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 לטיפול באוכלוסיות בסיכון וביקורי בית בטיפות חלב  הנחיות

, הנחיות ראש שירותי בריאות הציבורהחדש נגיף קורונה עם מודדותהת בעת שירות בהמשך להנחיות למתן

פורסמו שינויים במתכונת העבודה בטיפות חלב לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש. להלן  17/3/2020בתאריך 

 פירוט בנושאים הרלוונטיים:

יינתנו כשגרה.  -חיסונים לנשים בהיריון, לקראת ההיריון ולאחר לידה .1

: בסיכון אוכלוסיות .2

הנחייהאוכלוסיות בסיכון

ילדים שאינם מחוסנים בהתאם 

לתוכנית החיסונים בטיפת חלב

תתקיים שיחה טלפונית עם ההורה והזמנה לחיסון 

 בטיפת חלב.

ילדים עם בעיות בריאות הנמצאים 

 בתהליכי ברור רפואי

בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם  .1

 ההורה לברור מצב הילד.

ערכת המצב בשיחה הטלפונית:בהמשך לה .2

ההורה יופנה לטיפול בקופה המבטחת  .א

 תתבצע שיחה להבטחת רצף הטיפול. .ב

ילדים עם עיכוב התפתחותי 

 הדורש מעקב

בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם  .1

ההורה לברור מצב הילד והדרכה מקדמת. 

ניתן לערוך את השיחה כשיחת ווידאו. 

על פי שיקול דעת הצוות: .2

בתוקף לא
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 יופנה לטיפול בקופה המבטחת            

 במקרים חריגים ניתן להזמין למעקב בטיפת              

 חלב           

ילדים עם עיכוב בגדילה הדורש 

 מעקב

בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית עם  .1

 ההורה לברור מצב הילד.

 על פי שיקול דעת הצוות: .2

 יופנה לטיפול בקופה המבטחת            

 במקרים חריגים ניתן להזמין למעקב בטיפת              

 חלב           

משפחות בהם עלה חשד לאלימות 

 במשפחה

תתקיים שיחה טלפונית עם האישה לברור מצבה, וכן 

תינתן לה הדרכה ותמיכה בהתאם למקרה כמו כן 

 .ברווחה במקרה הצורך הפניה לרשויות 

יחה טלפונית לברור מצב המשפחה ודיווח תתקיים ש משפחות בהם קיים חשש להזנחה

 לרשויות כמקובל.

נשים עם חשש לדיכאון לאחר 

לידה בהתאם לאומדן המבוצע 

 בטיפת חלב

תתקיים שיחה טלפונית עם האישה לברור מצבה, 

הפניה  תינתן לה הדרכה ותמיכה, בהתאם למקרה

  אחר כמקובל. /לרופא המטפל

 

 :ביקורי בית .3

 בשלב ראשון תתקיים שיחה טלפונית הכוללת: 

 אומדן קצר על מצבה של האם ומצב היילוד 

 הדרכה קצרה לטיפול בתינוק 

  הסבר על הביקור בטיפת חלב ותיאום תור 

 ביקור בית יעשה רק במצבים הבאים: 

 אלא אם ההורה מדווח שאין צורך בביקור בית.  ,ככלל לכל הפגים -תינוקות פגים .1

לא בתוקף
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שהתקבל לגביהם מידע מבית החולים ושקיימת חשיבות לביצוע ביקור בית בנוסף  משפחות בסיכון .2

 לביקור בטיפת חלב.

 המשפחה מבקשת לקבל עזרה בביקור בית. .3

 

 הסובלים מחום ותסמינים נשימתיים.אנשים טרם היציאה לביקור יש לברר שבבית המטופל אין אדם בבידוד או 

 10בני המשפחה מאותו משק בית ומספר הנוכחים הכולל לא יעלה על יש להדגיש שבעת הביקור יהיו נוכחים רק 

 אנשים. 

 

מומלץ שאחות המבצעת ביקורי בית לא תקבל תינוקות בטיפת חלב. מומלץ להקצות אחות שהיא בעלת הכשרה 

 בתחום הטיפול בפג לביצוע הביקורים. 

 

 

 ה, כ ר ב ב

   

                                                                                                                              

                                                                                           

 ליאורה ולינסקי                                                                    ד"ר דינה צימרמן                      
 מפקחת ארצית בבריאות הציבור                                                 מנהלת המחלקה לאם ולילד                

לא בתוקף
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