האגף לבריאות האישה
היחידה לרפואת האם והעובר
אשפוז טרום לידתי
רפואת האם והעובר כוללת טיפול בשני מטופלים .מאושפזות במחלקה נשים
בשבועות  24ועד  42להריון כאשר עקב מצב אימהי או עוברי נדרשת השגחה
וטיפול על ידי רופאים מומחים בתחום זה .האבחון ,הטיפול ,התמיכה והשגחה
המבוצעים ביחידה עשויים לצמצם סיבוכים מילדותיים ולהביא לתוצאות
מילדותיות טובות יותר.
דוגמא למצבים המטופלים במחלקה כוללים-לידה מוקדמת מאיימת ,רעלת
הריון ,יתר לחץ דם כרוני ,סכרת הריונית וטרום הריונית ,הריונות מרובי עוברים,
דימומים ,ירידת מים מוקדמת ,עיכוב בצמיחה תוך רחמית ,מומים עובריים .
בנוסף ,ביחדה מאושפזות נשים הממתינות ללידה עקב צירים\ירידת מים
במועד ,נשים הממתינות לניתוח קיסרי ונשים המתקבלות לצורך הפעלת
לידה)זירוז(.
המעקב הרפואי במחלקה כולל:
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סבב רופאים מיילדות ואחיות להערכת המצב הרפואי של המטופלת,
סקירת העבר המיילדותי ומהלך ההיריון בדיקה והערכת מצב
העובר והחלטה על המשך ברור\בדיקות שיבוצעו באשפוז והדרכת
המטופלת למצבה.
ייעוצים רפואיים ממחלקות /יחידות שונות על פי הצורך ובהתאם
לסיבת האשפוז.
יחידת אולטרסאונד מיילדותי להערכת מצב העובר
בדיקות מעבדה -ביצוע בדיקות דם תרביות וסרולוגיה על פי התוויה
רפואית .בדיקות דם תבוצענה בין השעות 06:00-08:00בבוקר.
הדמיה -הפניה לצילומי רנטגן ,אולטרסאונד בטן/כליות–CT ,אנגיו
בהתאם לשיקול רפואי
הדרכות לגבי סיבוכי הריון והשלכותיהם לאם ולעובר ,אופי המעקב
והברור המומלץ
השראות לידה -בהתאם לשיקול קליני במידה וקיימת התוויה לילוד,
הסבר לגבי אופן ביצוע תהליך השראת לידה כולל השלבים השונים
של התהליך

 .8ניטור עוברי יבוצע ע''י הצוות הסיעודי פעם עד פעמיים במשמרת לפי
הצורך ובהתאם להוראה רפואית.

בנוסף לטיפול הרפואי המקצועי מקבלות המטופלות במהלך האשפוז הדרכות
מקצועיות שונות הקשורות בהריון על מנת להרחיב הידע ולשפר המוכנות
ללידה ולצפוי אחריה






שירות פיזוטרפיה וריפוי בעיסוק מלווה בהדרכה על פעילות גופנית
נכונה בהריון
דיאטנית להדרכה ,התאמת תפריט ,והערכה תזונתית
טיפול תומך של צוות השירות הסוציאלי על פי שיקול צוות המחלקה
וע"פי אומדן דיכאון
הדרכת מטופלות במצבי לידה מוקדמת מאיימת -שיחה פרטנית עם
רופא פגיה ,סיור והדרכה בפגיה
הכנת נשים המתקבלות למחלקה טרם ניתוח קיסרי מתוכנן -הדרכה
להנקה ,הדרכה לגבי הליך הניתוח

הצוות הסיעודי
במחלקה עומדות לרשותך  24שעות ביממה אחיות ומיילדות ,המתמחות
בטיפול בנשים בהריון בסיכון גבוה.
מרבית האחיות הינן בוגרות קורס מיילדות וכן בוגרות קורס הדרכה
קלינית ,קורס הריון בסיכון גבוה וקורס החייאת ילוד .
תמיכה
הצוות הסיעודי מסייע למטופלת במידה ונזקקת להקלה על כאב ,עזרה
בהסתגלות למצב החדש ,הקניית כלים להתמודדות עם השלכות האשפוז.
הצוות תומך ,מלווה ופתוח לגישות ,אמונות וערכים שונים של כל מטופלת
ובני משפחתה .בנוסף ,עומדות לרשות המטופלות ובני משפחתן עו"ס,
לתמיכה וייעוץ

מחקר והדרכה
הצוות הרפואי והסיעודי ביחידה מוביל מחקרים הקשורים בתחום
המומחיות של הריון בסיכון גבוה .בנוסף ,מתבצעת ביחידה הוראת
סטודנטים לרפואה בשלבים קליניים מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי
באוניברסיטת בר-אילן.
הצוות הסיעודי בראשות המדריכות הקליניות מהווה שדה לימודי פורה
עבור סטודנטים לסיעוד.

לוח זמנים





ביקור רופאים מתקיים בין השעות  ,09:00-11:00וביקור נוסף בשעות
אחר הצהריים .נבקש ממך לא להיעדר מהמחלקה בזמן זה.
קבלת מידע על בדיקה וייעוץ על ידי רופאי המחלקה ניתן לקבל בכל
שעות היממה באמצעות האחיות .ניתן לתאם שיחה עם מנהלת היחידה
ד''ר מאיה וולף בימים א'-ה' בין השעות .12:30-13:00
שעות ביקור במחלקה מ .07:00-21:00בני הזוג רשאים להישאר עד
השעה  .22לא תתאפשר לינת בני זוג במחלקה
הארוחות מוגשות בחדר האוכל או לפי מצבך לפי תפריט שנבנה עבורך
ו\או שהזמנת .שעות הארוחות :בוקר  8:00-9:00צהרים 12:00-13:00
ערב18:00-19:00
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