מידע להורים

לקראת לידה באם חיובית/חשודה לנגיף קורונה
הורים יקרים ברוכים הבאים
בשעה טובה אתם מגיעים ללדת בשערי צדק .אנו נעשה הכל על מנת לאפשר לכם חווית לידה נעימה תוך שמירה
מרבית על בריאותכם ,בריאות התינוק ובריאות כל הסובבים.
קיימים שני אתרים לטיפול ביולדת חשודה /מאומתת לנגיף קורונה:
.1

לידה של יולדת מאומתת מתבצעת בתוך מחלקת 'כתר' (מחלקה הייעודית לחולי קורונה) :במחלקת
כתר תעברי את כל שלבי האשפוז  -הערכה לפני הלידה (מעקב מוניטור ,בדיקות וכו') ,לידה ואשפוז
לאחר הלידה עד השחרור.

.0

לידה של יולדת בחשד  /בידוד ביתי מתבצעת בחדרי בידוד ייעודיים במתחם חדרי הלידה

לפני הלידה:
תעברי הערכה כמו כל יולדת בשגרה :ניטור עוברי ,אולטראסאונד והערכה ע"י מיילדת ורופא במידת הצורך.
בסיום ההערכה יוחלט אם ניתן לשחרר אותך הביתה (כגון במקרה צירים אך עדיין אינך בלידה) או כשיש צורך
באשפוז ויילּוד (כגון בעת שאת בלידה פעילה או שישנה התוויה לזירוז).
בנוסף ,אם את יולדת בחשד לנגיף קורונה או מגיעה מבידוד ביתי ,אנו ניטול ממך דגימת מטוש לבדיקת המצאות
הנגיף.
בלידה:
תטופלי על ידי מיילדת אישית שתטפל רק בך ותשהה איתך במהלך הלידה.
כל השירותים שעומדים לרשות כל יולדת עומדים לרשותך כרגיל כולל אלחוש אפידורלי אם תבחרי בכך.
אחרי הלידה:
לאחר שתתקבל תשובה לדגימת המטוש יוחלט על מקום האשפוז לאחר הלידה (חיובי ב"כתר" ,שלילי בחדרי
בידוד ביולדות ג')
מלווה:
לצערנו בהתאם לנוהלי משרד הבריאות לא מתאפשרת כניסת מלווים/בני זוג בשום שלב במהלך הטיפול.
הטיפול בתינוק:
בעת הזו המידע המצטבר לגבי נגיף קורונה מלמד כי ככל הנראה דרך ההדבקה של יילודים היא בעיקר לאחר
הלידה בשל מגע קרוב עם אדם שהוא נשא לנגיף .כלומר ,לא בתוך הרחם .מסתמן כי גם אם חלילה התינוק יידבק
בקורונה ,לא תתפתח אצלו מחלה קשה.
עם זאת ארגוני הבריאות בעולם ממליצים על הפרדה של היילוד מנשאים של הנגיף ,ובכלל זה הפרדה זמנית
מהיולדת.
במחלקת יילודים אנו פועלים על פי המלצות משרד הבריאות בארץ :הפרדה של היילוד ממך עד החלמתך ,רחצה
של התינוק מיד לאחר הלידה ונטילת דגימת מטוש לקורונה ליילוד בגיל  42-24שעות חיים.
ההפרדה מאפשרת טיפול ומעקב מלא לתינוק על ידי צוות מחלקת יילודים ומורידה את הסיכון להדבקתו.
בזמן ההפרדה באשפוז ,מומלץ ביותר כי תשאבי חלב על מנת לשמר את תפוקתו .צוות המחלקה ידריך אותך על
אופן שאיבת החלב בתנאים נקיים ,כך שניתן יהיה להעביר את החלב השאוב לתינוק .יש חשיבות מיוחדת למתן
חלב אם אשר מכיל רכיבי חיסון חיוניים לתינוק לאם נשאית קורונה.
כתיבה :ד"ר יאיר קסירר – מנהל יחידת יילודים
תיקוף :ד"ר אהרון טבת – מנהל חדר לידה סיגל מזרחי – מנהלת הסיעוד באגף אם ויילוד
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בהמשך עם שחרורכם הביתה יש להקפיד על מרחק של  4מטר בינך ובין התינוק .בעת קירבה לתינוק (כגון בעת
הנקה/האכלה) עלייך להקפיד על רחצת ידיים יסודית ולבישת מסכה.
עם זאת,
אנו מאפשרים להורים שאינם מעוניינים להתנהל על פי הנחיות משרד הבריאות ,אשפוז במסלול של ביות
במחלקה הייעודית לחולי קורונה (מחלקת "כתר").
אם תבחרו בכך ,נבקשכם לחתום על טופס הסכמה בו אתם מצהירים כי אתם מבינים את הסיכון הכרוך בכך
(סיכויי הדבקה גבוהים של התינוק תוך מעקב על פי ההנחיות במחלקת כתר – מעקב 'מרחוק' בחלקו ,אחריות
מלאה של האם לטיפול בתינוק ,נגישות נמוכה לצוות רפואי מומה בטיפול ביילודים ודחיה של ביצוע בדיקות
שיגרה בתינוק).
גם בתנאי ביות במחלקת כתר חשוב להקפיד על שמירת מרחק של  4מטר ,היגיינת ידיים ומסכה כמוסבר למעלה.
תינוקות שיהיו בביות עם האם יילקחו בלווי אחות ,לטיפול ובדיקה קצרה לאחר הלידה.
שחרורכם מאשפוז יהיה בהתאם להוראות משרד הבריאות.
במידת האפשר נציע שחרור מוקדם אחרי גיל  63שעות ,אם תהיי מעוניינת בכך.

מזל טוב ובריאות שלמה
צוות חדר לידה ומחלקות יולדות ויילודים
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