הרפואי  של  המרכז  ע,  הוא  ג�  מנהל.  באנגליה  למילדי�  וגניקולוגי�

Pyke    אני .  וכתב  ספרי�  חשובי�  בנושא,  בלונדו�,  משפחהלחקר  והדרכה  בתכנו�
לדידי  הוא  אחד  הרופאי� .  ונמצא  אתו  בקשר  זה  שני�,  רואה  עצמי  כתלמידו

 .הגדולי� בשטח תכנו� משפחה

  לפסוק  בנושא  חשוב  זה האני  תקוה  שהמידע  הכלול  כא�  יסייע  למורי  ההורא
 . רחמי�לרווחת הזוגות הזקוקי� להתק� תו�

חמי  הוא  אמצעי  מצוי�  הבטוח  יותר  מהגלולה  ה�  מבחינת ר�לדעתי  התק�  תו�
 .וה� מבחינת מניעת ההריו� 1הסכוני� לבריאות המשתמשת
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1. See “Statement on Hormonal Contraceptives and Breast Cancer,” Thursday, 20 June 1996, Faculty of 

Family Planning and Reproductive Health Care of the Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists, U.K. 


