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 מן רר דינה רחל צימ"ד

 און-ר אלחנן בר"ד

ר  חנה  קט�  וברצוננו  להודות  לה  על "קראנו  בעיו�  רב  את  תגובתה  של  ד
 :להל� הערותינו.  למאמרנוההתייחסות

הפלגות ,  ת  בווסתיוסדירו�  איכאשר  יש:  נפתח  בנקודה  שבה  אנו  מסכימי�
, דימו�  סביב  הביו ,  וויסתיי��דימומי�  בי�,  )לא  צפויות  (ארוכותקצרות  או  

תארי"  החתונה  כבר  נקבע  לזמ� או  ובמצבי�  בה�  אי�  תיעוד  מדויק  של  ההפלגות  
התועלת  גוברת  על  הסיכוני�  וכדאי  להשתמש  בהתערבות ,  שהכלה  נידה

 . כמעט בכל המקרי�תהורמונאלי

  אפשרות  לכל  הכלות  לשוחח ג�  אנו  מסכימי�  לפסקה  במכתב  העוסקת  בהענקת
  למגוו�  הנושאי�  הקשורי�  לרגשותיה�  ולגופ�  לקראת  השלב  החדש #על  ולהיחש

לצערנו  לא  נראה  לנו  ריאלי  ששיחה  והדרכה  כזו  יכולה  להתקיי� .  והדרמטי  בחייה�
  דקות  הקצובות  לרופא  נשי�  בקופת  חולי�  שאליה�  רוב  הכלות  פונות 15�10במהל"  

לדעתנו  עדי#  להכשיר ).  רפואה  פרטית  או  מסיבות  אחרותא�  בשל  העלות  הגבוהה  ב(
לה�  יש  יותר  זמ�  והיכרות  יותר  ארוכה  ע�  הכלה  הצעירה  מאשר .  מדריכות  כלות  לכ"

, כשה�  מבחינות  בחריגה  מהנורמה  או  אפשרות  לבעיה  רפואית  או  רגשית.  לרופאי�
, בכלל.  �ה  המתאי/לרופא,  עליה�  להפנות  את  הכלה  בעדינות  ותו"  כדי  תמיכה  והסבר

  בגיל  צעיר  יותר  ללא �חלק  מההדרכה  כמו  הכרות  הגו#  ושימוש  בטמפוני�  יכול  להינת
אולי  א�  היינו  מפני�  בנות  בגיל  ההתבגרות  לרופאי  נשי�  או  רופאי .  קשר  לחתונה

  בתחו�  של  התבגרות  וג�  בעלי  רגישות  לאורח �ילדי�  שה�  בעלי  ניסיו/משפחה
היות  פרוסה  לאור"  זמ�  והרופא  יכול  היה אז  ההדרכה  היתה  יכולה  ל,  החיי�  הדתי

 .להיות דמות טבעית להדרכה זו

 ::::בקשר לנקודות אחרותבקשר לנקודות אחרותבקשר לנקודות אחרותבקשר לנקודות אחרות

  בדיו�  על  מנגנו�  הפעולה  של  גלולות  משולבות ::::ותופעות  לוואיותופעות  לוואיותופעות  לוואיותופעות  לוואי,  ,  ,  ,  מנגנו�  פעולהמנגנו�  פעולהמנגנו�  פעולהמנגנו�  פעולה
  לקהל  הרחב  ואי�  בכוונתנו  להכנס  כא�  לויכוח דבחרנו  לקצר  בהסבר  במאמר  המיוע

ר  קט�  על  מנגנו�  האסטרוג�  היא  עצמה  מציינת "  דאול�  ג�  בהשגותיה  של.  פיזיולוגי
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יובש  נרתיקי  ובעיות )  "ציטוט(המתבטאות  בתופעות  לוואי  של  נטילת  גלולות  
 .  זה� נראה א� כ� שהיא מסכימה לדעתנו בעניי".בעוררות המינית וסיפוק המיני

�דמו�  בי�דמו�  בי�דמו�  בי�דמו�  בי����  ככל  שידוע  לנו  אי�  ספרות  המדווחת  על  אחוז  הדימומי� ::::ויסתיויסתיויסתיויסתי
לא  ברור  לנו  מני� ).  ורצוי  שמחקר  כזה  יעשה(ל  מניעת  חופת  נידה  והצלחה  ש

 מ� הראוי –א� אכ� אלה הנתוני� במרפאתה . ר קט�"  לגרסתה  של ד5%השכיחות  של  
30%�10%נתוני�  אלו  עומדי�  בסתירה  למדווח  בספרות  על  .  שיתפרסמו  באופ�  מדעי 

 ו  ניסיוננ.1להשל  דמ�  בחודש  הראשו�  וזאת  ללא  קשר  למטרה  שלשמה  נרשמת  הגלו
חלק�  פונות ,  וסתי  לרופא  שרש�  לה�ג�  מלמד  כי  לא  כל  כלה  מדווחת  על  דמ�  בי�

 . במקו� אחר והרופא המטפל אינו יודע שהיתה בעיה כלשהי לייעו

 בכל עלו� מצור# לחפיסת גלולות מצוינות השפעות לוואי ::::תופעות לוואי אחרותתופעות לוואי אחרותתופעות לוואי אחרותתופעות לוואי אחרות
שינוי משקל ושינויי� במצב , יי�רגישות בשד, אפשריות כמו הפרעות במערכת העיכול

הא�  אכ�  נית�  לקבוע  בפסקנות  כי  כל  אלו  אינ�  משמעותיות  לכלה  העומדת  לפני .  רוח
קשה  לנו  להבי�  את  הפסקנות  שהסיכו�  בתופעת  לוואי ?  חתונה  וכל  המשתמע  מכא�

 ?אבל הא� אמנ� אפסי,  נכו�–קט� . רצינית כמו יתר קרישיות הוא אפסי

 ::::לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�

לדעתנו  צרי"  שירש�  לא  באופ�  אוטומטי ,  מו  כל  תכשיר  רפואי  אחרג�  גלולות  כ
מוב�  שאי�  זה  סותר  אות�  נקודות .  לכל  כלה  אלא  על  פי  הצור"  ותו"  הפעלת  שיקול  דעת

שלגביה�  אי�  חילוקי  דעות  בינינו  ויש  לבר"  על  ההכרה  הגוברת  בחוגי�  העוסקי�  בכ" 
 . חיי� משותפי�בחשיבותה של הכנה טובה ככל האפשר של הזוגות לקראת

 2007, 105-106' פ עמ-אסיא עט: : : : מקורמקורמקורמקור
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 .וראה ג� במקורות הביבליוגרפי� המובאי� ש�

גבוהה  של  דימומי�  או המצייני�  שכיחות  ,    בחלק  מהמאמרי�  אות�  בדקתי::::הערת  העור"הערת  העור"הערת  העור"הערת  העור"
וסתי  היא  של  דימו�  המתרחש  אחרי  חידוש  נטילת �הגדרת  דמ�  בי�,  וסתיי��כתמי�  בי�

מבחינה  הלכתית  הימי�  הראשוני�  לאחר  חידוש .  הגלולות  משעבר  שבוע  ההפסקה  המקובל
 .ולכ� אי� לה� כמעט משמעות הלכתית, הנטילה קודמי� לטבילה ולימי הטהרה

וה�  מתרחשי� ,  ה�  ה�  הנוגעי�  לענייננו,    הטבילהאחריאחריאחריאחריחשי�  כתמי�  או  דימומי�  המתר
הנובעת  ממדג�  לא (להערכתי  האישית  .    הנקובי�  בספרות30%�בתדירות  הפחותה  בהרבה  מ

א"  אי�  לי  נתוני� ,  10%�מדובר  בסדר  גודל  של  פחות  מ)  מייצג  של  נשי�  שטופלו  על  ידי
 . מבוקרי� ומדוייקי� יותר

של  התחלה )  סו#  פסקה  ד,  319'  לעיל  עמ(ר  קט�  "י  ד"מוזכרת  עאימו   השיטה  ה,  על  כל  פני�
מונעת  למעשה  את ,  מוקדמת  במת�  הגלולות  וסיו�  נטילת�  כשלושה  שבועות  לפני  החופה

 .הסיכו� לדמו� או הכתמה בשבועיי� הסמוכי� לחופה כתופעת לואי של הגלולות
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