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 הוריםמידע ל

 םילדי תחלקממשחרור בבית לאחר  תרופותן מת

 ,הורים יקרים

 כי ילדכם יכול להשתחרר לביתו, שם ימשיך את תהליך ההחלמה.ביחד איתכם אנו שמחים 

 כפי שכתוב במכתב השחרור הרפואי. תרופותשיך ליטול מהילד י ,תול בבייפטהשך מהמכחלק 

 . ומה הדרך הנכונה ליטול אותה מה מטרת כל תרופה תדעונו שחשוב ל

 אל תלכו הביתה לפני ששאלתם אותנו את כל השאלות שמטרידות אתכם. 

 כפי שמצוין במכתב וכנןמתן המשך הזמול טפלמהרופא ה תוצלמאם להתרופה בהתה תיש ליטול א ,

 השחרור.

  עם רופא ילדים תוצייעתללא ה רופהתהנטילת  תלהפסיק אאין. 

  דידהמ תזרק, כוסימאים, כגון: מתדידה מיש להיעזר בכלי. 

  מקום )מטבח, חדר(  וכדומה.השעה, אותו הרצוי לגבש שגרה למתן התרופה: אותה 

  תלעשו כדי שהילד לא ינסהב ת, וזאקממתרופה היא תרופה כי התה תנטילת ר לילד בעמלומנע מלהייש 

 .ורךצרופה שלא לתוש במשי

  מת רופה גורתעורר חשד כי המתכאשר  ה.תאו תאפיינומוואי הל תופעות רופה עלולות להיותתלכל

 ולהתייעץ. טפלמלרופא ה תיש לפנו כלשהן, לוואי תופעותל

  :תופעוטו תינוקותל תרופותן מת

 רופהתן המת תטרמ תוי להסביר לילד אצר ,איםמתוהגיל  תאם יש אפשרו. 

 ( תעלומ 54-הזרוע של ההורה ) כ תינוק בזוויתה תוי להחזיק אצר. 

  רופהתן המתן מבזבעדינות, פעוט /ינוקתה תשפחה שיסייע בהחזקמבבן  וי להיעזרצנגד רמתאם הילד. 

 רופהתן המתורך צחשוב לא להפעיל כח פיזי על הילד ל. 

 יחד עם  .תנקותהקאה או הש ענומל תנמעל  תהפסקועם  תקטנו תנומבה התרופ כמות תא תתאפשר ל

 ת.דקו 10  -סה"כ כתוך  כמותת כל הא תתחשוב ל תזא

 של ת ילדים לגבי אפשרו עם רופא ץייעתוי להצרופה, רתן  הממת תדקו 00וך  תפעוט הקיא /ינוקתאם ה

 .(המרופה ולהוסיף סירופ פטל לדוגתטעם ה תן לשפר את) ני תנה נוספמן מת

 ה גדול(תה גיבור, אתרופה )כל הכבוד, אתה תהילד לאחר נטיל תחשוב לשבח א. 

 :5 על גילמלילדים  תרופותן מת

  תח אחריותאפשר לו לפעל מנת ל, שלו הטיפול תוכניתבמעבר לכל הכתוב לעיל, חשוב לשתף את הילד 

 .יתבו הבריאומצכלפי  תמסוימ

 ה: עדיף מר, לדוגתה יומורה קלה ונעיצרופה בתה תא חתהילד על דרכים שיעזרו לו לק תן לשאול אתני

 '.וכו , להוסיף שתיה ממותקתכדור תוצאו בכדור, לח פבסירו תלקח

 לרסק  מותררוקח אם עם רופא או  ץייעתן להתקשה לבלוע, נימתרק בכדורים והילד  מתרופה קייתה אם

 (.את הכדור / לרסקו לחצות מורה על כך שמותרן של קו על הכדור סימ לרוב) זוןמאו לערבב עם 

  םיסבלני תלהיוגם אם הילד מתקשה בנטילת תרופה,  נסו. 

 בברכת החלמה מלאה ובריאות שלימה

 צוות המחלקה


