אנחנו כאן .שיבא יולדות

דף מידע ליולדת
שומרת שבת
מיון יולדות – חדרי לידה

אנו שמחים שבחרת להגיע למתחם הלידה של שיבא ולעבור איתנו רגעים מרגשים.
חשוב לנו שהשהיה תעבור עלייך בצורה הנעימה ביותר ובאופן המתאים ביותר עבורך.
בדף זה ריכזנו מידע נחוץ בנושאי הלכה על מנת שתרגישי שאנחנו כאן בשבילך.

הדלקת נרות:
מסיבות בטיחותיות הדלקת נרות השבת אינה מתבצעת במתחם חדרי לידה .ניתן להדליק
במתקן ייעודי הנמצא בחדר האוכל של מחלקות היולדות .במידה ואינך יכולה להתנייד
בהחלט ניתן לשלוח את בן הזוג להדליק את הנרות ולהוציאך בכך ידי חובה .יש להקפיד
לזכור לשהות זמן-מה לצד הנרות בעודם דולקים .נרות וגפרורים ניתן למצוא בעמדת
הדלקת נרות ובמגירות הציוד לשבת המצויות בחדר האוכל .מפתח למגירות ניתן לקבל
בעמדות האחיות במחלקות היולדות או אצל משגיח הכשרות.

קידוש והבדלה:
נערכים על ידי משגיח הכשרות בחדרי האוכל שבמחלקות בשעות המתפרסמות על גבי
לוחות המודעות .במגירות השבת ישנם גביעים ,בקבוקי מיץ ענבים\יין ,בשמים ,נר הבדלה
ועוד.

מכשירי מים קרים ומיחמים למהדרין:
מצויים בחדרי האוכל שבמחלקות ומסומנים כ"מהדרין".

נייר חתוך לניגוב ידיים ולשימוש אישי:
מחולקים במתחם חדרי הלידה .בשעת הצורך ניתן גם לפנות לצוות המיילדות .נייר חתוך
נוסף נמצא לשימושכן במגירות השבת שבחדרי האוכל של המחלקות.

דלתות:
קיימת דלת-שבת בכניסה הראשית למיון יולדות .המעבר לחדרי לידה יתבצע דרך מסדרון
חדר בידוד ללא חשש מפתיחת דלת אלקטרונית או הדלקת חיישנים .היציאה מחדרי לידה
ללא דלתות\חיישנים מתאפשרת דרך מסדרון חדר בידוד או דרך מסדרון מלווים .תוכלו
להיעזר בצוות המיילדות לקבלת הדרכה.

שירותים:
מערכת נעילת שירותים אוטומטית מנוטרלת בשבת .יש לזכור לנעול ולפתוח את שתי
דלתות הכניסה לשירותים במפתח מכני רגיל.

שחרור ממיון:
המשתחררות מהמיון המיילדותי או הגינקולוגי תוכלנה להתארח ללינה ולשהייה במחלקת
גינקולוגיה ,על בסיס מקום פנוי .הדפסת מכתב השחרור תוכל להידחות ,על פי בקשה,
לצאת השבת .במקרה זה על המשתחררת לגשת לצוות הסיעודי במיון לאחר צאת השבת
על מנת לקבל לידיה את מכתב השחרור.

ידונים:
מותר להפריד את רביעיית ידוני הזיהוי המשמשים את היולדת ב"-שינוי" על ידי שימוש
במרפקים או ביד אחת .ניתן לפנות לצוות על מנת לקבל את הידונים ולבצע את ההפרדה
באופן עצמאי על פי ההלכה.
הצוות יכבד בקשת כל אב המסרב שיופק גם עבורו ידון .במקרה של סירוב יוכל האב
ללוות את היילוד למחלקת יילודים מחדר לידה ולשהות לצידו .אך לשם ביטחון היילודים
לאחר צאתו ממחלקת יילודים תותר רק כניסת היולדת.

כתיבה בשבת:
• ניתן לדרוש להימנע מחתימה בשבת על “הסכמה מדעת" לפני ניתוח\הרדמה\מתן דם.
• החתמה על טופס הסכמה לביות מלא תתבצע לאחר צאת השבת.
• בקבלה הסיעודית ניתן להימנע מלהשיב על שני רכיבים בשאלון הקבלה “ -אומדן צרכי
הדרכה" ו – “נמען למסירת מידע".

מדידת חום:
בכל מחלקות אגף נשים ניתן לקבל מדחומי גליום שאינם דיגיטליים ומותרים לשימוש
בשבת לכל מאושפזת ללא חשש.

נטלות:
ישנן נטלות לשימושכן .במקרה של חסר ניתן לפנות לצוות המיילדות.

כשרות:
ישנו מענה מלא למבקשות מזון למהדרין .פרטים ניתן לקבל על מודעת הכשרות בחדר-
אוכל יולדות ואצל משגיח הכשרות הנמצא בכל הארוחות וזמין לכל שאלה.

בכל שאלה נשמח לעמוד לשירותך
ניתן לקבל מענה הלכתי בנושאי רפואה בכל עת
ע"י הרב צבי פורת שליט"א
רב ויועץ הלכתי – המרכז הרפואי שיבא
054-8499928 ,03–5307819
halacha@sheba.gov.il

דפי מידע נוספים המרכזים מידע הלכתי עבור המאושפזות במחלקות המערך המיילדותי –
מחולקים לאחר הלידה או בעת הקבלה לאשפוז

