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סקירת ספרות
❖ לידה מייצגת חוויה קריטית וטראומתית בחייה של האישה ,הכרוכה במספר
שינויים הן ברמה האישית (פיזית ופסיכולוגית) והן ברמה הבין-אישית(.)1

❖ גורמי סיכון הפיזיים ,הפסיכולוגיים והחברתיים העשויים להשפיע על הופעת
או החמרה של המצב הנפשי של האימהות סביב הלידה(.)1
❖ מגפת ה COVID-19 -וההגבלות שננקטו כדי למנוע את התפשטות נגיף
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❖ לפיכך ,קיים קשר בין המגפה לעליית אחוז ההתפתחות של תסמיני חרדה,
דיכאון ולחץ נפשי בקרב האמהות(.)2
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במקרה שלנו..
במהלך תקופת המגפה הצוותים התמודדו עם קשיים פיזיים ונפשיים במידה יוצאת
דופן ,עקב תנאי הבידוד וההגבלה של המטופלים .דבר שהתבטא ברגשות של חרדה
ובדידות של המטופלים מצד אחד ועומס עבודה בקרב הצוות מצד שני.
המקרה הזה היה יוצא דופן ,מטופלת צעירה ואחרי לידה ,בנוסף לטיפול הסיעודי
היה חשוב לתמוך בה ולעודד אותה בצורה ייחודית ,לכן הושקעו מאמצים רבים
לקשר אותה עם משפחתה ועם מחלקת הפגייה כדי לאפשר לה לראות את התינוק,
הן בשיחות וידאו והן בתמונות.
ויתר על כך ,התמיכה בבעלה ומשפחתה וביקורם במחלקה היו חלק בלתי נפרד
מהטיפול.

סיכום
למרות האתגרים הרבים שחווינו בתקופת המגפה ,במערכות הבריאות בכלל
ובבתי חולים בפרט  ,מאוד חשוב לתת דגש עתידי לנושא של שיפור התמיכה
הנפשית והפיזית במטופלים.
נשים ובני משפחותיהם יכולים לפתח אמצעים חדשים לצורך שמירה על תמיכה
חברתית ,באמצעות טכנולוגיה חדשנית או קשר אנושי דרך ביקורים באשפוז.
להבא ,ניקח את זה כראייה חדשנית ונחשוב על דרכים אחרות להשתמש ביכולות
שלנו כדי לשפר את הטיפול הפיזי והנפשי לא רק עכשיו אלא לעתיד של
המטופלים ומשפחותיהם.

