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 מידע להורים  

 לנגיף קורונה /חשודהאם חיוביתלידה בלקראת 

 ברוכים הבאיםהורים יקרים 

תוך שמירה  חווית לידה נעימה כםלאפשר ל עשה הכל על מנתנאנו  בשעה טובה אתם מגיעים ללדת בשערי צדק.

 .  ובריאות כל הסובבים , בריאות התינוקכםבריאותעל  רביתמ

 :לטיפול ביולדת חשודה/ מאומתת לנגיף קורונה אתרים שני קיימים 

מחלקת ב: (מחלקה הייעודית לחולי קורונה) 'כתר'מתבצעת בתוך מחלקת  יולדת מאומתתלידה של  .1

ואשפוז   לידה וכו'(, ותמוניטור, בדיקמעקב הערכה לפני הלידה ) - האשפוזתעברי את כל שלבי   כתר

 .עד השחרור לאחר הלידה

 הלידה יחדרמתחם ב ייעודיים בידוד יחדרב מתבצעת בחשד / בידוד ביתייולדת לידה של  .0

 לפני הלידה: 

. במידת הצורך הערכה ע"י מיילדת ורופאוסאונד אניטור עוברי, אולטר :בשגרהיולדת כמו כל תעברי הערכה 

 שיש צורךכצירים אך עדיין אינך בלידה( או  כגון במקרהלשחרר אותך הביתה )בסיום ההערכה יוחלט אם ניתן 

 (.דה פעילה או שישנה התוויה לזירוזאת בליש כגון בעתד )באשפוז ויילּו

מטוש לבדיקת המצאות  טול ממך דגימתבחשד לנגיף קורונה או מגיעה מבידוד ביתי, אנו ניבנוסף, אם את יולדת 

  הנגיף.

 בלידה: 

 הלידה. במהלךשתטפל רק בך ותשהה איתך אישית מיילדת  ל ידיע טופלית

 בכך.   בחריתאם  יאפידורלאלחוש כולל  כרגיל יולדת עומדים לרשותךכל כל השירותים שעומדים לרשות 

 אחרי הלידה:

שלילי בחדרי  ,יוחלט על מקום האשפוז לאחר הלידה )חיובי ב"כתר" לדגימת המטוששתתקבל תשובה  לאחר

 בידוד ביולדות ג'(

 מלווה:

 נוהלי משרד הבריאות לא מתאפשרת כניסת מלווים/בני זוג בשום שלב במהלך הטיפול.ל בהתאםלצערנו 

 הטיפול בתינוק:

דרך ההדבקה של יילודים היא בעיקר לאחר  הנראה כלקורונה מלמד כי כ נגיףזו המידע המצטבר לגבי ה עתב

מסתמן כי גם אם חלילה התינוק יידבק . הרחם בתוך לא, כלומר .נגיףלנשא  אדם שהוא עם קרוב מגע בשל הלידה

 . קשה מחלהאצלו  לא תתפתחבקורונה, 

, ובכלל זה הפרדה זמנית היילוד מנשאים של הנגיףשל ארגוני הבריאות בעולם ממליצים על הפרדה  עם זאת

  .יולדתמה

צה רח ך,עד החלמת מךמהפרדה של היילוד בארץ: המלצות משרד הבריאות אנו פועלים על פי מחלקת יילודים ב

 שעות חיים.  42-24ליילוד בגיל  קורונהנטילת דגימת מטוש לו מיד לאחר הלידה של התינוק

  את הסיכון להדבקתו. הרידומו מחלקת יילודיםצוות  ל ידיע לא לתינוקמומעקב  טיפול ההפרדה מאפשרת

. צוות המחלקה ידריך אותך על ולשמר את תפוקת על מנת חלבמומלץ ביותר כי תשאבי , באשפוז בזמן ההפרדה

יש חשיבות מיוחדת למתן  .אופן שאיבת החלב בתנאים נקיים, כך שניתן יהיה להעביר את החלב השאוב לתינוק

 לתינוק לאם נשאית קורונה.  חיונייםרכיבי חיסון  אשר מכילחלב אם 
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. בעת קירבה לתינוק )כגון בעת תינוקובין ה נךבי מטר 4יש להקפיד על מרחק של  הביתה כםשחרורבהמשך עם 

 . מסכהלבישת ו יסודית ידיים רחצת על הנקה/האכלה( עלייך להקפיד

 זאת,  עם

אשפוז במסלול של ביות  ,להתנהל על פי הנחיות משרד הבריאותינים ימעונשאינם הורים ל אנו מאפשרים

 (. "כתר"יעודית לחולי קורונה )מחלקת יבמחלקה ה

בכך  מבינים את הסיכון הכרוך בו אתם מצהירים כי אתםלחתום על טופס הסכמה כם אם תבחרו בכך, נבקש

, אחריות מעקב 'מרחוק' בחלקו – תוך מעקב על פי ההנחיות במחלקת כתרהדבקה גבוהים של התינוק  י)סיכוי

ודחיה של ביצוע בדיקות   ביילודים מומה בטיפוללצוות רפואי נמוכה מלאה של האם לטיפול בתינוק, נגישות 

 .(בתינוק שיגרה

  .כמוסבר למעלה כהסמוגיינת ידיים יה, מטר 4שמירת מרחק של חשוב להקפיד על  במחלקת כתר גם בתנאי ביות

 לקחו בלווי אחות, לטיפול ובדיקה קצרה לאחר הלידה. יתינוקות שיהיו בביות עם האם י

 יהיה בהתאם להוראות משרד הבריאות.  מאשפוז כםשחרור

 .בכך אם תהיי מעוניינתשעות,  63במידת האפשר נציע שחרור מוקדם אחרי גיל  

 

 ובריאות שלמה  מזל טוב

 מחלקות יולדות ויילודיםולידה צוות חדר 

 


