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 הנחיות למורי הוראה בדין תליה בדם פצע ביאור שיטת השו"ע בדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן מו"מ בדברי האור לציון בדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן בענין קינוח הגוף במגבונים לחים בשבת קול קורא למנוע מכשול בענין קינוח הגוף במגבונים לחים בשבת בע נין הסכם יששכר וזבולון ומצורף בסופו שטר הסכם החזקת תורה בענין הקראים שאלות ותשובות בנושאים אקטואליים (ב' חלקים) -ביאורים בעניינים שונים

קרית הישיבה  -רח' שפתי חיים  10נתיבות
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לכבוד,
מורי ההוראה
די בכל אתר ואתר
רב שלום וברכה
אודות השאלה המצויה בענין תליה בדם פצע ,הנה לדאבוננו נתגלו מכשולים רבים בענין זה,
שישנם הנתלים בדעת עצמם ומורים היתר במראה דם עפ"י אומדנא בלבד ,כגון רק ע"י גוון מיקום וצורה ,ואינם מבררים ע"י בדיקת אחות,
ויש שתולים בפצע גם באופן שכמות הדם הנמצאת בעד הבדיקה או בכתם מרובה מכמות הדם שיכול הפצע להוציא,
ויש שתולים למפרע כל מראה או שתולים להבא לזמן ממושך כל מראה בהסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים
ואינם מבררים אם שייך לתלות בפצע שנמצא.
באנו בזה להזהיר
כן
אשר על
אלא
זה
בענין
להורות
אין
וכבר הזהירו חז"ל אודות המגיס לבו בהוראה.

שענינים
התבוננות

שמכיון
לאחר

חמורים
היטב

אלו
בכל

לאיסור כרת
נוגעים
הנצרכים,
הפרטים

ומכיון שפרטי נידון זה  -הכללים הנצרכים לתליה בדם פצע  -מפוזרים בספרי הפוסקים במקומות שונים ואינם מרוכזים,
וכן אינם מבוארים כולם בהרחבה ,ואין יד הכל משגת להתבונן היטב בכל הפרטים הנצרכים ,ראינו להתייחס לפרטים הנצרכים:
▪ התליה בדם פצע ,באופנים שאפשר לתלותו כמו שיבואר לקמן ,הינה דוקא לאחר בירור ע"י בדיקת אחות מוסמכת בנושא זה,
שישנו פצע המוציא דם ,ובכתם שישנו פצע אע"פ שאין ידוע שמוציא דם אלא שעשוי להתגלע,
(וכן אם רואה בעצמה ע"י מראה שישנו פצע או שמרגישה ע"י משמוש היד בפצע)
[אא"כ מתברר שישנו פצע המוציא דם בהוכחה ברורה המובאת בפוסקים שהדם נמצא בעד ג' פעמים באותו צד ובשאר מקומות לא נמצא דם כלל
וכ"ש אם מרגישה כאב בשעת הבדיקה באותו צד שנמצא הדם בעד ובשאר מקומות אינה מרגישה כאב כלל (יש אומרים שדי בפעם אחת ויש אומרים שצריך ב' פעמים),
ואין צריך שמקודם לכן תהא ידיעה שהפצע מוציא דם ,ונחלקו הפוסקים אם צריך שמקודם לכן לכל הפחות תהא ידיעה שישנו פצע
או שאין צריך ידיעה שישנו פצע].
▪ התליה בדם פצע הינה דוקא באופן שכמות הדם הנמצאת בעד הבדיקה או בכתם (מלבד שיעור גריס)
אינה מרובה מכמות הדם שהפצע יכול להוציא.
ובכתם אפשר לתלות בפצע אפילו שאין ידיעה אם הפצע מוציא דם.
▪ התליה בדם פצע הינה דוקא כשהאחות בדקה את האשה כאופן שהאשה בדקה את עצמה,
ולכן אם בבדיקת האחות התברר שהפצע מדמם רק בנגיעה חזקה אי אפשר לתלות בפצע
בלי לודא שהאשה אכן בדקה את עצמה בנגיעה חזקה.
▪ בהפסק טהרה אי אפשר לתלות בפצע.
במוך דחוק ישנה מחלוקת בפוסקים אם אפשר לתלות בפצע.
בג' ימים ראשונים ישנה מחלוקת בפוסקים אם אפשר לתלות בפצע ,ואם יש רגלים לדבר לדם פצע לכו"ע אפשר לתלות בפצע בג' ימים ראשונים.
[עיין בספרי מראה דוד שער עשירי בענין תליה בפצע בג' ימים ראשונים].
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בענין תליה בדם פצע
ישנם כמה סוגי פצעים :יש פצע בשפתיים  /נרתיק  /צואר הרחם ,וכן ישנו פצע באקטרופיון.
ויש לציין שלמעלה מ 95%-מהשאלות המגיעות למורי הוראה אודות תליה בדם פצע הינם בנידון פצע שבאקטרופיון.
פצע באקטרופיון – ידוע שבתעלת צואר הרחם ישנם תאים חד שכבתיים שבעקבות שינויים הורמונליים בגוף האשה
[כגון הריון ,לידה ,הפלה ,נטילת גלולות למניעת הריון וכן ישנם עוד שינויים הורמונליים שלא ידועים לנו]
חלק מתאים אלו יוצאים החוצה (פעמים מעט ופעמים הרבה) על פני פתח צואר הרחם ומציאות זו נקראת ברפואה בשם "אקטרופיון",
ומחמת כן מקום זה נעשה רגיש לדימום ,וע"י שפשוף וכיוצא בזה (כגון בדיקת האשה בעד ,בדיקת האחות ,אישות,
עצירות קשה ,קפיצות ,מאמץ גופני חזק) יכול האקטרופיון להפצע ולדמם (ובד"כ אינו מדמם מאליו),
ומציאות זו יכולה להיות קיימת עד גיל המעבר (בערך גיל .)50


דין תליה למפרע בעד בדיקה
תליה למפרע בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הדם בעד בדיקה – אפשר לתלות למפרע בפצע בתוך כמה שעות
מזמן שנמצא הדם בעד בדיקה ,מכיון שבתוך כמה שעות יש חוות דעת רפואית שודאי שהפצע היה קיים והוציא דם
בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה [עיין לקמן בטבלת סוגי הפצעים חוות דעת רפואית לענין פרק הזמן שאפשר לתלות].
[אמנם על מנת להסתמך על חוות דעת רפואית דרוש בירור מדוקדק היטב ,מכיון שצריך חוות רפואית ודאית ולא הסתברות בעלמא].
תליה למפרע לאחר כמה שעות מזמן שנמצא הדם בעד בדיקה – מעיקר דין תליה אי אפשר לתלות למפרע בפצע אם עבר כמה שעות
מזמן שנמצא הדם בעד בדיקה ,מכיון שלאחר כמה שעות אין חוות דעת רפואית שודאי שהפצע היה קיים והוציא דם
בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה.
אמנם אם יש רגלים לדבר לדם פצע בעד בדיקה אפשר לתלות למפרע בפצע אף אם עבר כמה שעות מזמן שנמצא הדם בעד בדיקה,
מכיון שיש רגלים לדבר שהדם הינו מהפצע ,ולכן יש לומר שהפצע כבר היה קיים והוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה,
אמנם כ"ז בתנאי שעפ"י חוות דעת רפואית יתכן שהפצע היה קיים בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה,
משא"כ כשיש חוות דעת רפואית שלא יתכן שהפצע היה קיים בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה אין להסתמך על הרגלים לדבר,
מכיון שרגלים לדבר אינה הוכחה ובירור המציאות.
ועל מנת להחשיב שיש רגלים לדבר לדם פצע ישנם ג' סימנים והם המיקום ,הצורה והגוון,
ואין להסתפק בסימן אחד אלא לכל הפחות שני סימנים [ויש לידע שהצורה הינו סימן מובהק יותר משאר הסימנים
ובפרט בפצע שבאקטרופיון].
ולהורות עפ"י הבחנת רגלים לדבר לדם פצע נצרך שימוש ממושך אצל רב מוסמך הבקי בהבחנת רגלים לדבר לדם פצע,
ובלא שימוש כראוי כמעט שאי אפשר להורות בזה נכונה.


דין תליה למפרע בכתם
(היות ולא ניתן להבחין עפ"י רגלים לדבר שהפצע היה קיים בזמן שנמצא הכתם)
תליה למפרע בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הכתם – אפשר לתלות למפרע בפצע בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הכתם,
מכיון שבתוך כמה שעות יש חוות דעת רפואית שודאי שהפצע היה קיים (והוציא דם) בזמן שנמצא הכתם.
[עיין לקמן בטבלת סוגי הפצעים חוות דעת רפואית לענין פרק הזמן שאפשר לתלות].
[אמנם על מנת להסתמך על חוות דעת רפואית דרוש בירור מדוקדק היטב ,מכיון שצריך חוות דעת רפואית ודאית ולא הסתברות בעלמא].
תליה למפרע לאחר כמה שעות מזמן שנמצא הכתם – מעיקר דין תליה אי אפשר לתלות למפרע בפצע אם עבר כמה שעות
מזמן שנמצא הכתם ,מכיון שלאחר כמה שעות אין חוות דעת רפואית שודאי שהפצע היה קיים בזמן שנמצא הכתם.
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בענין תליה בדם פצע

דין תליה להבא בעד בדיקה
תליה להבא בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הפצע – אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הפצע,
מכיון שבתוך כמה שעות יש חוות דעת רפואית שודאי שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה
[עיין לקמן בטבלת סוגי הפצעים חוות דעת רפואית לענין פרק הזמן שאפשר לתלות].
[אמנם על מנת להסתמך על חוות דעת רפואית דרוש בירור מדוקדק היטב ,מכיון שצריך חוות דעת רפואית ודאית ולא הסתברות בעלמא].
תליה להבא לאחר כמה שעות מזמן שנמצא הפצע – מעיקר דין תליה אי אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא אם עבר כמה שעות
מזמן שנמצא הפצע ,מכיון שלאחר כמה שעות אין חוות דעת רפואית שודאי שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה.
הדם

בעד

בדיקה.

ואין להסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא
ואפילו שהוחזקה ג' פעמים רצופים בפצע המוציא דם ,ואף שיתכן שהפצע ימשיך להוציא דם.
[וביאור הדברים :לענין פצע בשפתיים  /נרתיק  /צואר הרחם  -כידוע ישנה מחלוקת הפוסקים
קטנה,
חזקת
כגון
חזקה,
הוי
אם
להשתנות
עשויה
שודאי
חזקה
בנידון
שישנם דעות (מהרי"ט ,רע"א ,פני יהושע ועוד פוסקים) שחזקה שודאי עשויה להשתנות לא הוי חזקה,
וישנם דעות (שב שמעתא ,חקרי לב ,מחנה אפרים ,בית הלוי ועוד פוסקים) שחזקה שודאי עשויה להשתנות הוי חזקה.
ופצע הוי בגדר חזקה שודאי עשויה להשתנות ,מכיון שכל פצע עשוי להתרפאות במשך הזמן ,דומיא דקטנה.
ומצינו להדיא מחלוקת הפוסקים בנידון דידן אם אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא בהסתמך על חזקת הגוף
שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה ,שדעת השיירי טהרה דהוי חזקה ואפשר לתלות להבא,
ואילו דעת התפארת צב"י דלא הוי חזקה ואי אפשר לתלות להבא אא"כ יש רגלים לדבר לדם פצע.
וכן מצינו בחוות דעת ,חכם צבי ,נודע ביהודה ,בית שלמה ,חתם סופר ועוד פוסקים דס"ל שאי אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא,
ונראה בכוונתם דס"ל שחזקה שודאי עשויה להשתנות לא הוי חזקה ולכן אי אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא בהסתמך על חזקת הגוף.
חזקה,
הוי
לא
להשתנות
עשויה
שודאי
שחזקה
הפוסקים
רוב
שדעת
שמכיון
ונראה
לכן להלכה אי אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא בהסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה,
ובפרט שבעד בדיקה האיסור מדאורייתא.
ולענין פצע באקטרופיון  -יש לדון אודות :א .האקטרופיון עצמו ב .הפצע שבאקטרופיון ,וכדלהלן:
א .לענין האקטרופיון עצמו יש להסתמך על חזקת הגוף שהאקטרופיון עדיין קיים מכיון שהינו בגדר חזקה שספק עשויה להשתנות
הואיל ומציאות קיומו תלויה בשינויים הורמונליים בגוף ,ומציאות זו יכולה להיות קיימת עד גיל המעבר (בערך גיל ,)50
[וכידוע שחזקה שספק עשויה להשתנות הוי חזקה שכן מבואר בשו"ע ,רמ"א ,ט"ז ,ערוך השולחן ,פני יהושע ,שב שמעתתא ,חקרי לב,
מחנה אפרים ,בית הלוי ,שבט הלוי ,יחוה דעת ,ודלא כמהרי"ט דס"ל שחזקה שספק עשויה להשתנות לא הוי חזקה],
אלא שיש להסתפק אם האקטרופיון מוגדר כפצע שאינו מוציא דם הואיל ומקום זה רגיש לדימום ועשוי להתגלע ע"י חיכוך וכיוצא בזה
או שאינו מוגדר כלל כפצע כל זמן שלא נפצע ואע"פ שמקום זה רגיש לדימום עדיין אין להגדירו כפצע,
ויותר נראה לומר שהאקטרופיון אינו מוגדר כלל כפצע כל זמן שלא נפצע.
ומ"מ בעד בדיקה אין נפק"מ בספק זה ,מכיון שאף אם מוגדר כפצע שאינו מוציא דם אי אפשר לתלות להבא ,אבל בכתם יהא נפק"מ בספק זה ,וכדלקמן].
להבא
לתלות
אפשר
שאי
הפצעים
כשאר
הוא
הרי
שבאקטרופיון
הפצע
לענין
ב.
מכיון שזה חזקה שודאי עשויה להשתנות הואיל והפצע כשלעצמו ודאי יתרפא כשאר הפצעים.
[ועוד עיין בספרי מראה דוד שער שביעי מו"מ בענין פצע באקטרופיון].
אמנם אם יש רגלים לדבר לדם פצע בעד בדיקה אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא אף אם עבר עבר כמה שעות מזמן שנמצא הפצע,
מכיון שיש רגלים לדבר שהדם הינו מהפצע ,ולכן יש לומר שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה,
אמנם כ"ז בתנאי שעפ"י חוות דעת רפואית יתכן שהפצע עדיין קיים ומוציא דם,
משא"כ כשיש חוות דעת רפואית שלא יתכן שהפצע עדיין קיים ומוציא דם בזמן שנמצא הדם בעד בדיקה אין להסתמך על הרגלים לדבר,
מכיון שרגלים לדבר אינה הוכחה ובירור המציאות( .ועיין מש"כ לעיל בתליה למפרע בעד בדיקה).
ודי בכך שנתברר פעם אחת שישנו פצע המוציא דם באופן שכמות הדם שבעד הבדיקה מתאימה לכמות הדם שנמצא בפצע בתחילה,
ומ"מ ראוי להבדק שוב ,אחת לשבועיים כשהפצע בנרתיק או בשפתיים ,אחת ל-ג' חודשים כשהפצע בצואר הרחם
ואחת לשנה כשהפצע באקטרופיון.
וכן ראוי להבדק שוב לאחר לידה /הפלה /נושאת התקן תוך רחמי /נוטלת כדורים למניעת הריון ,מכיון שיש לחוש שהדם הינו מהמקור.
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דין תליה להבא בכתם
(היות ולא ניתן להבחין עפ"י רגלים לדבר שהפצע היה קיים בזמן שנמצא הפצע)
תליה להבא בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הפצע – אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא בתוך כמה שעות מזמן שנמצא הפצע,
מכיון שבתוך כמה שעות יש חוות דעת רפואית שודאי שהפצע עדיין קיים (ומוציא דם) בזמן שנמצא הכתם.
(עיין לקמן בטבלת סוגי הפצעים חוות דעת רפואית לענין פרק הזמן שאפשר לתלות).
[אמנם על מנת להסתמך על חוות דעת רפואית דרוש בירור מדוקדק היטב ,מכיון שצריך חוות דעת רפואית ודאית ולא הסתברות בעלמא].
תליה להבא לאחר כמה שעות מזמן שנמצא הפצע – מעיקר דין תליה אי אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא אם עבר כמה שעות
מזמן שנמצא הפצע ,מכיון שלאחר כמה שעות אין חוות דעת רפואית שודאי שהפצע עדיין קיים בזמן שנמצא הכתם.
ואין להסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים בזמן שנמצא הכתם.
[וביאור הדברים :לענין פצע בשפתיים  /נרתיק  /צואר הרחם  -כידוע ישנה מחלוקת הפוסקים
בנידון חזקה שודאי עשויה להשתנות אם הוי חזקה ,ומצינו להדיא מחלוקת הפוסקים אם אפשר לתלות להבא בפצע שנמצא
בהסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים ומוציא דם( ,וכנ"ל בתליה להבא בעד בדיקה)
ולכאורה היה נראה שמכיון שנידון חזקה שודאי עשויה להשתנות אם הוי חזקה שנוי במחלוקת ,ובכתם האיסור מדרבנן,
לכן יהא אפשר להקל לתלות להבא בהסתמך על חזקת הגוף שהפצע עדיין קיים (ומוציא דם) בזמן שנמצא הכתם.
אמנם זה אינו ,מכיון שדעת רוב הפוסקים שחזקה שודאי עשויה להשתנות לא הוי חזקה,
ובכהאי גוונא לא נקטינן להקל אף באיסור דרבנן ,דהא דקי"ל שבמחלוקת הפוסקים נקטינן להקל באיסור דרבנן
הינו דוקא במחלוקת שקולה.
ולענין פצע באקטרופיון  -יש לדון אודות :א .האקטרופיון עצמו ב .הפצע שבאקטרופיון ,וכדלהלן:
א .לענין האקטרופיון עצמו יש להסתמך על חזקת הגוף שהאקטרופיון עדיין קיים מכיון שהינו בגדר חזקה שספק עשויה להשתנות
הואיל ומציאות קיומו תלויה בשינויים הורמונליים בגוף ,ומציאות זו יכולה להיות קיימת עד גיל המעבר (בערך גיל ,)50
בדיקה]
בעד
להבא
בתליה
וכנ"ל
חזקה
הוי
להשתנות
עשויה
שספק
שחזקה
[וכידוע
אלא שיש להסתפק אם האקטרופיון מוגדר כפצע (שאינו מוציא דם) הואיל ומקום זה רגיש לדימום ועשוי להתגלע ע"י חיכוך וכיוצא בזה
או שאינו מוגדר כלל כפצע כל זמן שלא נפצע ואע"פ שמקום זה רגיש לדימום עדיין אין להגדירו כפצע.
להבא,
לתלות
אפשר
שאי
ודאי
כפצע
כלל
מוגדר
אינו
אם
ובכתם
ואם מוגדר כפצע (שאינו מוציא דם) לכאורה אפשר לתלות להבא ובתנאי שהיה קודם לכתם אחד מהדברים שיכולים לגרום לפצע להתגלע
[כגון בדיקת האשה בעד ,בדיקת האחות ,אישות ,עצירות קשה ,קפיצות ,מאמץ גופני חזק],
(ואף שבעלמא בפצע שאינו מוציא דם תולים להקל בכתם הואיל ועשוי להתגלע ע"י חיכוך אף שלא מדעתה,
אקטרופיון שאני הואיל ואינו עשוי להתגלע שלא מדעתה מכיון שנמצא בפתח צואר הרחם,
להתגלע).
לפצע
לגרום
שיכולים
מהדברים
אחד
לכתם
קודם
שהיה
ידיעה
צריך
ולכן
ויותר נראה לומר שהאקטרופיון אינו מוגדר כלל כפצע כל זמן שלא נפצע ,ולכן ודאי שאי אפשר לתלות להבא.
להבא
לתלות
אפשר
שאי
הפצעים
כשאר
הוא
הרי
שבאקטרופיון
הפצע
לענין
ב.
מכיון שזה חזקה שודאי עשויה להשתנות הואיל והפצע כשלעצמו ודאי יתרפא כשאר הפצעים.
[ועוד עיין בספרי מראה דוד שער שביעי מו"מ בענין פצע באקטרופיון].
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טבלת סוגי הפצעים

אין להורות עפ"י טבלאות אלו אלא לאחר עיון היטב במכתב המצורף
הנחיות מהרבנית ד"ר בוגרד 054-6851193 03-6181193
כמו כן לבירור העניין ניתן לפנות ל:
ד"ר ציון טל050-6734150 :
ד"ר ברונו רוזן050-3098311 :
גב' עמר052-7698919 04-9040303 :
גב' פרידברג054-8432071 :
מחמת חומר הענין  -בטבלה זו צויין רק הזמן המינימלי שהפצע ודאי קיים

עד בדיקה
פצע שבאקטרופיון  /בצואר הרחם  /בנרתיק  /בשפתיים
האופנים
שאפשר לתלות
מעבר לזמן
המפורט בטבלה

סוג הפצע

זמן
שהפצע ודאי קיים
למפרע ולהבא
(באופן שהפצע
אינו בתהליך ריפוי)

כמות הדם
שאפשר לתלות

פצע שבאקטרופיון

אם כמות הדם שהפצע
מדמם היא עד חצי גריס:
אין לנו
פרק זמן ודאי
 - -אם כמות הדם שהפצע
מדמם היא למעלה מחצי
גריס:
 12שעות

צריך שכמות הדם שבעד
תתאים
לכמות הדם שבבדיקת
האחות

רגלים לדבר

פצע שבצואר הרחם

*קטן :אין לנו
פרק זמן ודאי
 - -**גדול 12 :שעות

צריך שכמות הדם שבעד
תתאים
לכמות הדם שבבדיקת
האחות

רגלים לדבר

פצע שבנרתיק
 - -פצע שבשפתיים

*קטן :אין לנו
פרק זמן ודאי
 - -**גדול 8 :שעות

צריך שכמות הדם שבעד
תתאים
לכמות הדם שבבדיקת
האחות

מחלת עור שבצואר הרחם

*קטן :שעה
 - -**גדול 24 :שעות

צריך שכמות הדם שבעד
תתאים
לכמות הדם שבבדיקת
האחות

רגלים לדבר

מחלת עור שבנרתיק
 - -מחלת עור שבשפתיים

*קטן :שעה
 - -**גדול 24 :שעות

צריך שכמות הדם שבעד
תתאים
לכמות הדם שבבדיקת
האחות

רגלים לדבר

* קטן – עד חצי ס"מ.

**גדול – למעלה מחצי ס"מ.
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טבלת סוגי הפצעים

כתם יותר מגריס
פצע שבאקטרופיון  /בצואר הרחם  /בנרתיק  /בשפתיים

סוג הפצע

זמן
זמן
שהפצע ודאי קיים שהפצע ודאי קיים
למפרע ולהבא
למפרע ולהבא
(אם כיום מדמם (אם כיום מדמם
למעלה מגריס)
פחות מגריס)

האופנים
שאפשר לתלות
בזמן המפורט בטבלה

האופנים
שאפשר לתלות
מעבר לזמן
המפורט בטבלה

פצע
שבאקטרופיון

עד חצי גריס:
אין לנו
פרק זמן ודאי
 - -למעלה מחצי גריס:
למפרע  8 -שעות
להבא  12 -שעות

למפרע  8 -שעות
להבא  12 -שעות

פצע
שבצואר הרחם

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8שעות

כשלפני מציאת הכתם
היתה אחת מהסיבות
הגורמות לפצע לדמם
(כגון :בדיקת האשה בעד,
בדיקת האחות ,אישות ,עצירות
קשה ,קפיצות ,מאמץ גופני חזק)
ולא מאליו

אין אפשרות תליה

פצע
שבנרתיק

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8שעות

כשלפני מציאת הכתם
היתה אחת מהסיבות
הגורמות לפצע לדמם
(כגון :בדיקת האשה בעד,
בדיקת האחות ,אישות)
ולא מאליו

אין אפשרות תליה

פצע
שבשפתיים

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8-12שעות

אם משתפשף  12 -שעות
אם לא משתפשף  8 -שעות

אין אפשרות תליה

מחלת עור
שבצואר הרחם

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8שעות

תלוי בסוג המחלה
יש שמדמם מאליו
ויש שמדמם רק ע"י סיבה

אין אפשרות תליה

מחלת עור
שבנרתיק

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8שעות

תלוי בסוג המחלה
יש שמדמם מאליו
ויש שמדמם רק ע"י סיבה

אין אפשרות תליה

מחלת עור
שבשפתיים

אין לנו
פרק זמן ודאי

 8שעות

תלוי בסוג המחלה
יש שמדמם מאליו
ויש שמדמם רק ע"י סיבה

אין אפשרות תליה
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כשלפני מציאת הכתם
היתה אחת מהסיבות
הגורמות לאקטרופיון להפצע
ולדמם (כגון :בדיקת האשה בעד,
בדיקת האחות ,אישות ,עצירות
קשה ,קפיצות ,מאמץ גופני חזק)
ולא מאליו

אין אפשרות תליה

