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יחידת היילודים

על היחידה 
צוות היחידה מונה רופאים מומחים לטיפול ביילוד ובפג, אחיות מיומנות בעלות הכשרה גבוהה 
בטיפול בילודים ופגים ומדריכות הנקה. לרשות היחידה עומד, בהתאם לצורך, צוות רב מקצועי הכולל: 
פיזיותרפיסטיות, עובדת סוציאלית ורופאים מומחים בקרדיולוגיה, אורטופדיה המטולוגיה, נפרולוגיה, 

ניאורולוגיה ריאות ואורולוגיה של ילדים ותינוקות.
צוות היחידה עומד לרשות היולדת ומשפחתה 24 שעות ביממה, תוך הקשבה והענות מלאים לצרכים 

ולשאלות העולות במהלך האשפוז.

הטיפול בתינוק 
בשעות הראשונות לחייו נבדק התינוק ומטופל הן על ידי אחות והן על ידי רופא היילודים, תוך שהוא 
שוהה בעמדת "קבלת יילוד" ומקבל חיסונים וטיפולים ראשוניים. בשעות אלה עוקב הצוות הסעודי 
והרפואי אחר הסתגלותו לחיים החדשים מחוץ לרחם על מנת לוודא תקינות בריאותו ועל מנת להעניק 

לו סיוע במידת הצורך.

 rooming in-ביות
יחידתנו משתפת פעולה באופן מלא עם אגף אמהות ומאפשרת ביות מלא, חלקי או גמיש על פי רצון 
היולדת. במסגרת זו מעניק הצוות הסעודי ביחידה הדרכות והסברים ראשוניים בנושאים כגון: הנקה 

נכונה, רחצת התינוק והטיפול בעורו, תהליך העלייה במשקל של התינוק ועוד.

**לבן הזוג יינתן צמיד זיהוי ליד על מנת שיוכל לבקר את התינוק ולסייע ליולדת בטיפול בו.

הדרכה להנקה
• ביחידתנו, חדר הנקה בו מתבצעת הדרכת הנקה מידי יום. 

במהלך ההדרכה מקבלת האם מידע על כל הנושאים   
הקשורים לטיפול בתינוק במסגרת קבוצת תמיכה של אמהות   
נוספות. ההדרכה נעשית על ידי אחיות שהוכשרו כמדריכות   

הנקה, בליווי סרט בנושא הנקה ומשלבת הדרכה אישית לכל יולדת.   
• יחידתנו מאפשרת ביצוע הנקת לילה לפי רצון האם.

• שעות השהייה של האם לצד היילוד, במידה שהיולדת בחרה 
בביות חלקי או גמיש, מצוינות בכניסה לתינוקייה. אנו   

מעודדים את חיזוק הקשר בין היולדת לתינוקה ולכן תוכל   
היולדת לשהות לצד התינוק במרבית שעות היום, לפי רצונה.  

שחרור התינוק
שחרור התינוק מיחידתנו מתבצע באופן פרטני, בחדר ייעודי, על ידי 
רופא בכיר, אחות המחלקה ובנוכחות ההורים. זמן השחרור מוקדש 

לבדיקה רפואית וכן להסבר והדרכה מפורטים בנושאים כגון: 
האכלת התינוק, אופן הלבשתו, התאמת סביבת המגורים לקליטת 
התינוק, הסבר לגבי התאמת כסא הבטיחות ועוד. כמו בכל מהלך 
השהות במחלקה, גם בזמן השחרור אנו מעודדים את היולדת ובן 

זוגה להעלות כל שאלה או סוגיה הקשורה לטיפול ההמשכי בתינוק.

שעות שיחה עם רופא 12:00-14:00. 

יחידת הפגים )הפגייה(

על היחידה
יחידת הטיפול בפגים הינה יחידה המתמחה בכל הקשור לטיפול בפגים וביילודים חולים. ביחידה ציוד 
מהמתקדמים והחדשניים בתחומו והיא פועלת בסטנדרטים בין לאומיים ומתעדכנת בתרופות ובטיפולים 
לפי ההמלצות המקובלות בעולם. ליחידה מתקבלים תינוקות המוגדרים כפגים או שניתנה המלצה 

רפואית להעבירם לטיפול נמרץ עם לידתם.

צוות היחידה
בצוות היחידה לטיפול בפגים פועל צוות רב מקצועי הכולל רופאים המומחים בתחום הפגים והיילודים, 

אחיות מוסמכות בעלות הכשרה ייחודית לטיפול בפגים, פיזיותרפיסטית ועובדת סוציאלית.
יחידתנו עובדת בשיתוף מלא עם רופאי ילדים בתחום רפואת הלב, הרנטגן, הנירולוגיה  ועוד, על מנת 

לאפשר טיפול כוללני בפג וביילוד.

מהלך  האשפוז
בשל מצבו הפיזי העדין ורגישותו של הפג או התינוק החולה אנו מתאימים את ביצוע הטיפול הרפואי והסיעודי  

בצורה המקצועית על מנת לסייע למהלך התפתחות תקינה של התינוק. 
• ביחידתנו ישנה הקפדה על עמעום האורות והקטנת עוצמת הרעש בסביבת התינוק. 

• אנו מזמינים את ההורים להגיע בכל שעה וזמן לשהות לצד 
תינוקם, לגעת בו, וכן ליישם את שיטת הקנגורו המסייעת   

להתפתחותו התקינה של הרך הנולד ותורמת ליצירת קשר בין   
התינוק להוריו באמצעות מגע וחום גוף אנושי.   

• אנו מעודדים את האם להביא חלב אם שאוב עבור הרך הנולד 
על מנת לאפשר רצף הנקה עם שחרורו מהיחידה. מצבו העדין   

של הפג אינו מחייב מצב של אי הנקה.  
• אנו עושים מאמצים להקל על שהות ההורים לצד תינוקם, שהות 
שעלולה להיות ארוכת טווח. לשם כך קיים ביחידה חדר מנוחה   

ייעודי ובו מטבחון קטן לנוחות משפחת התינוק.   
• בזמן האשפוז ועד לזמן השחרור מהיחידה יעשה הצוות את 

המירב על מנת להעניק להורים את הידע והכלים לטיפול הנכון   
בתינוק בנושאים כגון: החתלה, הנקה ועוד.   

מה עוד כדאי לדעת?
כניסת ההורים ליחידה מתאפשרת לאורך כל היממה באופן חופשי. 
בזמן אשפוז התינוק בפגייה ניתנת להוריו חניה חינם בשטח בית 

החולים.

שעות שיחה עם רופא 12:00-14:00.


