דף מידע להורים
אנו מבקשים להביא לידיעתכם ,כי הילוד שיוולד לכם יתקבל להשגחה וטיפול במחלקת ילודים.
כדבר שבשגרה מתבצעות במחלקות הילודים ,הבדיקות והפעולות הבאות:
 1רחצה וחימום (לפי הצורך)
לאחר קבלה מחדר לידה.
 2חבל טבור
הרמת חבל הטבור וניגובו בחיתול או יבושו בקיסם עטוף בצמר גפן .אחר כך ,טיפול בתמיסה נגד זיהומים (אלכוהול).
 3עיניים
טיפול במשחה אנטיביוטית ,על מנת למנוע זיהום העיניים העלול להיגרם במהלך הלידה .מיד לאחר הלידה ,התינוק מטופל
במשחה במנה חד פעמית ,כמקובל.
 4הזרקת ויטמין  Kלתוך השריר
על פי המלצת משרד הבריאות כל הילודים  ,בסמוך ללידה ,מקבלים זריקה זו.
ויטמין  Kחיוני להפעלה תקינה של מערכת קרישת הדם ולמניעת דימומים בהמשך
 5חיסון ראשון נגד דלקת נגיפית בכבד מסוג B
זריקה לשריר סמוך ללידה ,על פי המלצת משרד הבריאות.
לתינוקות במשקל לידה נמוך החיסון יינתן לאחר שהגיעו למשקל  2ק"ג ,או טרם השחרור מבי"ח.
 6בדיקת דם לשלילת תת-פעילות בלוטת התריס ,מחלת פנילקסונוריה ועוד מחלות תורשתיות
המלצת משרד הבריאות .לצורך בדיקות אלו נלקחת דגימת דם מהעקב ביום השלישי לחיים ,לא לפני  48שעות מהלידה.
אלו מחלות קשות ביותר אשר טיפול מוקדם יכול למנוע סיבוכים ואף תמותה .הביצוע והמעקב אחרי הבדיקות והטיפולים הנ"ל –
באחריות משרד הבריאות .באם שוחרר מוקדם מבית החולים ,הבדיקה תבצע בקופ"ח/טיפת חלב .במידה והבדיקה לא תקינה,
ייצרו עמכם קשר מבית החולים או מטיפת חלב
 7בדיקות דם נוספות
תבוצענה בהתאם לצורך ו/או בהתאם להמלצות התקפות של משרד הבריאות באותה עת ,בדיקות דם כמו המטוקריט ,בילירובין,
גלוקוז – בהתאם למצב הילוד ולפי הנוהל הקיים במחלקה.
מדובר ככלל ,בכמות דם זעירה (בדרך כלל מספר טיפות בלבד) ,שנועדו לאבחן מחלות מוקדם ככל שניתן ,לדוגמא :חסר דם,
עודף דם ,צהבת או חסר סוכר – ולהתחיל מיד בטיפול.
 8נקיטת פעולות רפואיות נוספות
לצורך אבחון ו/או טיפול (במקרה שתהיה הוראה רפואית) מידע זה יובא לידיעתכם.
 9כלכלה – הנקה
מוקדם ככל שניתן.
בהעדר יכולת או רצון היולדת :חלב חלופי מבקבוק.
בברכה,
צוות מחלקת ילודים
טל04-6828965 .

מסונף לפקולטה לרפואה של אונ' בר-אילן בצפת

