יולדת יקרה,
צוות מיון יולדות וחדר לידה מאחל לך לידה קלה ושהות נעימה בבית החולים .הצוות עושה
כמיטב יכולתו להעניק את הטיפול המקצועי ואת השירות הטוב ביותר .שיתוף פעולה איתך
יאפשר לנו להעניק לך את הטיפול המתאים.
מנהל המחלקה :ד"ר דורון דוקלר
מנהלת סיעוד מחלקתית :גב' מוניק אטיאס

יצירת קשר
משרד מיון יולדות וחדר לידה08-6400413/4 :

מערך מיון יולדות וחדר לידה

פקס08-6400027 :
חדר לידה08-6400700 :

פרופיל המערך
חדר לידה בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה ,הוא הגדול והפעיל במדינת ישראל -
מדי שנה פונות אליו יותר מ 35,000-נשים הרות ומתקיימות בו יותר מ 17,000-לידות.
מערך מיון יולדות וחדרי הלידה שוכן במרכז סבן למיילדות  -מבנה חדיש הכולל:
קומת כניסה
ÊÊמשרד קבלת יולדות לרישום ,להפקת מדבקות ולהפניית היולדת למיון יולדות ולמיון
נשים
ÊÊמיון יולדות
ÊÊמיון נשים
קומה שנייה  -מחלקות יולדות א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה'
קומה שלישית  -חדרי הלידה
במבנה הצמוד  -מחלקות הריון בסיכון גבוה ומחלקות נשים ,יחידות סמך כולל אולטרה-
סאונד

תהליך מיון וקבלת יולדות
ÊÊרישום היולדת מתבצע במשרד הקבלה שבקומת הכניסה

מידע למטופלת

ÊÊמיילדת ממיינת מפנה את היולדת לבדיקה
ולהערכה באחד מחדרי הבדיקות האישיים המיועדים
ליולדת ולמלווה ומאפשרים להם פרטיות .בכל חדר יש שירותים ומקלחת צמודים
ÊÊהבדיקה נעשית בהתאם לקדימות רפואית ומקצועית ולא על-פי סדר ההגעה  -יולדות
במצב דחוף נבדקות קודם

ÊÊבתום שלב ההתאוששות ,היולדת מועברת לאחת ממחלקות היולדות במרכז
סבן למיילדות .השיבוץ למחלקות השונות אינו נתון לבחירת היולדת ונקבע
משיקולים מנהליים.

ÊÊהמיילדת הממיינת מחליטה על מסלול ההתנהלות במיון ,על פי הקריטריונים ואמות
המידה שלפיהם היא פועלת

"להיניק ולהעניק"

ÊÊבמקביל למסלול הדחוף ,יש מסלול לטיפול בפניות שאינן דחופות בחדרים נפרדים

ÊÊבתום ביצוע הערכה של מצב היולדת ,ניתנת המלצה רפואית להמשך טיפול באחת
מהאפשרויות הבאות:

המרכז הרפואי סורוקה תומך במדיניות של קידום ההנקה .צוות המיילדות מעודד
מגע של עור לעור והנקה בחדר הלידה ,בשעתיים הראשונות לאחר הלידה.

 שחרור הביתה

סיורים בחדר לידה ובמחלקות היולדות

 העברה לחדר לידה

אחת לשבוע ,מתקיימים סיורי בוקר או ערב בחדר לידה.

 העברה לאשפוז ביחידה להריון בסיכון באחת ממחלקות האשפוז

לתאום מועד סיור ,נא להתקשר לחדר לידה בטלפון.08-6400700 :

 השהייה במיון יולדות להמשך ברור וטיפול

מומלץ להתקשר בשבועות  36-34להריון.

חדר לידה
ÊÊאם הוחלט על העברה לחדר לידה בתום המיון והקבלה ,היולדת מועברת אל קומת חדרי
הלידה  -קומה 3
ÊÊבחדר לידה  25חדרים אישיים:
 כל חדר כולל :מיטת לידה משוכללת המותאמת ללידה ,מוניטור עוברי ,עמדת טיפול
בתינוק ,שירותים ומקלחת צמודים ,טלוויזיה וכורסה למלווה
 בכל חדר שתי כניסות ,האחת לשימוש הצוות בלבד והשנייה פונה למסדרון היקפי
ומשמשת לכניסה ויציאה של שני מלווים מורשים לפי בחירת היולדת
ÊÊהטיפול ביולדת נעשה על ידי מיילדת מרכזת טיפול ששמה מופיע בלוח התלוי על הקיר
שבחדר הלידה
ÊÊהיולדת שוהה בחדרה האישי בכל שלבי הלידה ,כולל בשלב ההתאוששות שלאחריה ,שבו
נמצא התינוק עם היולדת כדי לאפשר חיזוק הקשר הראשוני והנקה.
ÊÊבשלב ההתאוששות נמצא התינוק עם היולדת כדי לאפשר חיזוק הקשר הראשוני והנקה.

איסור עישון
החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי ובמרחק של  10מ' לפחות מהכניסות
ומהיציאות של המבנים .אכיפת איסור עישון ,מתבצעת במרכז הרפואי סורוקה על-פי
חוק ,על-ידי הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

טלפונים שימושיים
		
מרכזיה08-6400111 :

פניות הציבור08-6400309 :

מחלקת ביטחון08-6400299 ,08-6400555 :

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז הרפואי סורוקה:
www.soroka.co.il
בברכת בריאות טובה,
הצוות המטפל
במרכז הרפואי סורוקה

אפס סובלנות לאלימות
והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים

