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שלום רב! 

צדק.  בשערי  ללדת  בחירתכם  על  שמחה  אני 
בראשו  עומדת  שאני  והמיילדות  הרופאים  צוות 
כ-15%  על  אחראי  ולמעשה  בישראל,  הגדול  הוא 
מאפשר  שרכשנו  הרב  הניסיון  בארץ.  מהלידות 
ביותר  המורכבות  הלידות  עם  גם  להתמודד  לנו 

ולהבטיח לכל יולדת שירות מקצועי ובטוח.

היטב  מוכנות  מגיעות  ה-21  המאה  של  היולדות 
ללידה ומצפות להגשים באמצעותנו את חוויית הלידה שהן בחרו בה. אנחנו 
פי  על  ללדת  יכולות  יולדות  הלידה שלנו.  בחדרי  "לידה טבעית"  מאפשרים 
דרכן ורצונן ולהסתייע  בהתמודדות עם הכאב בגז צחוק, דיקור סיני, הרפיה 
וכמובן אפידורל למעוניינות. בשערי צדק לא ממהרים לנתח. אחוז הניתוחים 
הקיסריים אצלנו הוא מהנמוכים בארץ, כמחצית מהממוצע הארצי העומד 
על כ-20%; ואנו מאפשרים לידה טבעית, לאחר עמידה בקריטריונים, גם למי 

שילדה בניתוח קיסרי בעבר.

בית החולים שלנו עבר בהצטיינות יתרה תהליך בינלאומי להסמכה, ואנחנו 
השירות  בתחום  גם  בינלאומי.  תקן  תו  בעל  בירושלים  היחיד  החולים  בית 
והמלונאות עברנו כברת דרך נכבדה: חדרי הלידה שלנו הם מהחדישים בארץ, 
מאובזרים בציוד המותאם ללידה במגוון דרכים ועומדים בתקינה המחמירה 
ביותר; זאת לצד נוחות מרבית ואווירה ביתית ונעימה. חדר המיון המיילדותי 
שלנו תוכנן באופן ייחודי, כדי שכל יולדת תהנה ממרחב פרטי ואינטימי מלא. 
לאחר הלידה, תוכל היולדת לבחור בביות מלא ולא להיפרד מתינוקה במשך 
בצורת  והבחירה  מקצועית,  תינוקייה  מפעילים  החולים.אנו  בבית  השהות 
האשפוז לאחר הלידה היא שלכם. לאחרונה חנכנו מלונית יולדות מפוארת, 
שמחה  אני  הלידה.  לאחר  מפנקים  בתנאים  במנוחה  שמעוניינת  מי  עבור 
ומהמתקדמים  חדשים  לידה  חדרי  ארבעה  עוד  חנכנו  אלו  שבימים  לספר 
בארץ ובנוסף נפתחה מחלקת יולדות חדשה ומרווחת בשלוחת ביקור חולים.

זו.  ולכן הכנו עבורכם חוברת  אני בטוחה שחולפות בראשכם שאלות רבות, 
ללידה שאנו מקיימים,  הכנה  בקורסי  אני מזמינה אתכם להשתתף  בנוסף, 
אלינו  ולפנות  לידה"  "תכנית  שלנו  המיילדות  עם  להכין  לסיורים,  להצטרף 

באמצעות מועדון היולדות בכל שאלה או בקשה.

קריאה נעימה וחוויית לידה משמחת.
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שלכם,
פרופ' סורינה גריסרו גרנובסקי

מנהלת אגף נשים ויולדות
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02-6555111info@szmc.org.ilמרכזייה שערי צדק

02-564523402-5645555hadasstein@szmc.org.ilמועדון יולדות

02-666649102-6666967Leida@szmc.org.ilרישום לידה

02-666625502-666655502-6666228חדר לידה שערי צדק

02-646425002-646426202-6464338חדר לידה ביקור חולים

02-5645234hadasstein@szmc.org.ilקורס הכנה ללידה

050-8685301malcazaks@szmc.org.ilשירות אישי ליולדת )מלכה(

050-8685777שירות אישי ליולדת )טניה(

מחלקות שערי צדק

02-6555949תינוקות א'02-6666758מחלקת יולדות א'

02-6555552תינוקות ב'02-6666453מחלקת יולדות ב'

02-6666473תינוקות ג'02-6666730מחלקת יולדות ג'

02-5645152תינוקות ד'02-5645150מחלקת יולדות ד'

02-5645160פגייה שערי צדק

עובדות סוציאליות
טלי מור יוסף
02-6666856
050-8685551

וידאד עטוה 
 )ערבית(

02-6555044 

02-666666002-655518202-6666708מרפאות נשים שערי צדק

מחלקות ביקור חולים

02-6464365/252מחלקת יולדות ו'

02-6464518/236מחלקת יולדות ז'

02-6464253/6תינוקות

02-646441802-6464419מרפאות נשים ביקור חולים

02-646433102-6464257פגייה ביקור חולים

02-6666111pinukit@szmc.org.ilפינוקית - מלונית יולדות

02-666648302-6555015rav@szmc.org.ilמשרד רב המרכז הרפואי

02-6522950rd@szmc.org.ilפניות הציבור

 02-6555899physio@szmc.org.ilמכון פיזיותרפיה

אנו לרשותכן:

מידע נרחב על שירותי דת - בחוברת מידע למתאשפז ובאתר בית החולים
מידע על זכויות היולדת - באתר הביטוח הלאומי

בלעדי בשילב

הסלקל הראשון בעולם 
שהופך לעגלה
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הם  שלנו  האשפוז  וחדרי  הלידה  חדרי  היולדות,  קבלת  מתחם 
הם  פרטיות.  הרגשת  ומעניקים  ונוחים  מרווחים  בארץ,  מהיפים 
היולדת  שלום  את  המבטיח  ביותר,  המתקדם  בציוד  מאובזרים 
להגיע  מאוד  מומלץ  הלידה  לקראת  רווחתה.  את  וגם  וביטחונה 
לסיור, כדי להתרשם מהמחלקות וגם כדי להכיר את הבניין: איך 
מגיעים מהחנייה למיון היולדות, היכן התינוקייה והיכן נמצא חדר 
האוכל של היולדות, המבטיח מזון טעים ואיכותי "כמו בבית מלון" 

ובכשרות מוקפדת.  

סיורים בעברית

בכל יום שני בשעה 16:00 ובכל יום שלישי בשעה 17:00 
 מתקיימים סיורים מודרכים בחדרי הלידה. 

אין צורך בהרשמה מראש לסיור, נפגשים בקומה 9 
בכניסה לחדרי הלידה.

 סיורים באנגלית
 ביום רביעי הראשון בכל חודש לועזי )מלבד ימי חג( 

בשעה 16:00.

 סיורים בצרפתית
 ביום רביעי השני בכל חודש לועזי )מלבד ימי חג( 

בשעה 16:00.

למשתתפי הסיור - חנייה חינם

סיורים בביקור חולים

בכל יום א׳, בשעה 15:45, מתקיימים סיורים מודרכים 
בשפה העברית בחדרי הלידה. אין צורך בהרשמה מראש 

 לסיור, נפגשים בקומת הכניסה.

 סיורים באנגלית 
בכל יום ג׳, בשעה 15:45.

למשתתפי הסיור - חנייה חינם, בתיאום מראש בעת ההרשמה.

הרשמה ללידה
אנו ממליצים להירשם ללידה בשערי צדק או 
בשלוחת ביקור חולים כחודשיים לפני הלידה. 
את  ויחסוך  ספורות  דקות  אורך  הרישום 
היתרון  האשפוז.  ובימי  הלידה  ביום  התהליך 
ברישום מוקדם הוא שליולדת רשומה ימתינו 
ופתיחת  המיילדותי,  במיון  הזיהוי  אמצעי  כל 
בימי  כולל  ויעילה,  התיק תהיה מהירה, קלה 
תהליכים  המוקדם  הרישום  יחסוך  הלידה  לאחר  גם  וחג.  שבת 

רבים, כגון הודעה למשרד הפנים ולביטוח לאומי. 

ניתן להירשם באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר 
ובמשרדי קבלת חולים.  בית החולים  האינטרנט של 

למידע נוסף: 

 שערי צדק - 02-6666491  02-6666967  
פקס 02-6514289 בין השעות 18:00-08:00

 ביקור חולים - 02-6464358  02-6464140 
 פקס: 02-6464446  )בין השעות 16:00-08:00(

02-6464262  פקס: 02-6464371  )לאחר 16:00(

קורס הכנה ללידה
קורס הכנה ללידה חשוב בכל היריון, אך בעיקר בהיריון הראשון. 
הקורס מפיג חששות, מציג טכניקות, שיטות לידה והרפיה, ומכין 
שלנו  הרב�תחומיים  הקורסים  הגדול.  ליום  לעתיד  ההורים  את 
מיועדים לזוגות או לנשים מהשבוע ה-25 עד השבוע ה-30 להיריון. 

באווירה  שלנו,  המנוסות  המיילדות  ידי  על  מועברים  הקורסים 
תרגישי  ללידה  בהגיעך  עצמה.  בפני  חוויה  והם  ונעימה,  נינוחה 
שחזרת הביתה, תפגשי פנים מוכרות ותהיי מוכנה לרגע המכונן. 

הקורס כולל שישה מפגשים שבועיים, בינהם מפגש אחד להכנה 
להנקה וטיפול בתינוק. המפגשים מתקיימים בשערי צדק ובשלוחת 
ביקור חולים. משך כל מפגש שעתיים, בשעות הערב. מתקיימות 

קבוצות לנשים ובני זוגן וכן קבוצות לנשים בלבד. 

למשתתפי הקורס - חנייה חינם.

בהתאם  משתנה  )המחיר  כ-600 ₪  הקורס:  עלות 
החולים  מקופות  חלק  הבריאות(.  משרד  לתעריפי 
זאת  לברר  כדאי  ההכנה.  קורס  בעלות  משתתפות 

עם קופת החולים שלך. 

אישה שיולדת בשערי צדק או בביקור חולים תקבל 
לאחר הלידה החזר מלא של עלות קורס ההכנה. 

לפרטים נוספים ולהרשמה: 

 )14:00-09:00 02-5645234 )א'-ה',   טל': 

₪

ע

ע

E

E

F

סיורים מודרכים בחדרי הלידה

ולרצונותייך.   לצרכייך  המותאמת  לידה  תכנית  ולבנות  הלידה 
תכנית הלידה תועלה על הכתב ותצורף לתיק היולדת.  

לתיאום פגישה ולפרטים נוספים יש להתקשר למזכירות חדר 
לידה, טל׳: 02-6555255 או 02-6555288 )בשעות הבוקר(.

איך מגיעים לחדר לידה
תקופת  במהלך  הלידה  לחדר  ההגעה  מסלול  את  ללמוד  חשוב 

ההיריון, ולעבור אותו פיזית לפחות פעם אחת. 

שערי צדק - המיון המיילדותי נמצא בקומה 9, בבניין הראשי. ניתן 
להגיע אליו מכל מעליות הבניין. 

ביקור חולים - המיון המיילדותי ממוקם בקומת הכניסה לבניין זיו, 
ברחוב הנביאים פינת שטראוס. 

ניתן  פרטי  ברכב  למגיעים  תחבורה.  נתיבי  מראש  לברר  מומלץ 
בית  בצוות  ולהסתייע  החולים  בית  בפתח  היולדת  את  להוריד 

החולים בחניית הרכב. 

להזמנת אמבולנס: 
101 )מד״א( 

1221 )איחוד הצלה( 
*ללא תשלום ליולדות תוך 48 שעות או למפונות באמבולנס על ידי הקופה.

תכנית לידה
אנחנו בשערי צדק רוצים שתגיעי ללידה רגועה ומוכנה. לשם כך 
אנו מציעים מפגש אישי עם מיילדת, שבמהלכו תוכלי לשאול את 
האפשרויות  על  הסברים  לקבל  הלידה,  תהליך  על  השאלות  כל 
ובחדר  המיילדותי  במיון  השהות  במהלך  לך  הזמינות  השונות 

מעקב היריון
אנו ממליצים לעשות מעקב היריון. 

 המעקב נעשה על ידי רופא גינקולוג ונרשם ונשמר בכרטיס מעקב ההיריון המלווה 
אותך במשך ההיריון כולו. המעקב מתבצע בתדירות משתנה לפי התקדמות ההיריון:

שבוע 42-40 שבוע 40-36 שבוע 36-28   עד שבוע 28

ביקור 
פעם 
בחודש

 ביקור 
 אחת 

לשבועיים

ביקור 
אחת 
לשבוע

מעקב 
היריון 
עודף

     יש לזכור: 
   נשיאת כרטיס המעקב 

בצמוד אלייך תאפשר מתן 
טיפול מתאים בכל פנייה 

לקבלת טיפול רפואי. שמרי על 
הכרטיס וקחי אותו איתך לכל 
מקום, ובמיוחד אם את צריכה 

להגיע לבית החולים.

 את בחודש חמישי? 
הצטרפי לקורס הכנה ללידה בשערי צדק. 

טל': 02-5645234
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למה צריך 
לשים לב? 

מעקב תנועות העובר:
אנו ממליצים לך להיות קשובה לעובר המתפתח בקרבך ולהיות 
ערה לכל שינוי. החל משבוע 22 )בהיריון ראשון( ומשבוע 20-18 
מדובר  העובר.  תנועות  את  להרגיש  תתחילי  נוספים  בהיריונות 
כי  המעיד  וזמין  פשוט  ובמדד  ביותר  המרגשות  החוויות  באחת 
העובר מרגיש טוב וההיריון תקין. תנועות העובר משתנות מאישה 

לאישה ומעובר לעובר.
או  גזים  בועות  קליל,  פרפור  כמו  מרגישות  הראשונות  התנועות 
פעילות מעיים נמרצת. בהמשך הן מתגברות ומעידות על פעילות 

מלאת חיים של העובר, הכוללת בעיטות וגלגולים.
החופשי.  בזמנך  בבית,  להתבצע  יכולה  העובר  תנועות  בדיקת 
מומלץ לחזור על הבדיקה שלוש פעמים ביום, בכל פעם במשך 
חצי שעה. בפרק זמן זה צריכות להיות שלוש תנועות. אם הרגשת 
אותן - הכל בסדר. חוזרים לשגרה היומית. אם לא הרגשת - שתי 
הרגשת  שעה.  חצי  למשך  שמאל  צד  על  ושכבי  מתוק  משקה 

תנועה? הכל בסדר. אם לא - פני למיון יולדות. 

דימום:
אם זיהית דימום בכל כמות שהיא לפני הגיעך לשבוע 36, עלייך 
תיתכן   ,36 שבוע  לאחר  הדימום.  סיבת  לבירור  מיידית  לפנות 

הכתמה דמית המצריכה התייחסות, אך לא בדחיפות.

ירידת מים:
ירידת  לידה!  יש לפנות לחדר  לירידת מים  בכל מקרה של חשד 
מים היא השתחררות של נוזלים דרך הנרתיק ללא יכולת שליטה 
והיא מתאפיינת בריח מיוחד. כמות המים יכולה להיות מטפטוף 
קל ועד כמות של כוס או אפילו ליטר. למי השפיר צבע שקוף עד 
לבנבן. אם צבע המים ירוק, ירקרק או אדום, זהו אות אזהרה לכך 

שהעובר עלול להימצא במצוקה.

התכווצויות מוקדמות:
וחשודים  מחזור  לכאבי  הדומים  התחתונה  בבטן  כאבים  הופעת 
כצירים עד שבוע 36 דורשת התייחסות. אין להמתין עד להתגברות 
אפשר   36 משבוע  רפואי!  טיפול  לקבלת  לפנות  יש  הכאבים! 

להמתין להתפתחות צירים סדירים.

רעלת היריון:
ומתאפיינת  בלבד  להיריון  הקשורה  מחלה  היא  היריון  רעלת 
כאבי  ולעיתים  בשתן  חלבון  הופעת  הדם,  בלחץ  בעלייה 
הבטן. ברום  וכאבים  ראייה  בטשטוש  המלווים  עזים   ראש 
בחשש להתפתחות רעלת היריון יש לפנות מיד לרופא או לחדר 

הלידה.

 אם את חוששת, אם את מודאגת, 
 בואי לחדר הלידה או התקשרי:

02-6666255 או 02-6666555

בכל זמן, הצוות 
של חדרי הלידה 

לרשותך! 

 הצטרפי למועדון היולדות שלנו
טל': 02-5645555. פרטים בעמוד 15
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בסוף החודש גודל 
העובר כאפונה, 8 מ"מ. 

מתחילות להיווצר גפיים, 
ניתן לראות דופק.

בחילות בבוקר, וצרבות בערב. מה עושים? צורכים 
כמויות קטנות של אוכל בערך כל שלוש שעות, נמנעים 

ממוצרי מזון מעוררי בחילות כדוגמת תבשילים מתובלים 
ושותים הרבה מים.

העובר בגודל חסה. הוא 
שוקל 900 ג’. מיתרי הקול 

כבר מוכנים לבכי ראשון.

הצטברות של גזים. מה עושים? נמנעים מצריכת מזונות 
גורמי גזים כדוגמת תירס או כרוב, מקפידים על הליכה ועל 

פעילות גופנית מתאימה ושותים הרבה.

 העובר בגודל עוגת
 מאפינס )10 ס״מ(. 

הלחץ של הרחם על פלג הגוף התחתון ועל שלפוחית השתן 
גורם להגברת הצורך בהטלת שתן. מה עושים? רצים הרבה 
לשירותים...  ולכן מחזקים את שריר רצפת האגן. לקראת סוף 

שבועות אלו תחושי בשינויים בשדייך המצביעים על הכנת הגוף 
להנקה בבוא העת  ויצירת החלב הראשוני )קולסטרום(

העובר שוקל בממוצע 
2.7 ק”ג, גובהו 47 ס”מ. 

עצמותיו עדיין רכות, 
והראש נמצא כבר באגן.

תיתכן הופעת טחורים. מה עושים? משתדלים למנוע 
עצירות ומרבים בשתייה ובאכילה של מזון עתיר בסיבים 

תזונתיים ומשלבים חיזוק שרירי רצפת אגן.

 העובר בגודל תפוז סיני 
)3 ס״מ(. מין העובר 

נקבע. העיניים פקוחות.

חולשה ותשישות. מה עושים? מקפידים על מנוחה 
מרובה יותר מהרגיל במהלך כל שלבי ההיריון.

העובר שוקל קילו וחצי, 
הוא מגדל ציפורניים 
ומווסת טמפרטורה. 

כאבי גב. הצרבות חוזרות. חלב אם מתחיל להיווצר. 
החולשה והעייפות חוזרות. מה עושים? מקפידים על תזונה 

נכונה, פעילות גופנית והרבה סבלנות...

העובר בגודל אשכולית. 

התכווצות שרירי הגפיים התחתונות מלווה בכאב חד 
בייחוד במהלך הלילה. מה עושים? צורכים מגנזיום, מניחים 
את כף הרגל על הרצפה ומבצעים תנועת פלקס )כיפוף כף 

הרגל לכיוון השוק(.   

התינוק שלך מושלם, 
ובכל יום הוא יכול להגיח 

לעולם. 

הלידה עשויה להתרחש בכל רגע. מה עושים? מכינים 
תיק, לומדים את הדרך לשערי צדק ומחכים בסבלנות. 

בשעה טובה, אמא’לה!

גודל העובר 28 ס״מ, וכעת 
הוא גדל פחות וצובר 

משקל. הוא כבר שומע!

בצקות באזור הרגליים בחודשי ההיריון האחרונים, כתוצאה 
מהצטברות נוזלים והאטה במחזור הדם. מה עושים? 

נמנעים מעמידה או מישיבה ממושכת, מקפידים על הליכה 
ובעת הצורך מגביהים את הרגליים.

1
 שבוע 

1-6

6
שבוע 
24-27

3
שבוע 
11-15

8
שבוע 
33-36

2
שבוע 
7-10

7
שבוע 
28-32

4
שבוע 
16-19

9
שבוע 
37-40

5
שבוע 
20-23

שבוע 
40-42

 מעקב היריון עודף, מעקב אולטראסאונד ומוניטור אחת לשלושה 
ימים בקופת חולים, כדי לוודא את שלום העובר ובריאותו.

את והעובר )חודש בחודשו(
האםהעוברהעובר
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ההיריון  בזמן  גופנית  פעילות  לבצע  להתחיל  רוצות  רבות  נשים 
או להמשיך בפעילות שהן רגילות אליה,אך קיימות שאלות רבות 

בסוגיה זו. 

במהלך ההיריון חשוב לשלב פעילות גופנית. הדבר מסייע לבריאות 
הנכון  הזמן  אינה  ההיריון  תקופת  זאת,  עם  יחד  והעובר.  האם 
להתחיל ולבצע אימונים מאומצים אם אינך רגילה לכך. ההמלצה 
בחוץ/הליכון  הליכה  שחיה,  כמו  קלה  אירובית  בפעילות  להתחיל 

חשמלי 20-30 דקות שלוש פעמים בשבוע. 

התייעצות  ולאחר  הרפואי  למצב  בהתאם  תיעשה  הפעילות 
עם הרופא המטפל.

דגשים בהנחיית נשים הרות לתוכנית פעילות גופנית:

להקפיד בזמן הפעילות על סביבה נוחה מבחינת טמפרטורה.  

ללבוש בגדים נוחים ומאווררים.  

הפסקות מרובות.  

שתייה של לפחות שתי כוסות מים )במהלך ואחרי הפעילות(.  

נעילת נעליים נוחות וסגורות  שיאפשרו יציבה טובה.  

רצף  על  ולשמור  בהדרגה  פעילות  כל  ולסיים  להתחיל  חשוב   
פעילות לאורך כל ההיריון.

יש לשים לב כי בזמן הפעילות הנשימה נוחה וקלה ומאפשרת   
לדבר בנינוחות ובצורה שוטפת.

אם לא התאמנת באופן קבוע לפני ההיריון, מומלץ להתחיל מרמת 
מתחילים וליידע מראש את הצוות המקצועי על שלב ההיריון שבו 

את נמצאת.

משיעורים  להימנע  מומלץ  ההיריון,  של  הראשונים  בשלבים 
בליווי  זאת להתאמן  ובמקום  ודילוגים  ריצות  - קפיצות,  הכוללים 
ולהיות  ועיצוב  יוגה, מתיחות  הדרכה, במסגרת שיעורי פילאטיס, 

קשובה לגוף בנוגע לקצב הרצוי והמתאים.

במהלך ההיריון עובר גוף האישה שינויים הורמונאליים ופיזיולוגיים 
רצועות,  של  הדרגתית  ומתיחה  להתרופפות  הגורמים  רבים, 
רקמות חיבור ושרירים, המובילים לשינויים ביציבה ומגבירים את 

העומס על הפרקים בגב, באגן ובירכיים.

בשילוב  אגן,  רצפת  תרגילי   - תכלול  הגופנית  שהפעילות  חשוב 
ֻ: שכיבה, ישיבה, עמידה.  דגש על תרגול סוגרים במגוון תנוחות כמו

פעילות גופנית 
במהלך ההיריון

חיזוק  נשימה.   תרגילי  בשילוב  הבטן  שרירי  על  נכונה  עבודה 
אזור  תנועתיות  הגברת  והצואר,  הכתפיים  חגורת  וייצוב  הגמשה 

הגב, חגורת האגן והירך תוך שמירה על טווחי תנועה מלאים.

בריאותיים  יתרונות  טומנת  בהיריון  סדירה  גופנית  פעילות 
רבים:

עוזרת בשמירה על כושר גופני ובהעלאתו.  

שומרת על משקל גוף תקין של האם ומסייעת לאחר הלידה   
בירידה במשקל.

מפחיתה היארעות של סוכרת היריון ומאזנת את רמת הסוכר   
בדם.

מסייעת במניעה או הפחתת כאבי גב.  

מסייעת בעיכול ומפחיתה עצירות.   

עוזרת בשיפור זרימת הדם ובהורדת בצקות.  

תורמת לשינה טובה ורציפה.  

ותהליך  ההיריון  תקופת  על  מקילה  גופנית  פעילות  לסיכום: 
ולהרגשה  טוב  רוח  מצב  חיובי,  גוף  לדימוי  תורמת  ובכך  הלידה 

כללית טובה.

הפזיותרפיה  למכון  לפנות  ניתן  שאלות  ומתעוררות  במידה 
של המרכז הרפואי בטלפון: 02-6555457

הבטיחי מקום בפינוקית - מלונית היולדות 
של שערי צדק. טל': 02-6666111

לשירותכם:

 ילדים בכללית מושלם פלטינום
 זכאים למשקפי ראייה חינם* עד 600 ₪

 בכל שנה עד גיל 18! 
ההטבה ניתנת ברשת חנויות

משקפי ראייה

 רופאי ילדים מומחים, אחיות ויועצים
 ממגוון תחומי רפואת הילדים
והכל תחת קורת גג אחת 

מרכזי בריאות הילד

מוקד אחיות

  האחיות במוקד ב-2700* 
עומדות לשירותכם 

בכל בעיה או שאלה בריאותית
24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

התפתחות הילד

טיפולי שיניים משמרים חינם

עד גיל 18 ללקוחות מושלם פלטינום
 ברשת מרפאות כללית סמייל 

 ובמגוון המרפאות בהסדר.
 ובנוסף 60% הנחה על טיפולי אורתודנטיה

סדנאות להורים טריים

 סדנה לטיפול ברך הנולד, סדנת החייאה, בטיחות ועזרה ראשונה
וסדנת עיסוי תינוקות )הנחות ללקוחות כללית מושלם(

מכון התפתחות הילד הגדול בירושלים בלב תלפיות 
לצד פריסה רחבה של מכונים בהסדר.

בנוסף, מגוון טיפולים רחב במיוחד לללקוחות 
כללית מושלם עד גיל 18

נהנים מהשירותים הכי טובים לילדים
לקוחות כללית בירושלים והסביבה

התייעצות עם מומחים

 רופא ילדים און-ליין
בשיחת וידאו באתר כללית

                     או בטלפון 2700 *
כשהמרפאות סגורות, חינם ללקוחות כללית

 מרכז מומחים לילדים במרפאות: 
שטראוס / שייח ג׳ראח / ביג בית שמש

 יועצות הנקה און-ליין

לשירותכם:

 ילדים בכללית מושלם פלטינום
 זכאים למשקפי ראייה חינם* עד 600 ₪

 בכל שנה עד גיל 18! 
ההטבה ניתנת ברשת חנויות

משקפי ראייה

 רופאי ילדים מומחים, אחיות ויועצים
 ממגוון תחומי רפואת הילדים
והכל תחת קורת גג אחת 

מרכזי בריאות הילד

מוקד אחיות

  האחיות במוקד ב-2700* 
עומדות לשירותכם 

בכל בעיה או שאלה בריאותית
24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

התפתחות הילד

טיפולי שיניים משמרים חינם

עד גיל 18 ללקוחות מושלם פלטינום
 ברשת מרפאות כללית סמייל 

 ובמגוון המרפאות בהסדר.
 ובנוסף 60% הנחה על טיפולי אורתודנטיה

סדנאות להורים טריים

 סדנה לטיפול ברך הנולד, סדנת החייאה, בטיחות ועזרה ראשונה
וסדנת עיסוי תינוקות )הנחות ללקוחות כללית מושלם(

מכון התפתחות הילד הגדול בירושלים בלב תלפיות 
לצד פריסה רחבה של מכונים בהסדר.

בנוסף, מגוון טיפולים רחב במיוחד לללקוחות 
כללית מושלם עד גיל 18

נהנים מהשירותים הכי טובים לילדים
לקוחות כללית בירושלים והסביבה

התייעצות עם מומחים

 רופא ילדים און-ליין
בשיחת וידאו באתר כללית

                     או בטלפון 2700 *
כשהמרפאות סגורות, חינם ללקוחות כללית

 מרכז מומחים לילדים במרפאות: 
שטראוס / שייח ג׳ראח / ביג בית שמש

 יועצות הנקה און-ליין
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תזונה בהיריון
*ההנחיות המפורטות להלן לא מחליפות ייעוץ תזונתי פרטני

של  המואצת  ההתפתחות  בשל  ההיריון  בתקופת  במיוחד  חשובה  והיא  בריאים,  לחיים  הבסיס  היא  ומאוזנת  נבונה  תזונה 
העובר ברחם. עלייה נאותה ומידתית במשקל וכן צריכת תזונה מגוונת ומזינה חשובות לבריאות האישה והעובר ומפחיתות 

סיכונים לסיבוכים.

צריכת מזון מגוון מכל קבוצות המזון:
ארוחות מסודרות. מומלץ לאכול שלוש ארוחות עיקריות   
עד  כשלוש  של  בפער  ביניים  ארוחות  שלוש  עד  ושתיים 
ארבע שעות ביניהן. צריכת ארוחות מסודרות יכולה לסייע 

בהקלה על בחילות.

קפה,  כגון  קפאין  המכילים  מוצרים  בצריכת  להמעיט  יש   
שוקולד.  של  צריכה  ולהגביל  וקקאו,  קוקה�קולה   תה, 

יש להימנע לחלוטין מצריכת אלכוהול ומעישון.

ומשקאות  חטיפים  ממתקים,  באכילת  להמעיט  מומלץ   
ממותקים, גם כאשר האישה במשקל תקין.

בממתיקים  בשימוש  להמעיט  מומלץ  ההיריון  במהלך   
מלאכותיים המצויים לרוב במוצרים ובמשקאות "דיאט".

חשוב  מרכיב  סידן,  של  מספקת  צריכה  על  להקפיד  יש   
המזונות  עם  המתפתח.  העובר  של  העצמות  בבניית 
העשירים בסידן נמנים חלב ומוצרי חלב, טחינה משומשום 
מלא, שקדים, סרדינים עם עצמות, טופו ומוצרי סויה, כרוב 

וכרובית.

ההיריון  תקופת  בכל  מספקת  שתייה  על  להקפיד  חשוב   
לצירים  הסיכון  את  ולהפחית  התייבשות  למנוע  מנת  על 
לאישה  מאישה  משתנה  הרצויה  המים  כמות  מוקדמים. 
ומושפעת מרמת הפעילות הגופנית ומתנאי הסביבה. צבע 

שתן בהיר הוא מדד טוב לשתייה מספקת.

יש להקפיד על נטילת חומצה פולית במהלך שנות הפוריות   
ובמהלך  להיריון  הקודמים  החודשים  בשלושת  ובעיקר 
בתעלה  למומים  הסיכון  את  להפחית  מנת  על  ההיריון 

העצבית של העובר. 

בטיחות מזון בתקופת ההיריון: 
כספית  ברמות  הידועים  מאכלים  מאכילת  להימנע  יש 
טונה מקופסת שימורים,  ג׳ בשבוע של   300 ולצרוך  גבוהות, 
ונחשבים  נמוכה  כספית  ברמת  הידועים  קרפיון,  או  סלמון 
בטוחים לחלוטין. יש להימנע גם ממזון העלול לגרום למחלות 
זיהומיות, כמו בשר, עוף, דגים וביצים שלא בושלו או שבושלו 
כגון  באופן חלקי בלבד, ומחלב שלא פוסטר )בשל חיידקים 

ברוצלה(.

מומלץ  סוכרתיות,  נשים  כמו  מיוחדות,  תזונתיות  דרישות  עם  לנשים  בריאות.  הרות  לנשים  נוגעות  התזונה  המלצות  כי  יודגש 
להתייעץ עם הרופא המטפל ועם דיאטנית.

כללים חשובים בתזונה במהלך ההיריון:

הודו,  דגים, בשר  ביצים, קטניות,  מזונות עשירים בחלבון: 
בשר בקר רזה, עוף, חלב ומוצרי חלב כגון יוגורט, לבן וגבינות 

עד 5% שומן.

דגנים: רצוי לצרוך דגנים מלאים העשירים בסיבים תזונתיים 
בורגול,  מלא,  מדגן  לחם  לדוגמה:  ומינרלים.  בוויטמינים  וכן 

קוסקוס מלא, פסטה מחיטה מלאה, קינואה וכדומה.

ירקות ופירות: מומלץ לצרוך ביום לפחות ארבע מנות ירקות 
בצבעים שונים, ושתיים עד ארבע מנות פירות בצבעים שונים.

בלתי  שומן  בחומצות  עשירים  מזונות  להעדיף  יש  שומן: 
קנולה,  שמן  זית,  שמן  טחינה,  זיתים,  אבוקדו,  כגון  רוויות, 

אגוזים וזרעים ללא מלח.
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מתקרבים 
ללידה...

מה חשוב להביא ללידה
אנו ממליצים לארוז בתחילת החודש התשיעי שני תיקים קטנים 
הלידה,  לחדר  שתצטרכו  פריטים  עבור  הראשון  הלידה:  לשעת 

והשני עבור פריטים שתזדקקו להם לאחר הלידה. 

ללידה:
תעודת זהות או דרכון, טפסים רלוונטיים ותיק רפואי.  

תכנית הלידה שלך.  

משקפיים, אם את מרכיבה. גם אם את מרכיבה עדשות מגע   
בדרך כלל, ייתכן שלא תרצי להתמודד איתן בזמן השהות בבית 

החולים.

חלוק רחצה, כתונת לילה או שתיים, נעלי בית וגרביים. אפשר   
לקבל מבית החולים כותנות לשימוש במהלך הלידה ולאחריה, 
אבל יש נשים שמעדיפות ללבוש בגדים משלהן. אנו ממליצים 
וחלוקים  כפכפים  ללכלך.  לך  אכפת  שלא  רופף  לבוש  על 
עשויים להיות שימושיים אם תרצי ללכת במסדרונות המחלקה 

במהלך הלידה.

כל דבר אשר עוזר לך להירגע: הכרית שלך, מוזיקה, תמונה של    
מישהו או משהו שאת אוהבת, ספר, טאבלט...

למלווה השותף/ה בתהליך הלידה: 

מצלמה או טלפון נייד המאפשר צילום איכותי.  

כלי רחצה.  

נעליים נוחות ובגדים נוחים.  

חטיפים.  

חומר לקריאה או לצפייה.  

כסף )מזומן או כרטיס אשראי( עבור אוכל וכדומה. מומלץ להגיע   
עם כסף קטן לשימוש במכונות האוטומטיות.

לאחר הלידה:
כתונת לילה נקייה, אם את מעדיפה ללבוש בגדים משלך.  

הטלפון הסלולרי שלך ומטען. מומלץ להכין רשימה של האנשים   
שתרצי לחלוק איתם את הבשורות הטובות לאחר הלידה.

חטיפים. לאחר שעות רבות בחדר הלידה את צפויה להיות רעבה,   
וייתכן שלא תרצי להסתמך רק על האוכל המוגש בבית החולים. 

דאודורנט,  שפתון,  שיניים,  ומשחת  שיניים  מברשת  רחצה:  כלי   
מברשת/מסרק, איפור, גומייה לשיער, סיכות.

חזיות הנקה או חזיות רגילות -  חזיות הנקה הן עניין של נוחות,   
להימנע  כדאי  זאת  עם  יחד  למצב,  תתאים  נוחה  גוזיה  לרוב 
יהיה  לכן  וייגדלו,  שינויים  יעברו  )השדיים  ברזל/ריפוד.  מחזיית 

קשה בשלב זה להתאים חזייה במידה מתאימה(.

רפידות הנקה - אינן נחוצות ביום יומיים הראשונים ללידה אך לרוב   
יהיו נחוצות מאוד בהמשך..

בית החולים יספק  תחבושות ותחתונים חד פעמיים עבור הדימום   
שיתרחש לאחר הלידה.

ספר, חוברת תשבצים וכל דבר שאת אוהבת לעשות בזמנך הפנוי.  

תמונות של הילדים האחרים שלך.  

זמני האכילה של התינוק  וכלי כתיבה לשם מעקב אחר  פנקס   
שלך, כתיבת שאלות ונקודות חשובות לשיחה עם הרופא, רישום 

הזיכרונות מהיום הראשון של התינוק שלך... 

וזוג  ונוח  בגד מרווח  ליום החזרה הביתה. מומלץ לבחור  בגדים   
נעליים נוחות שניתן לנעול בקלות.

בגד לתינוק )ליום השחרור(.  

שמיכה לתינוק )ליום השחרור(.  

יתאפשר שחרור התינוק הביתה ללא  )לא  כיסא בטיחות לרכב   
כיסא בטיחות(.

תכשיטים  כסף,  כגון  ערך,  דברי  מהחזקת  הימנעי  אנא 
מסרי  אנא   - כאלה  הבאת  אם  אלקטרוניים.  ומכשירים 
אותם למשמרת לבן משפחה או הפקידי אותם במחלקת 

הביטחון. 

ביגוד ראשוני לתינוק  

6 גופיות   

6 מכנסוני רגליות  

6 גופיות שרוול ארוך וקצר  

חליפה ראשונית, גרביים, מגבות רחצה  

6 חיתולי בד  
כביסה  באבקת  ולכבס  להרתיח  יש  הבגדים  את 
נוח, קל  רך,  להיות  המיועדת לתינוקות. הלבוש צריך 

משקל ולא הדוק מדי.

M אל M ילדת? מזל טוב! בואי לסדנת 
לשיתוף חוויית הלידה ולהכנה לטיפול בתינוק 

טל': 02-5645234

מה להכין בבית לקראת התינוק החדש?

להאכלה: 

בקבוק קטן  

מברשת לניקוי בקבוקים  

מוצץ  

מעודדים  אנחנו  וגם  הבריאות  משרד   - חלב  תחליפי   
הנקה בלעדית בחצי שנה הראשונה. באם תרגישי צורך 
לציוד האכלה נוסף תוכלי לקבל הדרכה והנחיות נוספות 

במהלך האישפוז.

לטיפול בתינוק: 

אל�סבון לרחצה  

שמן תינוקות  

משחת החתלה  

תחליב גוף  

אלכוהול 70% לניקוי הטבור  

אבקת כביסה לבגדי תינוקות  

טיטולים  

מגבונים לחים  

מברשת שיער  

צמר גפן  

מדחום  

ריהוט וציוד )יש לבדוק שלכל הציוד יש תו תקן(:

מיטה, מזרן   

סט מצעים ושמיכה  

עגלת טיולים ותיק לעגלה  

שידה להחתלה )כולל מזרן(  

אמבטיה עם מעמד ומד חום  

מדחום לחדר  

מנשא לתינוק עם תו תקן  
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כאשר יש הפניה מרופא למיון   

בזמן ירידת מים  

כאשר יש דימום  

אם יש מיעוט בתנועות העובר  

כאשר יש צירים כל ארבע דקות והם נמשכים כדקה  

הופעת צירים
צירי לידה הם התכווצויות חזקות וכואבות של הרחם, שתדירותן 
ועוצמתן עולים בהדרגה. הם שונים בעצמתם  מאישה לאישה. 
כל  מופיעים  הצירים  שעה  במשך  כאשר  למיון  להגיע  מומלץ 

ארבע דקות ונמשכים כדקה.  

ירידת מים
רופא.  לבדיקת  להגיע  יש  מים  לירידת  חשד  של  מקרה  בכל 
ראשון  מבשר  שלב  המים  ירידת  מהווה  מהמקרים  בחמישית 
של הלידה, והצירים מתפתחים רק בהמשך. ירידת מים שאינה 
עוברי  זיהום  השפיר,  מי  של  לזיהום  לגרום  עלולה  מאובחנת 

ואימהי.

מיעוט תנועות עובר
אף על פי שלקראת הלידה ובמהלך הצירים מורגשת הפחתה 
חייבת  בתנועותיו  משמעותית  שירידה  הרי  העובר,  בתנועות 
להיות סימן אזהרה ליולדת. כאשר מספר תנועות העובר פוחת 
מארבע תנועות בחצי שעה, מומלץ להגיע לניטור עוברי. האבחון 

ייעשה בעזרת מוניטור ואולטרסאונד. 

בהיריון? בואו לסיור במערך המיילדות שלנו. 
פרטים בעמוד 6 בחוברת זו.

הלידה

היריון עודף
יולדת העוברת את מועד הלידה המשוער )שבוע 40(, מתבקשת 
להיות במעקב מתמיד ולערוך ניטור עוברי ובדיקת אולטרסאונד 
עד הלידה. במקרה שתגיעי לשבוע 42, נמליץ לך לעבור זירוז על 

מנת להימנע מסיבוכים.

צירים מדומים וצירי לידה
"ברקסטון  צירי  הרפואית  בשפה  נקראים  המדומים  הצירים 
היקס". הם אינם מעידים על תחילתה של לידה ועשויים להופיע 
בעיקר לקראת השבועות האחרונים של ההיריון. צירים מדומים 
באים לידי ביטוי בכאב קל וקצר, בדרך כלל בבטן תחתונה, ללא 
התגברות בעוצמת הכאב. הצירים פוסקים לבד ותפקידם להכין 

את הרחם לקראת הלידה.

 מרבית הנשים יולדות 
בין שבוע 38 לשבוע 42, 

 וכל יולדת חולמת על 
הרגע הזה.

מתי לפנות למיון המיילדותי?
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קבלה ללידה
ברוכה הבאה למיון המיילדותי. לאחר תהליך קבלה קצר נבדוק אותך ונברר אם הלידה 

החלה. 

בשערי צדק הקבלה לחדר הלידה נפרדת מחדר הלידה 

אם את בתהליך לידה פעילה, תיכנסי לחדר הלידה או תמשיכי בפעילות מחוץ לחדר   
הלידה בהתאם למצב הרפואי ועל פי רצונך. 

  אם אינך בתהליך לידה פעילה, תוכלי להמתין להתקדמות הלידה במקלחת שבחדר 
הקבלה, להתהלך, או לשבת על כדור "פיזיו". 

נייטרוס המכונה "גז צחוק" במהלך הצירים  ייחודי לשערי צדק: תוכלי לקבל 
כבר במיון המיילדותי, כדי להקל על ההתמודדות עם הכאב. כמו כן תוכלי לבקש 
טיפול אלטרנטיבי ללא תשלום כמו דיקור סיני העשוי אף הוא להקל על הכאב 

ולזרז את הלידה. שירותים אלו זמינים גם אם עדיין לא החל תהליך הלידה. 
ניתן לבקש דיקור סיני גם בחדר הלידה ובמחלקת האשפוז. 

בדיקת  הכוללת  מנוסה,  מיילדת  ידי  על  ראשונית  הערכה  מתבצעת  הקבלה  בחדר 
ובמידת הצורך בדיקת  נרתיקית, חיבור למוניטור  ודופק, חום, בדיקה  שתן, לחץ דם 
על  הרפואי  הצוות  להחלטת  עד  בקבלה  להמתין  תתבקשי  כי  ייתכן  אולטרסאונד. 

המשך הטיפול.
ושל  שלך  הרפואיים  הפרטים  את  נעדכן   - "קבלה"  נבצע  החל,  הלידה  תהליך  אם 

משפחתך  ופרטים על ההיריון. בשלב זה גם נכין ידונים )צמידים עם פרטים( ליילוד. 

כדי לשמור על פרטיותה של היולדת במהלך הקבלה ללידה אנו מאפשרים רק למלווה 
אחד להצטרף אליה במיון המיילדותי.

עוברים לחדר לידה
ברגע שהמיילדת תחליט כי החל תהליך הלידה, תעברי לחדר הלידה. תוכלי להזמין 
אליו מלווים נוספים ללא הגבלה. אנו מאפשרים להכניס לחדר לידה גם דולה )תומכת 

לידה( על פי רצונך.

 רק בשערי צדק: 
דיקור סיני בחדר לידה ללא תשלום
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מהלך הלידה
צדק  ובשערי  טבעית,  בצורה  מפעיל  שהגוף  תהליך  היא  לידה 
הצוות מודע לכך וזוכר זאת. המיילדת תחכה ליולדת בחדר הלידה 
אחר  ברציפות  תעקוב  המיילדת  התהליך.  לאורך  אותה  ותלווה 
זמן  לך  תיתן  היא  הצורך  ולפי  העובר,  ושלום  הלידה  התקדמות 
לפרטיות ולהתארגנות. לפני קבלתך לחדר הלידה נציע לך חוקן 
לריקון המעי ומקלחת. יולדת הנכנסת לחדר הלידה נמצאת בדרך 
כלל בלידה פעילה, לכן נתקין לך עירוי, ניקח בדיקות דם שיישלחו 
אותך  נחבר  מכן  לאחר  נוזלים.  נזליף  הצורך  ובמידת  למעבדה 
למוניטור  אפשרות  )יש  טובה"!  "בשעה  לך  ונאחל  למוניטור 
אלחוטי( הרופאים הנמצאים בחדר הלידה יעקבו אחר התקדמות 
הלידה מעת לעת ויקבלו החלטות בהתאם למצב בתיאום איתך. 

ליד  תימצא  המיילדת  הלחיצות,  שלב  הלידה,  של  האחרון  בשלב 
מיטתך ותדריך אותך בלחיצות נכונות ויעילות. בזמן הלידה ויציאת 
היילוד תיכנס מיילדת נוספת לחדר על מנת לעזור בתהליך הלידה 
וביציאת העובר לאוויר העולם. במהלך השהייה בחדר הלידה תוכלי 
ליהנות ממוסיקה מרגיעה, לצפות בטלוויזיה על פי רצונך ולשלוט 
במערכת התאורה על מנת ליצור אווירה מרגיעה ונינוחה, התואמת 
את ציפיותייך והמותאמת להשקפת עולמך ולשלבי הלידה השונים, 

כמובן תוך שמירה מלאה על פרטיות וצניעות.     

התמודדות עם כאבי הלידה
העיקרון המנחה בבחירת משככי כאבים הוא לא להחליט מראש 
במה נשתמש, אלא להכיר את כל האמצעים העומדים לרשותך 
עם "מחשבה פתוחה" על מנת להקל על עצמך ולשפר את חוויית 
המיילדת  פתרונות.  של  גדול  מגוון  קיים  צדק  בשערי  הלידה. 

והמרדים יסייעו לך לקבל החלטה לטובתך ולטובת העובר.

ניתן לשבת עליו בפיסוק או לקפוץ עליו כדי לאפשר  כדור פיזיו - 
נכונה  בצורה  להיכנס  התינוק  לראש  לאפשר  וכדי  לאגן  תנועתיות 

לאגן.  

הצירים.  על  ומקלים  מרגיעים  ונעימים  זורמים  מים   - מקלחת 
- בחדרי הלידה החדשים הותקנה  ומיוחד לשערי צדק  חדש 

מקלחת ג׳קוזי, העוזרת להתמודד עם הכאב בצורה טבעית. 

מסכת גז -  בחדרי הלידה שלנו ניתן להיעזר בגז צחוק )נייטרוס(
ובמינון  במועד  בעצמה  שולטת  היולדת  הכאב.  על  להקל  כדי 

באמצעות מסכה מיוחדת. 

טשטוש - זריקה הניתנת לווריד, המטשטשת את היולדת ומקלה 
על הכאב. הזריקה אפשרית רק אם העובר חש בטוב. 

אפידורל - אלחוש אזורי לפלג הגוף התחתון, הניתן על ידי רופא 
מאפשרת  האפידורלי  לחלל  המוחדרת  צינורית  בלבד.  מרדים 
שולטת  היולדת  הכאב.  לרמת  בהתאם  מאלחש  חומר  הוספת 

במינון התרופה באמצעות לחצן מיוחד.

דקות  בסיכות  היולדת  דקירת  על  מתבסס  הטיפול   - סיני  דיקור 
במיוחד במקומות מסוימים בגוף על ידי מטפל מוסמך. הדיקור עשוי 
צדק(.  לשערי  )ייחודי  הלידה  ובזירוז  בהרפיה  כאב,  בהקלת  לסייע 
הדיקור מוצע בכל שלבי הלידה והוא זמין לכל יולדת בהתאם למצבה 

ולמצב העובר. השירות ניתן ברוב שעות היממה ללא תשלום. 

)בחלק  היולדות  לרשות  עומדת  מוסמכת  יוגה  מדריכת   - יוגה 
והמתח  הכאב  עם  בהתמודדות  מסייעת  והיא  היממה(  משעות 

הנפשי באמצעות דמיון מודרך ומגוון תרגילים, כגון הרפיה מודעת 
ושימוש בטכניקות שונות של נשימה ורגיעה.   

עזרים נוספים - בחלק מחדרי הלידה הותקנו סולמות מיוחדים, 
חבלי תקרה, תאורה מרגיעה ומסכי טלוויזיה לצפייה.  

נשימות והרפיה
האגן מהווה מעין "שער" לעובר לקראת צאתו לאוויר העולם, 
דרכו הוא עובר לתעלת הלידה. לקראת סוף ההיריון העובר 
מתבסס באגן, וכתוצאה מכך לעיתים יתגברו תחושת לחץ 

בתחתית הבטן ותכיפות במתן השתן.

שלב ההכנה )השלב הלטנטי( 
כלל: יש להרפות בזמן ציר. 

מומלץ לקחת נשימות עמוקות דרך האף, למלא את הריאות 
ובית החזה ולנשוף עם שפתיים מכווצות.

השלב האקטיבי - שלב הלחיצות  
כלל: לחיצה אחת חזקה וממושכת אפקטיבית יותר מהרבה 

לחיצות קצרות!
מומלץ לקחת נשימה עמוקה, למלא את הריאות ואת בית 
החזה, לסגור את הפה ולדחוף את האוויר לכיוון פי הטבעת, 
האוויר  את  ולהוציא  שניות  לשבע  ממושכת  לחיצה  ללחוץ 

דרך הפה.

לעיתים במהלך הלידה יש צורך בחיתוך חיץ כדי למנוע קרעים לא 
מבוקרים או כדי להוציא את התינוק בצורה מהירה יותר. במקרה 

כזה הרופא יגיע לאחר יציאת השליה לאחות את החתך.
אנו לצדך, וביחד נעשה כל שביכולתנו להפחית את הכאב ולהעצים 

את החוויה המיוחדת.  מזל טוב!

מזל טוב! התינוק נולד!
הטבור  מחבל  ינותק  הוא  שתחליטי,  ובזמן  התינוק,  יציאת  עם 
יישקל,  התינוק  ראשון.  וחיבוק  לעור  עור  במגע  בטנך  על  ויונח 
נחמם אותו ונצמיד על ידיו ועל רגליו "ידונים" הנושאים את שמך. 
המיילדת תעטוף אותו והוא יקבל "ציון אפגר" להערכת מצבו מיד 
לאחר הלידה. המיילדת תבדוק בשלב זה את השליה ותעזור גם 

לה לצאת בשלום ובשלמות.
בהנקה,  להתחיל  הזמן  זה  השילייה  ויציאת  הלידה  סיום  לאחר 
זו סוגרת את מעגל הלידה ומחברת את  יניקה ראשונה וקסומה 

התינוק שוב לאימו להזנה מהשד.
התינוק ימצא את דרכו אל השד ויתחיל לינוק בקצב שלו , פעמים 
 16 משבוע  כבר  שעה.  כחצי  לאחר  ופעמים  הראשון  במגע  מיד 
הקולוסטרום )החלב הראשוני( ממתין עבור התינוק בשדיים של 

היולדת . לאחר ההנקה בחדר לידה תוכלו יחד לנוח ולהתאושש. 
במהלך האשפוז תוכלי לקבל הדרכה נוספת מהאחיות ומיועצות 

ההנקה במחלקת היולדות.
עם המעבר למחלקה, נערוך מדידה נוספת של לחץ הדם שלך, 
המחלקות  לאחת  תופני  הרחם.  כיווץ  ואופן  הדימום  כמות  של 
במחלקה  ומגבת(.  חלוק   )פדים,  אביזרים  עם  שקית  ותקבלי 

תיפגשי עם אחות המחלקה.

הלידה,  במהלך  להתערב  הרפואי  הצוות  יצטרך  מצבים  במספר 
ולסייע ליולדת ולתינוק. 

זירוז/ השראת לידה - 
יתבצע במספר מצבים: 

היריון שהגיע לשבוע 42 ועדיין לא התפתחה לידה או כשהעובר   
גדול במיוחד.

כשנבחין בהאטה בגדילת העובר או במצוקה.  

במצב של מיעוט מי שפיר.  

במצב של רעלת היריון.  

במצבים אחרים על פי שיקול רפואי.  

יש כמה דרכים לבצע זירוז, והרופא יתאים לך את הדרך הטובה 
ביותר עבורך. הוא יסביר מדוע בחר בה ויקבל את הסכמתך.  

היפוך חיצוני
לעיתים העובר נמצא במצג עכוז, מצג המקשה על לידה נרתיקית, 
ויש צורך לבצע היפוך חיצוני או ניתוח קיסרי. היפוך חיצוני למצג 
ראש  מתבצע על ידי רופא, בהנחיית  אולטרסאונד, ורק במקרים 

בהם התנאים מאפשרים זאת ומצב העובר טוב. 

לתיאום תור טל׳: 02-6666255, 02-6666555

לידה מכשירנית
במצבים מסוימים, על פי החלטת הרופא, נשתמש בשלפן ואקום 
כדי לזרז את יציאת העובר. רופא ילדים יהיה נוכח בלידה ויבדוק 

את התינוק מיד עם היוולדו. 

לידה קיסרית
בחלק  רוחבי  חתך  באמצעות  אזורית  בהרדמה  לרוב  מתבצעת 

התחתון של הרחם. תתבצע בשלושה מקרים: 

ניתוח דחוף - חשד למצוקת עובר קשה, צניחת חבל הטבור,   
קרע ברחם ועוד.

אינה  הלידה  במצוקה,  העובר  כאשר   - למחצה  דחוף  ניתוח   
מתקדמת או על פי שיקול דעתו של הצוות הרפואי.

ניתוחים  לאחר  מבוצע   - )מתוכנן(  אלקטיבי  קיסרי  ניתוח   
קודמים, מומי רחם מולדים, עובר במצב עכוז. בניתוח אלקטיבי 
נאפשר הכנסת מלווה אחד לחדר הניתוח, לצד היולדת. במרכז 
כ-6,000  מתוכן  בשנה,  לידות  כ-22,000  צדק  שערי  הרפואי 
בקמפוס ביקור חולים. שיעור הניתוחים הקיסריים בשערי צדק 
הוא מהנמוכים בארץ ועומד על כ-12% מהלידות בלבד, כמעט 

חצי מהממוצע בישראל.

קיסרי ידידותי - מסך מיוחד מאפשר ליולדת לראות את התינוק   
ולגעת בו. 

לרוב, בכפוף להערכה הרפואית, אנו מאפשרים לנשים המעוניינות 
קיסרית  לידה  לאחר  גם  נרתיקית  ספונטנית  בלידה  ללדת  בכך 
בעבר, ואף לאחר שתי לידות קיסריות בקריטריונים מסוימים, עם 

שיעורי הצלחה גבוהים מאוד. 

קיימים שני ימי ניתוחים קיסריים מתוכננים כל שבוע )שני ורביעי(, 
זקוקות  או  ויותר  ניתוחים קיסריים  המיועדים לנשים שעברו שני 
ללידה בניתוח קיסרי מסיבות אחרות. הניתוחים מבוצעים בשעות 
הבוקר ואחר הצהריים. תהליך הקבלה נעשה בימי ראשון באותו 

שבוע שבו יתקיים הניתוח. 
יש להירשם לניתוח קיסרי מתוכנן לפחות שישה-שמונה שבועות 

לפני התאריך הרצוי, כאשר ישנה התוויה ברורה לכך.
ביום הקבלה תתקבל האישה במרפאת הכנה לניתוחים קיסריים 
על ידי צוות הכולל מיילדת, רופא  נשים, מרדים ורופאים נוספים 

לפי הצורך.

תהליך ההרשמה
ניתוח קיסרי ייקבע במקרים הבאים: 

הפניה של רופא נשים מטפל בקופת חולים או בכל מסגרת אחרת.  .1

סיכום מאשפוז )במידה והיה אשפוז במהלך ההיריון(.  .2

הערכה במסגרת מרפאות בית חולים )היריון בר-סיכון, מרפאת    .3
ייעוץ הרדמה טרום�לידתי, מיון יולדות ומרפאת נשים כללית(.

לאחר קבלת ההפניה, על האישה לפנות אלינו בפקס, בדוא"ל או 
בטלפון בצירוף המסמכים הבאים:

מכתב הפניה   .1

בדיקת אולטרסאונד ראשונה שנעשתה בהיריון, רצוי משליש ראשון  .2

מסמכים רלוונטיים נוספים כסיכומי מחלה  .3

פרטים מזהים הכוללים: שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון,   .4
כתובת דוא"ל

טל': 02-6555557  פקס: 02-6555779   
gynecosec@szmc.org.il :דוא"ל

לאחר סיום תהליך ההרשמה לניתוח קיסרי מתוכנן תוזמן היולדת 
הניתוח.  בו  שחל  בשבוע  ראשון  ביום  ניתוחית  הטרום  למרפאה 
עם   9 בקומה  נשים  למרפאות   07:00 בשעה  להגיע  יש  זה  ביום 
כרטיס מעקב  )הפניה,  כל המסמכים הקשורים למעקב ההיריון 
היריון, תוצאות בדיקות דם ואולטרסאונד שנעשו במהלך ההיריון, 
מסמכים רפואיים רלוונטיים(. אין צורך בצום ואין צורך בטופס 17 

מקופת החולים.
במהלך שעות הבוקר יבדקו את היולדת רופא נשים, רופא מרדים 
ומיילדת. בהתאם לצורך הם יבצעו בדיקות אולטרסאונד ומוניטור. 
צפוי  התהליך  נוספות.  בדיקות  שיידרשו  ייתכן  חריגים  במקרים 

להימשך שעות אחדות ויסתיים עד השעה 13:00.
ביום זה מומלץ להצטייד במזון, בשתייה ובתעסוקה.

השבוע.  לאותו  הנשים  כל  קבלת  סיום  לאחר  ייקבע  הניתוח  יום 
עדכון התאריך הסופי לניתוח, שעת ההגעה לניתוח והנחיות לצום 

ייעשה טלפונית בשעות אחר הצהריים.

לידות מיוחדות 

נוכחות בני זוג בחדר הניתוח
רק  אפשרית  הניתוח  בחדר  לבחירתך  אחד  מלווה  נוכחות 
אזורית  בהרדמה  המבוצעים  מראש,  מתוכננים  בניתוחים 
כניסת  תאושר  דחופים  בניתוחים  בלבד.  בהכרה(  )היולדת 

בני זוג רק באישור הרופא המטפל והצוות הסיעודי.
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היפות  היולדות  ממחלקות  באחת  תבלי  הבאים  היומיים  את 
או  שתיים  בהם  מרווחים,  אשפוז  חדרי  מחלקה  בכל  שלנו. 
שלוש מיטות. אין בשערי צדק יולדות השוהות במסדרון )למעט 

במקרים נדירים של עומס חריג(.
בכל חדר כורסאות הנקה, שידות אישיות, חדר שירותים ומקלחת. 
הכוללת  סיעודית  קבלה  תבצע  אחות  למחלקה,  קבלתך  בזמן 

שאלון קצר ומדידת סימנים חיוניים. 

ביקור רופאים
יום  ביקור רופאי המחלקה ובדיקות כלליות ליולדת נערכים כל 

בשעות הבוקר והצהריים.

התינוק יכול להימצא איתך במהלך היום, למעט בשעות הטיפול 
העת  כל  לצדך  להימצא  או  הלילה,  ובשעות  התינוקות  בחדר 
)ביות מלא(. אם תבחרי בביות מלא, עלייך לבקש זאת מיד לאחר 
הלידה.  ישנה אפשרות לשהיית לילה - מצב בו התינוק שוהה 
וחברות  הצוות  עם  בתיאום  )מתאפשר  בלילה   גם  האם  לצד 
הצמודות  היילודים  במחלקות  מטופלים  התינוקות  החדר(. 
למחלקות היולדות ובמקרה הצורך ביחידת טיפול נמרץ יילודים 

החדישה )פגייה(.

עוברים למחלקת יולדות
רגילים  פדים  מגבות,  חלוקים,  מחלקה  בכל  היולדות  לרשות 
ופדים קפואים להקלה על תפרים, מטבחון ובו מתקן למים קרים, 
פינת שתייה חמה, מקרר שאפשר לאחסן בו דברי אוכל אישיים 
לבקש  )יש  ובתינוקך  בך  לטיפול  מפורטת  הדרכה  חוברת  וכן 

מהאחות(. 
הארוחות מוגשות בחדר אוכל צמוד למחלקה, במזנונים פתוחים 
והמבחר גדול. היולדות שלנו נהנות מתפריט מיוחד, עשיר, טעים 
ומזין בניצוחו של שף מהטובים בארץ, וכמובן - כל מרכיבי המנה 
הם בהכשר בד"צ. יולדת המתקשה לרדת מהמיטה תקבל מגש 
זאת  צייני  או ללקטוז, אנא  לגלוטן  רגישה  אוכל לחדרה. אם את 

בקבלה ונדאג למנה המותאמת לך. 
ליד כל מיטה מותקן פעמון קריאה לאחות. אנא קראי לאחות על 
מנת שתעזור לך לרדת מהמיטה בפעם הראשונה. פעמוני קריאה 
לא  הרגשה  של  מקרה  בכל  ובשירותים.  במקלחת  גם  מותקנים 

טובה, דימום חזק מהרגיל או כאבים, אנא קראי מיד לאחות. 
הלילה,  במהלך  מותרת  אחת  מלווה  שהיית  בכך,  תחפצי  אם 

בתיאום עם האחות האחראית ובאישורה )על גבי כורסה בלבד(.
בחדרך,  או  המחלקה  של  היפה  בלובי  אורחייך  את  לקבל  תוכלי 

בשעות הביקור.

שערי צדק
ימים א'-ה':

בעל ומבקר אחד נוסף )ללא ילדים(: 07:00-20:30
מבקרים, כולל ילדים: 16:30-20:30

שישי-שבת/חג: 
בעל ומבקר אחד נוסף )ללא ילדים(: 07:00-12:00

מבקרים כולל ילדים 12:00-16:00
בעל ומבקר נוסף אחד 16:00-18:00

מבקרים כולל ילדים 18:00-20:30

מוצאי שבת/חג: 
שעון קיץ: עד 22:00  
שעון חורף: עד 21:00

לרווחת היולדות ועל מנת לאפשר 
שעות מנוחה והנקה רגועות, אנו 

מקפידים על שעות הביקור 

ביקור חולים
ימים א'-ה':

מבקר אחד )ללא ילדים(: 07:00-21:00
מבקרים, כולל ילדים: 16:00-19:00

יום ו' וערבי חג: 
מבקר אחד )ללא ילדים(: 07:00-12:00 

מבקרים, כולל ילדים: 12:00-21:00  

שבת וחג:
מבקרים, כולל ילדים: 07:00-14:00

מבקר אחד )ללא ילדים(: 14:00-17:00 
מבקרים, כולל ילדים: 17:00-21:00

 יולדות זקוקות למנוחה לאחר הלידה, ולכן אנו ממליצים להמעיט בכמות המבקרים ולהקפיד על שעות המנוחה, 
למענך היולדת ולמען שכנותייך למחלקה.

תיבת הצעות 
במחלקה מותקנת תיבת הצעות. אם ברצונך 
להעיר, להציע, לבקר או לשבח, עשי זאת כדי 

שנוכל לשפר את השירות.

מקדמות שירות 
ליולדת

בנוח  תרגיש  יולדת  שכל  לנו  חשוב  צדק  בשערי 

ותינוקה זקוקים  ותקבל את כל התנאים להם היא 

בעת השהות בבית החולים. לשם כך צורפו לצוות 

"מקדמות השירות ליולדת". הן עוברות בין היולדות 

בכל  אליהן  לפנות  תהססי  אל  לרווחתן.  ודואגות 

בעיה המטרידה אותך.  

גב׳ מלכה זקס, 050-8685301

גב׳ טניה לוי, 050-8685777

בדיקת צ’יפ גנטי לעוברות דיקור מי שפיר 
ללא תשלום נוסף

שירות פיזיותרפיה 

במחלקות היולדות:

במחלקות היולדות קיימים דפי הדרכה ליולדת לאחר לידה 

או לאחר ניתוח קיסרי.

כמו כן מתקיימות הדרכות קבוצתיות על ידי פזיותרפיסטית 

מומחית לשיקום ריצפת אגן ובמידת הצורך טיפול פיזיותרפי 

פרטני בהפניית הרופאים במחלקה.

המטפל  פזיותרפיה  מכון  קיים  צדק  שערי  הרפואי  במרכז 

בבעיות הקשורות לשיקום רצפת אגן.

)Rooming In( ביות
שלאחר אנו מאפשרים לכל יולדת לבחור את צורת הביות המתאימה לה.  האשפוז  במהלך  התינוק  של  למקומו  מתייחס  "ביות"  הלידה. כל יולדת יכולה לבחור את האפשרות המתאימה לה: המונח 

ביות גמיש - התינוק נמצא ליד היולדת כרצונה ולפי בחירתה במשך  במחלקת תינוקות. כל הטיפולים והבדיקות נעשים במחלקת תינוקות.שעות היום. ובשעות הלילה )החל מ- 1:30(, יועבר התינוק להשגחה  
שהיית לילה - מחקרים הוכיחו כי האם והתינוק ישנים טוב יותר כאשר  יולדות ובהסכמת הם ישנים זה לצד זו )במיטות נפרדות(. בשהיית לילה התינוק שוהה   תינוקות. לצד האם גם במהלך הלילה בתיאום עם מחלקת  במחלקת  לטיפול  חוזר  התינוק  בבוקר  לחדר.  השותפות 

אפשרות זו גמישה. 
הטיפולים,  כל  הזמן.  כל  האם  לצד  שוהה  התינוק   - מלא  ביות  ג׳   במחלקות  היולדת.  בחדר  נעשים  וההדרכות  הבדיקות 
 
החדרים  בביות.  המעוניינות  ליולדות  מיוחדים  חדרים  הותאמו  אחות ייעודית שתומכת  ביולדת ובתינוק כיחידה אחת. מרווחים ומאובזים בציוד לשהייה עם התינוק. על חדרי הביות מופקדת ו-ד׳ 



היריון ולידההיריון ולידה 2627

בדיקות וחיסונים לתינוק
לאחר  צאתו לעולם, יעבור תינוקך מספר בדיקות, באישור ההורים:
שקילה, מדידת חום )ובמידת הצורך חימום( ובדיקת רופא ואחות.
במחלקת יילודים נרחץ את התינוק ונלביש אותו לראשונה בחייו.

הוא יקבל ויטמין K, משחת עיניים ויחוסן נגד צהבת B, וגם  נבדוק 
את רמות הסוכר בדמו.  

במהלך שהותו במחלקת יילודים נשקול את תינוקך, נרחץ אותו, 
ונבצע מעקב צהבת בבדיקה עורית או בדיקת  ננקה את הטבור 

דם. במקרה הצורך, הוא יטופל באור.
לטיפול  ליחידה  יועבר  נוספים,  ולהשגחה  לטיפול  הזקוק  תינוק 

נמרץ יילודים. 
רופאי היילודים זמינים לשיחה אישית עם ההורים בימים א׳, ג׳, ה׳ 
בשעה 11:00. בשיחה זו ניתנת לכם ההורים ההזדנות להעלות בפני 

הרופאים כל שאלה ולקבל מידע על התינוק ועל מצב בריאותו.
היממה  שעות  במשך  אמו  ליד  התינוק  שהיית  את  מעודדים  אנו 
ככל האפשר, במקרים בהם קיימת סיבה רפואית המונעת מהאם 
לטפל בתינוק או במקרים בהם היא מעוניינת בכך, יישאר התינוק 

תחת השגחת האחיות במחלקת יילודים. 
לקראת השחרור שוב יבדוק רופא את תינוקך, והוא יעבור בדיקות 
 )red reflex( בעיניים  אור  החזר  בדיקת  שמיעה,  סינון  נוספות: 

ובדיקת סקר בדם לשלילת מחלות מטבוליות.

בטיחות
לצאת  עלייך  כאשר  השגחה.  ללא  התינוק  את  להשאיר  אין 
התינוק  את  להחזיר  נבקשך  שהיא,  סיבה  מכל  מהמחלקה 

למחלקת יילודים. 
זיהוי. חשוב מאד שצמידים אלו  הצמדנו לתינוקך שלושה צמידי 
יישארו מוצמדים אליו עד הגעתכם הביתה. אנא אל תסירו תגים 
אלו. אם שמתם לב שחסר אחד מהם, אנא הפנו את תשומת ליבה 

של האחות לכך. 
הכניסה למחלקת יילודים תתאפשר רק להורים, המזוהים 

באמצעות צמיד זיהוי. 
ועל בטיחות התינוק. בכל החזרה  לנו לשמור על בטיחותך  עזרי 
את  הנושאת  לעריסה  הוכנס  כי  ודאי  אנא  לעריסה,  התינוק  של 
שמו. ודאי כי בכל החזרה והוצאה של התינוק האחות בודקת יחד 

איתך שם ומספר רשומה שעל צמיד הזיהוי. 
אם יש לך הגבלה כלשהיא בתנועה ואת מתקשה לרדת מהמיטה 

או להתנייע במחלקה, אנא היעזרי באנשי הצוות. 

פגייה
באחוז קטן מהמקרים מתחיל התינוק את חייו במחלקה לטיפול 
נמרץ יילודים - פגייה. המעבר לפגייה דרוש כאשר הלידה מוקדמת 
והיילוד עדיין אינו בשל  לתנאי החיים מחוץ לרחם, אך במקרים 
נדירים גם תינוקות שנולדו במועד מתקשים להסתגל לחיים מחוץ 

לרחם, לרוב עקב בעיות במהלך ההיריון או בעת הלידה. 
תינוקות אלה יקבלו את הטיפול הנדרש ואת ההשגחה בפגייה עד 

אשר יתפקדו כמו כל תינוק בשל וישוחררו לביתם. 
הפגייה במרכז הרפואי שערי צדק היא הגדולה והמתקדמת בארץ, 
מתקדם,  מכשור  לבידוד,  הניתנות  עריסות  שבעים  כוללת  והיא 
ומכשיר  ההורים  לרשות  עומד  מיוחד  חדר  ותומך.  מנוסה  צוות 
אותם לקראת החזרה הביתה. ההורים לוקחים חלק פעיל בטיפול 
ולחבק במגע  אותם להאכיל/להניק, להחזיק  אנו מעודדים  בפג. 
ומלווים אותם במשך התקופה  ישיר עם הפג )קנגורו(  עור לעור 
מוקדמת  בהתחלה  בצוות  להעזר  יש  הלידה  לאחר  מיד  כולה. 

להוצאת חלב.
במצבו  ותלוייה  סבלנות  דורשת  אך  אפשרית  פגים  הנקת 
בפגייה  התינוק  שהות  בזמן  התינוק.  של  והרפואי  ההתפתחותי 

תקבל היולדת הדרכה צמודה וליווי בנושא שאיבת חלב והנקה.

גב׳ דינה יעל מירקין RN, MA, IBCNC, יועצת הנקה 
בפגייה: 050-6426135

עובדת סוציאלית תומכת למשפחות הפגים 
נעמי באן: 02-5645247 ,  050-8685955

לידה טבעית? 
אצלנו ללא תשלום ולכל המעוניינת

הטיפול בתינוק

חשוב לדעת! שיעור הפגּות בלידות בשערי צדק 
השיפור  של  יוצא  פועל  בישראל,  מהנמוכים  הוא 

הרב ביכולות הטיפול והמעקב לפני הלידה.
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חשיבות ההנקה לאם ולתינוק
הרכב החומרים בחלב אם הוא המותאם ביותר עבור התינוק.   
התינוק  לצוכי  בהתאם  משתנה  והרכבו  גדלה  החלב  כמות 

והתפחותו.

תינוקות נולדים ללא  מערכת חיסונית וזאת נרקמת אצליהם אט   
הנקה  על  ממליץ  הבריאות  משרד  לכן  שנה.  חצי  גיל  עד  אט 

בלעדית בששת החדשים הראשונים לחייהם. 

ההנקה מסייעת לרחם להתכווץ ולחזור לגודלו הטבעי כפי שהיה   
לפני ההיריון.

בין  ומסייעת לפיתוח קשר מיוחד  יוצרת קרבה פיזית  ההנקה   
האם לתינוק.

ההנקה מסייעת במניעת מוות בעריסה.  

ומסייעת  התינוק  של  פניו  שרירי  את  מחזקת  היניקה  פעולת   
ביציבתו.

עבור  האידיאלית  ובטמפרטורה  זמין  סטרילי,  הוא  האם  חלב   
התינוק. 

החלב,  דרך  מאמם  הנוגדנים  את  מקבלים  יונקים  תינוקות   
ומפתחים מערכת חיסונית חזקה יותר וייחודית מזו של תינוקות 

שאינם יונקים:

העיכול  במערכת  זיהומיות  מחלות  מפני  מגן  האם  חלב   
ודרכי הנשימה.

ההנקה מגנה מפני מוות עריסה באחוזים משמעותיים.  

הסיכון  את  מוריד  הוא  לפגים,  ביותר  נחוץ  האם  חלב   
לזיהומים ומשפיע על התפתחות מייטבית של הפג. 

תזונה בהנקה
נקבעת  הכמות  התינוק.  לצריכת  בהתאם  גדלה  החלב  כמות 
או  ביניקה  יותר  גדול  גירוי  הלידה.  של  הראשונים  בימים  בעיקר 
בשאיבה, יגדיל את כמות החלב התחלת הנקה מוקדמת בסמוך 
הכמות..  כן  כמו  מירבית  חלב  לכמות  הדרך  את  תסלול  ללידה 

לצורכי התינוק.
תזונת האם במהלך ההנקה אינה שונה באופן עקרוני מתזונתה 
וכן  נוספות  קלוריות   500 לצרוך  מומלץ  אולם  ההיריון  במהלך 
שתייה  ועל  ובברזל  בסידן  בחלבון,  עשירה  תזונה  על  להקפיד 
בזמן ההנקה האם מרגישה תחושת צמא שמזכירה לה  מרובה. 

את הצורך לשתות.
התחלת הנקה מוקדמת בסמוך ללידה תסלול את הדרך להנקה 
שופעת וטובה,כמו כן גירויי היניקה בשד מגביר את החלב מיניקה 

 ליניקה.

יצירת החלב
רפלקס שחרור החלב נובע מעלייה ברמת הורמון הפרולקטין, מיד 

לאחר הלידה ומהירידה ברמת הורמוני ההיריון.
גירויים חוזרים של פטמת השד גורמים ליצירת פרולקטין, ועל כן 
לגירוי  גדולה  חשיבות  ישנה  חלב.  יותר  ייווצר  יותר,  שתניקי  ככל 

הפטמות בשלב מוקדם לאחר הלידה,  עצם  גירוי הפיטמה ע"י 
יניקת התינוק מאותת לגוף היולדת לייצר חלב ובכך  גורם לביסוס 

אספקת החלב התואמות את צורכי התינוק.
לכן במיוחד בימים הראשונים יש לאפשר לתינוק לינוק כרצונו ולא 
קולוסטרום,  נקרא  הראשוני  החלב  ונוקשים.  קבועים  זמנים  לפי 

הוא עשיר מאוד בחלבונים ונוגדנים ומומלץ מאוד לתינוק.
בתחילת תהליך ההנקה חשוב מאוד לתמוך בשד כדי להקל על 

התינוק, לתפוס אותו ולינוק בצורה נכונה ויעילה.
הנקה הינו תהליך למידה של האם והתינוק .מומלץ לקבל תהליך 
של  טובה  להיצמדות  הטכניקה  רכישת  ובסבלנות.  באהבה  זה 
מוקדמת  הכנה  בהנקה.  בעיות  ימנעו  נכון  הנקה  וניהול  התינוק 
להנקה לפני הלידה תסייע לתחושת הביטחון של האם ולהצלחת 

ההנקה.
במקרים בהם השד כואב או אדום, או שיש עלייה בחום האם, יש 

לפנות לקבלת טיפול רפואי.

 ייעוץ הנקה בבית החולים

כאבים  מונעים  איך  לינוק?  צריך  התינוק  וכמה  מתי  יודעים  איך 
בפטמה? ובאיזו תנוחה עדיף להצמיד את התינוק לשד? שאלות 
אלה נשאלות כבר שנים רבות על ידי אלפי אימהות. בשערי צדק 
יועצות ההנקה  ומוסמכות מקבוצת  אוהבות  הן מקבלות תשובות 
השייכות לצוות הטיפול באם וביילוד - ארבע-עשרה אחיות יועצות 
המתמחה  הנקה  ויועצת   IBCLC מוסמכות  הנקה  יועצות  הנקה, 
בפגייה  האימהות  את  המדריכה  בסיכון  ותינוקות  פגים  בהנקת 
ימות  בכל  במחלקות  נמצאות  היועצות  בסיכון.  להיריון  ובמחלקה 
השבוע בשעות הבוקר. חלק מהיועצות אף זמינות ליולדות בטלפון 
הנקה  מעודדות  המחלקות  אחיות  בנוסף  הצהריים.  אחר  בשעות 
רצון אמיתי  פועלות מתוך  כולן  לפי הצורך.  ליולדת  ונותנות מענה 

לנתינה ואמונה עזה בחשיבות ההנקה.
בכל מחלקה ישנו חדר הנקה המצויד במשאבות הנקה משוכללות, 

ובימי ראשון, שלישי וחמישי מתקיימות הדרכות הנקה קבוצתיות.

תרכובות מזון לתינוקות )תמ"ל(  
ההורים מחליטים על אופן הזנת התינוק.

אנו מעודדים הנקה בלעדית אך יחד עם זאת לבחירתך האפשרות 
לשילוב תמ"ל או מתן תמ"ל בלבד.

תוספת  שיקבל  תרצי   אם  או  ינוק  שתינוקך  מעוניינת  אינך  אם 
זאת  לציין  במחלקה  מהאחיות  בקשי  אנא  שאוב  חלב  או  תמ"ל 

בגיליון התינוק .
חשוב לדעת: הנקה חלקית או מתן חלב שאוב עדיפה על אי 

הנקה. 

הנקה והענקה

מתאמת הנקה 
 RN IBCLC גב׳ אדית שטרית, יועצת הנקה מורשית

050-8685851

ראש תחום הנקה 
RN BA IBCLC גב׳ הילה קאופמן

כל מוצרי ההנקה תחת קורת גג אחת!

גזרי ושמרי 
למימוש 

בחודש ה-9

www.hanakatova.com | 054-6492110 :מרפאת הדר, פייר קניג 26, תלפיות, ירושלים )קניון הדר( | טל
ההנחות מותנות בהצגת קופונים אלו  |  חשבוניות מס שלנו מוכרת בקופות החולים ע”פ כל הקריטריונים הנדרשים להחזר במסגרת סל הלידה

לנוחיותך, בחנות הנקה טובה יש את האפשרות להתנסות 
במגוון משאבות חלב העומדות לרשותך, יחד עם צוות 
מקצועי שיכול לעזור לך בבחירת המשאבה הנכונה לך

המבחר הגדול ביותר בארץ של חזיות הנקה
התאמה מקצועית לנוחות ותמיכה מרבית, בלי מראה נפול 

במחירים מצוינים

מה לקוחות אומרות עלינו:
“כל פעם שהגעתי לחנות קבלתי עזרה מקצועית וסבלנית ויכולתי למדוד הרבה דגמים מסוגים שונים“

“היתה לי תחושה שהחנות מקצועית וייעודית לנושא ההנקה, מענה אנושי לבבי וזמין“

50 ₪ הנחה 
לקנייה מעל 499 ₪

25 ₪ הנחה 
לקנייה מעל 150 ₪

חווית קניה מותאמת לאמהות מניקות ולנשים אחרי לידה
שירות מקצועי בבחירת המוצרים המתאימים לך
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תרגילים 
לאחר הלידה

אצלנו החנייה חינם מהלידה ועד לשחרור

 

של  הבוקר  ביקור  במהלך  מתקבלת  שחרורך  על  ההחלטה 
הרופאים. לרוב את ותינוקך תשתחררו בבוקר היממה השנייה 
נוספת  בשהייה  צורך  יש  בהם  במקרים  הלידה.  שלאחר 

באשפוז, נשתדל ליידעך מוקדם ככל האפשר. 

תקבלי  שבמהלכה  קבוצתית,  להדרכה  תוזמני  השחרור  ביום 
מידע אודות השחרור, הטיפול בעצמך ובתינוקך בבית .

שחרורים מתבצעים החל משעה 11:00, ומסתיימים לרוב לא 
יאוחר משעה 13:00. 

בעת השחרור תקבלי מכתב סיכום מהרופא, הכולל המלצות 
ומרשמים לפי הצורך. האחות תשמח  ומעקב  להמשך טיפול 
מכתב  את  אלו.  להמלצות  הנוגעת  שאלה  כל  על  לענות 
השחרור של התינוק תקבלי עם הצגת מכתב השחרור שלך 
בחדר התינוקות, ותינתן לך הדרכה לפי הצורך. חובה לוודא כי 
ברכב המחזיר אותך הביתה קיים מושב בטיחות תקני. האחות 

תסייע לך לחגור כראוי את התינוק.  

יולדת בשערי צדק מוזמנת  אנו איתך גם לאחר השחרור. כל 
M. אנו ממליצים לך להצטרף  אל   M  - למפגש אחרי הלידה 
למפגש כזה ארבעה-שישה שבועות לאחר הלידה.  זהו מפגש 
כמוך,  אימהות  לבין  החולים  בית  של  בכיר  צוות  בין  חווייתי 
ורגשי לשאלות ולקשיים היום-יומיים  המספק מענה מקצועי 
בנושא בריאות האם והיילוד. נחליף חוויות על הלידה, נשוחח 
אפשר  טיפים.  ונחליף  לשאלות  נענה  בתינוק,  הטיפול  על 

לשלוח שאלות מראש. 

        לפרטים והרשמה: טל':  02-5645234

לקראת 
השחרור

היציבה  לשיפור  מיועדים  הלידה,  לאחר  לבצע  שעליך  תרגילים 
שנחלשו  השרירים  לחיזוק  וכן  ההיריון  במהלך  שהשתנו  והגזרה 

בתקופה זו. 
לפיכך יש חשיבות רבה לביצוע תרגילים יומיומיים שיתמקדו בחיזוק 

שרירי הבטן, בהפעלת אזור הגב ובחיזוק שרירי רצפת האגן. 

ניתן להתחיל בתרגילים 24 שעות לאחר לידה רגילה. לאחר ניתוח   
ההנחיות  לפי  יומיים-שלושה  כעבור  בתרגילים  התחילי  קיסרי 

הכתובות ומומלץ להתייעץ עם רופא.

יש להתקדם בהדרגה בביצוע התרגילים . התחילי מביצוע כל תרגיל   
כ-5 פעמים והגיעי עד ל10-15 פעם.

מומלץ לבצע את התרגילים פעמיים ביום.  

שרירי רצפת האגן 
מבנה: באגן הקטן מצויים כיס השתן, הרחם, הנרתיק והחלחולת 
סביב  האגן  עצמות  ידי  על  מוגנים  אלו  אברים  הסופי(.  )המעי 
ונתמכים על ידי שרירי רצפת האגן למטה. ככל שהשרירים הללו 
חזקים יותר, הם יישאו את האברים שמעליהם טוב יותר, ימנעו את 
גם  מסייעים  אלו  שרירים  היטב.  לתפקד  להם  ויאפשרו  צניחתם 

בסגירת פתחי היציאה של כיס השתן, המעי והנרתיק.

זיהוי שרירי רצפת האגן: תוך כדי הטלת שתן, נסי להפסיק את 
הספציפי  השריר  את  שזיהית  הרי  בכך  הצלחת  כאשר  זרימתו. 
המאפשר שליטה טובה בזרימת השתן. )לאחר זיהוי השריר אין 
24 שעות  יש להתחיל כעבור  זה  לחזור על תרגיל זה(. בתרגיל 

מלידה רגילה וכיומיים שלושה לאחר ניתוח קיסרי.

בצוע התרגיל: שכבי על גבך בברכיים כפופות, כווצי את השרירים 
שסביב פי הטבעת, דרכי השתן והנרתיק שבתווך. עליך להתקדם 
בודד  לכווץ  להגיע  עליך  יכולתך:  לפי  בהדרגה  זה  תרגיל  בבצוע 
ברצף,  כאלה  כיווצים   10 ולבצע  ולהרפות,  שניות  כ-6  הנמשך 
הן  זה  תרגיל  לבצע  רצויי   - ביום  פעמים   3 זאת  לתרגל  מומלץ 

בישיבה והן בעמידה. 

אפשרי לבצע תרגיל זה הן בישיבה והן בעמידה.  

משתעלת,  שאת  פעם  בכל  האגן  רצפת  שרירי  את  לכווץ  זכרי   
מתעטשת, צוחקת או מרימה חפצים. זכרי זהו תרגיל שיש לבצע 

משך כל החיים.

אם לאחר כ-3 חודשי תרגול את חשה דליפת שתן או גזים, בזמן   
מאמץ, מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל, או הפיזיותרפיסטית.

תרגילי בטן וגב
שכבי על גבך בברכיים כפופות.

הצליבי את ידיך על בטנך ובנשיפה הרימי לאט את הראש, הכניסי   .1
את הבטן וכווצי את שרירי רצפת האגן. 

כווצי את שרירי הבטן וגלגלי את האגן תוך כדי הידוק המותנית כלפי   .2
הרצפה.ספרי עד 5 ושחררי. 

הרימי  מכווצים,  שרירים  על  שמירה  תוך  הבטן,  שרירי  את  כווצי   .3
בהדרגה את האגן כלפי מעלה. ספרי עד 5 ושחררי.

וכתפיך  ראשך  את  והרימי  הברכיים  לכיוון  ישרות  ידיים  הושיטי   .4
מהרצפה, בצעי זאת תוך כדי הוצאת אויר. ספרי עד 5 ורדי בהדרגה. 

ידיים באלכסון לכיוון אחת הברכיים והרימי ראשך וכתפיך  הושיטי   .5
מהרצפה, בצעי זאת תוך הוצאת אויר. סיפרי עד 5 ורדי בהדרגה. 

בצעי תרגיל זה לסרוגין לשני הצדדים.

על-ידי  הגב  את  וקמרי  לחזה  סנטר  הצמידי   ,6 בעמידת  עמדי   .6 
כ-10  כך  על  חזרי  שניות.   5 זו  תנוחה  החזיקי  הבטן.  שרירי  כיווץ 

פעמים.  

ניתן  הלידה,  לאחר  שבועות  כ-6  הרפואית,  הביקורת  לאחר 
לחזור לפעילות ספורטיבית מתונה. 

במידה ומתעוררות שאלות ואת זקוקה לייעוץ,
החולים,  בית  של  הפיזיותרפיה  למכון  לפנות  ניתן 

טלפון: 02-6555457. 
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נמשכת  והיא  הלידה  סיום  עם  מתחילה  הלידה  משכב  תקופת 
לשינויים  לב  לשים  עלינו  זו  תקופה  במהלך  שבועות.  שישה  עד 

הדורשים התייחסות מהיולדת ומהסביבה.

מנוחה ושינה
הלידה וההתרגשות סביבה כרוכים במאמץ גופני עצום. את זקוקה 
למנוחה. אל תתביישי לבקש מיקירייך לבקר רק בשעות הביקור, 
ונסי להקפיד על זמנים קבועים למנוחה. נצלי את זמן השינה של 

התינוק ואת הזמן שבין ההנקות לשינה שלך.

שינויים הורמונליים ומצבי רוח
לאחר הלידה מתרחשים שינויים הורמונליים חדים שבעקבותיהם 
אלה  מצבים  לבכי.  נטייה  למשל  הרוח,  במצב  שינויים  ייתכנו 
חולפים בדרך כלל ללא טיפול בשבועיים הראשונים לאחר לידה. 
אם התופעה נמשכת או מחמירה, יש לפנות לייעוץ מקצועי )אחות 

טיפת חלב, רופא משפחה, רופא נשים(.

דימום נרתיקי לאחר הלידה
כמה זמן יימשך הדימום, באיזה צבע ובאיזו כמות?

בשלושת הימים הראשונים לאחר לידה יש דימום נרתיקי דמוי וסת, 
הווסת. הפרשות  בסוף  כמו  לחום�כתום  הוא משתנה  מכן  לאחר 
הלידה. חשוב לשים  נפסקות ארבעה-שישה שבועות לאחר  אלו 
לב: אם יש שינוי בהפרשות, אם הדימום מתחזק ומלווה בקרישי 
ומלווה  ו/או בכמות מרובה  ונעשה אדום כהה,  דם, אם צבעו שב 
בריח רע, בחום או בכאבי בטן תחתונה - יש לפנות מיד לבדיקה 

במרפאת נשים או במיון נשים. 

היגיינה אישית וטיפול בתפרים 
)אפיזיוטומיה(  פרינאום   - החיץ  של  ותפירה  חתך  בוצעו  אם 
במהלך הלידה רצוי לשטוף את אזור התפרים במים פושרים אחרי 
כל ביקור בשירותים. יש להקפיד לנקות את האזור מלפנים לאחור 

)מאזור השתן לאזור פי הטבעת( בכדי למנוע זיהומים. 

קפואים  בפדים  להשתמש  רצוי  התפרים  באזור  הכאב  להקלת 
התפרים  אזור  על  ישר  להניחם  )עזרקאין(,  הרגעה  בג׳ל  ספוגים 
מנת  על  כאבים  משככי  ליטול  ניתן  קרובות.  לעיתים  ולהחליפם 

להקל על הכאב. התפרים יימסו עד שבועיים מהלידה.

פעילות  בזמן  התפרים  מפתיחת  לחשוש  אין  מעיים:  פעולת 
המעיים  פעולת  על  להקל  שיכולים  מזונות  להוסיף  רצוי  מעיים. 
להיעזר  ניתן  הצורך  במידת  יבשים.  ושזיפים  עגבניות  סובין,  כגון 

בנרות גליצרין.

הם  הטבעת.  פי  באזור  מורחבים  ורידים  הם  טחורים  טחורים: 
עלולים לגרום לכאבים, לדימום ולגרד. חשוב לשמור על היגיינה 
מעיים.  פעולת  כל  לאחר  זורמים  במים  אותו  ולשטוף  האזור  של 
למניעת טחורים מומלץ על שתייה מרובה, תזונה עשירה בסיבים 
ממאמץ  והימנעות  הליכה  כמו  קלה  פיזית  פעילות  תזונתיים, 

בשירותים.

דרכי הטיפול בטחורים: ישיבה באמבטיה במים פושרים, הנחת 
פד קפוא על האזור הכואב ונטילת נרות ומשחות המיועדות לכך.

מידע ליולדת לתקופת 
 ההחלמה מהלידה 

- משכב הלידה
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גודש בשדיים
לא  הנקה  מניהול  או  חלב  של  פינוי  מחוסר  נגרם  בשדיים  גודש 
תקין . ייתכן גודש כתוצאה מעיכוב בהתחלת ההנקה, הצמדה לא 
מיטבית בין התינוק לשד, הגבלת משך ההנקה או דילוג על הנקות. 
שד גדוש ייראה מתוח, כואב, מבריק ונוקשה. זרימת החלב תפחת 
בשד  מלאות  בין  להבדיל  יש  מתוחה.  תהיה  העטרה  ולעיתים 
לבין גודש. במלאות יש אי נוחות אך התינוק יכול להתחבר לשד 
וכואב  קשה  יורגש  בגודש  הקלה.  תורגש  ואז  החלב  את  ולפנות 

כמו תחושה של אבן.

להימנע  ללידה,  סמוך  להניק  להתחיל  מומלץ  גודש  למניעת 
צורכי  ולפי  לשד  התינוק  בין  היטב  ולהצמיד  הנקות  על  מדילוג 

התינוק.

לטיפול בגודש מומלץ:  
באזור  בצקת  מופיעה  )אם  לפטמה  מסביב  בעדינות  לעסות   

ההילה(. העיסוי משפר את ייצור החלב.

להניח פד קפוא/קר על האזור למשך כעשר עד חמש-עשרה   
מעודד  הקירור  והעיסוי(.  ההנקה  לפני  דקות  )כעשרים  דקות 

התכווצות כלי הדם ועוזר בשחרור החלב מהצינוריות.

בנוסף, ניתן להניח עלי כרוב קרירים למשך כעשרים דקות )יש   
והפטמה(.  ההילה  את  לכסות  ולא  פנימי,  בעלה  להשתמש 

הקומפרס הקריר מפחית את הבצקת ומקל על הגודש.

לסחוט חלב ידנית או לשאוב חלב במשאבה )עד הקלה בלבד,   
אין לרוקן את השד לגמרי(.

 פעמים רבות ישנה רגישות בפטמות בשבועיים הראשונים שלאחר 
הלידה. במידה ויש כאבים ופצעים בפטמות מומלץ למרוח משחת 
לנולנין הנותנת סביבת ריפוי תומך לאיזור ובמקביל יש לשפר את 

אופן היצמדות של התינוק אל השד.

לקבלת  שתפני  חשוב  שבועיים  לגיל  מעבר  ממשיך  הכאב  אם 
עזרה מקצועית בהנקה.

שמירת הזוגיות
ארוחות  על  הדדית,  לב  תשומת  מתן  על  להקפיד  ממליצים  אנו 
התינוק  מצב  על  דיווח  )מלבד  אישיות  שיחות  ועל  משותפות 

והתפתחותו(. 

ביקורת רפואית
למעקב  הנשים  לרופא  להגיע  יש  הלידה  לאחר  שבועות  שישה 

וביקורת.

הכי טבעי לך ותינוקך

משחת החתלה קלנדולה קלסיק

שמן אמבט לתינוק

משחת הקלנדולה של מאמי קר פותחה במיוחד למניעה וטיפול בתפרחת 
חיתולים בעורם העדין של תינוקות. המשחה עשירה בתמציות קלנדולה 
הידועות בסגולות שלהן, אלוורה להרגעה, שמן זית להזנה ורכיבים צמחיים 

נוספים המסייעים במניעת תפרחות וגירויים באזור החיתול 

בחודשים הראשונים לחייו של התינוק, עורו הרגיש זקוק לטיפול עדין ועוטף.
שימוש בשמן אמבט מסייע לשמירה על הלחות הטבעית של עורו ובמניעת 

יובש.שמן האמבט לתינוק של מאמי קר מכיל שמנים ממקור צמחי בלבד.

מגבונים אקולוגיים מתכלים
מגבונים איכותיים במיוחד עשויים בד עבה ללא סיבים סינתטיים.

המגבונים מכילים רכיבים צמחיים, נטולי אלכוהול, עשויים בד מתכלה ואריזה 
שניתנת למחזור, עשירים בתמציות צמחים של אלוורה, קמומיל ומועשרים 

בוויטמין E. המגבונים אינם מכילים: בישום, אלכוהול ופארבנים.

סבון מקציף ואקולוגי לניקוי מוצצים, בקבוקים ומשאבות חלב המכיל שמנים 
טבעיים בעלי תכונות חיטוי כגון : נרולי, תפוז, לימון , ציפורן ואניס.

או  כלי האוכל של התינוק משאריות חלב אם  לניקוי  הסבון פותח במיוחד 
תחליפי חלב מבלי להשאיר טעם לוואי.

סבון טבעי לניקוי בקבוקים, מוצצים, משאבות חלב וכלי אוכל
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תרגילים לאחר הלידה

 החזקת התינוק והרגעתו
תינוקות זקוקים למגע ולחום הוריהם. זהו התחליף הטבעי 
ביותר לתחושת הרחם העוטפת אותם. הרבו להחזיק את 
התינוק על הידיים. בהרמת התינוק ממצב שכיבה על הגב, 

תמכו בעורפו ובראשו. 
להרגעת בכי התינוק מומלץ נענוע עדין בידיים, בעריסה 
או  לטלטל  אין  מרגיעים.  קולות  השמעת  וכן  בעגלה,  ו  א

לנער את התינוק בחוזקה.

הנקה
8 פעמים ביממה. היניקה  תינוקות זקוקים לינוק לפחות 
מספקת לתינוקות עוד צרכים רבים כמו מגע, חום, בטחון, 

הרגעה מלבד החלב המזין אותם באופן מושלם.
ולעיתים   ולילה  יום  בין  תחילה  מבחינים  אינם  ינוקות  ת
גבוה  בתדירות  ליניקה  הכוונה   - במקבצים  לינוק  בקשו  י

וצפופה ולאחר מכן ינוחו.
הנקה הינה תהליך למידה מתמשך של האם עם התינוק 

ולהצלחת ההנקה נדרשת סבלנות התמדה ותמיכה.
בנוסף ההנקה אינה צריכה לכאוב מעבר לרגישות הצפויה 

שבהתחלה.
במידה ויש כאב או קושי בהנקה יש לפנות לקבלת מענה                         

ועזרה מיועצת הנקה.

תנוחה ושינה
אינה  הצד  על  או  הבטן  על  לשינה  התינוק  השכבת   
יש  לכן  למוות בעריסה,  ומעלה את הסיכון  בטיחותית 

להשכיב את התינוק לישון על הגב. 

כאשר התינוק ער ויש הורה או מבוגר המשגיח עליו, מומלץ   
לשנות את תנוחת גופו מדי פעם ולהשכיבו על הבטן, 

על מנת לחזק את שרירי הגב ואת חגורת הכתפיים. 

השכיבו את התינוק במיטת תינוק על יד מיטת ההורים,   
ולא באותה מיטה עם ההורים. שינה משותפת במיטה  
אחת מעלה את הסיכון לחנק משמיכות, כריות או מהורה 
שהתהפך תוך כדי שינה. אין מניעה להאכיל את התינוק 
לישון  אותו  העבירו  מכן  לאחר  אולם  ההורים,  מיטת  ב

במיטתו. 

יש לוודא שמעקה המיטה מורם.   

יש להימנע מחפצים מיותרים העלולים לסכן את התינוק   
כמו עצמים רכים, צעצועים וכלי מיטה רופפים ומגיני 

ראש. 

שמירה על חום גוף
יש להלביש את התינוק כך שיישמר חום גופו מבלי לכסות   
את פניו. תינוקות עד גיל חצי שנה צריכים להיות לבושים 
רק בשכבה אחת נוספת מהמבוגר הנמצא באותם תנאים.

יש להימנע מחימום יתר של החדר. הטמפרטורה המומלצת   
בחדר ששוהה בו התינוק היא סביב 24-21 מעלות. אמצעי 
החימום המומלצים מבחינה בטיחותית הם מזגן או רדיאטור. 

בדרך כלל יספיקו לתינוק שתי חולצות טריקו/פליז ומכנס   
רגליות אחד. בימי החורף הקרים עדיף להלביש כמה שכבות 
)תנועתיות  התנועה  את  המגביל  במיוחד  עבה  בגד  לא  ו
מהווה גם היא מקור לחימום(. ביציאה החוצה בימים קרים 

יש לחבוש כובע המכסה את האוזניים.  

מוצץ
עבור  בעריסה.  למוות  סיכון  מפחית  במוצץ  ששימוש  מצא  נ
תינוקות יונקים מומלץ להשתמש במוצץ לאחר ביסוס ההנקה, 
סביב גיל שבועיים. יש להימנע מחיבור המוצץ לבגד בשרשרת 

או בסיכות ביטחון העלולות לסכן את התינוק.

לו. את בבית, מחזיקה את הטיפול בתינוק הגיע הרגע שציפית 
התינוק, מתקשה להאמין שהיצור המושלם הזה 
הוא שלך. מרגע זה ואילך אתם צוות בלתי נפרד.

החתלה ורחצה
לאחר הסרת חיתול עם צואה מומלץ ביותר לשטוף את הישבן 
מתחת למים זורמים. כאשר מחתלים בנות חשוב לנקות את 
אזור  את  תחילה   - למלוכלך"  "מהנקי  עיקרון  לפי  צואה  ה
איברי המין ורק לאחר מכן את העכוז. בכל מקרה יש להימנע 
את  לייבש  יש  הניקוי  לאחר  הקדמי.  לאזור  צואה  להעביר  מ

העור ולמרוח עליו משחה. 

טיפול בטבור 
יש לנקות את הטבור בצמר גפן ספוג באלכוהול  70% ביסודיות 
גלד  לנשירת  עד  ביום(  פעמים  חמש  )לפחות  החתלה  כל  ב
הטבור. גלד הטבור נושר שבוע עד שלושה שבועות מהלידה. 
יש  נודף ריח רע מהטבור  אם האזור אדום או מגורה או אם 

להתייעץ עם רופא ילדים.

תפרחת חיתולים
תינוקות רבים סובלים מגירוי ומפריחה באזורי ההחתלה. זוהי 
תפרחת חיתולים, הנגרמת בעיקר מחום, רטיבות, חיכוך ומגע 
החד-פעמיים  החיתולים  בהפרשות.  המצויים  אנזימים  ם  ע
סופגים את הפרשות התינוק, אך גורמים לאטימה הרמטית 
המעודדים  ורטיבות  חיכוך  היוצר  דבר  ההחתלה,  אזור  ל  ש

היווצרות תפרחת חיתולים. 

 את בוחרת! 
אפידורל או שיכוך כאב בשיטה אחרת 

סביבת התינוק
הקפידו על סביבה בטוחה עבור התינוק: התינוק סקרן 
ומתעניין בסביבתו. יש להרחיק חפצים קטנים מהישג 

ידו )כמו פיצוחים, גולות או משחקים קטנים(.

אין לעשן ליד התינוק. תינוקות החשופים לעישון של 
אחד ההורים, נמצאים בסיכון כפול למוות בעריסה.

איך מונעים? 

החלפת החיתול לעיתים קרובות.  

אוורור המקום והימנעות מאטימה הרמטית של החיתול לזמן   
ממושך.

מריחת העור במשחה מתאימה אחרי כל החתלה.  

רחצת התינוק היא חוויה מענגת לתינוק בדרך כלל. מומלץ 
לרחוץ את התינוק בשעות קבועות של היום ולא סמוך לשעת 
הארוחה. טמפרטורת המים לרחצה הינה סביב 37cº וחשוב 

לחמם את החדר. 

אין להשאיר את התינוק באמבטיה לבד אפילו לשנייה!

אין להחדיר קיסמי אוזניים פנימה לתוך האוזן בשום אופן! 
יש לנקות אך ורק את האפרכסת ומאחורי האוזניים.

חשוב  הציפורניים.  גזיזת  בטרם  ימים  כחודש  להמתין  ש  י
לשימוש  במיוחד  שנועדו  מעוגלות  במספריים  השתמש  ל

בתינוקות.

נסיעה
משרד  והמלצות  בישראל  התעבורה  תקנות  פי  ל  ע
הבריאות יש להושיב תינוק עד גיל שנה בכיסא בטיחות 
נגד כיוון הנסיעה. כמו כן, חל איסור להושיב תינוק/פעוט 

מול כרית אוויר פעילה. 

אין להשאיר תינוק לבד במכונית אפילו לזמן קצר!

מעקב משקל
יש לעקוב אחר עליית המשקל של התינוק בתחנות לאם 
ולילד )"טיפת חלב"(. במהלך הימים הראשונים לחייו 
10% במשקל נחשבת  התינוק ירד במשקלו. ירידה עד 
לתקינה. לאחר מכן המשקל יעלה בהדרגה ויגיע חזרה 

למשקל הלידה עד גיל שבועיים.

 אנחנו מחלקה ללא הפסקה. 
 אם תרצי להתייעץ איתנו לאחר השחרור, 
אנו עומדים לשירותך ונשמח לסייע לך.   






