
2020שיבא 

לידה וקורונה, היריון
האתגר בטיפול ביולדת חולת קורונה

R.Nליקה 'אנגברטקוב 
R.N  B.Sנודלמריה 

R.N BSNרבקה מור לוי 
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לידה בימי קורונה

. 4+בריאה נ, 26בת ' א

להריונה החמישי  36+3בשבוע מגיעה 
.למיון יולדות

0-ניתוחים0-רגישות0-תרופות

:בעברה

.  גרם2650-3250לידות נרתיקיות 4

: הריון נוכחי

ללא בדיקות  . ספונטני במהלך תקין
ד וחלבון          "מעקב ל. סקר מבחירה

.לא נבדקGBS. תקין–בשתן 

.36בשבוע 2900הערכת משקל אחרונה 





בשל  למיון' להריונה החמישי פנתה א36-בשבוע הבערב 24/3בתאריך 
.ימים5מזה בחילות והקאות

ללא חולים  , ללא חשיפה למזון חריג, ללא חום, היא מתקשה לאכול ולשתות
.ללא נזלת, גם כעת, לסירוגין בעונות מעברשיעולמתארת . בסביבתה

ללא פרוצדורה רחמית רסנטית❖

ללא תלונות מבשרות רעלת❖

או תלונות אורינריות, שלשוליםללא ❖

צירים/דימום/מיםללא ירידת ❖

תנועות עוברחשה ❖



.125דופק , עור קר למגע, RR~30, טכיפנאית, חיוורת

.ד שמור"ל, ללא חום, באויר חדר96%סטורציה 

ריאות

ללא , האזנה ברונכיאלית בבסיס ריאה שמאל, צ"כניסת אויר שווה דו
.רגישות מוסקולוסקלטלית על פני כלוב צלעות מימין, צפצופים/חרחורים

בטן
, ממוקמת יותר בבטן ימנית עליונה עם ריבאונד באזור זה, רגישות דיפוזית קלה, רכה

.ללא רגישות על פניו, רחם בטונוס תקין. ללא גרדינג

.צ"ללא רגישות בניקוש מותני דו

.פקקת/בצקות/רפלסיה-ללא היפר

בבדיקתה



בתוכנית

.צילום חזהלרבות , לדיספניאההשלמת בירור מקור ✓
.ככל הנראה דיספניאה על רקע פיצוי נשימתי לחמצת מטבולית

.אנלגטיקה, פרמין, נוזלים: תקבל✓

.וילקח שתן לתרבית ולכלליתקטטר שתן יוכנס ✓

יוחלט בהתאם על הצורך בכיסוי אנטיביוטי ✓
על פניו סיפור .  COVID-19-והשלמת בדיקה ל

.מתאים לזיהום בקורונהלאכעת , אנמנסטי



...בהמשך

:שהעמיקהחמצת מטבולית בבדיקת גזים חוזרים הממצא הבולט היה 
PH7.24

HCO322
CO222.8

מפושטותבריאה ימין והצללות קטנות הצללה נרחבת צילום חזה הדגים 
.צל הלב והמדיאסטינום ללא הרחבה משמעותית. בריאה שמאלית

קונטרולוק, פרמין, ראשית טופלה בנוזלים
לקורונהבהמשך נלקח גם סיקור 



בשל מצבה הנשימתי והמטבולי הוחלט  
בניתוח קיסרילהתקדם ליילוד 

ספינלית  מה דהרעברה ' א

העובר הוצא במצב טוב והועבר  
לצורך שהייה  לטיפול נמרץ ילדים 

בבידוד לחץ שלילי



.מתדרדרומצבה הנשימתי דיספניאית וטכיפנאית מוסיפה להיות ' א. לפנות בוקר2:30השעה 

.תשובה למטוש קורונה עדיין לא התקבלה מהמעבדה

...  בשלב זה הגניקולוגים יוצרים קשר עם רופאי היחידה לטיפול נמרץ



הרדמה והנשמה

לאחר התייעצות משותפת ולאור מצבה  
,  אותהלהרדים ולהנשים הוחלט ', של א

.היא עדיין שוהה בחדר הניתוחכאשר 

ומונשמת ומכאן מתעוררת  מורדמת ' א
,  בהלהמשיך את הטיפול היכןהדילמה 

.בהיותה חשודה כחולת קורונה



הדילמה

לפני קבלת תוצאות הבדיקה ובכך להיטיב עם המטופלת  נ "לטהאם להביאה ליחידה 
אך לסכן את יתר מטופלי היחידה והעובדים בה, במצבהולהבטיח לה את הטיפול הכי טוב 

או

להשאיר את המטופלת בחדר ניתוח עד לקבלת תוצאות הבדיקה לקורונה



הפתרונות שהוצעו יעילים באופן 
...מאוד חלקי

??אז מה עושים





??מה עושים

:התייעצויות
אחות כללית•

נ"מנהלת היחידה לט•

רופא תורן•

זיהומים  •

מעבדה•

...ועוד



??מה מחליטים

.יולדותבהתאוששותהמטופלת תועבר למתחם ייעודי ✓

.יגיעו אל המטופלת, נ"מטביחד עם רופא תורן בכיר , נשימתינ "אח מהיחידה לט✓

לפי ההנחיות וההתייחסות אליה תהיה כמטופלת  , מלאבמיגון הכניסה אליה תהיה ✓
.  עד לקבלת תוצאות הבדיקה, קורונה

.הבדיקה שליליתבמקרה שתוצאת לצורך קבלתה , מיטהעבורה יכינו נ "ביחידה לט✓



:נ"טבהגעתם של רופא ואח '??   ומה עם א

,pressure supportבתמיכת SIMVמנשמת עם , 95דופק , 99/54לחץ דם 

.  ללא חום. PEEP6, נשימות לדקה16

:במעבדה

.תקודי קרישה תקינים, 292טסיות , 9.93המוגלובין 

CRP 87 ,CPK278, מעט מוגבריםALKP-וLDH, 2.1בילירובין , 13.3לויקוציטים 

1.5היפומגנזמיה , 3.2היפוקלמיה 

.גולרי מימין וליין עורקי פריפרי רדיאלי משמאל'הוכנסו ליין ורידי מרכזי ג

.ניתנו רוצפין ואזניל ותוכנית נוזלים. תיקוני קליום ומגנזיום, החל מתן ביקרבונט

PH23.5ביקרבונט , 7.44-תוקן ל ,PCO234.8.



לפנות בוקר התקבלה  04:30סביב השעה 

חיוביתקורונהתוצאת 



...בהמשך

כשהיא, נמרץבליווי הרופא הבכיר ואח טיפול קורונה טיפול נמרץ הועברה ליחידת ' א

.מורדמת ומונשמת

SIMVבתמיכת מנשם בשיטת 98%סטורציה , 100דופק , 135/82לחץ דם –סימנים
10PEEP ,FIO2, נשימות בדקה12והמדדים שונו לקצב  60% ,14PS ,end tidal 37.

.קולות לב סדירים. ללא שינויים איסכמיים, QTללא הארכת , קצב סינוס–ג"אק

.משמאל חרחורים עדינים, חרחורים מפושטים על פני ריאה ימין–בהאזנה

דמם וגינלי  . ללא הפרשה מוגלתית, מ במראה תקין"ס12צלקת ניתוחית באורך . רכה–הבטן 
.  ללא בצקות בגפיים וללא הבדלי היקפים. מועט כצפוי

.עכור600ml-דרך קטטר בכמות כ–שתן



...בהמשך

.  בהמשך נשמה בכוחות עצמה. טרכאוסומיהלאישפוזה בוצעה 4-ביום ה

כביטוי להתגברותה  , תזונתיהוזנה עם זונדה ועם השיפור במצבה הנשימתי הופיע גם שיפור 
.על המחלה הזיהומית

.ברמדסיבירבמהלך אישופזה טופלה 

.  תלשה זונדה פעמיים. סרוקוול וקלונידין, ברספירדלהייתה דלרנטית וטופלה 

.סיק בלבד'והיא נותרה על מדבקת דורג" גמילתי"בתחילת חודש אפריל הופסק כל הטיפול ה

.לשיקום נשימתי' הועברה א, לאשפוז13יום , 6/4בתאריך 



מטיפול נמרץ לשיקום

נגמלה בהדרגה  ' במהלך השיקום א
התחילה  , חזרה להכרה מלאה, מהמנשם

.ללא הגבלהPOלדבר דרך דיבורית ולאכול 

גם 12/4קטטר וזונדה הוצאו ובתאריך 
ללא עדות  . קנולת הטרכאוסטום הוצאה
.להפרשות רבות והשיעול יעיל

מתהלכת באופן עצמאי בעזרת הליכון  
.גלגלים

הומלץ על המשך טיפול שיקומי במסגרת  
.היחידה לטיפולי בית



הסוף הטוב

, השנהבסוף חודש אפריל 

עם  לביתה וחזרה השתחררה ממחלקת השיקום ' א

.כשהיא בריאה ושלמה, תינוקה



עלתודה
ההקשבה

לכולנובהצלחה


