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 לבדיקה לדלקת שד חו"ד יועצת הנקה

 שם היועצת 
  

 

תואר בהנקה: יועצת הנקה בינ"ל מוסמכת/מדריכה הנקה/יועצת 
 אחות/יועצת הנקה/אחר:___________-הנקה

 פרטי האם )שם ומשפחה(:
 
 

 

 הפניה לבדיקה לדלקת שד

 סיבת הפנייה לבעיה )ניתן לסמן כמה(: 

 שד עם חום וסימני דלקת סיסמטיים בדלקת חריפה □

  דלקת נרחבת בשד □

 דלקת מקומית בשד  □

 חוזרת   שד דלקת□

 כאב כרוני בשד  □

 חשד לפטריה  □

 ותשע 24אי תגובה לאנטיביוטיקה ב□

 /MRSA/ORSAחשד לדלקת שנרכשה בבית החולים □

 מקרה קשה או לא שיגרתי□

 אלרגיה לטיפול הברירה  □

 אחר:□

 

 תז:
 
 

 אימייל:
 
 

 טלפון גיל האם

  תאריך לידה
 

שבועות 
 הריון

לידה 
 מספר:

 מספר ילודים

 לידה

 רגילהלידה □

 לידה ראשונה□

 לידה קיסרית□

 לידת פג□

 קג 2.5לידת יונק מתחת ל□

 לידה לפני המועד□

הפרדה בין האם והתינוק □

 בלידה

 דגימת חלב: 

 שד ימין□

  שד שמאל□

 
מקבלת האם בזמן ההפניה האימא 

 טיפול:

 אנטיביוטי□

 אנטי פטרייתי □

 אחר: □

 שם התרופה: 
 גורם הטיפול:

 גיל היונק:

  הסימפטומים שהאימא מתארת )אפשר כמה(:

 כאב בזמן ההנקה )דוקר שורף פועם( בפיטמה ובעטרה□

 כאב בזמן ההנקה )דוקר שורף פועם( בשאר השד□

 כאב לאחר הנקה בפיטמה )דוקר שורף פועם(□

 כאב עמוק לאחר הנקה )דוקר שורף פועם(□

 פיטמה שמשנה צורה לאחר הנקה □

 תחושת גרד בפיטמה/ תחושת גרד במקום אחר□

 צבע לא רגיל )פיטמה או עטרה( □

 מרקם לא רגיל )פיטמה או עטרה(□

 ללא מוגלה פצע/ סדקים□

 עם מוגלה פצע/ סדקים□

 גודש□

 אדמה□

 נפיחות□

 פריחה□

 אזור קשה□

 אבסס□

 אדמומיות□

 ירידה בכמויות חלב □

 הקרנה של הכאב לאיברים אחרים □

  מראה לא תקין של השד□

  מרקם חיצוני הדומה לקליפת תפוז□

 
   

 שד סמפטומטי

 ימין□

 שמאל□

 שניהם□

במידה ושני השדיים סמפטומטיים, האם 
 החומרה זהה? 

 כן□

 לא□

 היסטורית הנקה:

 ההנקה תקינה□

 עודף חלב□

 משמעותיים בהנקהקשיים □

 גודש קיצוני□

 אבסס □

 זיהום ניכר □

 דלקות חוזרות□

 פטריה בשד□

   כן/לאהאם יש חום ותחושת שפעת? 
 כמה ימים?____ 

 
 כן/לאהאם האמא אושפזה לאחרונה? 

 
 

 האם התינוק מסרב לינוק?

 לא□

 כן, משד ימין□

 כן, משד שמאל□

 כן, משני השדיים□

 תזונת התינוק:

 בלעדיתהנקה □

 חלקית □

 ?כמה הנקות ביום
 כמה שאוב ביממה )מ"ל(?

 ?ביממה (ל"מ)תמ"לכמה 
  שילוב מוצקים? כן/לא

  תאומים/שלישיה/טנדםהנקה מרובה □

  בתקופת גמילה מאאה□

 דילוגים על הנקות או הפסקות ארוכות □

 
 
 

 :של האם היסטוריה רפואית

 מחלה כרונית□

 סכרת□

 סכרת הריון□

 הורמונליות/בעיות בבלוטת התריסבעיות □

 ון/חרדהאדכ□
 תרופות קבועות פרטי:____________□
 שם התרופה: טיפול אנטיביוטי בחודש האחרון□

 וגנאלית   פטריההסטוריה של □

 )לפרט( באמא באזור אחר פטריה באם□

 אימא היתה מאושפזת אחרי הלידה ה □

 התרופה:שם       אנטי פטרייתי בחודש האחרון טיפול□

 מעשנת□

 

 
 

 היסטוריה רפואית של התינוק:

 פטריה בתינוק□

  פטריה חוזרת בתינוק□

 התינוק היה מאושפז אחרי השחרור□

 כן/לא עבר התרה -לשון קשורה □

 בעיות גדילה□

 בעיות התפתחות□

 בעיות רפואיות□

 
 
  

 

 שימוש בפרוביוטיקה: לידות קודמות:הנקה ב
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 הנקה משולבת פורמולה □

 כאבים בשד□

 חוזרותות דלק□

 פטריה □

 אבסס  □

 גודש מסיבי □

 לשון קשורה □

 לילד: כן / לא שם מוצר:
 לאימא: כן / לא שם מוצר:

 טיפול הומלץ:
 ריקון השד

 טיפול אנטיביוטי           איזה:_______________
 טיפול אנטי פטרייתי     איזה:_______________

 רפידות
 עם איזה חומר:______________        שטיפות             

 
 אחר________________________________________

 

 
 כן/לאהופנה לרופא   

 
 בקליניקה/רופא משפחה

 
 המלצה לרופא:

 

______________________________________________________________________________________הערות:__________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________ ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

 תאריך:_________________ חתימה:________________________________


