
 ילודים מחלקת
 

 

 ילודיםלמחלקת ברוכים הבאים 
 
 

הכולל מידע על הנהלים , מוגש לכם דף מידע זה, על מנת להקל עליכם את תקופת האשפוזהורים יקרים 
 .צוות המחלקה יעשה הכל על מנת להקל עליכם את השהות במקום. והשירותים במחלקתנו

 

 !שהייה נעימה צוות המחלקה מאחל לך

 

 רקע כללי

 .רביעיתקומה  ,ל"ש הנשיא הרצוג ז"מבנה כירורגי ע -מיקום זמני  :המחלקה מיקום
 

 קבלה למחלקה

נרשם שם היולדת  מצעות תגים ביד וברגל  על גביהם בא על ידי אחות המחלקה מתבצעתזיהויו קבלת הילוד מהמיילדת ו
 .ותעודת הזהות שלה וכן מין הילוד

 
תוך  Kבמהלך שהייתו באינקובטור ניתנת זריקת ויטמין . כשעתיים עד שלוש שם מחומם באינקובטורהילוד מושם 

העלול כמו כן ניתנות טיפות עיניים כדי למנוע זיהום תוך עיני , (חיוני  למערכת קרישת הדם ולמניעת דימומים)שרירית 
 . להיגרם במהלך הלידה

 
ך שרירית ובהמשך יינתן חיסון זה בטיפת חלב בגיל בזריקה תואף הוא נתן  Bנגיפית מסוג לבסוף נתן חיסון נגד צהבת 

 .שישה חודשיםבגיל חודש ו
 

 .במידה ואינך מעוניינת בטיפול כלשהו מן הרשומים לעיל עליך לציין זאת מוקדם ככל האפשר בחדר לידה
 

ועבר נמדד היקף ראשו כמו כן נבדק בדיקה ראשונה על ידי רופא המחלקה ומ, התינוק נרחץ טרם העברתו לעריסה
 .לעריסה להכרות עם אמו ולהנקה
 .(על פי דרישת האם)כלכלה תינתן מוקדם ככל שניתן  

 .מטרנה שלב  אחד או מטרנה מהדרין –בהעדר יכולת להניק או רצון היולדת לא להניק יינתן תחליף חלב 
 

 שעות הנקה

 00:00-00:00 

 00:00-00:00  

 00:00-00:00 

 00:00-00:00 

 00:00-00:00 

 00:00-00:00   לפי רצון היולדת-ההנקה 
 .בכל שעות היום ניתנת הדרכה להנקה

 .במחלקה יועצת הנקה הנותנת הדרכה פרטנית וקבוצתית ליולדת
 

 
 ROOMINGINמלא /ביות חלקי

 (.00:00)היום עד השעה עשר בלילה שהות הילוד ליד האם כל  - ביות חלקי
 .הלילהכל שהות הילוד ליד האם כל היום ו - ביות מלא

 0, אלכוהול לחיטוי הטבורגזות עם , חיתולי בד, טיטולים :מגש ובו ציוד הנדרש לטיפול בילודבמסגרת הביות תקבלי 
 .כמו כן  הדרכה לטיפול בילוד לפי הצורך .זוגות מכנסיים 0גופיות ו

 .אין  להשאיר הילוד לבדו אם את מעוניינת לאכול או להתקלח יש להחזיר הילוד למחלקה 
 



 
 
 
 

 ביקורשעות 
 .00:00-00:00 בין השעות את הילוד לאורחים להראותניתן 
 .00:00-00:00בין השעות ( המחלקה אך במבנה האגף מחוץ לכותלי)אל האורחים את הילוד  לקחתניתן 

 
      

 שחרור מבית החולים
 . ח נעשה לאחר בדיקת רופא בכיר"השחרור מביה

 .0:00משתחרר נודיע לך לאחר השעה  במידה ותינוקך
 :השחרור בין השעות

 00:00-00:00ו  00:00-00:00
 בלוטת התריס פעילות-ביום השחרור תלקח בדיקת דם מעקב רגלו של  התינוק לשלילת תת

 .בהמלצת משרד הבריאות-ומחלת פנילקטנוריה
 
 
 יוד שיש להביא ביום השחרורצ
 חליפה 

  כובע 

 גרביים 

  לעונהשמיכה בהתאם. 

 חובה-סלקל תיקני לרכב. 

 תעודת זהות של הורי הילוד. 
 .ביום השחרור תנתן חוברת בה הסבר מקיף

    
 

 בדיקות נוספות

 .או בהתאם להמלצות התקפות של משרד הבריאות באותה עת\תבוצענה בהתאם לצורך ו
 
 
 

 מידע רפואי וסיעודי

 .צוות המחלקה ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה והדרכה 
 .00:00-00:00קה כל יום בין השעות ניתן לשוחח עם מנהל המחל

 
 
 
 

 

 

 בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאנשי הצוות
 ואנו נשמח לענות ולהיענות

 

 קושניראמיר ר "ד – מנהל המחלקה

 גילת יגנה' גב –המחלקה  תאחראי ותאח

 

 בריאות שלמהבברכת 
 צוות המחלקה

 
___________________________________________________________________________ 

 .אך מיועד לשני המינים נקבה הכתוב הוא בלשון* 


