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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יני בריאותהחטיבה לענ
  

  

________200801/_:'מסחוזר

שבט"י,ירושלים ח"תשס,ד
2008,ינואר21

___14/14/___:'מסתיק

מוסמכותמיילדות:אל
הכללייםמנהלי החולים בתי
ונשיםמנהלי יולדות מחלקות
לידהאחיות חדרי אחראיות
בילודמנהלי מיוחד וטיפול ילודים מחלקות
הרפואייםמנהלי החולים–האגפים קופות

היולדת(ביתלידות:הנדון )בבית

:כללי
  

בבתייש,ככלל לידה בחדרי לידות ביצוע ומורשים-להעדיף מוכרים המנהל(חולים חוזר
).13.11.2000מיום14/2000'מסהכללי

"הגדרה היולדת–"ביתלידת: בבית בבית,בלבד,לידה לידה בחדר מתבצעת שאיננה
ומתוךלאחר,מוכרחולים מראש והכנה היולדתהבחירתכנון .של

היולדתוהתקיימההיה של בביתה בית לבית,לידת לפנות היולדות את לעודד חולים-יש
במהלך,לבדיקתן מסודר ורישום הילוד הלידה24בדיקת לאחר הראשונות .השעות

המיילדותעלבהתבסס הרופאים1929פקודת חדש(ופקודת רשאית,1976ז"תשל)נוסח
רופאמוסמכתמיילדת היולדתאו בבית בית לידות .לבצע

מקצוע,כילהבהירהננו איש של סיוע ללא בביתה ללדת יולדת על איסור חל,אולם,אין
כעלאיסור לידה לקבל רופא או מיילדת שאינה ".עיסוק"מי

האשההעובדהלאור של חופשית בחירה לפי בישראל בית לידות מתקיימות בזה,כי ניתנות
ביתללביצועהנחיות .ידות
למבוססותההנחיות הלאומית המועצה המלצות נשיםעל ו,רפואת .גנטיקהנאונטולוגיה

_______________________________________________________  
  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים

  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו
    mminhal@moh.health.gov.il: דואר אלקטרוני

________________________________________________________  

לא בתוקף
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ביתהגדרת.1 לידות לביצוע :המורשים

ביתאלהרק.א לידת בקבלת לעסוק :מורשים

בישראלהרשומהמיילדת .1 המיילדות שלוש,בפנקס של וותק בעלת
מוכרשנות לידה בחדר .בישראלעבודה

וגניקולוגיהמומחהרופא .2 מומחה,ביילוד ותעודת רישיון בעל
שעסק,בישראל או בישראלבמיילדותהעוסק מוכר לידה .בחדר

יילודיםמי.ב של החייאה קורס לעבור חייב בית לידות בקבלת ורענון,שעוסק
לשנתיים .אחת

למי.ג חייב בית לידת בקבלת בעלשעוסק אחריותהיות צועיתמקביטוח
ג צד .'וביטוח

ביתתנאים.2 לידות לביצוע :הכרחיים
בהתקיימםלהלן רק אשר המצבים מראשמותרמפורטים ביתוללתכנן לידות .בצע

:וגופנייםמיילדותייםתנאים2.1

ראשהריון2.1.1 במצג יחיד עובר .עם

שבוע37הריוןבשבועלידה 2.1.2 .41+0עד

שהפרופיל42שבועעד41+1בשבועלידה 2.1.3 בתנאי

תקיןהביופיזי העובר מאוחר[של לא שעות48–מובוצע

הלידה .לפני [

ביןלידהמשקל 2.1.4 העובר של .גרם4000ל2500מוערך

ונפשיתבריאההיולדת 2.1.5 גיל,גופנית גיל(18מעל מותנה17-18בין

ההורים של וחתימה לקבלמשפטיתכשירה,)בהסכמה ויכולה

תלות ואי חופשי רצון מתוך .החלטה

תקיןבמצביולדת 2.1.6 .תזונתי

ההיסטוריהתיעודקיים 2.1.7 על והמיילדותיתהרפואיתכתוב

היולדת הנוכחי,של ההריון ומעקב מהלך .על

בהתאםבהריוןמעקב 2.1.8 ומיילדת רופא ידי על בוצע הנוכחי

הבריאות משרד הציבור[להנחיות בריאות שירותי חוזר

"1/2001'מס הרהנוהל: באישה מנהלוחוזר,"טיפול

מס "26/98'רפואה הריוןפנקס: ].מעקב "
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היולדתתנאים2.2 :בסביבת

היולדתלוודאיש 2.2.1 בית כי הלידה(מראש קבלת מקום

בית)המתוכנן ללידת יש,מתאים זורמיםבודהיינו מים

נקי,טלפון,חימום,חשמל,חמים .והוא

להיותכמומלץ2.2.2 המתכוונים הנוספים הבית ובני היולדת י

מתאימהיעברובלידה .הכנה

הלידהשליולדתרצוי2.2.3 שלאחר בשבוע סיוע ובכל,יהיה

הלידה24–במקרה לאחר הראשונות .השעות

היולדתהמלצת כי הבריאות יגיעומשרד לבדיקהוהיילוד

במהלךחוליםבבית הלידההשעות24כללי שלאחר .הראשונות

:מדעתהסכמה2.3

גבייש2.3.1 על בכתב היולדת של מדעת הסכמתה טופסלקבל

בית ללידת א(הסכמה הסבר,)'נספח מתן לאחר וזאת

מהמיילדת כל,המטפליםהרופא/מפורט את לפחות הכולל

האמור בטופס הכלול .המידע

הבריאות,לעילהאמורלמרות בחדרמשרד הינם בטוחה ללידה המיטביים התנאים כי קובע
ומורשהבביתלידה מוכר .חולים
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ביתוציודמכשור2.4 ללידת :הכרחיים

 :תרופות2.4.15

רחם* ,אוקסיטוצין:כגון[מכווצי
]מטרגין

*Adrenalin
עינייםמשחת*
*VIT K

אלכוהול2.4.16

סטרילייםפדים2.4.17

להזרקהומחטיםמזרקים2.4.18

חיתוךסכין2.4.19

דםלבדיקותמבחנות2.4.20

לילודשקילהמאזני2.4.21

חוםמד2.4.22

 

לידהערכת2.4.1  חיתולים4לפחות(קבלת
מרפדיםחד או גדולים )גדוליםפעמיים

,מספריים,קלמים2[הפרדהערכת2.4.2
]תחבושות,קוכר

פעמיתערכת2.4.3 חד סטרילית תפירה

פעמיותכפפות2.4.4 חד סטריליות

אמניוטום2.4.5

דופטון2.4.6

2.4.7Suctionקטטריםכוללנלווהוציוד נייד
פהסקשןאוולילודלאם

2.4.8 irway Aולילודלאם

ולילודאמבו2.4.9 לאם ומסיכה

נלווה+חמצן2.4.10 ציוד

דםמד2.4.11 לחץ

השתןקטטר2.4.12 למבוגרלשלפוחית
  

לאםלעירויסט    2.4.13 נלווה וציוד

לעירוי,נוזלים    2.4.14 תמיסות

 
 :בלבדלרופאציוד 

למבוגרעםלרינגוסקופ 2.4.23 לשונית
וליילוד

נלווהלילודעירויסט 2.4.24 וציוד

.ולמבוגרים,3,3.5'מסטובוסים 2.4.25

 5'מסטבוריקטטר 2.4.26
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ביתהתוויות.3 ללידת :נגד

נוצרהתוויות שבהתקיימם המצבים הן אפשרות,בלידהריתסיכוןנגד השולל
מתוכננת בית מראש/מיילדת.ללידת לקבוע יסרבו ולולידתרופא בהתקיים בית

להלן המפורטות הנגד מהתוויות .אחת

היולדתרפואיתהיסטוריה3.1 :של

דםלמחלות.א וכלי :ב

.לבמחלת3.1.1
.לבמום3.1.2
3.1.3DVT.
.ריאתיתסחיף3.1.4

:נשימהדרכי.ב

חריפהמחלת3.1.5 או כרונית קלה,ריאות אסטמה המטופלתלמעט
.לסרוגיןבמשאף

:השתןדרכי.ג

אומחלת3.1.6 בינונית חומרה בדרגת כרונית .קשהכליות

:נוירולוגיות-פסיכומחלות.ד

למעט,בגינןבתרופותשימושאו,נפשתמחלאו,קשההפרעה 3.1.7

המטפליםעםתיאוםתוך,ההריוןבמהלךומאוזנותהמטופלותנשים

טי).פסיכולוג/פסיכיאטר(המקצועיים וקיים ישבמידה תרופתי פול

של בטווח ילודים רופא לבדיקת מהלידה6לדאוג .שעות

3.1.8.Epilepsyתרופתיטיפולהמצריכות10גיללאחרפרכוסיםאו.

י"עבכתבאישורישאםאלא,MSכגוןנוירולוגיותמחלות.3.1.9

.נוירולוג

.סמיםצריכת,אלכוהוליזם.3.1.10

:כרונייםזיהומים.ה

.שחפת3.1.11
.סיפליסHIV, HCV, HbSAg-לחיוביתסרולוגיה3.1.12

שהתינוקבתנאיביתלידתלקבלניתןHCV-וHbSAgשלבמקרים
.רפואיטיפוללקבלת,הלידהבסיוםהחוליםלביתיועבר
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:אנדוקריניותמחלות.ו

.תרופתיטיפולהמחייבתסוכרת3.1.13
.המגןבלוטתשלאיזוןחוסר3.1.14

:המטולוגיותמחלות.ז

.חרמשיתאנמיה3.1.15

:אחרותמחלות.ח

3.1.16diseasesAuto-Immune:SLE, APLA ,RA ,Crohn ,Hashimoto,
ובאישורהמחלהלחומרתבהתאםSLE-וCrohnשלבמקרים
.המטפלהרופאשלבכתב

מסוגהיולדתשלקשהנכותובכללןאחרותקשותרפואיותבעיות3.1.17
.פאראפלגיה

:המיילדותיבעברסיבוכים3.2

3.2.1IUFDתיתמיילדואינההסיבהאםאלא,ניאונטליתתמותהאו.
.PPH,שלייההיפרדות3.2.2
הלידהבתעלתאוהרחםבצווארקרעים,כתפייםכליאתעםלידה3.2.3

.4-3בדרגה

:נרכשיםאומולדים,הלידהבתעלתאוברחםפגמים3.3

,כפולנרתיק,כפולרחם,מחיצהעםרחם,קרנידואוחדרחם 3.3.1
מיילדותיתהסטוריה,לדרגהבהתאםהכל,יצהמחעםנרתיק

.רפואיולייעוץ

,]וניקובחבלה,שרירניםכריתת,קיסריניתוח[ברחםניתוחיתצלקת3.3.2
.הוסרשטרםצוואריתפר,רחמיותתוךהדבקויותהפרדתאחרי

.נרכשאומולד,שדרהעמודאואגןעיוות.3.3.3

:הנוכחיההריוןנתוני3.4

יעוץקבלתלאחריאושר,שלישיאושניבשלישרחמיממקורדימום3.4.1

וגינקולוגיהבכתברפואי במיילדות מומחה .מרופא

.שלישילשלישמעבריתרהקאת .3.4.2

.בהריוןשאובחנהלבמחלת .3.4.3

3.4.4. Morbid obesity.

.הולםרפואימעקבללאהריון .3.4.5
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העוברשלהמוליטיתלמחלהעדותאובעבר RHגורםריגוש .3.4.6

.נוכחיבהריון

3.4.7IUGR.

.ר"ג4000מעלהעוברמשקלהערכת.3.4.8

.עובריםמרובההריון.3.4.9

.רגיל,ראשמצגשאיננומצגכל3.4.10

.תחלקיאושלמה,פתחתישלי3.4.11

.היילודאצלמיידיתתפקודיתלהפרעהלגרוםשעלוללמוםחשד3.4.12

3.4.13PETאקלמפסיהלתסמונתמחשידיםסימניםאו.

3.4.14Chronic Hypertension.

.שפירמיריבויאומיעוט3.4.15

בוצעאםאלא,התנועותבעוצמתירידהאועוברתנועותמיעוט3.4.16

האחרונהתקיןשהיהמלאביופיסיקלימבחן .ביממה

.הלידהלקראתעוברלבבדופקשינויים3.4.17

נוכחיאימהיתאנמיה3.4.18 מ[בהריון ]%'גר10-פחות

מ[טרומבוציטופניה אומולדתThrombophilia,]100,000-פחות

קהפרעותאו/ונרכשת במנגנון .רישהאחרות

בהריון.3.4.19 עוברי–זיהום מבוסס(זיהום חשד .TORCH,Paravirus)או

רופא עם להתייעץ יש בהריון זיהום גינקולוג(בכל או ).ילדים

Herpes–נשאית ע–יולדת ואגינלית ללידה לאישור לדאוג י"יש

.גינקולוג

GBS-נשאית והיולדת לפרוטוקול–במידה בהתאם טיפול ינתן

ילדים.המומלץ רופא בשיתוף לילוד מעקב הלידה .לאחר

HIV, Hepatitis B,C–ו נשאיתהבמידה למחלקת,יולדת יופנה היילוד

.ילודים

אוPyelonephritis,השתןבדרכיעקשניזיהום.3.4.20 ההריון בזמןבמשך

.הלידה

3.4.21.DVT, Erysipelas.

בהריוןTumor previaוהמהושמיקומואוגדולשרירןעםרחם .3.4.22
.נוכחי

.נוכחיבהריוןבאגןאובבטןגוש .3.4.23
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בהתאם,מוכרלידהבחדרהלידהביצועלשקולישביתלידתעלהחלטהקבלתטרם

.הבריאותמשרדלהמלצת

:ודווחרישום,ובילודביולדתלטיפולכללים.4

משרדלהנחיותבהתאםיבוצעהלידהואחריבמהלך,לפניובילודביולדתהטיפול
בביתללידותהרלוונטייםבנושאים,הבריאות :המופיעים

הרפואהמינהלחוזר,"לידהחדרילהפעלתהנחיות"21/98'מסהרפואהמינהלחוזר
טיפול"19/04'מסהרפואהמינהלוחוזר,"וילודיולדתלשחרורהנחיות"43/99'מס

אלהבתחומיםנוספתהנחיהוכל"ילודיםצלאגונוקוקיתעינייםדלקתלמניעת
.בעתידשתצא

סימניהופעתעלהדווחמזמןשעהתוךהיולדתאליגיעורופא/המיילדת4.1
.הלידהאחרישעתייםלפחותהיולדתעםוישהו,פעילהלידה

אווביקורתהלידהלאחריממהרופא/המיילדתשלביקורתמומלצת
.הלידהמשכבבתקופתהבאיםהימיםבמהלךישירהתקשורת

.לידתועםמיידיבוצעומצבווהערכתהילודבדיקת4.2

שלזמןלפרקהילודאחרומעקבצמודההשגחהיבצעורופא/המיילדת4.3
.לפחותשעתיים

:הלידהמהלךכוםיוסרישום4.4

כמקובלוסיומההלידהניהולכדיתוךלהתבצעחייביםהרישומיםכל

.רפואיתרשומהכלבשוכנדר

.הלידהמהלךרישום4.4.1

).'בנספח(הלידהומשכבמהלךסכום4.4.2

הילודרישום4.4.3 של גופני ג(אומדן ).'נספח

כניש4.4.4 ודווח רישום כל של העתק והןהןל"להשאיר היולדת אצל
.המיילדתאצל

י"עהנלוויםוהטפסיםהדוחותלשמירתהמיקטימןהזפרק

).הפחותלכל(שנה25הואהמיילדת

עםלפנותעליהכישהיהאתודרךסיבוכיםללאביתלידתבסיום4.5

.שעות24תוךורישוםלבדיקהלידה-לחדרהילוד

:לידהלחדרלהתפנותמסרבתהיולדתכאשרביילודלטיפולהוריות 4.6

)19/04'ומס43/99'מסהרפואהמינהליחוזרעלמבוסס(
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:הרופא/המיילדתבאחריות.4.6.1

את.4.6.1.1 במשחתהלידהלאחרמיד,היילודעיינילמרוח

.פעמיחדבמתן0.5%אריטרומיצין

בסמוךג"מ0.5שלבמינוןליילודKויטמיןלהזריק.4.6.1.2

.ללידההאפשרככל

המיילדתבאח.4.6.1.3 שלפי/ריות להורים להסביר הרופא

וילד אם לתחנת לפנות יש הבריאות משרד המלצת

חיסון Bמסוגנגיפיתכבדדלקתנגדהיילודלקבלת

.מהלידהשעות24תוך

מידעהיולדתלידיעתלהביאהרופא/המיילדתבאחריות.4.6.2

:הבאיםבנושאים

.מהלידהשעות24תוךרחיתהכילדיםרופאבדיקת.4.6.2.1

לאםתחנהברפואיתבמסגרתלילודשגרתימעקבבהמשך

.ילדיםרופאאצלמעקבאוולילד

במקרהאושליליRHדםסוגליולדתכאשר.4.6.2.2

חיסונייםנוגדניםבעברנמצאוהאםשבסרום

סוגבדיקתלקחתיש,הדםקבוצותשללאנטיגנים

.בדםובילירוביןהמוגלוביןרמת,לילודדם

 RHדםסוגולילודשליליRHדםסוגליולדתכאשר.4.6.2.3

.DANTIשלחיסוןלקבלהיולדתעל,חיובי

לבצע.4.6.2.4 ,לפנילקטונוריההיילודשלדםדגימתיש

שעות36המוקדםלכל,התריסבלוטתולתפקודי

.םימי7מגיליאוחרולאהלידהלאחר

ל.4.6.2.5 ,האכלה,הנקה:תכוללהילודבטיפולהדרכה

,הפרשותניגוב,רחצה,החתלה,)תנוחות(השכבה

החדרטמפרטורתויסותו,ההלבש,בטבורטיפול

.השנהלעונתבהתאם

.ברכבבטיחותבכסאהתינוקקשירתחשיבות.4.6.2.6

:הפניםבמשרדהיילודרישום.4.6.3

ל ליש היולדת את הפניםבמשרדהיילודרישוםהפנות

רופא תעודת לחוק9'מסלתיקוןבהתאםתצהיר/בצרוף

.'בסעיף,3/2006'מסנובחוזרהמפורט,האוכלוסיןמרשם
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:חולים-לביתביתמלידתוהילודהיולדתלהעברתכללים.5

תקיןמצבכל- לידה ממהלך חריגה בו אינםרופא/כשהמיילדת,שיש

באפשרותםביכולתםמשוכנעים בריאות,כראוילטפלאו אבטחת לצורך

חוליםלביםהעברתמחייב,והיילודהיולדת .ת

יולדתבקשהכלמידיתלכבדיש- חוליםלעבור,של בלידהלבית שלב .בכל

אודי המקרים אחד של הוריהסיבוכיםבהתרחשותו להוות מנת על רפואיתהבאים ה

חולים לבית היולדת כי/המיילדתעל.להעברת ליולדת להבהיר החובה חלה הרופא

בהקדם חולים לבית להתפנות .הענייןלפיבדחיפות/עליה

יולדתהוריות5.1 חוליםלהעברת לידהלבית :במהלך

מהרגילטרידימום 5.1.1 רבה  .בכמות

 

שליהסימנים 5.1.2 להיפרדות מתמשך:המחשידים בבטןכאב

מוגבר,תחתונה רחמי העוברשינויים,טונוס בדופק

מצוקה על דימום,דימום,המעידים ללא הדם בלחץ ירידה

.חיצוני

או,הטבורחבלצניחת .5.1.3 מקדים טבור  .Occultחבל

דוגמתמשמעותייםשינויים .5.1.4 היולדת אצל חיוניים :בסימנים

;c038מעלבלידהחוםמחלת.א

ויותר15במשךלדקה120-מגבוהדופק.ב .דקות

דםבלירידה.ג בחץ מהערך''מ20-סיסטולי כספית מ

ויותר15למשךהבסיסי .דקות

דםל.ד של90/140מעלחץ בהפרש מדידות .שעהבשתי

הלידהראשוןבשלבדמייםאומקוניאליםשפירמי.5.1.5 ,של

.רעריחהמדיפיםאו/ו

-ראשוןבשלבלידהעצירת:דוגמתפתולוגילידהמהלך.5.1.6

DilatationArrest of סדירים,שעתייםלמשך צירים .בנוכחות

של שני להלידהשלב מעבר בירידתעיכובאושעתייםהמתארך

. ]Arrest of descent[הראש
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:וגמתכדFHR-בשינויים.7.5.1

מקצב.א פחות בסיסי .לדקה180מעלאו110-לב

עוברמשמעותייםשינויים.ב לב .בדופק

5.1.8.PROMנקיים מים אינהשהאישהוידועבמידה.עם

,הלידהלתחילתשעות24עדלהמתיןניתןGBS-לנשאית

הכרחיותואגינליותמבדיקותוהימנעותהיגיינהשמירתתוך שאינן

חום תקיניםNSTביצוע,שעות24לאחר.ומעקב דם ,וספירת

עד המתנה .שעות36מאפשרים

שינוי,חום,שתןמיעוט:דוגמתביולדתדהדרציהסימני.5.1.10

.דועוההכרהבמצב

הלידההוריות.5.2 לאחר יולדת :להעברת

לידהלחדרהפינויזמןכאשר.דקות30למעברהשליההיפרדותאי5.2.1

לידתמסיוםשעהעדלהמתיןניתן,דקות30עדהואביותרקרובה

.היילוד

.השליההיפרדותאחריאולפני,מהרגילמוגברדימום.5.2.2

.שלמותהלאיחשדאושלמהלאשליה.5.2.3

או''מ20-בסיסטולי.ד.בלירידה.5.2.4 כספית הבסיסייותרמ מהערך

ויותר15למשך .דקות

 .בנשימהקושי .5.2.5

.היולדתשלההכרהבמצבשינויאו/ושקטאי,בלבול.5.2.6

.אפיזיוטומיהאוקרעיםבתפירתקושי.5.2.7

.לידהלאחרבפותאוהלידהבתעלתהמטומההופעת.5.2.8

לקרעחשדאובנרתיקאובחיץחמורהבדרגהקרעים.5.2.9

.בצוואר
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:חוליםלביתהילודלהעברתהוריות .5.3

:נשימתיתמצוקה.5.3.1

.לדקה60מעלנשימותמספר.א

.החזהבביתרתיעות.ב

.ואנחותאףכנפינשימת.ג

לאחרדקות30–למעברנמשכיםהסימניםכאשר.ד

.הלידה

.חיוורוןאוכחלון.ה

לאחרומתחדשחמצןמתןעםשמשתפר,אפור/כחולעורצבע.5.3.2

באמצעותתעשההחוליםלביתהעברה].Hypoxia[הפסקתו

.חמצןליילודנותניםכאשראמבולנס

.אדוםאוצהוב,חיוור,היילודעורשלתקיןלאצבע.5.3.3

חימוםשלניסיוןלאחרשלאמדידות2-ב,c 035.5מתחתגוףחום.5.3.4

.הילוד

.מהלידהדקות5לאחר,פחותאו7אפגר .5.3.5

.פרכוסים,תקינותלאתנועות,רעד .5.3.6

.ועודעוריים-תתדםשטפי,ERB’Sדוגמתטראומהסימני .5.3.7

 .שמעותיממולדמום .5.3.8

של .5.3.9 נשאית  .CHepatitis B & כשהיולדת

:חולים-לביתויילודיולדתהעברת .5.4

י"עיקבע)אחררכבאואמבולנסבאמצעות(היולדתהעברתאופן .5.4.1

.רופא/המיילדת

.הרופא/המיילדתי"עתמידתלווהיולדתהעברת .5.4.2

חולים-לביתביתלידתמיולדתהעברתטופסלמלאיש .5.4.3

).'דנספח(

החוליםבביימסרוהרופא/יילדתהמ .5.4.4 כלאתבכתבאופ"בעת

כוללולילודהלידהלהליך,להריון,ליולדתהקשוריםהפרטים

.ד,ג,בנספחים

לאחרמתעוררכאשר .5.4.5 או במהלך יולדת של דחופה בהעברה צורך

למיילדת,ביתלידת להודיע המיילדת באותו/על האחראים רופא

ההעבבחדרזמן סיבות על והילודלידה היולדת של ומצבם .רה
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:חולים-ביתבביתמלידתוילודיולדתלקבלתכללים.6

בחדרכמקובלאשפוזהליךיבוצעביתמלידתוילודיולדתבקבלת 6.1

.לידה

משרדלנהליבהתאםטיפולוהמשךבדיקהיעברווהילודהיולדת

.החולים-וביתהבריאות

ותסרבבמידה.אשפוזדתליוליוצעוהבדיקההקבלההליךבסיום

.בכירנשיםרופאי"עתשוחרר

זאתלתעדיש,לילודטיפולמתןלאפשרמסרבתוהאםבמידה.6.2

רופא,האחותבחתימת,החולים-בביתכמקובלטיפולסירובבטופס

.והאםהילדים

:האחותעל,מוקדםשחרורלהשתחררהאםשלורצונהבמידה.6.3

.ילדיםרופאי"עילודבדיקתביצועאלווד6.3.1

.חיסוניםפנקסקבלתלוודא6.3.2

הנוספותוהבדיקותהילודלשחרורהאםאתלהדריך6.3.3

לביצועהאחריות.ובילירוביןקטונוריהפניל-לבצעשיש

.האםעלהיאהבדיקות

לאםדםבדיקותיילקחו,שליליRHבעלתוהאםבמידה6.4.4

מנתעלהבדיקהלתשובתלהמתיןתתבקשוהאם,ולילוד

.הצורךבמידתANTI Dחיסוןלקבל

ח"בבילידהבחדרתתבצענהלידותכיהבריאותמשרדהמלצתאתולהדגישלחזורברצוני

.ומורשהמוכר

במוסדכםלהעבירהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר .תוכן

הב כ ר ,ב

לויר"ד חזי
רפואהראש מינהל

הכללי:העתק המנהל
ולמשאביל"מנכ/ס למנהל אנושבכיר
מוסדותל"מנכ/ס ובינוי לתכנון רפואהבכיר
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בריאותל"מנכ/ס לכלכלת
ולתימחורל"מנכ/ס תיקצוב לתכנון
חוליםל"מנכ/ס קופות
בינלאומייםלל"מנכ/ס ויחסים הסברה
נשים"יו לרפואת הלאומית המועצה וגנטיקה,ר נאונטולוגיה

ותשתיותראש רפואיות לטכנולוגיות המינהל
הציבורנציב קבילות
ענציב הציבור ביטוחפ"קבילות ממלכתיבריאותחוק

המשפטיתהיועצת
הסיעודאחות מינהל וראש ארצית ראשית
בריאותראש הציבורשרותי
מחוזיותלשכות–מחוזותרופאי בריאות
רפואיותמנהל טכנולוגיות למדיניות האגף
ומכשיריםמנהל מוסדות רישוי אגף
כלליתמנהל לרפואה האגף
בריאותמנהל למקצועות האגף

איכותמנהלת להבטחת האגף
פניםמנהל ביקורת אגף
הרפואייםמנהלי החוליםקופות–האגפים

קהילתיתהלמנ לרפואה המחלקה
הלאומיותמרכזת המועצות
סוציאליתמנהלת לעבודה הארצי השרות
הרפואיתהספריה
הסיעודאחראית על כלליתברפואה–ארצית
הסיעודאחראית על הציבורבבריאות–ארצית
הכלליתח"קופ–ראשיתאחות
והרווחה–ראשירופא העבודה משרד
ל.ה.צ–ר"קרפ
ר"מקרפ-רפואהן"רע
הסוהרשרות–ר"קרפ בתי
ישראלמשטרת–ר"קרפ
מדיציניתל"מנכ "הדסה"–הסתדרות
תקציבים,הבריאותרכז האוצרמשרד–אגף
בישראלר"יו הרפואית ההסתדרות
המדינהר"יו רופאי ארגון
המדעיתר"יו הרפואיתההסתדרות–המועצה

ברל"מנכ סיכונים לניהול פואההחברה
והאוניברסיטאיבית הלאומי הספרים

המדינהארכיון

)מ(8-00/11026

וחוזריאתרכתובת הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט
www.health.gov.il-:היאל"מנכ
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ביתבקשה-'אנספח ללידת האישה והסכמת

בסיכוןבביתהלידה שאינן בריאות ליולדות רפואית,מיועדת הגדרה פי המבקשות,על
בבית רופאבסיועללדת בסיוע או מורשית מו/מיילדת וגינקולוגיה/מחהה במיילדות ית

"להלן( לידה,")ת/המיילד: בחדרי רגילות בלידות כמקובל רפואית התערבות בתנאים,ללא
היולדת תבחר אותם .ובסביבה

המיילדליהובהר ידי על מנוהלת בית המוסמך/שלידת הנהלים/ת פי ועל לחוק בהתאם כת
.המקצועיים

:ז.ת_______________________________:םהאשם .______________________
משפחהשםפרטישם

_______________________.:ז.ת______________________________:אבהשם
משפחהםש שם פרטי

במ"החאני בבית ללדת המוסמך/המיילדסיועמבקשת ומאשרתואניכת/ת בזאתמצהירה
שקיבלתי

פההסבר בעל ____________________________________________ת/מהמיילדמפורט
פרטישם

_______________________________:רשיון'מס______________________:המשפחשם

יתרונותיהעל ועל הבית לידת להלןוסיכוניהמהלך כמפורט לפעול,לרבות והסכמתי
להם .בהתאם

וליהובהר במצבי שינוי יהיה אם העובר/כי במצב לאחריה/או או הלידה במהלך על,הילוד
המישיקולפי של לבית,ת/ילדדעתה האפשרית במהירות העברה .חולים-תידרש

הלידהליהובהר לשלבי בהתאם לסירוגין העובר ניטור יתבצע בית .שבלידת
בדופקליהוסבר שינויים בזיהוי לאיחור לגרום עלול לסירוגין העובר דופק אחר שמעקב
עובריתשעלוליםהעובר למצוקה אינדיקציה .להיות
שכןכמו לי ביתהוסבר לידה,בלידת חדר במסגרת בלידה קשיים,כמו להתרחש עלולים

למשללאוסיבוכים כמו רפואית התערבות מצריכים אשר כתוצאה(דימומים,צפויים
או שליה העובר,)ברחםקרעמהפרדות בחילוץ בקרישת,קושי הפרעות נדירים ובמקרים

שפיר מי ותסחיף חייםשהםהדם מסכני .מצבים
במסגרתכליהובהר מהירה רפואית התערבות לבצע חשיבות יש לעיל המפורטים במצבים י
לביתולפיכךחולים-בית ההעברה לעובר-זמן או לי משמעותי להיות עלול .ילוד/חולים
הנמודעתאני במצבים רפואית בהתערבות עיכוב כי ובלתיל"לכך קשה לנזק לגרום עלול

לעוברהפיך או .ילוד/לי

ושבמליהובהר במצבי שינוי של העובר/צבים במצב לאחריה,הילוד/או או הלידה ,במהלך
המיילדפיעל של דעתה רפואי,ת/שיקול טיפול במתן צורך לילוד/יהיה או לי ,תרופתי

טבעיתשאינו לידה על ההסכם .במסגרת

דםליהוסבר בדיקות יילקחו בית ליולילודלישבלידת תרופתוליילודויינתן הניתןיטיפול
חולים בבית שיגרתי חיסונים,באופן .למעט

לביתי/המיילדכיהוסכם תגיע פעילהת לידה סימני הופעת על ההודעה מזמן שעה תוך
עמיותש כולהמשךהה שעתייםהלידה .לאחריהולפחות
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______________________ _________________________________________
האישהחתימתשעהתאריך

פה/מאשראני בעל הסברתי כי היאלאישהת וכי הדרוש בפירוט לעיל האמור כל את
בפני הסכמה על ששוכנעתי,חתמה במלואםכילאחר הסברי את .הבינה

___________________________________
ת/המיילדחתימתת/דהמיילשם

________________:שעה______________________:תאריך_________________
רשיון'מס
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ביתטופס-'בנספח לידת תיעוד

הגב/מצהירהריני את שיילדתי _____________________________ה '

_________________:ז.תמס

____________________:ביום

______________________________:כתובת_________________:הלידהמקום

_____________:דקות5אפגרציוןה/בריאבת/בן:היילוד

_________________:היילודמשקל

_________________:ההריוןשבוע

השפירשעת מי לא/כן:עצמוניתפקיעה_________________:פקיעת

השפיראפיון מקוניאליים/עכורים/צלולים:מי

הראשוןמשך _________________:סיומושעת_________________:השלב

השניךמש _________________:הלידהשעת____________________:השלב

השלישימשך _________________:סיומושעת____________________:השלב

השליהאופן _________________:יציאת

Suctionלא/כןילודל

לאחריהתרופות ומייד הלידה במהלך :שניתנו

__________________________________________________________________תיולד

____________________________________________________________________ילוד

דםל הלידהחץ בסיום /אימהי ____________:שתןמתן:

_________________מכווץרחם

בלידההערכת אימהי דמם _________cc:כמות

האםסוג __________ Rh___________דם

כןנלקחו מהיולדת מעבדה ______________________________________פרטלא/בדיקות

כןנלקחו מהילוד מעבדה _______________________________________פרטלא/בדיקות

_________________הלידהתאריך

__________________________:הלידהשעת

____________________רופא/המיילדתשם

____________________________רשיון'מס

___________________________וחותמתחתימה
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הילודטופס-'גנספח של גופני אומדן

 סידורימס עהש המשתנים/האברים תקין תקיןלא

 ,חיוור,אדום,צהוב,כחול
 אחרממצא

 1  העורצבע 

אף,קצב ,גניחה,כנפי
 אחרממצא,רתיעה

 2  נשימה 

 3  גוףחום  טמפרטורה

 4  שריריםטונוס  מוגבר,רפה

פתוח,דימום  ,קלם
 אחרממצא

 5  טבור 

 6  הטבעתפי  אחרממצא,סגור

כתמי,פצעים,בצקת
ממצא,יםמרפס,לידה

 אחר

 7  ראש 

 8  עיניים  חסר

שסועה/חיך  שפה
ומיקום,אזן צורה שינוי

 אחרממצא

 9  ג.א.א 

 10  תגובה/בכי  רפה/מוגבר/אין

 11  בטן  אחרממצא,תפוחה

,שיעור,מאלפורמציה
סינוס,המנגיומה פילונידל

 אחרממצא

 12  גב 

 13  גפיים  אחרממצא,דפורמציות

,פצעים,לידהכתמי
 אחרממצא,שלפוחיות

 14  עור 

,היפוספדיאס,הידרוצלה
 אחר.מ,מוגדלקליטוריס

 15  מיןאברי 

 16  אחריםממצאים  

תקיןלתיאורVי/סמן ◄  .מצב

תארעיגולי/סמן◄ או תקין הלא הממצא את המתארת המילה הממצא/סביב את .י

___________________________תאריך

_______________רופא/המיילדתשם

________________________רישיון'מס

___________________וחותמתחתימה
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חוליםטופס-'דנספח לבית בית בלידת וילוד יולדת העברת

לידהאל _______________________________________________חולים-ביתחדר

_____________________________היולדתשם

_________________ז.תמס

_________________:פירוטתקיןלא/תקין:גינקולוגי/מיילדותיעבר

_________________________________________________________________________

האםסוג __________ Rh___________דם

החוליםסיבת לבית והילוד היולדת :העברת

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________

הריוןב"מצ מעקב ב"מצלא/כרטיס

רופא/המיילדתפרטי

__________________רישיון'מס_________________________שם

_____________________________________________________כתובת

____________________________________________________טלפונים

_____________________________וחותמתחתימה

 




