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 היקבלה לתינוקי –מידע להורים דף 
 

תינוקות  מבקשים להביא לידיעתכם את הטיפולים והבדיקות שגרתיים שניתנים במחלקתאנו 

 פי הנחיות משרד הבריאות.-פוריה, על-פדה

 

 עם קבלת התינוק למחלקת ילודים מבצעים:

לתינוק, לאם ולאב מוצמדים בשעת הלידה  על מנת להבטיח  -ידוני זיהוי  בקרת תגי זיהוי:

י הזיהוי נעשית ע"י צוות המחלקה בכל לאביו או לאימו בלבד. בדיקת ידונמסירת התינוק 

מסירת תינוק לאביו או לאימו. בעת קבלת ילוד למחלקת תינוקות זיהוי יבוצע  החתלה ובכל

 ע"י המיילדת ואחות המקבלת את תינוק בנוכחות של המלווה.

התינוק ייבדק ע"י האחות ביסודיות לפי מערכות גופו  אומדן גופני של הילוד על יד אחות:

מקודקוד ראשו ועד כף רגלו. ייבדק חום גופו במד חום אלקטרוני מתחת בית השחי, ייבדק 

היקף הראש והוא יישקל ויחומם במידת הצורך. בהמשך תיעשה רחצה ראשונה מפנקת 

 בהסכמתכם המלאה, ניגוב והלבשה מלאה.

 

 .ן לכל תינוקטיפול רפואי שגרתי יינת

 

לאחר ידיעת הורים יקבל וועל פי הוראות משרד הבריאות של התינוק לשמירה על בריאותו 

  :התינוק את הטיפולים הבאים

 החשיפה והמגע עם גורמים מזהמים רבים הנמצאים : טיפול נגד זיהום בעיניים

בתעלת הלידה עלולים לגרום לזיהומים בעיניים. לפיכך מטופל כל תינוק 

   במשחת/טיפות עיניים אנטיביוטית חד פעמי בקבלה למחלקה.

 פעמים ביום   3  70%למניעת דלקת באמצעות אלכוהול  : טיפול בחבל הטבור 

 לפני כל מתן חיסון, זריקה או דקירת תינוק ללקיחת בדיקות : )מי סוכר( מתן סוכרוז

צוע הפעולה כדי אנו ממליצים לתת לכל תינוק מעט סוכרוז בטפטוף דרך הפה לפני בי

 למנוע או להפחית את הכאב הצפוי.

 מתן חיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B : כחלק מהמאמץ עולמי להכחיד

,מחוסן כל תינוק במדינת ישראל כנגד הווירוס. B הידבקות בצהבת זיהומית מסוג 



החיסון הראשון ניתן מיד לאחר הלידה, כאשר הבאים אחריו בגיל חודש ובגיל חצי 

ק"ג. כל  2.0שנה. תינוקות שנולדו במשקל לידה נמוך יחוסנו לאחר שיגיעו למשקל 

רי יקבל גם חיסון סביל בזריקה ח.פ. אח Bתינוק לאימא נשאית לוירוס הפטיטיס 

 הלידה .

   הזרקת ויטמיןK ויטמין : לתוך השרירK  חיוני להפעלה תקינה של מערכת קרישת

בחודשי החיים הראשונים,  Kהדם ולמניעת דימומים. קיימת נטייה במחסור בוויטמין 

מיד אחרי הלידה.  Kבפרט בתינוקות יונקים, ולכן יש חשיבות רבה לזריקת ויטמין 

ה איננה ידועה ולכן איננה בטוחה ומומלצת על ידי דרך הפ Kיעילות מתן ויטמין 

   משרד הבריאות.

 שעות מהלידה כל תינוק נבדק ע"י רופא במחלקת  12תוך : בדיקת רופא ילדים

 ילודים.

 


