בתי כנסת

בימי החול מתקיימות תפילות כסדרן בבית הכנסת המרכזי במגדל האשפוז בלובי קומת הכניסה.
בשבתות מתקיים גם מנין לבני עדות המזרח ב”גלעד” ,מול בנין אא”ג.
נושאי הלכה :נטלות מסופקות לכל כיורי האגף .נטלות לשימוש אישי ניתן לקבל אצל משגיח הכשרות
מתאפשרת הכנסת ספרי קודש לחדר ניתוח לסגולה ולתפילה.
חלוקי חדר-לידה :ישנם בחדר לידה חלוקים עם שרוולים המותאמים לכללי ההלכה.

יילודים  -שבת

תיעוד :יש לבקש מהצוות הסיעודי במחלקת יילודים לסמן על העריסה “ -שומרי שבת” .בעריסות
המסומנות יבוצע רק תיעוד רפואי וסיעודי מינימלי ,תוך גם שימוש במדבקות המותרות לשימוש בשבת.
חיסון צהבת :כל המעוניינת בדחיית מתן החיסון לצהבת זיהומית מסוג  Bמשבת ליום ראשון  -תציין
זאת בפני הצוות הסיעודי במחלקת יילודים.
דו”ח כלכלה :הופק דו”ח כלכלת-יילוד מיוחד עבור שומרי שבת ,בו ניתן לסמן עצמאית במהלך השבת
את זמני ההאכלה והיציאות במדבקות המותרות לשימוש בשבת בכפוף לתנאים ההלכתיים המפורטים
בגב הדו”ח .דו”ח זה מיועד לשימוש עצמי עבור היולדות שתינוקן לצידן.
קבלת הדו”ח ומדבקות הסימון  -מהצוות הסיעודי במחלקת יילודים.
חשוב מאד מבחינה הלכתית ורפואית לזכור בצאת השבת להעתיק את נתוני דו”ח השבת לדו”ח כלכלה
רגיל ולהסיר את המדבקות.
קריאה ליולדת :בהיעדר אפשרות לשימוש בטלפונים בשבת ,קיים קושי לאתר יולדות מהתינוקיה
בשעת הצורך ולפיכך מומלץ לבחור בביות מלא .כשהדבר לא ניתן ,מומלץ שלא לצאת מתחומי המחלקות.
הדרכת יילודים :מתבצעת כל יום בשעה  17:00כולל בימי שישי ובשבתות .מותר להשתתף בהדרכה גם
בשבת .יולדת המתקשה להשתתף ,מוזמנת לבקש מאחיות מחלקת יילודים הדרכה פרטנית בזמן אחר.
משאבות חלב-אם :משאבות המופעלות באמצעות “שעון שבת” הוצבו ברחבי האגף( .בחדר הנקה
ביולדות ב' ,בפגיה ,ובחדר הנקה במחלקת יילודים) ניתן לאתרן בסיוע צוותי הסיעוד ויועצות ההנקה.
זיהוי :ניתן להפריד את רביעיית הידונים המשמשים לזיהוי ב”שינוי”.
ניתן לפנות למיילדת על מנת לקבל את הידונים ולבצע עצמאית את ההפרדה בשינוי כהלכה.
הצוות יכבד בקשת כל אב המסרב שיופק גם עבורו ידון בשבת .במקרה של סירוב ,האב יוכל ללוות את
היילוד מחדר לידה למחלקת יילודים ולשהות לצידו ככל שיחפוץ ,אך לשם בטחון היילודים לאחר צאתו
ממחלקת יילודים ,תותר רק כניסת היולדת.
זיהוי סרטים במחלקת יילודים בשבת יתבצע באופן ידני ,ללא סריקת הברקוד וללא חתימת אחות.
מגבונים :מגבונים חתוכים ומופרדים (ללא חשש “מחתך” וכדו’) משמשים להחתלות.
חימום תחליפי חלב-אם לשומרי שבת :על ידי מתקן המותר לשימוש בשבת.
משקל :קיים משקל מכני במחלקת יילודים .המעוניינים שתינוקן יישקל בו יבקשו זאת מהצוות הסיעודי
ביום שישי .משקל זה מיועד רק ליילודים המשתייכים ליחידת יונקים .השוהים במחלקת מעבר או
בפגיה יישקלו במשקל דיגיטלי כבחול.

תחליפי חלב אם

בקבוקוני חברת מטרנה וחברת סימילאק המסופקים הינם חלב ישראל למהדרין .המעוניינות בקבלת
מטרנה מאבקה בכשרות בד”ץ העדה החרדית ,יפנו לצוות הסיעוד במחלקת יילודים.

ניתן לקבל מענה הלכתי בנושאי רפואה בכל עת

ע"י הרב צבי פורת שליט"א ,רב ויועץ הלכתי ,המרכז הרפואי שיבא
halacha@sheba.gov.il | 054-8499928 ,03–5307819
מתאמת שירות קהילתית עומדת לרשותך בכל נושא03-5307996 | 052-6667991 :

מידע הלכתי

ליולדת שומרת מצוות

מחלקות אשפוז  -יולדות
יולדת יקרה ,מזל טוב לך ולמשפחתך,
אנו שמחים שבחרת לעבור איתנו את הרגע המרגש של לידת תינוקך .חשוב לנו שהשהייה במחלקה
תעבור עלייך בצורה נעימה ובאופן המתאים ביותר עבורך.
להלן ריכוז מידע נחוץ בנושאי הלכה:

שבת

ציוד לשבת :בחדר האוכל של מחלקות היולדות ישנן מגירות “שבת” בהן נמצא ציוד לשבת :יין ומיץ
ענבים בכשרות בד”צ עד”ח ,גביעים לקידוש ,נרות ,גפרורים ,נייר חתוך לניגוב ידיים ולשימוש אישי,
נייר טישיו ,נר ובשמים להבדלה ,נייר אלומיניום חתוך ומפות חד פעמיות.
מפתחות למגירות ניתן לקבל ממשגיח הכשרות או בעמדת האחיות שבמחלקות.
תאורה  -שעון שבת :יולדת המעוניינת בהפעלת שעון השבת אשר יכבה את התאורה בשעות הלילה,
תפנה ביום שישי לצוות הסיעודי.
רחצה :יולדת הזקוקה בשל מצבה לרחצה במים חמים להקלה על כאב וכדו' ,יכולה לרחוץ במים חמים.
מיחם :הוצב בחדר האוכל מיחם למהדרין מן המהדרין לכל השיטות וללא חיבור לאספקת מים.
מכשיר מים קרים :בחדר האוכל ,על השיש הסמוך ליולדות א’ הוצב מכשיר המאושר לשימוש בשבת
למהדרין לכל השיטות .מכשירי “תמי  ”4אסורים לשימוש בשבת.
הדלקת נרות שבת :במתקן הייעודי הנמצא בחדר האוכל בלבד .יש לזכור שיש לסעוד או לשהות זמן
מה לצד הנרות לאחר שהחשיך.
קידוש והבדלה :נערכים בחדר האוכל ע”י משגיח הכשרות .השעות מתפרסמות בלוחות המודעות
שבחדר האוכל.
עירוב חצרות :בית החולים הוקף בעירוב מהודר ע”י ועד העירובין השכונתיים בני ברק.
עירוב תחומין :המרכז הרפואי נמצא בתוך תחום העיר בני ברק וניתן להגיע מבני ברק למרכז הרפואי
ללא חשש .החזרה מהמרכז הרפואי לבני ברק אפשרית אך מומלץ להירשם מראש (לשם זיכוי העירוב
תחומין עבור המעוניין) .ניתן להירשם וכן לקבל מידע על ערים נוספות באגודת “ערבתם” טל.072-2722909 :
מעליות שבת :לשימושכן קיימת מעלית שבת משולטת בלובי החדש.
דלתות :בכניסה הראשית לאגף ישנן דלתות כניסה ידניות המסומנות כ”דלת שבת”.
הדלתות החשמליות על הגשר המוביל לאגף ממרכז הצומת מנוטרלות ופתוחות לרווחה במהלך השבת.
דלתות הכניסה החשמליות בכניסה למחלקות היולדות ,לפגיה ולמלונית “שיבא בייבי” פתוחות לרווחה
כל השבת.
כניסה ויציאה ממיון יולדות מ“-דלת שבת” ידנית לצד הכניסה הראשית.
כניסה לחדרי לידה מתאפשרת דרך מסדרון חדר בידוד או דרך מסדרון בעלים .ניתן לבקש את עזרת
הצוות בהתמצאות במתחם .דלתות הכניסה למחלקת יילודים נפתחות בשבת על ידי מפתח הניתן
בעמדת הקבלה במיון יולדות במהלך יום שישי .ניתן לקבל גם במהלך השבת מפתח ממשגיח הכשרות
הנמצא בכל זמני הארוחות בחדר האוכל.
חשוב לזכור להחזיר את המפתח עם צאת השבת.
הכניסה לתינוקיית מלונית “שיבא בייבי” מתאפשרת מכניסה ללא דלת חשמלית.
מקררים :מקררי חלב אם ופורמולות הותאמו לשימוש בשבת.
התאורה והמאוורר במקררי המחלקות העומדים לשימוש המאושפזות אינם נדלקים כתוצאה מפתיחת
דלת המקרר .מד הטמפרטורה מוסר בערב שבת מהמקרר ע"י משגיח הכשרות.
שחרור ממחלקות יולדות :מתבצע במוצאי שבת .גם הדפסת מכתבי השחרור מתבצעת רק בצאת
השבת .שעות ההדפסה המצויינות על הדף הינן השעות בהם הסתיים הדיווח הרפואי האחרון ולא זמן
ההדפסה בפועל.

כתיבה ותיעוד רפואי :הושקעה חשיבה רבה תוך היוועצות עם גדולי הרבנים בהתאמת אופן התיעוד
הרפואי הסיעודי והאדמיניסטרטיבי בשבת על פי כללי ההלכה וללא הזדקקות לכתבנים שאינם יהודים.
ככלל עם יישום ההתאמות ,ניתן לקבל מענה רפואי וסיעודי מהצוות ככל הנדרש בלא חשש מכתיבה
ותיעוד הנובעים מכך .בנוסף :ניתן לדרוש להימנע מחתימה בשבת על “הסכמה מדעת” לפני ניתוח\
הרדמה\מתן דם .מכתבי שחרור יופקו רק לאחר צאת השבת.
המעוניינות בביות מלא יחתמו על טופס הסכמה לביות רק לאחר צאת השבת.
הדרכת הנקה נעשית בשבת ללא כתיבה .ניתן ומומלץ לפנות ליועצות ההנקה בשבת כבחול.
בשאלון הקבלה הסיעודית יכובד כל סירוב להשיב על שני הרכיבים “ -אומדן צרכי הדרכה” ו”-נמען
למסירת מידע” .על כל שאר הרכיבים הנחוצים להבנת התמונה הרפואית ניתן לענות
בשבת כביום חול.
מרשם :המיועדות לשחרור במוצ"ש וזקוקות למרשם ביניים מבית החולים עד לקבלת מרשם
בקהילה(כגון לקלקסן) ,תקפדנה לבקש מהרופא בזמן ביקור הבוקר בשבת להימנע מכתיבת המרשם.
לקיחת מדדים חיוניים :מי שמעוניינת להימנע מלקיחת מדדים (חום ,דופק ,לחץ דם) בשבת תקדים
לבקש זאת מצוות הסיעוד ביום ו’ בבוקר ,על מנת לבקש לכך אישור אישי מרופא .הצוות הרפואי מודע
ומתחשב ככל הניתן .במידה ולא ניתן אישור רפואי ללקיחת מדדים בסמוך לכניסת השבת ועם יציאתה
 לקיחת המדדים הינה מותרת על פי ההלכה ומחויבת בשבת כבחול .לרוב ניתן לדחות לאחר השבתאת לקיחת המדדים מיולדות המשתחררות במוצאי שבת – יש לפנות ולבקש מהצוות הסיעודי.
הסרת חבישה מצלקת לאחר ניתוח קיסרי :לרוב ניתן להקדים או לדחות את זמן הסרת התחבושות
על מנת לחסוך פעולה ותיעוד שניתן לדחותם משבת לחול .המעוניינות יפנו לצוות הסיעודי.
מדידת חום :בכל מחלקות אגף נשים ניתן לקבל מדחומי גליום שאינם דיגיטליים ומותרים לשימוש
בשבת לכל מאושפזת לא חשש.
ביקור במחלקות :שעות ביקור במוצאי שבתות של ימי הקיץ שונו ל ,17:00-22:00 -על מנת לאפשר
ביקורי משפחות לאחר צאת השבת.

כשרות  -חדר אוכל יולדות

ניתן מענה טרי איכותי ומגוון בכשרות בד”ץ העדה החרדית וועדת מהדרין תנובה על פי נוהלי הכשרות דלהלן:
ארוחות בוקר וערב:
כל מוצרי החלב ‘ -בד”ץ עדה חרדית’ או ‘ועדת מהדרין-תנובה’.
ירקות  -מופרשים תרו”מ למהדרין ע”י משגיח הכשרות.
עלי ירק  -נקי מחרקים באישור הכשרויות המהודרות ביותר .שטוף ומעושר למהדרין ע”י משגיח הכשרות.
כל המוצרים היבשים ‘ -בד”ץ עדה חרדית’ בלבד.
מזון מבושל  -מזון המוגש בעמדת ההגשה החמה המרכזית אינו למהדרין.
ישנה עמדת הגשה נפרדת למהדרין בה מוגש מזון מבושל בכשרות בד"ץ עדה חרדית .הגשה ע"י
משגיח כשרות בלבד.
פירות  -בכשרויות שונות.
ארוחות צהרים בימי החול וסעודות שבת:
כלל המזון המוגש בעמדות ההגשה המרכזיות (גם בעמדת ההגשה שבמרכז חדר האוכל וגם בפס החם)
אינו למהדרין .מזון מבושל למהדרין בכשרות ‘בד”ץ עדה חרדית’ מחולק ע”י משגיח הכשרות בעמדת
הגשה נפרדת .סלטים ותוספות בכשרות ‘בד”ץ עדה חרדית’ מוגשים בעמדת הגשה צדדית בסמוך
לפתח מחלקת יולדות ב’ .מידע בנושאי כשרות ניתן לקבל ממשגיח הכשרות השוהה במקום בכל משך
הארוחות וכן ממידע על גבי לוחות המודעות שבחדר האוכל.
מיקרוגל מהדרין :בחדר האוכל הוצב מיקרוגל המיועד למקפידים על כשרות למהדרין בארון נעול.
המיקרוגל מיועד למזון בשרי למהדרין בלבד .מפתח נמצא בעמדת האחיות שבמחלקות או אצל משגיח
הכשרות.
סעודות שבת למלווים :המרכז הרפואי שיבא מספק סעודות שבת המיועדות לבני משפחה ומלווים
מקייטרינג בכשרות בד”ץ העדה החרדית .סעודות אלו מוגשות ע”י מתנדבים בחדר האוכל בסמוך לבית
הכנסת הנמצא בלובי המרכזי .שילוט והכוונה ניתנים בבית הכנסת.
ניתן לסעוד עם היולדות בחדר-אוכל-יולדות בתשלום מראש .בזמני עומס המלווים יופנו לחדר האוכל הכללי.

