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 טיפול בילודים לנשים חשודות / חולות בקורונה  -סיכום צט"מ 

 

 מנהל ביה"ח לילדים דנה דואק מנהל מחלקת פגים וילודים  -פרופ' דרור מנדל  
 משרד הבריאות  מנהלת המחלקה לאם וילד -דר' דינה צימרמן  

 מנהלת מחלקת ילדים א' שניידר  -דר' גילת ליבני 
 מכבי שירותי בריאות, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים אוניברסיטת אריאל  -פרופ' צחי גרוסמן  
 מנהל מחלקת ילדים ויחידה למחלות זיהומיות ילדים רמב"ם  -פרופ' אעמד קסיס 
 סורוקה  -יו"ר חטיבת ילדים ומנהל היחידה למחלות זיהומיות ילדים  - פרופ' דודי גרינברג 

 

 סימפטומים(: אלליולדת חשודה )בבידוד  .1
 התינוק ישהה עם אימו בבידוד. ניתן להניק  .1.1
 אם התינוק מדרדר וזקוק להשגחה: .1.2

 לאמא ולילוד.   SARS-CoV-2לקיחת בדיקה  - 
    SARS-CoV-2 -הילוד ישהה בתינוקיה / פגיה בבידוד עד קבלת תשובה שלילית ל - 

  -מפתחת סימנים נשימתיים לאחר הלידה  אם האמא .1.3
 אם יציבה ומסוגלת לטפל בתינוק: הילוד ישאר עם האם -
 לתינוקיה/פגיה.   –אם לא מסוגלת לטפל בילוד  -

 טיפתי, לא אווירני-בידוד מגע –הבידוד  לילוד במקרה זה  .1.4
יש לדאוג למתן חלב אם שאוב לילוד )הדרכת היולדת  - במידה והילוד מופרד מאימו .1.5

 לשטיפת ידיים, מסיכה(.
 לחץ שלילי.   –בחדר בידוד אווירני, במידת האפשר  –יילוד מונשם  .1.6

 

 יולדת חשודה סימפטומטית )סימפטומים + אפידמיולוגיה(: .2
לקיחת בדיקה ליולדת בחדר לידה )החלטת רופא מיילד(. הפרדת הילוד מהיולדת  .2.1

 בלת תשובה. עד ק
,  1חוזרת לנוהל יולדת בבידוד כמצוין בסעיף   – אם התשובה של האמא שלילית .2.2

 וידוא מעקב הולם אחר הילוד לאחר שחרורו )צהבת וכד'(.
 יש לקחת בדיקה לילוד:  – אם התשובה של האמא חיובית .2.3

 טיפתי.  -הילוד בבידוד מגע –: חזרה אל האמא. אם אין אפשרות ילוד חיוביא. 
: הפרדה של הילוד מאימו עד שהאמא עונה על הקריטריונים שהיא  שלילי ילודב. 

 שעות(.  24בדיקות בהפרש של  2בריאה )
במצב שהאם חיובית והילוד שלילי ואסימפטומטי, על רופא הילדים להסביר ליולדת  .2.4

את הסיכון הנמוך מאד לתחלואה של הילוד מחד לבין המשמעויות של ההפרדה 
לעור וסיכון התבססות של חלב אם( ולהיערך להמשך טיפול  מאידך )העדר מגע עור

 (.rooming inעל פי בחירתה של היולדת )הפרדה או ביות 
מטר בין עריסת הילוד  2יש לוודא הפרדה של  -  rooming inאמא חיובית הרוצה  .2.5

 לאימו, הנקה עם מסיכה.
 . SARS-CoV-2יש לבצע בדיקת  –תינוק ששוחרר ומגיע מהבית באם מדרדר  .2.6

 



 
 

 :שחרור יולדות וילוד

ניתן לאפשר שחרור מוקדם כל עוד מוודאים קיום המעקב הנדרש אחר היילוד, ביצוע   -
 בדיקות סקר וצהבת ומתן תמיכה הולמת להנקה / קבלת חלב אם.

מעקב צהבת לילוד יעשה באשפוז לפי הנוהל הרגיל ואם יש צורך המשך מעקב    -
 קהילה יעשה על פי הנהלים הרגילים  ע"י בן משפחה שלילי לקורונה.    

 

ֵאם חשודה לא מאובחנת
(אפידמיולוגיה+ סימפטומים )

לקיחת בדיקה לאמא בחדר לידה-

הפרדת הילוד מאימו עד קבלת התוצאה  -

ֵאם חיובית

הפרדה מהאמא -תינוק שלילי 

(  למעט אם הבוחרת ביות)

ילוד שוהה עם -תינוק חיובי 
אימו  

ֵאם שלילית

ילוד עם אימו


