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הלידה הינה אחת החוויות המרגשות בחיינו,
אנו במרכז הרפואי "כרמל" נעשה הכל בכדי 
להעניק לך חווית לידה רגועה, בטוחה ומותאמת 
לכל צרכיך באופן אישי.

לרשותך מעטפת שירותים מקיפה מלפני הלידה 
ועד לחזרה הביתה  הכוללת מתן שירות רפואי, 
סיעודי ורגשי.

יולדת יקרה

מרגישים אותך,
   מתרגשים איתך

"

בס"ד



בס"ד

3

ליווי אישי לנשים לקראת לידה

פגישה טלפונית עם מיילדת
אנו בכרמל מזמינים אותך לשיחה אישית עם מיילדת בה תוכלי לתכנן את 
מהלך הלידה בדיוק כמו שהיית חולמת, על פי צרכייך האישיים והרגשיים, 
להכיר את הצוות המקצועי של חדר הלידה ולתאם ציפיות וכך תוכלי לגשת 

ללידה בהרגשה רגועה ובטוחה.
- הפגישה בתאום מראש*

דיון על ההליך הרפואי עם רופא בכיר במקרה של מורכבות בהריון ובלידה
פגישה אישית עם רופא מומחה:

הטבעית  בצורה  הלידה  את  לתכנן  ותוכלי  מקצועית  דעת  חוות  תקבלי  בה 
והבטוחה ביותר.

- הפגישה בתאום מראש* יש להביא התחייבות מקופ"ח.

לנשים אשר עברו חווית  אובדן או טראומה, קיים ליווי רגשי מותאם
  BOT בגישת

ניתן לתאם מפגש עם מיילדת אשר עברה הכשרה ייעודית לליווי רגשי. ביחד 
תאתרו דרכים להתמודדות עם קושי ויוצעו לך דרכים לסיוע בתהליך הלידה.  

- הפגישה בתאום מראש*

*תאום מראש בטל' 04-8844489 )באין מענה נא להשאיר הודעה ונחזור אלייך(

צוות חדר הלידה פותח בפניכם דלת ולב לליווי מקצועי ומותאם אישית

)Birth Oriente Therapy(

BOT ליווי רגשי מותאם בגישת



בס"דבס"ד

4

חדרי לידה

בבית החולים כרמל 8 חדרי לידה משודרגים ומשופצים
המשרים אוירה מרפה ומרגיעה. ומאובזרים במיטב הציוד המקצועי,

הכוללים בין היתר מקלחת ושירותים פרטיים.
אפשרות להדלקת מוזיקה, כדור פיזיו, מוניטור נייד ועוד.

בחדרי הלידה מחכות לך מיילדות אשר תעשנה הכל כדי שתרגישי טוב, מכל בחינה.
בהפחתת כאב עד כמה שניתן, שילוב של עיסויים וכל עזרה נדרשת בהתמודדות עם כאב.

יושם דגש על הרגישויות האישיות הפרטים הקטנים ביותר, בהתאמה אלייך ולאורך 
חייך, על מנת שתעברי את חוויית הלידה בצורה המרגשת, הבטיחותית והטובה ביותר.

הצוות הרפואי המומחה בתחומו כולל:
    רופאים בכירים בעלי תחומי התמחות ייעודיים וניסיון רב, אשר יתנו מענה לכל       

ננננבעיה וצורך רפואי בלידה ולאחריה.
     אחיות מומחיות בעלות נסיון רב. 

     מרדים מקצועי בכל שעות היממה.
     גורמים מקצועיים בתחומי יעוץ הנקה, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה ועוד.

מצבך הרפואי ובריאותך
חשובים לנו יותר מכל

לכן אנו מעמידים לרשותך
את הצוות הרפואי המקצועי ביותר   << 

מערך נשים ומיילדות בכרמל מוביל מצויינות ברפואה, במגוון תחומים:
האגן,  רצפת  שיקום  רחם,  צניחת  פריון,  אולטרסאונד,  בסיכון,  הריון  יילוד,  גינקולוגיה, 

מעטפת טרום לידה ועוד.
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מחלקת יולדות

החלמתך לאחר הלידה היא בראש מעיינינו
לכן מחלקת היולדות הינה מחלקת בוטיק שקטה ורגועה,
שבה תוכלי לנוח בשלווה ולהחלים באופן המיטבי ביותר.

לכל  בפניות מלאה  היממה,  כל שעות  לאורך  זמין לרשותך  והסיעודי  הצוות הרפואי 
צרכייך על מנת שתצאי עם חווית לידה ואשפוז אופטימליים.

נשמח להעניק לך תמיכה, ליווי ועיבוד לידה לאחר הלידה.
הדרכות במהלך האשפוז בנושאי הנקה והתפתחות התינוק.

יועצות הנקה לשירותך לסיוע וביסוס ההנקה עד אלייך בחדר.
וגם לאחר השחרור מבית החולים.

הדרכת פיזיותרפיסטית לחיזוק רצפת האגן.

Mother -  Baby  Nursing - כתובת  אחת  לאם  ולתינוק
הרעיון העומד בבסיס הגישה הוא שלידת התינוק מסמלת את הולדת המשפחה, כך 
שמערכת היחסים במשפחה מקבלת צורה חדשה. תפקיד הצוות להעניק את הטיפול 
הטוב ביותר לכלל חברי המשפחה, לכל אחד בנפרד ולכולם יחד כמשפחה. מתוך הבנה 

ומודעות לחשיבות מאורע זה.
אחות אחת מרכזת את הטיפול באם ובילוד ומעניקה למשפחה מענה מלא מהקבלה ועד 

השחרור, מתן מענה על פי צרכי היולדת, הילוד ובן זוגה.

חשוב לנו
לתת לך כח

להיות האמא
הטובה ביותר

בדרך שלך

"
פי  על  המיטביים  התנאים  את  לך  ניתן  לכן 
בחירתך לאפס הפרדה / ביות מלא או ביות חלקי.

אנו תומכים בהחלטתך האישית על מנת שחווית 
האשפוז תעניק לך כוחות והתאוששות מיטבית 

בצורה המתאימה לך על פי הרגשתך.

המחלקה הינה חממה שתעטוף אותך ואת התינוק ע"י צוות אחיות שיטפל גם בך וגם 
בתינוק על מנת שתקבלו מענה מקיף ומושלם.
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מטפלים,
מטפחים 
ואוהבים

"

יועבר למחלקת  והשהות הראשונית לצד אימו התינוק  לאחר לידת התינוק 
ילודים. לצורך רחצה ובדיקות רפואיות ראשוניות, בהתאם למצבו.

במחלקת  הילודים מחכה לתינוקך 
צוות מסור, אוירה רגועה ושלווה 
העוטפת את תינוקך ומעניקה לו 
כל מה שיצטרך בימיו הראשונים.

מחלקת ילודים
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במהלך כל שהותו התינוק נתון למעקב וטיפול רפואי וסיעודי אשר חיוני לבריאותו.
הטיפול כולל בדיקות סקר, בדיקת סקר וסקר שמיעה, מתן חיסונים, ויטמין K, טיפול 

בטבור, שקילה וטפולים חיוניים נוספים.
במידת הצורך התרה כירורגית של לשון קשורה בהסכמת ההורים.

בכל כניסה ויציאה של התינוק מחדר התינוקות, התינוק יעבור תהליך זיהוי באמצעות 
סרטי זיהוי שעליו. אין להוריד את סרטי הזיהוי עד לאחר השחרור!  - בטיחות התינוק 

נמצאת בראש מעיננו!!

יקבלו ההורים הדרכה לטיפול בתינוק, להנקה,  ולקראת השחרור  במהלך האשפוז 
לשמירה על בטיחות התינוק ועוד.

הפגיה המובילה בארץ
והיא  בפגים  נמרץ  לטיפול  ואיכותיות  20 עמדות מתקדמות  בפגיה החדשה 

מטפלת ב- 400 ילודים ופגים בשנה.
המיוחד במחלקה הוא שילוב ייחודי בין מקצועיות למשפחתיות.

הצוות הרפואי, הסיעודי והפרא רפואיי הינו הרכב איכותי של צוות המצטיין כל 
אחד בתפקידו שיוצרים שיתוף פעולה למען נתינה אין סופית לפג ומשפחתו.

כל זה על מנת שכל פג ישלים את התפתחותו התקינה, וישוחרר לביתו במשקל 
תקין ועם הורים רגועים ובטוחים ביכולתם להתמודד עם הטיפול בו בבית.

זוכה  כרמל  הרפואי  המרכז  שפגיית  ברציפות  השישית  השנה  זו 
כפגייה מצטיינת. השנה קיבלה פגיית כרמל גם את הציון המושלם 

100 במודל תמרוץ הפגיות של משרד הבריאות.

פגייה מצטיינת שנה שישית ברציפות



בס"דבס"ד

8

כיצד זה מתנהל?

הזדמנות  מספק  הלידה  לאחר  הפרדה"  "אפס 
מצוינת לחוות את הניסיון הראשוני של ההורות 

בסביבה "מוגנת", מכוונת ומפנקת.

מרגע הלידה התינוק נמצא לצד אימו עד לסיום 
האשפוז, למשך כל שעות היממה,

שהייה  שדורשים  רפואיים  להליכים  פרט 
במחלקת ילודים יחד עם ליווי של האם או האב. 

אפס הפרדה – מחוברות הורית

אנו בבית חולים כרמל מעודדים אפס הפרדה
ומעניקים לך את כל התנאים הנדרשים לשהיה בטוחה ומעצימה לצד תינוקך.

אמא,
לצידך אני עטוף
באהבה וחום
וכל כך רגוע לי

"

האם      בחדר  יבוצעו  רופא  ובדיקות  חיסונים 
שהתינוק לצד אימו. 

יועצות הנקה תגענה עד לחדר האם.

אפשרות למלווה כל מהלך האשפוז למשך 
כל היום.

הצוות  החולים,  בבית  השהייה  כל  לאורך 
וסיוע   הדרכה  מספק  והרפואי  הסיעודי 
אישיים, בכל הקשור בטיפול בתינוק, בהתאם 

לצרכים ולבקשות של ההורים.
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מגע עור לעור
48 השעות הראשונות בחייו של התינוק בעלות השלכות מהותיות על חייו העתידיים 
של התינוק. מחקרים הוכיחו שהקרבה הממושכת בן האמא לתינוק מווסתת את מערכת 

הנשימה, את קצב הלב ואת לחץ הדם של התינוק.

רוגע
השהייה לצד האמא מעניקה רוגע, יציבות וחוסן נפשי. ומרפדת את הדרך וההסתגלות 

לעולם.
הורמון  האמא  אצל  משתחרר  לתינוק  האם  בין  הפיזי  המגע  שבזמן  הוכיחו  מחקרים 

האימהות ולתינוק הורמון המעניק חיוניות ושמחת חיים.

הפחתת כאב
הקרבה בין האם לתינוק יוצרת הפרשת הורמון המפחית משמעותית את מפלס הכאב.

ביסוס ההנקה
ההנקה היא המתנה הטובה ביותר שאת יכולה להעניק לתינוקך.

להנקה חשיבות משמעותית לבריאות התינוק ולחיזוק המערכת החיסונית שלו. 
חלב האם מכיל את כל מרכיבי המזון הדרושים לתינוק. והוא מותאם לו בכמות, במרקם 

ובטמפרטורה המדויקת לו.
מעבר לכך ההנקה תיטיב איתך ותסייע לגופך להתאושש מהלידה.

זמן  לאורך  ההנקה  את  מבססת  להנקה,  גירוי  יוצרת  התינוק  לצד  האם  של  השהייה 
ומפתחת מיומנות להנקה מוצלחת.

בבית החולים תקבלי מעטפת מקצועית לביסוס תקופת ההנקה הראשונית.
לאחר חזרתך הביתה אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר טלפוני בכל בעיה הקשורה 

להנקה לטלפון 050-4064814 השירות ניתן מסביב לשעון וללא תשלום.

אימהות
השעות הראשונות לצד התינוק מחזקות את תחושת הביטחון והמסוגלות ההורית

ומפחיתים את הסיכויים לחלות בדיכאון אחרי לידה.

למה זה חשוב?
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התאמה ליולדת שומרת המצוות

חשוב לנו שתרגישי בבית ותחווי חווית לידה 
תוך  חייך.  לאורך  מלאה  בהתאמה  ואשפוז 
רגישות, הבנה  ותנאים מתאימים להקפדה על 

כללי ההלכה ללא התפשרות.

כשרות
ארוחה מזינה חשובה במיוחד לאחר הלידה, 
לכן  כוחות.  ותצברי  שתתאוששי  מנת  על 
נעשה כל מה שניתן כדי לספק לך ארוחות 

מזינות, טעימות וכשרות.
לרשותך בופה מהדרין בוקר וערב בכשרות 

מהודרת.
בישול יהודי לפי שיטת הרמ"א.

דגים  של  מהדרין  מנת  להזמנת  אפשרות 
ממטבח ביה"ח באריזה חד פעמית. או מנת בד"ץ ארוזה.

פינת שתיה חמה במשך כל היום. ומאפים בשעות אחה"צ בכשרות בד"ץ עד"ח.
טלפון רב בית החולים המשגיח במקום: הרב מאיר אינדיק 054-8441020

שבת
עונג שבת - שבת זוהי ההזדמנות שלך לנוח באווירת שבת רגועה ונעימה.

הכנו עבורך נרות להדלקה, חלות, יין וקידוש לכבוד שבת. קידושא רבא לאחר התפילה 
בבית הכנסת.

לרשותך תאורת שבת, נייר חתוך, לחצנים באישור מכון צומת, זיהוי ידון עפ"י שני עדים 
ללא צורך בחתימה, אופציה למדידת חום עם מד כספית, משאבת חלב עם שעון שבת 

בחדר הנקה.
במקום דירת חסד לשהיית הבעל בשבת. 

מידע נוסף בפלייר דת וכשרות.

"

אנו הצוות במרכז הרפואי כרמל מכיר ומעריך את או אורחות 
החיים ודרכי ההתנהלות של  היולדת שומרת המצוות ובני 

משפחתה. ויעניק את מיטב התנאים הנדרשים לכך.

"
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דרכי הגעה לבית החולים

זמני נסיעה משוערים:

מהדר: כ- 15 דקות
מנווה שאנן: כ- 15 דקות 

ממרכזית חוף כרמל: כ- 15 דקות
ממרכזית המפרץ: כ- 25 דקות

מהקריות: כ- 25 דקות
מרכסים: כ- 25 דקות

דרכי הגעה בתחבורה ציבורית:

מהדר: קווים 12, 133 132
מנווה שאנן: קו 28, קו 123

ממרכזית המפרץ: קווים 131, 132, 133, 136
ממרכזית חוף כרמל: קווים 133, 132 

כתובת: רחוב מיכ''ל 7 חיפה

ביה"ח כרמל עבר בהצלחה בפעם השלישית ברציפות את מבדק האקרדיטציה.
מבדק האקרדיטציה הינו מבדק איכות ובטיחות בינלאומי בסטנדרטים הגבוהים 

.JCI ביותר של ארגון ה

כרמל – איכותי בטוח ומאושר
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מזכירות חדר לידה  
04-8250252

זימון תורים
04-8844489  

מרכזית בית החולים 
04-8250211

המרכז הרפואי כרמל - רחוב מיכ''ל 7 חיפה

מתאמת שירות וקשרי קהילה לשירותכם:

איתך בדרך לאימהות מלאת חיוניות, ביטחון ורוגע...

אני כאן בשבילך, על מנת שתקבלי מענה פרטני לצרכייך מלפני הלידה 
ועד לסיום האשפוז. עם כל הידע המקצועי והשירותי ולרוגע הפנימי שלך.

הדרכות אישיות הכוללות בין היתר הסבר על אפס הפרדה, התנהלות 
בשבת, כשרות ועוד.

תאום סיורים אישיים מודרכים במחלקת יולדות ובחדרי לידה, בהזמנה. 
מענה טלפוני אישי 6 ימים בשבוע.

עזרה וסיוע במקום בימים א' ג' ה' ו'

טובי מנדל - 052-7138320

רב בית החולים: הרב מאיר אינדיק 054-8441020


