
רפואה מתקדמת בדיוק בשבילך

מרכז רפואי העמק

מקבוצת

תכנית לידה

תכנית הלידה של∫

טרום לידה

לנו¨ צוות המיילדות בחדר לידה ¢מרכז רפואי העמק¢¨ חשוב להכירך מבעוד מועד¨
להבין ולהתאים בעזרת תכנית הלידה את ציפיותיך והעדפותייך האישיות ללידה

Æמותאמת אישית וייחודית אצלנו במרכז רפואי העמק

זוהי הלידה ראשונהØשניה ומעלה

שם המיילדת

ללידה שלי אבקש את המלווים הבאים∫

פרטים מיוחדים שברצוני ליידע את צוות חדר הלידה לגביהם∫

דברים שחשובים לי או עזרו לי בלידות קודמות∫

בקשות¨ רצונות¨ שאיפות לגביי הלידה הנוכחית∫

סמני כאן את הסעיפים החשובים לך ומתאימים להעדפותייך האישיות∫

חשוב לי שאנשי הצוות
יזדהו בשמם ותפקידם

מבקשת שהמלווה שלי 
בתהליך  לצדי  ישהה 
הלידה ובלידה ככול שניתן

חשוב לי לקבל הסבר לפניי כל 
בדיקה או התערבות רפואית 
ולהיות מעורבת בקבלת החלטות

מעוניינת בביצוע חוקן 
לקראת הלידה

אנו מאחלות לך לידה טובה ומעצימה°
תאריךתאריך לידה משוער

בקשות נוספות בתהליך הקבלה∫



חדר לידה

לאחר יציאת התינוק

טיפול ביולדת ובתינוק

להשמיע  אבקש  אווירה≠ 
מוזיקה שהבאתי עמי בכדי 

לסייע ביצירת אווירה

אני מבקשת לאפשר לי שינוי 
תנוחה ותנועתיות בזמן ניטור

אני מבקשת לאפשר לי שינוי 
תנוחה ותנועתיות בזמן ניטור

אינני יודעת כיצד אבחר לשכך 
פתוחה  אני  ולכן  כאבים 
לקבלת החלטות בעת הלידה 

תוך הסבר

אני מבקשת להימנע ככל 
הניתן מחיתוך חיץ¨ ליידע 
אותי מראש ולהיעזר בשמנים 

להגנה על האזור

אני מעדיפה לקבל עירוי רק 
פי  על   Øהצורך במידת 
המקובל בחדר לידה ©הכנה 

למשככי כאבים®

אני מעוניינת לנסות ללדת 
ללא שיכוך תרופתי ≠ אשמח 
אם תסייעו בידי באמצעים 

שונים

אני מעוניינת בשיכוך כאבים 
תרופתי מסוג∫ ™ תנועה �מים  
Tens™  ™נייטרוס ™פטידין ™ 

אפידורל

אורות  לעמעם  מבקשת 
בחדר הלידה

אני מעדיפה לנטר דופק 
עוברי באופן רציף\לסירוגין

בקשות נוספות לחדר הלידה∫

בקשות נוספות∫

את  להשאיר  מבקשת  אני 
התינוק על גופי זמן ארוך ככל 

הניתן

חשוב לנו לקבל הסבר לפניי 
התערבות  או  בדיקה  כל 
ולהיות  לתינוק  רפואית 
מעורבים בקבלת ההחלטות

אני מעוניינת בביות חלקי\
ביות מלא

אני מעוניינת באפס הפרדה 
מרגע הלידה 

מבקשת להניק בלבד≠ אנא 
ציינו זאת על העריסה\ אינני 
מעוניינת בהנקה ≠ אך אשמח 
להאכיל את התינוק בעצמי\ 
לא החלטתי בשלב זה על 

העדפות הזנה

להימנע ממתן  מבקשת 
מוצץ

מבקשת לא לקלח את התינוק

במידה ואאלץ לעבור לחדר 
העברת  כי  אבקש  ניתוח 
יילודים  למחלקת  התינוק 

תבוצע ע¢י מלווה

חיתוך חבל הטבור ייעשה ע¢י 
המלווה שלי\ על ידי בקשה 

אחרת∫

הנקה  להניק  מבקשת 
ראשונה סמוך ללידה

מבקשת לאפשר לנו¨ ההורים 
יחד  הכרות  זמן  והתינוק 
לפניי  הניתן  ככל  ממושך 

העברה למחß יילודים

אני מעוניינת במוניטור
אלחוטי


