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 ר חנה קטן"ד

'התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה'ר צימרמ� " למאמר של דהגובת  

העוסק  בנוהג  המקובל ,  ר  צימרמ�"  בעני�  את  מאמרה  של  חברתי  דיראתק
בשני�  האחרונות  אצל  כמעט  כל  הכלות  לוודא  שתהיינה  טהורות  בזמ�  החופה 

�י י י י תתתתלללליפיפיפיפטטטט[[[[ת  נשי�  העוסקת  רבות  בתחו�  זה  ופארכ.  בעזרת  טיפול  הורמונלי  מתאי
 כלות בשני� האחרונות כאשר בסייעתא דשמייא אפשר לספור על כ!  כלות בשני� האחרונות כאשר בסייעתא דשמייא אפשר לספור על כ!  כלות בשני� האחרונות כאשר בסייעתא דשמייא אפשר לספור על כ!  כלות בשני� האחרונות כאשר בסייעתא דשמייא אפשר לספור על כ! 5000500050005000בלפחות בלפחות בלפחות בלפחות 

דות ו  להעיר  על  כמה  נקתיצי  ר]]]]יד  אחת  את  חופות  הנידה  שחויתי  בנשי�  אלויד  אחת  את  חופות  הנידה  שחויתי  בנשי�  אלויד  אחת  את  חופות  הנידה  שחויתי  בנשי�  אלויד  אחת  את  חופות  הנידה  שחויתי  בנשי�  אלו
 :במאמר

שיקולי� בהחלטה ' בפיסקה 99'  עמ(ר  צימרמ�  "ה  העיקרית  בדבריה  של  דדנקוה
היא  התנגדותה  לתופעה  המתרחבת  של )  'פואית  למניעת  חופת  נידה  רותלהתערב

לקראת ,  הורמונליי�  אצל  נשי�  בעלות  מחזור  סדיר�  שימוש  מונע  בתכשירי
 .החתונה המתקרבת

  לגבי  רוב  הכלות  בעלות �ג  ת  הזו  רבהיהתועלת  בהתערבות  ההורמונל,  יתלדע
נשי�  בעלות  וסת   לס!נו,  השימוש  בגלולות  לקראת  החתונה  דרוש.  המחזור  הסדיר

ימומי�  בי� מדנשי�  הסובלות  ,  ג�  לנשי�  לה�  הפלגות  קצרות  או  ארוכות,  לא  סדיר
�ונשי�  שאי�  ברשות�  רישו�  של  הפלגותיה� ,  נשי�  המדממות  בזמ�  הביו',  ויסתיי

השימוש .  להסתפק  אצל�  בנתינת  פרוגסטרו�  בלבד  �תשלא  ני  כ(  –הקודמות  
ה  בהסדרת  הווסת  ובמניעת  דימומי� רבת  בגלולות  לטווח  קצר  הוא  בעל  תועל

�  ע�  הפרעות  הורמונליות י�ויש  לו  א!  תועלת  בהשגת  הריו�  אצל  נש,  מיותרי
 .שונות

 ת  חשובה  נוספת  בהתערבות  ההורמונלית  לפני  החתונה  הינה  האפשרותלתוע
  הראשונה  לאחר  הנישואי�  תופיע  בד  בבד  ע�  הצור(  בפרישה  עקב תסולתזמ�  שהו

נוע  את  הצור(  בתקופה  ארוכה  של  פרישה  בתחילת למ(  ובכ,  בעילת  המצוה
התשמיש  הראשו� ,  ד  מהזוגות  הנישאי�כבאצל  אחוז  נ,  נוס!  על  כ(.  הנישואי�

פלת ווא�  הכלה  מט,  הדורש  פרישה  קורה  רק  כמה  וכמה  ימי�  לאחר  החתונה
, נית�  לתמר�  בקלות  ולווסת  את  הפסקת  הגלולה  לפי  הזמ�  שהאשה  נאסרת  תובגלול

 .אוד לרוגע ולשלווה של בני הזוג בימי� הראשוני� של נישואיה�והדבר עוזר מ
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 : רציתי להעיר על כמה נקודות אחרות במאמר!נוסב

כתבה  המחברת  שבנטילת�  גורמי� '  גלולות  משולבות'  בפיסקה  98'  מבע .א
 .'לרמה גבוהה של אסטרוג� וכו יתבאופ� מלאכו

עילות  בלוטת פאת  הגלולות  המשולבות  מדכאות  :    הדברי�  שוני�המעשל
וגנית נדכ(  שרמת  האסטרוג�  נמוכה  מהצפוי  וההפרשה  הא)  ההיפופיזה(יותרת  המח  

 .ולכ� קיימות תופעות של חוסר באסטרוג� כגו� יובש בנרתיק, מדוכאת

 . תופעות הלוואי שעלולות להיגר� משימוש בגלולות�בעני, 2יסקא פ 100' עמ .ב

  את  הגלולה  המתאימה  לכל �תאינשי�  המומחה  בנושאי  פריו�  אמור  לה  ופאר
יש  להעיר  ג�  שהאחוזי�  שציינה .  ובכ(  למנוע  חלק  ניכר  מתופעות  אלו,  אשה

 –המחברת  לגבי  הפרעות  קרישה  העלולות  להיגר�  משימוש  בגלולות  מוגז�  ביותר  
  נשי�  שעלולות  להיפגע 3:100,000ינו  עולה  על  א  שהיו�  החש    המקובלילפ

להתקפי  לב  בשימוש  קצר  טווח  בגלולות   כו�והסי,  מהשימוש  בגלולות  בתחו�  זה
 .י לחלוטי�ס אפ–אצל כלות 

 .תשוקה המינית בעקבות עליית רמת האסטרוג� בי� הפגיעהנבע .ג

, יעה  הזוגהפ.  ה  נכו�  לומר  שאסטרוג�  מוריד  את  התשוקה  המיניתזי�  א
נגרמת  בגלל ,  תרחשת  בעקבות  נטילת  חלק  מ�  התכשירי�  אצל  חלק  מ�  הנשי�מה

א  דיכוי "ז,  י  הדיכוי  של  בלוטת  יותרת  המח"שנגר�  ע,  סטוסטרו��  הטהחסר  בהורמו
ה באסטרוג� במנגנו� אחר גורמת ליובש נרתיקי ובעיות בעוררות דהירי. LH.הורמו� ה

 .המינית ובסיפוק המיני

 10.30כתבה המחברת שבי� ' ות  במניעת  חופת נידהליעי'יסקה  פ  ב100'  מעב .ד
אול�  חשוב .  ות  בעקבות  נטילת  הגלולותהכתמאחוז  מהנשי�  תסבולנה  מדימומי�  ו

ו�  על  צורת  לקיחתה  מורידי�  באופ� נכלציי�  שבחירת  הגלולה  הנכונה  וקבלת  הסבר  
  גלולה �  מהנשי�  שנבחרה  עבור5%.כ(  שלא  יותר  מ,  ל"משמעותי  את  המספר  הנ

כ(  זה כ(  זה כ(  זה כ(  זה         לבדלבדלבדלבדממממ.  ימה  ונית�  לה�  הסבר  מתאי�  תסבולנה  מהכתמות  ודימומי�אתמ
ואז אני נוטה לתת ואז אני נוטה לתת ואז אני נוטה לתת ואז אני נוטה לתת [[[[ב הראשו� כ( שנית� לשנות טיפול בהמש( ב הראשו� כ( שנית� לשנות טיפול בהמש( ב הראשו� כ( שנית� לשנות טיפול בהמש( ב הראשו� כ( שנית� לשנות טיפול בהמש( בובובובוסיסיסיסיכ בכ בכ בכ ב""""מתרחש בדמתרחש בדמתרחש בדמתרחש בד

 ].].].].של כשלושה שבועות לפני החתונה ולהפסיקשל כשלושה שבועות לפני החתונה ולהפסיקשל כשלושה שבועות לפני החתונה ולהפסיקשל כשלושה שבועות לפני החתונה ולהפסיקד ד ד ד גלולות עד לתארי( יעגלולות עד לתארי( יעגלולות עד לתארי( יעגלולות עד לתארי( יע

 ר  צימרמ�  שנשי�  שמנות  סובלות  יותר  מדימומי�  בי�"ש(  כותבת  דמבה .ה
 .בגלל הפרשת אסטרוג� ברמה גבוהה מרקמות השומ� שבגופ�, סתיי�יו

ג�  ההסבר .    אינה  מקובלת  בספרות  הרפואית  העדכנית  זוה  ידיעתי  הנחבמיטל
הנכו�  הוא  שנשי�  שמנות  ע�  תסמונת .  הפיזיולוגי  המובא  במאמר  אינו  מקובל

, חזק  יתדמ�  ויסלת  יותר  להיפרפלזיה  של  רירית  הרח�  וונוט  )PCO(פוליציסטית  
 .ואצל אות� נשי� יתכנו דימומי� בי� ויסתיי� עקב החסר בפרוגסטרו�

�ווווסיכסיכסיכסיכלללל���::::    �שה  בעלת  מחזור  סדיר  עשויה  לקבל  תועלת  משמעותית אג
דווקא ,  נוס!  על  כ(.  את  החתונה  הקריבהקרמהתערבות  הורמונלית  מושכלת  ל
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תי� יעל,  מחזורהבתקופה  קריטית  זו  עלולי�  לקרות  שינויי�  לא  צפויי�  בסדירות  
ואז  יתכ�  מאוד  שההתערבות ,  עקב  ההתרגשות  והמתח  סביב  החתונה  המתקרבת

לכ�  לדעתי  כדאי  ג�  לנשי�  בעלות  מחזור  סדיר .  ר  תהיה  ללא  תועלת  כבתהמאוחר
.מתאי�  לה�  אצל  רופא  נשי�  המומחה  בנושא  זה  חודשיי�  הלתא�  את  הטיפול

 שהסיכו� המובא  שהסיכו� המובא  שהסיכו� המובא  שהסיכו� המובא ררררלאמלאמלאמלאמ    ת�ת�ת�ת�יייי( נ( נ( נ( נאאאא ).תלוי במחזור הווסת שלה(שלושה לפני הנישואי� 
 . . . . ר צימרמ� תוא� מאד את מסקנותיר צימרמ� תוא� מאד את מסקנותיר צימרמ� תוא� מאד את מסקנותיר צימרמ� תוא� מאד את מסקנותי""""במאמרה של דבמאמרה של דבמאמרה של דבמאמרה של ד

.   הוא  המפגש  בי�  הרופאה  לבי�  הכלה  לקראת  הנישואי�עתידשוב  מכל  לח(  הא
על  נושאי�  רבי�  הקשורי� ,  דר(  כלל  לראשונהב,  זו  ההזדמנות  של  הכלה  לשוחח

ל ש  הה  הברוכעבמקביל  לתופ.  לקראת  השלב  החדש  בחייה,  לגופה  ולרגשותיה
חשוב  שהכלה  תיחש! ,  ההדרכה  הרוחנית  וההלכתית  המעמיקה  של  מדריכות  הכלות

שתקבל  הדרכה  על  תזמו�  הביו'  כדי  למנוע  מצב  של ,  על  המחזור  ועל  הביו'לשיחה  
שיבוצע  בירור  אצל  נשי�  הסובלות ,  )בעיקר  כלה  מבוגרת  יחסית('  יתעקרות  הלכת'

, ריו�  העתידי  ולהקל  עליה�  בחיי  האישותפמהפרעות  הורמונליות  כדי  לסייע  לה�  ב
  �וההלכתיי�  של  השימוש את  העקרונות  הרפואיי�  )  לצערי(וכדי  להסביר  לעיתי

הנוהג  הפסול  לדחות  הריו� ,  דר(  אגב(כ(  .מסיבות  מוצדקות  ולא  כל,  באמצעי  מניעה
וכדאי  לדעתי  להעלות  נושא ,  בתחילת  הנישואי�  פשה  ג�  בי�  זוגות  בעלי  רקע  תורני

ולדעתי  אי� ,  במפגש  חשוב  זה  נחסכות  בעיות  רבות  בהמש(  הדר().  'על  השולח�'זה  
 .ערו( לחשיבותו
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