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 )במענה נא ציינו מספרנו(

 
 
 
 

   לכבוד
 מנהלי בתי החולים הכלליים

 
 

 שלום רב,
 
 

     11/2012חוזר מינהל רפואה מס'  –לידות בית  הנדון:
 
 
   בע הנחיות לביצוע לידות בית, תוך איזון בין חופש הבחירה, וחובתם כידוע החוזר שבנדון קו .1

 של מיילדות ורופאים מומחים העוסקים בתחום  לשמור על בריאות ובטיחות היולדת והיילוד. 
 

 לאחרונה התקבלו מספר דיווחים על רופאים ומיילדות המלווים ומבצעים לידות מחוץ לבית  .2

 וכללי רפואה נכונה. חולים בניגוד להנחיות החוזר  

 

   ישנו סיכון רפואי ברור ליולדת וליילוד הכרוך בניהול לידות בית שלא עפ"י כללי רפואה  .3

   נכונה והנחיות משרד הבריאות, ובנוסף סיכון מקצועי וביטוחי לצוות הרפואי בחדרי הלידה      
 אשר מקבל לעיתים יולדות בסיכון גבוה במצב של חירום.      

  

 , אבקשכם עם קבלת יולדת בבית חולים אשר טופלה בניגוד לחוזר שבנדון ו/או כללי לפיכך .4

 לפעול על פי ההנחיות הבאות: רפואה נכונה     

 לנסות ולקבל פירוט ככל האפשר על מקום הלידה, שם הרופא/המיילדת אשר ליוו את  .א
  המלווה, אופן מהלך לידת הבית, טופס סיכום הלידה ו/או כל רשומה אחרת שערך המיילד 

עימו, מהלך ההריון והמעקב שביצע  הפנייה למיילד המלווה, יצירת הקשר הראשוני
 והסברים שנתן. 

 
    ביחס למהלך הלידה או הניסיון ללידה שלא בחדר לידה יש לנסות ולקבל את מועד   
  הקריאה למיילד המלווה, תיאור מלא ככל הניתן של מהלך הלידה ונסיבות המעבר לחדר   
 לידה.   
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 . את המידע יש לתעד ברשומה הרפואית  
 
 

 בהמשך יש להעביר דיווח על האירוע לאגף לרפואה כללית/מינהל הסיעוד  ובנוסף  .ב

   הצוות בחדר הלידה והמידע כאמור לעיל יש לציין  את שמות אנשי  םלהיבטים הרפואיי 
 אשר קיבלו את היולדת.          

 
  בתודה מראש על שיתוף הפעולה
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  אייל חקו, עו"ד              ד"ר ורד עזרא            
 יח' דין משמעתי –תובע                  ראש אגף רפואה כללית       

          
 

    
                                                           

 
 

   העתקים:
 המנהל הכללי –פרופ' רוני גמזו 

 ראש מנהל רפואה  –פרופ' ארנון אפק 
 נציב קבילות הציבור –פרופ' חיים הרשקו 
 אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד -ד"ר שושנה ריב"א 

 סגן ראש מנהל רפואה –ד"ר מיכאל דור 
 דוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור - גרינבוים-עינב שימרוןגב' 
 רכז בכיר אירועים חריגים – פיראס חאיקמר 
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