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 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור
 

 בלידת חירוםסיוע ורך לצ ת/כות מוסמ/הבטחת כשירות של אח נושא:
 ילוד )מיילדת או רופא( למוסמך  בהיעדר 

 
הבטחת כשירות של אחות בנושא: " 95/2013חוזר זה מעדכן ומבטל את חוזר מינהל הסיעוד מספר 

 "מוסמכת לצורך סיוע בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד )מיילדת או רופא(
 

 רקע:

חירום יכולה להתרחש במצבי רגיעה לידת  .שנהמהיולדות בכל  0.42%בקרב בעולם  תמתרחשלידת חירום 

 .לאומייםאו במצבי חירום 

סייע ליולדת וליילוד נדרשות מעת לעת למוסמכות, לרבות ברפואה המונעת וברפואה הראשונית  אחיות

 עד להעברתם במצב בטוח למסגרת טיפולית/אשפוזית., בלידת חירום

 לבית החולים: לידה חוזרת, מעקב הריון דל, מרחק נסיעה רב אוכלוסיות בסיכון ללידת חירום כוללות

 .ועוד

על מנת לשמור על  ת/ת שאינה מיילד/ות מוסמכ/לכל אחעדכון ורענון ידע בנושא לידה בחירום נדרש 

 הכשירות המקצועית בתחום וזאת במטרה להבטיח סיוע בטוח ומקצועי בזמן אמת.

החשובים הדגשים  הכולל את הדרכה גיבש מנהל הסיעוד סרטון הנחייה מקצועית,לצורך עמידה ב

סרטון ההדרכה זמין לאוכלוסיית היעד, האחים והאחיות המוסמכים  .בלת לידה בחירוםבקהמרכזיים ו

 כמפורט בעיקרי ההנחייה.

 חשיבות תפקיד זה .לידת חירוםובניהול במפגש עם היולדת תפקיד מוביל ומרכזי ת /ות המוסמכ/לאח

הכוללים  חירום והן בהיבטים הרגשייםהבלידת ם המקצועיים הכרוכים בסיוע הן בהיבטימתבטאת 

 .תמיכה וליווי היולדת לאורך כל התהליך
 

להבטיח כשירות מקצועית על בסיס ידע מעודכן בעת קבלת לידה בחירום על ידי אח/ות מוסמכ/ת  מטרה:

 שאינה מיילד/ת

 

 מידי  –ההנחיה( פירוט ) א' 2סעיף  :תאריך יישום ההנחייה
 2022מרץ  –ההנחיה(  פירוט) ג'  2+  'ב 2סעיף 

 
 ובבריאות הציבור קהילהסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז ,במנהלות ה :אחריות ליישום

 
 ב ב ר כ ה,

 
 

 ד"ר שושי גולדברג
 אחות ראשית ארצית

 דמינהל הסיעו תוראש



 

  

 :ההנחיה עיקרי

 הגדרה  .1

 ללא נוכחות איש מקצוע מוסמך ליילוד )מיילדת או רופא(, בכל מתארפעילה לידה  - לידת חירום 

 טחהיציבורי או פרטי בקהילה או בבית חולים כאשר לא ניתן להעביר את היולדת לחדר לידה בב 

 

 ההנחייה פירוט .2

לפחות עדכון ורענון ידע לצורך קבלת לידה בחירום , תבצע  שאינה מיילדתמוסמכת  אחות כל .א

עדכון וריענון הידע יתבצעו . על מנת לשמור על כשירותה בתחום  קלנדריתאחת לשנה 

הנמצא באתר מנהל הסיעוד, משרד  "קבלת לידה בחירום" יעודיהדרכה סרטון באמצעות 

 הבריאות

 בחירום לידה קבלת סרטוןקישור: הלהלן 

 קהילהאשפוז והמערך הד מהמתארים בהמועסקת באח מיילדתשאינה כל אחות מוסמכת  .ב

  בקבלת לידה בחירוםייעודית  הכשרה מוסדיתגם תעבור  'ד 2בסעיף  בטבלה המפורטים

 ( א' 2למצוין בסעיף  בנוסף)  לפחות אחת לשלוש שנים

 

כל אחות מוסמכת ל בנושא קבלת לידה בחירוםייעודית מוסדית הכשרה קריטריונים לקיום  .ג

 : ד' 2סעיף  הרלוונטים הרשומים בטבלההמועסקת באחד מהמתארים  שאינה מיילדת

  שעות לימוד  4-8תכנית ההכשרה תכלול לפחות היקף של 

  התכנית תכלול הכשרה עיונית ומעשית 

 י החוזר:תכנית ההכשרה תכלול לפחות את הנושאים הבאים ובהתאם לפירוט בנספח 

o אנמנזה מילדותית ממוקדת 

o  מבשרי לידהסימנים 

o קרונות עיקריים בקבלת לידהע 

o  בהחייאת יילודעקרונות 

o מצבי חירום מילדותיים 

o על פי תרשים זרימה לקבלת לידה בחירום( תכולת ערכת לידה( 

  תתבצע באחריות המוסד תכנית ההכשרה  

  

https://youtu.be/x6EQzGFQkAo?rel=0


 

  

 

 סוג הכשירות הנדרשת בקבלת לידה בחירום בהתאם לאוכלוסיית היעד ותדירות הביצוע:  .ד

 

 

תתועד  חוזרהבנושא קבלת לידה בחירום ובהתאם להנחיות עמידה בכשירות הנדרשת  .ה

 כמקובל במוסד אח/ותהברשומות 

את לוודא במוסדות הרפואה באשפוז, בקהילה ובבריאות הציבור ת הסיעוד /נהלמבאחריות  .ו

 ובהתאם להנחיות החוזר"קבלת לידה בחירום" נושא מקצועית בהכשירות ה השמירה על

  



 

  

 "לידה בחירוםקבלת "תוכנית הכשרה לעדכון ורענון ידע בנושא הצעה ל:  פח א'סנ

 אנמנזה מיילדותית ממוקדת .1

 סיבת הגעה 

 הריון שבוע 

 המס' ליד 

 מצג העובר  

 לידות קודמות 

 הריון בסיכון 

 

 לידה מבשרי סימנים .2

 ירידת מים 

 צירים תכופים 

 דימום ויסתי 

 לחץ בפרינאום 

 

 עקרונות עיקריים בקבלת לידה .3

  ('שמירה על טמפרטורה, שכיבה וכו)דאגה לסביבה בטוחה שמתאימה ללידה 

 בתהליך של  הדרכה לקבלת לידהHANDS OFF 

 שימוש בנשימות להוצאת העובר בצורה הדרגתית 

 הדרכה להמתנה ליציאת הכתפיים ושימוש ב McRoberts maneuver בעת הצורך 

 גירוי, ניגוב וחימום -יילוד טיפול ראשוני ב 

 הנקה בסמוך ללידה חשיבות 

 ציון אפגר 

 בצורה סטרילית ניתוק חבל טבור 

 יזומה, העברת השיליה לבית סימנים מבשרים, אין להוציאה בצורה  - לידת השיליה
 החולים

 המדדים חיוניים, הרכבת עירוי, עידוד היולדת להנק - ערכות לפינוייה 
 

 החייאת יילודבעקרונות  .4
 

  מצבי חירום מיילדותיים .5

  טבורשמט חבל 

 פרע כתפיים 

 McRoberts maneuver לחילוץ כתפיים 

 היפרדות שיליה דימום מוגבר/ 

 לידת פג 

 טיות היולדתרלאורך כל תהליך הלידה יש לשמור על פ



 

  

 נספח ב': תרשים זרימה לקבלת לידה בחירום

   



 

  

 רשימת תפוצה:
 

 המנהל הכללי
 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
 והאחיות בישראליו"ר הסתדרות האחים 

 מנהלי בתי חולים
 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 מנהלי מחוזות
 צה"ל -קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר -קרפ"ר 
 משטרת ישראל -קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 


