חוויות מה"שטח"

מדינת ישראל  -משרד הבריאות
בית החולים לגליל המערבי  -נהריה

האגף לבריאות האישה

"במהלך הלידות של שני
ילדי

אחד

הראשונים,

הדברים שהקשו עלי היה
חוסר

הידיעה

התקדמות

לגבי
הלידה.

בלידה
השלישית נעזרתי ב  B.T -ויכולתי לראות את
התקדמות הלידה באופן רציף") .ה' ,בת
(30

"להיות
ולראות
הלידה

ליד
את

דף מידע לנשים הרות
לפני לידה

אשתי
התקדמות

ב  B.T -הייתה

חוויה בלתי נשכחת".
)ס' ,בעלה של ה'(

"שמחתי

ללמוד

על

ה  ,B.T -במיוחד כשאמרו
לי

שזה

יכול

להפחית

יולדת נכבדה,

מדינת ישראל  -משרד הבריאות
בית החולים לגליל המערבי  -נהריה
נהריה 22100
שאלותת.ד 21
נפוצות

מספר עובדות על הB.T -

בחדר הלידה בבית החולים לגליל המערבי  -נהריה

למה הצוות הרפואי רוצה להשתמש ב ?B.T -

ה B.T -הינו מוניטור חדש ,שמספק מידע מדויק

קיימת האפשרות ליהנות מיתרונותיו של מוניטור

בריאותך ובריאות תינוקך הם בראש סולם

על התקדמות הלידה.

חדש :ה.(B.T) BIRTH TRACK -

העדיפויות של הצוות המטפל .ה B.T -מנטר

נשים מארצות רבות ,כולל ארה"ב ,השתמשו ב-

מוניטור זה מסייע לצוות הרפואי לעקוב ברציפות

מקרוב אחר התקדמות הלידה ומאפשר לצוות

 B.Tבצורה בטוחה.

אחר התקדמות תהליך הלידה ,תוך הפחתה

קבלת החלטות רפואיות קריטיות.

ארגון ה F.D.A -אישר את ה B.T -כבר בתחילת

משמעותית במספר הבדיקות הנרתיקיות .המכשיר

האם ה  B.T -בטיחותי?

.2007

נבדק בהצלחה בעשרות לידות במרכז רפואי גדול

מערכת

בארץ ,ונמצא בשימוש כבר קרוב לשנה בחדר

המתאימות בארץ ,באירופה ובארה"ב .כמו כן,

הלידה שלנו.

סנסורים דומים נמצאים בשימוש ב 20-השנים

ה-

B.T

אושרה

על-ידי הרשויות

ה B.T -נתמך על-ידי מערכות אולטרה-סאונד
בטוחות ואמינות.

האחרונות.
האם אני יכולה לצפות בהתקדמות הלידה?

כן ,את ובן זוגך יכולים לראות את התקדמות
הלידה על מסך ה.B.T -

יתרונות הB.T -

כיצד

נותן מידע מעודכן לצוות המיילדותי ,מידע

ה-

B.T

מפחית

את

מספר

הבדיקות

הנרתיקיות?

שעשוי לסייע בתהליך קבלת ההחלטות.

ה B.T -מנטר באופן רציף ומתמשך את התקדמות

עשוי לסייע באיתור חוסר התקדמות בשלב

הלידה ,לכן הצוות המטפל נזקק לפחות בדיקות

מוקדם ,ולהשפיע על הטיפול.

נרתיקיות.

מאפשר לך ולבן זוגך לעקוב אחר התקדמות
הלידה במוניטור ה.B.T -
משפר את תחושת הנוחות

במהלך הלידה,

כיוון שמפחית את הצורך לבצע בדיקות
נרתיקיות.

האם אני יכולה להסתובב ולרדת מהמיטה?

את יכולה לנוע ולשנות תנוחה במיטה .במידה
ותרצי לרדת מהמיטה ,הצוות הרפואי ינתק אותך
מהמוניטור.

לידה הינה אחד הרגעים המרגשים
לעד.
בזיכרוננו
שננצרים
ביותר
בעולם מלא בחוסר ודאות ,האם לא
יהיה נחמד לדעת כיצד תינוקך
מתקדם במהלך הלידה?!

