
מזל טוב להולדת התינוקות!

מעגלים קרובים: גייסו כל עזרה שתוצע לכם, אתם תזדקקו לה. מהורים, מבני משפחה נוספים, מחברים ומשכנים. 
חישבו על מטלות ספציפיות שניתן לבקש בהן עזרה, למשל: עזרה בבישול, בניקיון, בקיפול כביסה ובשמרטפות, 

וחשוב לא פחות - עזרה שתאפשר לכם  זמן למנוחה, לטיפול בילדים נוספים במשפחה ופנאי לעצמכם, ככל שניתן. 
קבוצות תמיכה: הצטרפו לקבוצות ברשתות החברתיות ו/או צרו קשר עם הורים נוספים לתאומים, לרשת של מידע ותמיכה. 

קראו, התעניינו ולימדו מה צפוי לכם בטיפול בתאומים. אפשר גם לבצע חיפוש של פוסטים בנושאים ספציפיים, 
שמעניינים אתכם. לעזרה ביצירת קשר עם הורים או קבוצות, תוכלו לפנות לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), 

הקרובה למקום מגוריכם. 

התארגנות

דף טיפול יומי ייעודי: הכינו לכם דף בו תוכלו לתעד את כל הטיפולים הנדרשים (אוכל, פיפי, קקי, טיפול בטבור, מתן ברזל 
וויטמינים ועוד), לצורך בקרה ולמעקב מדי יום אחר הטיפול בכל אחד מהתינוקות. מצורפת טבלה לדוגמא*. 

הכינו לכם בבית עמדות ייעודיות מוכנות: להחתלה (עם: טיטולים, מגבונים, משחה, משטחי החתלה), לצעצועים, להאכלה 
(בקבוקים שטופים מוכנים), ליציאה מהבית וכדומה. הדבר ימנע התרוצצות מיותרת  בחיפוש אותם פריטים (במיוחד כאשר תינוק 

אחד על הידיים והתינוק השני רעב או בוכה).
תכננו מראש: לפני ביצוע כל פעולה (למשל: החלפה, האכלה, רחצה, יציאה מחוץ לבית) בדקו שכל הציוד הדרוש לכם  נמצא לצדכם. 

וודאו כי יש לכם בבית מלאי מספיק של ציוד שוטף, לטיפול בתינוקות. 

רחצה והחלפה

חשוב לשים לב ולהקפיד על רחצת ידיים, לאחר כל טיפול, בין תינוק אחד לשני. 

"שנינו ביחד וכל אחד לחוד" 
 דף הדרכה להורים לתאומים

בית חולים לנשים
תהיי בטוחה שאת בידיים טובות!

לידה של תאומים הינה אירוע מרגש ומשמח מאוד. אליו מתלווים גם  חששות ואתגרים יחודיים: איך לטפל בשני תינוקות חדשים, 
במקביל, ולתת תשומות לב לכל אחד מהם, ולעיתים גם לילדים נוספים במשפחה. 

דף זה נועד לסייע לכם בצעדיכם הראשונים בעולם זה. מתוך הידע והניסיון שלנו, ריכזנו עבורכם טיפים להתמודדות עם המצב 
המשפחתי החדש. 

אנו מקווים שמידע זה יהיה לכם לעזר ומאחלים לכם התארגנות קלה ושמחה. 

רחצה: אם רוחצים את התינוקות בנפרד, אחד אחרי השני, חשוב להחליף את מי האמבטיה בין שני התינוקות. 
אפשרות נוספת, היא לרחוץ את התינוקות בו זמנית, על ידי שני מבוגרים ובאמבטיות נפרדות. 

ככלל, כדאי לרחוץ את התינוקות בנוכחות שני מבוגרים, במידה שניתן. במצב זה כדאי שהורה ירחץ כל פעם תינוק אחר, 
על מנת לחזק את הקשר עם שני התאומים. נצלו רגעים אלה לחיזוק הקשר "הורה-תינוק" באמצעות: קשר עין, חיוך, מגע, חיבוק. 

העניקו את כל תשומת הלב לתינוק שבידיכם. 

טיפול יומי בתינוק

עזרה וסיוע ממעגלי תמיכה



עקרון התור: שימו לב לא לבחור תמיד את אותו ילד לפעילות מסוימת, הקפידו על חלוקה מסודרת בין השניים. 
אם באופן קבוע תינוק אחד בוכה פחות, זכרו לתת גם לו תשומת לב. 

בעת טיפול באחד התינוקות, השתדלו לא לתת לתינוק השני, לבכות בכי ממושך. גם אם לא ניתן להרים את התינוק באותו 
הרגע, התייחסו אליו והרימו אותו מיד כשתתפנו, או הסתייעו לשם כך בעזרה, ככל שניתן. זכרו שאתם עושים כמיטב יכולתכם 

ומתמודדים היטב עם מצב מלחיץ. ככל שתצליחו להפגין רוגע במצבים האלה, בחיוך או בשיר, תשרו אווירה רגועה גם על התאומים.

ולסיום, נסו להרפות מתחושת העומס, הנלווית לא פעם לסיטואציה של טיפול בשני תינוקות, הזקוקים לכם בו זמנית. 
סמכו על עצמכם והקשיבו לקול הפנימי שלכם. 

 

חפשו סימנים ייחודיים: כתמי לידה, קול של בכי וכדומה. בתאומים זהים, ניתן להבחין ביניהם, על ידי צביעת ציפורן אחת בלק 
(טרם היציאה מבית החולים).

בלבוש: כדאי להלביש פרטי לבוש בצבעים שונים. ככלל, רצוי שלכל תינוק יהיו פרטי לבוש משלו, מומלץ לייחד לכל תינוק
מדפים/מגירות בארון. בכל מקרה, רצוי לא להלביש את השניים בבגדים זהים בו זמנית.   

נוסף לביגוד השונה, רצוי לייצר הבחנה בין הפריטים של כל ילד: צבעים שונים, צעצועים משותפים ונפרדים, מקום נפרד לשינה
(גם  באותו החדר) וכדומה.

פנו לכל תינוק באופן אישי, תוך הדגשת שמו, בכל אינטראקציה, לסייע לו בגיבוש זהותו. הימנעו ככל שניתן מפנייה לתינוקות
בגוף רבים.   

בססו פעילות ייחודית לכל הורה, עם כל תאום בנפרד. 

עדכון 5/07/2018

האכלה והנקה

כמות האוכל ותדירות ההנקה או ההאכלה, הינן לפי ההמלצות בשחרור, לכל תינוק. 
נסו להאכיל את שני התינוקות במקביל, או סמוך אחד לשני. כך גם שעות השינה שלהם יהיו חופפות, מה שיאפשר לכם 

יותר זמן פנוי לפעילויות אחרות (שינה, אכילה, עבודות בית וכדומה).
הכינו לכם מלאי של בקבוקים נקיים לאחר סטריליזציה: מומלץ להכין בקבוקים מראש, ליום שלם. חשוב לרחוץ בקבוקים

לאחר כל האכלה. 
על מנת להבדיל בין הבקבוקים בעת ההאכלה, מומלץ לייחד צבע בקבוק לכל תאום או לכתוב שם על הבקבוק.

הנקת תאומים היא ייחודית ושונה מהנקה של תינוק יחיד. הנקה זו היא משימה הדורשת הדרכה, תרגול והתאמה לאם.
מומלץ להעזר בכך ביועצת הנקה. 

ניתן להניק יחדיו בתנוחות הנקה שונות, כגון:  פוטבול, מקבילה, מצליבה ותנוחת V. ניתן להחליף ביניהם צד בכל האכלה, 
או להחליף צדדים מדי יום. בהתאם להסבר שקיבלתם מיועצת הנקה או אחות במחלקה.

בברכת בריאות טובה
2 x ומזל טוב

איך להבחין בין התאומים וגם לייצר הבחנה

כששניהם בוכים, במי לבחור ראשון?


	Page 1
	Page 2

