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 2020, אפריל 6

 אל: מנהלי בתי החולים
 קופות החולים -מנהלי האגפיים הרפואיים      
 לשכות הבריאות –רופאים מחוזיים       

 
 שחרור יולדות ויילודים לאחר לידה בעת התמודדות עם נגיףעידכון הנחיות להנדון: 

 (COVID-19קורונה החדש )
 

 שעות לפחות.  48ראל לאחר לידה היא לאחר מדיניות השחרור של יולדות ויילודים ביש
בנושא: בדיקות סקירה ביילודים לזיהוי מוקדם של מחלות אנדוקריניות,  2.2018לפי חוזר מנהל הרפואה מס' 

מטבוליות ואימונולוגיות, על בית חולים המבקש בשל עומסים לבצע שחרור מוקדם של ילודים לקבל אישור בכתב 
 שעות וביצוע בדיקות הסקירה. 36לאחר גיל בריאות. השחרור יתבצע אך ורק ומראש מנהל רפואה במשרד ה

 
שעות, לפיו מנהל מחלקת הילודים או מי  36באותו המסמך קיימת התייחסות ליולדת הדורשת להשתחרר לפני 

שמונה מהצוות הרפואי מטעמו יסביר ליולדת את ההשלכות הבריאותיות העלולות להיגרם לילוד עקב ההחלטה 
 שעות מהלידה. 36שתחרר לפני שחלפו לה

 
 שעות מהלידה. 36גם בימים אלה של ההתפרצות, משרד הבריאות מתנגד לשחרור יולדות לפני שעברו 

 
 שעות ישנן השלכות שחשוב להיות ערים להם ולמנוע אותם: 36לשחרור מוקדם מ 

 
 התפתחות צהבת שאינה מטופלת. .1
 התייבשות עקב אכילה לא מבוססת. .2

 אי ביצוע בדיקות הסקר בזמן.מ האיתור המוקדם "פספוס"  .3

 
 בכך.   הכרוכותלכן יש לבהיר לצוותים ולמשפחות המבקשות שחרור מוקדם את ההשלכות והסכנות 

 שעות מהלידה, 36אם למרות ההסבר ההורים דורשים להשתחרר לפני שחלפו  
 

 יש להקפיד על הדברים הבאים:
אין לשחרר יילודים ללא בדיקת סקר שמיעה ובדיקה גופנית הכוללת התייחסות להחזר אור אדום  .1

 ובדיקת פיסוק.
 כנדרש בחוזר המפורט מעלה. –יש לשלוח טופס בדיקת סקר ילוד למעבדה  .2

יש לוודא המשך מעקב במסגרת טיפת חלב ביום למחרת על ידי קביעת תור לפני השחרור )בסופי שבוע או  .3
 יש לוודא תור תוך יומיים(. בחגים 

במוקדים או  16:00 -08:00ה בין השעות -בימים א  5400*זימון תורים לטיפת חלב של משרד הבריאות: 
 על פי שיוך לטיפת חלב. –מבטחת של הקופה ה הטלפונים

 
 

 
 ב  ב  ר  כ  ה

 

 מנהלת המחלקה לאם וילד      
 

 יאות הציבורשירותי ברמנהל ראש סיגל סדצקי, העתק: פרופ' 
 רפואהראש מנהל ה, ורד עזרא ד"ר      
 גב' ליאורה וילנסקי, אחות מפקחת ארצית, בריאות הציבור      
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