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 לכל תינוק יש את הסיפור שלו לספר... התפקיד שלנו הוא לעזור"
להם לשתף את הסיפור". - היידי פורני, אמא של שון

 
 קיבלת את ההחלטות הכי טובות"

 שיכולת, עם המידע שהיה לך, בזמן
 ".שקיבלת אותן

 
 הוא ייחודי ושום CDH כל תינוק"קארן מאיירס, אמא של קאלי

 ספר לימוד לא יכול להגיד לנו מה

 הם יכולים או לא יכולים לעשות."

- ניקי יאנג, אמא של אנדרסון

 צפו לבלתי"
 היא CDH .צפוי
 נסיעה ברכבת
 הרים שלעולם

 לא נגמרת" -
 טארה הול, אמא
של ברנדון

 כאשר כל מה שאתה יכול"
 לעשות, כבר נעשה, נוח
 בזרועות אלוהים." - ג'ולי
קינג, אמא של קרוליין

CDH אפליקציה

 מידע על בקע
 דיאפרגמטי מולד
בקצות האצבעות

PLAY בחנויות אפל 
 CDH וגוגל

INTERNATIONlAL



?CDH מה זה

 זה קיצור של בקע סרעפתי מולד, שהוא מום מולד המתרחש כאשר הסרעפת של התינוק (יריעה דקה של שריר
 המפרידה בין הבטן לחזה) לא מצליחה להיווצר במלואה, מה שמאפשר לאיברי הבטן להיכנס לחלל החזה ולמנוע
 מתרחש בכ-1 מתוך 2500 לידות, כאשר יותר מ-1600 תינוקות מאובחנים מדי שנה בארצות CDH .צמיחת ריאות

הברית בלבד. נכון לעכשיו אין סיבה ידועה, אך מחקרים העלו כי היא נובעת ככל הנראה
.ממספר גורמים גנטיים וסביבתיים 

 הדיאפרגמה נוצרת בדרך כלל במהלך שמונת השבועות
 הראשונים של ההריון. בחולי

CDH, גודל החור בסרעפת יקבע עד כמה יושפעו הריאות, הלב ואיברים פנימיים אחרים של התינוק.

 ישנם שני סוגים שונים: צד שמאל וצד ימין, ודו צדדי. צד שמאל הוא ללא ספק הנפוץ ביותר, ועלול להשפיע על המעי
 משפיע CDH הדק והגדול, הקיבה, הטחול והכבד. בקע צד ימין משפיע בדרך כלל רק על המעי הגס ו/או הכבד. דו-צדדי

.(על שני הצדדים של הסרעפת והוא די נדיר (2%

 כ-40% מהמקרים קשורים למומים מולדים אחרים, לרוב של הלב. לעתים קרובות קשה לאבחן ולאשר את אלה עד
 מתרחשת גם בדרך כלל לצד דרגות שונות של היפופלזיה בריאות ויתר לחץ דם CDH לאחר לידת התינוק. אבחנה של

.ריאתי

 הפרוגנוזה לתינוקות שאובחנו נותרה סטטיסטית על 50%. למרבה הצער, אין אינדיקטור אמין לחזות את התחזית של
 כל מקרה. לפעמים, תינוקות ללא דיאפרגמה וריאות קטנות מאוד יכולים להסתדר טוב מאוד, בעוד שלפעמים תינוקות
 עם שתי ריאות מלאות עלולים שלא לשרוד. מדידה הנקראת יחס ריאה לראש משמשת לעתים כדי לקבוע אם להתערב
 לפני הלידה באמצעות טיפולים בתוך הרחם, אך היא אינה מעידה על שיעור הישרדות אמיתי. תפקוד ריאות אינו מדד

 כגון תפקוד כליות, תפקוד המוח, מומים ,CDH בר-קיימא שכן גורמים רבים אחרים קובעים את בריאותם של ילדי
.מולדים אחרים וסיבוכים אפשריים אחרים. כל תינוק הוא שונה - כמו פתית שלג, אין שניים זהים

בקע סרעפתי מולד
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אני צריך תשובות

 היא נקשרה למספר חריגות ,CDH-למרות שאין סיבה ידועה ל
 תסמונת קורנליה דה-לאנג', ,Fryns גנטיות כגון תסמונת

 ומחסור גורמים A וטריזומיה 18, 21 ו-22. ידוע כי עודף ויטמין
 לכך בחולדות מעבדה. כמו כן, הוצע בכמה כתבי עת רפואיים

 (אך לא הוכח באופן סופי) כי תלידומיד, כינין, פנמטרזין וניטרופן
.עלולים לגרום לכך

מה גרם לזה?

 או הפרעות גנטיות ידועות CDH ללא היסטוריה משפחתית של
 בדנ"א של תינוק, הסיכויים הם בערך 2%. אנו מעודדים את כל
 החברים שלנו לפנות ליועץ גנטי כדי לדון בסיכויים שלך ללדת

.עוד תינוק עם זה

האם לכל הילדים שלי יהיה את זה?

 זו שאלה שקשה לענות עליה. אם לילדך יש חריגות גנטיות
 נלוות, גדל הסיכוי לסיבוכים ארוכי טווח. אם לילד שלך יש רק

CDH, יכולות להיות תוצאות רבות. כל מקרה הוא שונה וכל ילד 
 יתמודד עם נסיבות ייחודיות. עם זאת, הבעיות הנפוצות ביותר

 הן אסטמה, עקמת, ריפלוקס חומצי, עיכובים CDH שחווים חולי
 בהתפתחות, אשפוזים ארוכים יותר, סרבנות האכלה או בעיות
 האכלה אחרות וצלקות גופניות. ייתכנו בעיות אחרות שילדך

 מתמודד איתו ועדיף להמשיך לעקוב עם רופא הילדים שלך כדי
 לעקוב אחר כל בעיה אחרת שעלולה להתעורר. סמוך על

 האינטואיציה ההורית שלך ושאל את הרופאים שלך אם יש לך
.חששות

האם לילד שלי יהיו סיבוכים בריאותיים ארוכי טווח?
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ברוכים הבאים להולנד 
מאת אמילי פרל קינגסלי

 
 הרבה פעמים מבקשים ממני לתאר את החוויה של גידול ילד עם מוגבלות - לנסות
 לעזור לאנשים שלא חלקו את החוויה הייחודית הזו להבין אותה, לדמיין איך זה

 ירגיש. זה ככה... כשאתה הולך ללדת, זה כמו לתכנן טיול חופשה נהדר - לאיטליה.
  אתה קונה חבורה של ספרי הדרכה ועושה את התוכניות הנפלאות שלך. הקולוסאום.

 הדוד של מיכלאנג'לו. הגונדולות בוונציה. אולי תלמד כמה ביטויים שימושיים
באיטלקית. הכל מאוד מרגש

 
 אחרי חודשים של ציפייה דרוכה, סוף סוף היום מגיע. אתה אורז מזוודות ויוצא

 לדרך. מספר שעות לאחר מכן, המטוס נוחת. הדיילת נכנסת ואומרת, "ברוכים הבאים
 להולנד". "הֹוַלנד?!?" אתה אומר. "מה זאת אומרת הולנד?? נרשמתי לאיטליה! אני

 אמור להיות באיטליה. כל חיי חלמתי לנסוע לאיטליה". אבל חל שינוי בתוכנית
הטיסה. הם נחתו בהולנד ושם אתה חייב להישאר

 
 הדבר החשוב הוא שהם לא לקחו אותך למקום נורא, מגעיל, מטונף, מלא במגפה,

רעב ומחלות. זה פשוט מקום אחר
 

 אז אתה חייב לצאת לקנות ספרי הדרכה חדשים. ואתה חייב ללמוד שפה חדשה
לגמרי. ותפגוש קבוצה חדשה לגמרי של אנשים שלעולם לא היית פוגש

 
 זה פשוט מקום אחר. זה בקצב איטי יותר מאיטליה, פחות נוצץ מאיטליה. אבל אחרי

 שהיית שם זמן מה ואתה נושם, אתה מסתכל מסביב... ואתה מתחיל לשים לב
שלהולנד יש טחנות רוח... ולהולנד יש צבעונים. להולנד יש אפילו רמברנדט

 
 אבל כל מי שאתה מכיר עסוק בלבוא וללכת מאיטליה... וכולם מתפארים באיזו
 תקופה נפלאה היה להם שם. ובמשך כל חייך, אתה תגיד "כן, לשם הייתי אמור

"ללכת. זה מה שתכננתי
 

 והכאב של זה לעולם, לעולם, לעולם, לעולם לא ייעלם... כי האובדן של החלום הזה
הוא אובדן מאוד מאוד משמעותי

 
 אבל... אם אתה מבלה את חייך באבל על העובדה שלא הגעת לאיטליה, ייתכן

.שלעולם לא תהיה חופשי ליהנות מהדברים המיוחדים, המקסימים מאוד... בהולנד



למה לצפות במהלך ההריון

 
 אתה יכול לצפות להיות במעקב צמוד יותר ,CDH זה מאובחן בדרך כלל במהלך אולטרסאונד שגרתי. לאחר שתינוקך אובחן עם

לאורך שאר ההיריון. להלן כמה מהדברים שאתה עשוי לצפות להם
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 הפניה למומחים של האם-עובר להמשך טיפול והערכה של ההריון והתפתחות תינוקך, שככל הנראה תכלול פגישות
ובדיקות נוספות

 עוברי להערכת הפגם של תינוקך, קביעה אילו איברים נמצאים בחלל MRI ,אולטרסאונד מפורט יותר לבדיקת הפגם
החזה, ולקבלת גודל ונפח ריאות התינוק, ואקו לב עוברי לבדיקת תפקוד הלב של התינוק ומבנה

 בדיקה גנטית ו/או בדיקת מי שפיר לבדיקת ליקויים כרומוזומליים שכן לפעמים זה יכול להיות קשור לתסמונות
אחרות

 ככל הנראה יינקטו מספר מדידות כדי לצפות בצורה הטובה ביותר את מצבו של התינוק: יחס ריאה לראש, תנוחת
הכבד, נפח הריאות הכולל ותגובת הריאות לחמצן

 הזדמנות להיפגש עם הצוות הרפואי שיטפל בך ובתינוקך, אשר עשוי לכלול כירורג ילדים, גנטיקאי, רדיולוג, ילודים
ומומחה לרפואת עובר

 ההיריון שלך צריך להתקדם כרגיל מנקודת מבט גופנית וכללית. קיים סיכוי קטן שאת עלול לפתח פוליהידרמניוס
 במהלך ההריון שלך, שהוא עלייה במי השפיר סביב התינוק. אם זה מתרחש, מצבך יהיה במעקב צמוד על ידי הרופא
 שלך. בהתאם לחומרה, ניתן לנקוט התערבויות כגון תרופות או ניקוז עודפי נוזלים כדי להפחית את הסיכוי שיתרחשו

סיבוכים

 הליך ניסיוני בתוך הרחם הנקרא סתימת קנה קנה עוברית אנדוסקופית עשוי להיות מוצע במקרים חמורים מאוד. זה כרוך
 במיקום של בלון בדרכי הנשימה של תינוקך, המאפשר בניית נוזלים ולריאות לצמוח. הרופא שלך יוכל לתת לך מידע נוסף

על הליך זה, כולל האם תינוקך עומד בקריטריונים לזכאות או לא

תוכנית לידה מפורטת

 אתה והרופא שלך תיצור תוכנית לידה מפורטת המבוססת על חומרת המחלה של תינוקך. רמת הטיפול הניתן בזמן הלידה
 יכולה להיות קריטית לתוצאה של התינוק. חיוני שהלידה של התינוק תתרחש בבית חולים שמוכן היטב לטפל בטיפול נמרץ
 בתינוק המושפע מצרכים אלו. יום המשלוח יקבע מראש ברוב המקרים וסביר להניח שיתרחש באמצעות ניתוח קיסרי או
 הנדרש, הרופאים וכל צוות נוסף יתכננו להיות נוכחים בלידה. הרופא שלך יוכל לפרט מה אתה NICU-זירוז. כל צוות ה
 יכול לצפות ביום הלידה ואילו אפשרויות יהיו לך להקלה על הכאב, אם תרצה. התינוק שלך עשוי להחליט להגיע לפני
 התאריך המתוכנן או תאריך היעד. אם זה היה קורה, גשו לבית החולים הקרוב בהקדם האפשרי והם יעזרו לארגן את

 ההעברה לבית החולים שבחרת או שהם יביאו את התינוק ולאחר מכן יעבירו את תינוקכם לבית חולים המצויד בטיפול
בתינוק שנפגע המחלה הזו. העברות יכולות להתבצע באמבולנס, מסוק או מטוס
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נכתב על ידי ארמה בומבק ב-1980
 

 רוב הנשים הופכות לאמהות במקרה, חלקן מבחירה, חלקן מכוח לחצים חברתיים, וזוגות מפי הרגל. השנה, קרוב ל-100,000 נשים
יהפכו לאמהות לילדים נכים. תהיתם פעם איך נבחרות אמהות לילדים נכים

 
 איכשהו, אני מדמיינת את אלוהים מרחף מעל כדור הארץ בוחר את המכשירים שלו להפצה בזהירות ובשיקול דעת. כשהוא מתבונן,

הוא מורה למלאכיו לרשום רשימות בספר חשבונות ענק
 

"ארמסטרונג, בת'; בן; פטרון, מתיו"
 

"פורסט, מרג'ורי; בת; הפטרונית, ססיליה""
 

".ראדג', קארי; תאומים; קדושים פטרונים... תן לה את ג'רלד. הוא רגיל ללשון הרע"
 

לבסוף, הוא מעביר שם למלאך ומחייך, "תן לה ילד נכה"
 

.המלאך סקרן, "למה זה, אלוהים? היא כל כך מאושרת"
 

"בדיוק", מחייך אלוהים. "האם אוכל לתת ילד נכה לאמא שלא יודעת צחוק? זה יהיה אכזרי"
 

"אבל יש לה סבלנות?" שואל המלאך"
 

 אני לא רוצה שתהיה לה יותר מדי סבלנות אחרת היא תטבע בים של רחמים עצמיים וייאוש. ברגע שההלם והטינה ייגמרו, היא"
  תתמודד עם זה. "התבוננתי בה היום. יש לה את ההרגשה הזו של עצמיות ועצמאות שהיא כל כך נדירה והכרחית אצל אמא. אתה

מבין, לילד שאני הולך לתת לה יש עולם משלו. היא חייבת לגרום לזה לחיות בעולם שלה וזה לא הולך להיות קל
 

"אבל, אדוני, אני לא חושב שהיא אפילו מאמינה בך"
 

.אלוהים מחייך. "לא משנה. אני יכול לתקן את זה. זה מושלם. יש לה מספיק אנוכיות"
 

המלאך מתנשם, "אנוכיות? האם זו סגולה?"
 

 אלוהים מהנהן. "אם היא לא יכולה להפריד את עצמה מהילד מדי פעם, היא לעולם לא תשרוד. כן, יש אישה שאברך בה ילד פחות
 מושלם. היא עדיין לא מבינה את זה, אבל יש לקנא בה. היא לעולם לא תיקח כמובן מאליו 'מילה מדוברת'. היא לעולם לא תשקול

 'צעד' רגיל. כשהילד שלה אומר 'אמא' בפעם הראשונה, היא תציג בנס ותדע את זה! כשהיא מתארת עץ או שקיעה לילדה העיוורת,
 היא תראה אותה כפי שרק מעט אנשים יראו את היצירות שלי. "אני אתן לה לראות בבירור את הדברים שאני רואה - בורות, אכזריות,
 דעות קדומות - ולאפשר לה להתעלות מעליהם. היא לעולם לא תהיה לבד. אני אהיה לצידה בכל דקה בכל יום בחייה כי היא עושה את

העבודה שלי בבטחה כמו שהיא כאן לצידי
 

"ומה עם הפטרון שלה?" שואל המלאך, העט שלו מונח באוויר"
 

אלוהים מחייך, "מראה תספיק"

להרוויח מתנה אמיתית של אמהות



שאלות לשאול את הרופא שלך
מהו משך השהייה הממוצע של תינוקות שנפגעו במחלה זו במתקן שלך?

בכמה חולים במחלה זו הצוות הרפואי שלך מטפל בשנה?
(כמה תינוקות הצוות הרפואי שלך מנתח בפועל בשנה (לעומת המספר שלא שורדים עד הניתוח?

בבית החולים שלך CDH מהו שיעור ההישרדות של תינוקות?
?ECMOכמה תינוקות מגיעים בסופו של דבר ל

 כמה זמן המנתח אוהב לחכות עד לניתוח? האם המנתחים יעשו ניתוח בזמן שהתינוק על המכונה או שהם ימתינו
שהתינוק ירד מECMO  עד

האם היציאה להליך חמצון קרום חוץ גופי היא אופציה במקרה חמור?
 במה אתה משתמש כדי לקבוע מתי חולה עובר חמצון ממברנה חוץ גופית? כמה זמן תינוק יכול להישאר בחמצון

ממברנ חוץ גופית והאם הוא יכול לחזור ולהדליק ברגע שהוא כבוי
מהו שיעור ההישרדות שלך של תינוקות שנזקקו לחמצן קרום חוץ גופי?

אם הילד שלי זקוק לחמצן קרום חוץ גופי, האם הוא/היא יישארו בטיפול נמרץ או יצטרך ללכת למקום אחר?
 כיצד מבצע המנתח את ניתוח תיקון הבקע הסרעפתי המולד? נהלים בשימוש? אם רופא מבצע את הניתוח

באמצעות הסקופ וחתך קטן יותר, מה הסיכוי לחזרה
באיזה סוג חומר משתמשים בדרך כלל בתיקון כירורגי של חור הסרעפת?

 מה שיעור הפריצות החוזרות שלך? אם נעשה שימוש בתיקון במהלך התיקון, האם אי פעם יהיה צורך להחליף?
אותו

מהו שיעור ההדבקה של בית החולים בטיפול נמרץ?
מהו שיעור הטעויות/טעויות רפואיות של בית החולים בטיפול נמרץ?

על מה עומדים בתי החולים לאפשר חלב אם אם את רוצה להשתמש בו בהאכלת תינוקך?
האם בית החולים יאפשר לילדים האחרים שלי לבקר את התינוק בטיפול נמרץ?

 ?כיצד פועלים המנתחים/ים, העמיתים, הניאונטולוגים, המומחים, האחיות וכו'? האם זו גישת צוות
האם יש מנתחים מטפלים במשמרות או שיש מנתח אחד אחראי לכל מקרה?

האם אני יכול לסייר בבית החולים לפני שהילד שלי נולד?
האם אוכל לפגוש את הצוות/ים שיטפלו בילד/סיירו ביחידה לטיפול נמרץ יילודים?

 איך אני כהורה אוכל לתקשר עם הרופאים ברגע שהתינוק שלי נמצא בטיפול נמרץ ולקבל תשובות לשאלות או?
חששות

במתקן זה NICU האם התינוק שלי יצטרך להיות מועבר לטיפול או שהוא יקבל טיפול?
מה יקרה ביום הלידה, האם ייגרם לי היריון או יתוכנן ניתוח קיסרי? האם אוכל ללדת בנרתיק?

מהן הנחיות הרופא להחלטה שיש לתת טיפול נוחות במקום התייצבות?
איך תעבדו איתנו כהורים אם לא נסכים עם ההחלטות שמתקבלות?

 מהי גישת הצוות הרפואי בנושאי האכלה והפרשות? האם הילד שלי יוכל לחזור הביתה עם צינור נאסו-קיבה או
 ?צינור גסטרוסטומי

מה ניתן לעשות במקרים של ריפלוקס חמור?
איזה סוג של תוכנית מעקב מסופקת לתינוקות בקע סרעפתי מולד לאחר עזיבת בית החולים?

האם בית החולים שלך משתתף בכל סוג של מחקר בקע סרעפתי מולד?
איזה סוג של מתקנים ותמיכה את מציעה לאמהות שרוצות לשאוב חלב אם ולאחסן אותו?

מהו שיעור האשפוזים החוזרים בבית החולים ו/או הרופאים לחולי בקע סרעפתי מולד תוך 30 יום מהשחרור?
:הוסף את השאלות הנוספות שלך למטה
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רשימת בתי חולים

 

 *יומן .1
נייר, עטים ועפרונות  .2
טלפון סלולרי, מטען לטלפון, ופנקס כתובות  .3
 *חיטוי ידיים .4
*קרם ידיים  .5
*(גרביים לתינוק (כדי שהידיים ישאירו קווים תוך ורידיים לבד .�
 חטיפים בריאים  .7
בקבוק מים ומיצים - במיוחד לאמהות שמתכננות להניק .�
טיילנול או אחר שאינם אספירין, משככי כאבים ללא מרשם .9

מטען מצלמה ומטען .10
מצלמה חד פעמית להשאיר ליד המיטה לשימוש הצוות .11
ספרים, מגזינים, אייפד וכו'... דברים שיעזרו להעביר זמן .12
ספרים, מגזינים, אייפד וכו'... דברים שיעזרו להעביר זמן .13
 פריטים אישיים כגון איפור, מברשת שיער, רפידות הנקה ומוצרי היגיינה .14
 הקלטות של הורים ובני משפחה שרים או קוראים לתינוק .15
*(חיה ממולאת או צעצוע לתינוק (בדוק קודם את כללי בית החולים .�1
(משאבת חלב ניידת אם אתה מתכוון לינוק (שאל את בית החולים אם הם מספקים משאבות .17
 (מזהה תמונה, מידע ביטוחי, טפסי בית חולים (אם נדרש  .�1
 *צ'אפסטיק/שפתון .19
גרביים/נעלי בית ללא החלקה וזוג נעליים נוחות .20
בגדי פריקה נוחים לבית .21
(חזיות הריון ורפידות הנקה (אם לא הנקה, אלו טובות לתמיכה ולדליפה .22
 *בקע סרעפתי מולד מדריך הורים .23
*בקע סרעפתי מולד ספר תינוק .24
לוח קטן, מגנטי למחיקה יבשה כדי להשאיר הערות לצוות-  .25
 תלבושת ניובורן* ושמיכה* - למקרה שתצטרכו להיפרד, תוכלו להלביש את התינוק ולעטוף אותו בשמיכה  .�2

מהבית
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תיק HOPE פריטים הכלולים בבקע סרעפתי מולד *

ההערות שלך כאן



ייצוב

למה לצפות לאחר הלידה
 היום הראשון בטיפול נמרץ יהיה זמן קריטי עבור תינוקך, מכיוון שהרופאים והאחיות פועלים כדי לשמור על ייצוב. התינוק

 שלך יעבור אינטובציה מיד. הרופאים מעדיפים שהתינוק לא יבכה וישתמש בריאות לא מפותחת. חלק מההורים עשויים להגיע
 במהירות להחזיק את תינוקם, אך רוב ההורים לא יזכו להחזיק את תינוקם עד ימים, שבועות או חודשים לאחר מכן. זה המקום

 שבו התינוק שלך יעבור בדיקות דם, צילומי רנטגן ויוכנס לכל ציוד נוסף לאוורור או לתמיכה בחיים. ישנן שיטות אוורור
:וטיפול שונות שניתן להשתמש בהן בהתאם למצבו של תינוקך. חלק מאלה הם

 מכיוון שתקופת הייצוב הייעודית עשויה להשתנות, עשויות לחלוף כמה שעות לפני שתזכה לראות את תינוקך. רוב
 בתי החולים מאפשרים לבן משפחה לעקוב אחרי התינוק, הם רק צריכים לשאול. זה יכול להיות מעיק, אבל היה

.סמוך ובטוח שזה לטובתו של תינוקך ותוותר לראות את תינוקך בהקדם האפשרי

אוורור מכני: מכונת נשימה המורידה חלק מהלחץ מהריאות של תינוקך. זה נקרא לפעמים "אוורור קונבנציונלי"
אוורור עדין: הגדרות ביוזמת המטופל במכשיר הנשמה קונבנציונלי שעלולות לגרום לפחות נזק לריאות

.אוורור תנודה בתדירות גבוהה: צורה עדינה יותר של אוורור שסביר פחות לפגוע ברקמת הריאה
תחמוצת חנקן: טיפול בשאיפה המסייע בטיפול באי ספיקת נשימה

חמצון ממברנה חוץ גופית: מכונת מעקף ריאות-לב למטופלים שנכשלים בהנשמה
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ִאבחּון הליך עוברי  המתן ותלחץ 20
שבועות משלוח לידה אורווה תינוק ניתוח תיקון אורווה תינוק

 התאוששות

אורווה תינוק

אורווה תינוק

תינוק מוקפץ

 התינוק אוכל ועולה
במשקל

 מהלך טיפולים
 רפואיים בלתי צפוי
.וייחודי לחלוטין

 מגוון רחב של התערבויות מצילות חיים כדי לחזור ליציבות
 כולל תרופות, צינורות, תמיכת חיים, אוורור וניתוחים שונים.

:סיבוכים עשויים לכלול

חסימת מעיים *
חוסר תנועה במעיים *
יתר לחץ דם ריאתי*
מחלת ריפלוקס גסטרו-ושט*
עיכוב התפתחותי*
מחלת ריאות כרונית*
כשל בצמיחה*
אובדן שמיעה*
סלידה בעל פה*
דפורמציה של שרירים ושלד*
תלות בחמצן*
מחלת דרכי אוויר תגובתית*
חזרה של הסרעפת*

אורווה תינוק

Discharge!

 התינוק נגמל מכל /
רוב התרופות והציוד

 מתינוקות הבקע 50%
הסרעפתי המולד

 מתינוקות הבקע 50%
הסרעפתי המולד

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן כן

כן

כן

כן

אי הישרדות

שחרור מבית החולים

CDH תרשים זרימה של 

 
 
 
 
 

ההערות שלך כאן:



התיקון

 

 ברגע שהרופאים ירגישו שהתינוק שלך מתייצב לחלוטין, הוא/היא יעבור ניתוח לתיקון הבקע.
אין לוח זמנים קבוע לכך וזה משתנה ממטופל למטופל

 הליך התיקון הוא בדרך כלל די פשוט. המנתח יעשה חתך בבטן של התינוק בצד הבקע, יחזיר
את כל תוכן הבטן למקומו הנכון ויתקן את החור בסרעפת

 המנתח יחליט על סמך גודל הבקע אם לתפור את החור סגור או להשתמש במדבקה לתיקון
 אשר עשוי מחומר ביולוגי ,®Gore-tex החור. החומר הנפוץ ביותר עבור מדבקות אלו נקרא

 מיוחד המיועד לתיקוני רקמות רכות. ניתן לקחת את רקמת השריר של התינוק עצמו מאזור אחר
 כדי לשמש לתיקון החור. המנתח אמור להיות מסוגל גם לתקן כל בעיה אחרת שהוא/היא מוצא

.במהלך ניתוח תיקון זה

 תינוקך יוחזר ליחידה לטיפול נמרץ יילוד למעקב צמוד בזמן ההתאוששות מהניתוח, ותדווח לך
 באופן מלא על אופן ביצוע הניתוח ואם היו סיבוכים. במקרים מסוימים, ניתוח של תינוק עשוי
 להתבצע ביחידה לטיפול נמרץ יילוד. אם תינוק מחובר לחמצון ממברנה חוץ גופית או שביר

מכדי לזוז, הניתוח יתבצע ביחידה לטיפול נמרץ יילוד ולא בחדר ניתוח

 זה לא נדיר שתינוקות מתדרדרים לאחר ניתוח תיקון, הרופאים יעקוב מקרוב אחר התינוק שלך
לסיבוכים
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השהות בבית החולים
התנהלות מול צוות בית החולים

 
 בנוסף להתמודדות עם מום מולד לא ידוע יחסית אצל ילדכם, הורים רבים עשויים להרגיש חסרי השכלה ומפחדים בקרב אנשי
 מקצוע רפואיים. אתה לא צריך להרגיש ככה - אל תפחד לדבר ולשאול שאלות. יש לך זכות לדעת הכל על הטיפול בילד שלך,

מבחירת רופאים ועד לעיון במסמכים רפואיים
 

 למרות שהזמנים קשים, זכרו שאנשי הצוות הם גם אנשים. התייחסו אליהם באותו כבוד שאתם מצפים שיתנו להם - הורים
 שנשארים רגועים מבלי לאבד את העשתונות מרוויחים יותר כבוד מהורים תובעניים ואגרסיביים מדי. למד את עצמך על מינוח

רפואי ועל האבחנה של ילדך. זה ישפר את הטיפול בילד שלך ואת מערכת היחסים שלך עם המטפלים שלו
 

 רוב בתי החולים מקצים "אחיות ראשוניות" לחולים. אלו אחיות שמסכימות לטפל בתינוק שלך בכל פעם שהם במשמרת. הכירו את
 האחיות הראשיות שלכם, כי הן יסנכרו עבור תינוקכם, יעודדו את תינוקכם ויכירו היטב את תינוקכם במהלך שהותם במחלקת טיפול

רפואי
 

 חיי טיפול נמרץ הם מלחיצים, עובדים סוציאליים יוקצו לעתים קרובות לתיק של ילדכם. הם בקיאים מאוד במשאבים שאולי תזדקקו
 להם עם הבאת ילד ליחידה לטיפול נמרץ. הם יכולים לעזור לענות על שאלות, לאסוף ועידת טיפול עם הצוות הרפואי שלך במידת

הצורך בכל עת, ולעזור למצוא לך משאבים במהלך ואחרי שהות בטיפול נמרץ
 

 כבוד ואדיבות עושים דרך ארוכה! אבל אל תפחד לדבר אם יש חששות, לפעמים צוות מבלבל, לא מטפל כמו שצריך, ואם אתה"
"רואה משהו שמדאיג אותך, אל תפחד שאלו על כך. במידת הצורך גשו לאחות האחראית להסבר נוסף או סיוע

היידי פורני, אמא של שון - .
 

התמודדות עם בני משפחה וחברים
 

 אתה עלול לגלות שרבים מבני המשפחה והחברים שלך יהיו לא בנוח עם המצב שלך. חלקם עלולים למזער באופן לא מכוון את
 חומרת הבקע הסרעפתי המולד. זה לא אומר שלא אכפת להם, הם פשוט מתקשים להבין מה עובר עליכם. חלקם עשויים

 להתרחק, בעוד שאחרים עשויים למעשה לחנוק אותך. חלקם עשויים לבכות, חלקם עשויים לעשות בדיחות, וחלקם עם ילדים
 בריאים עשויים להרגיש אשמה. אמנם אתה אולי לא מבין את הרגשות האלה, אבל כולם טבעיים ונורמליים

 
 דבר על הרגשות שלך ודאג לעדכן את המשפחה והחברים שלך. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא למנות אדם אחד מהימן

 כ"מתווך" עבור כל בני המשפחה והחברים האחרים. כך תצטרכו לעדכן רק אדם אחד, ותבזבזו פחות זמן בהסבר ועדכון של כולם
 בנפרד. עם הטכנולוגיה, הורים רבים בחרו ליצור בלוג, עמוד פייסבוק או קבוצה, כדי לשתף עדכונים עם בני משפחה וחברים

 
התמודדות עם שינויים פיזיים אצל ילדך

 
 זה עשוי להיות קשה לקבל את השינויים הפיזיים שילדך יעבור. לאחר הניתוח, קשה במיוחד להתמודד עם נפיחות להורים רבים,

 אך ילדכם יחזור לגודלו הרגיל והנפיחות תתפוגג מבלי להשאיר אחריו סימני מתיחה. התחבושות מהניתוחים ייעלמו בסופו של דבר,
 וצינורות אחרים. יהיו כמה צלקות, אבל מתישהו אני מקווה שילדך יציג בגאווה את "אותי האומץ" שלו, ותבורך שהוא IV-יחד עם ה

.מסוגל
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זה מייצג חמצון ממברנה גופנית נוספת
 אתה יכול גם לשמוע את זה נקרא אקסטרה גופני   תמיכה בחיים. זהו טיפול שמשתמש בלב וריאה מעשה ידי אדם לתמוך בגוף
 כאשר האיברים של האדם עצמו חולים מכדי לעשות זאת העבודה. זה עשוי לתמוך בגוף במשך תקופה ארוכה של זמן (ימים עד

 שבועות) כדי לאפשר ללב ו/או לריאות זמן לנוח. למרות ש זה עצמו לא ירפא את אהובך, זה נותן לו או לה את הזמן צורך לרפא. זו
 עשויה להיות אופציה רק לאחר שהצוות המטפל יעשה זאת   ניסיתי את כל הטיפולים האחרים כגון מכונת נשימה (נקראת א הנשמה

.או "אוורור"), תרופות לתמיכה בלב ובריאות, ו/או גזים מיוחדים להרפיית כלי הדם בין הלב לריאות

איך זה עובד?

 בדומה למכונה המשמשת בניתוחי לב פתוח, היא משתמשת במשאבה כדי להשתלט על עבודת הלב ובחמצן (ריאה מלאכותית) כדי
 להשתלט על עבודת הריאות. ראשית, מניחים צינורית אחת או שתיים (צינורות גדולים הממוקמים בעורקים או ורידים) בצוואר ו/או

 במפשעה של המטופל. בהתבסס על מחלתו של החולה, הצוות יחליט באיזה סוג של חמצון ממברנה גופנית נוספת להשתמש,
 גדולות באמת המאפשרות להוציא דם מהגוף ולדחוף דרך מעגל IV's מספר הקנולות הדרושות והיכן ימוקמו. הקנולות הן כמו

 המכונה (צינור). ברגע שהדם יוצא מהגוף ונכנס לצינור, הוא נשאב דרך חמצן, או "ריאה" מלאכותית, שם מוסיפים חמצן (אוויר טוב)
.לדם ומסיר פחמן דו חמצני (אוויר רע/פסולת). לאחר מכן, הדם המטופל מחומם לפני החזרה לגופו של המטופל

 תרשים זה מראה מעגל טיפוסי עם דם כחול (ללא חמצן) שהופך לאדום (מחמצן) על ידי הריאה המלאכותית מחוץ לגוף. המשאבה
 מספקת את הכוח להזיז את הדם ההמופילטר יכול לפעול ככליה מלאכותית, והפרין הוא התרופה שעוזרת לשמור על קרישת הדם

כשהוא מחוץ לגוף

סוגים

 ישנם שני סוגים, הווריד אשר יכול לשמש לתמיכה בלב ובריאות, בעוד הווריד משמש לתמיכה בריאותית בלבד. הצוות יחליט איזה
סוג יעזור ליקירכם ביותר, על סמך מחלתו הספציפית

 חימצון ממברנה חוץ גופית ונורטריאלית מספקת תמיכה ללב ולריאות של המטופל על ידי כך שהוא מאפשר לרוב הדם של המטופל
 לנוע במעגל מבלי לעבור דרך לבו של המטופל. סוג זה מוציא דם מוריד גדול ומחזיר אותו לעורק גדול, מה שמאפשר לדם עשיר

.בחמצן לזרום בגוף גם אם הלב חלש מכדי לשאוב אותו. לכן, יש להניח שתי צינורות בצוואר או במפשעה

 קרום חמצון גופני נוסף ורידי מספק תמיכה בריאותית בלבד, כך שלבו של המטופל עדיין חייב לתפקד מספיק טוב כדי לענות על
 צרכי הגוף. שתי צינוריות ממוקמות לתוך ורידים בנקודות קרובות או בתוך הלב. עם הווריד, לרופא המנתח המנתח יש אפשרות

 להשתמש בסוג מיוחד של צינורית עם שני לומנים (מסלולים בתוך הצינור). זה מאפשר לדם לצאת ולחזור לגוף במקום אחד, מה
 שיוצר את הצורך באתר כניסה אחד בלבד במקום שניים. דם ממערכת החמצון הנוספת של הממברנה הגופנית חוזר לגוף לפני

.הלב, ולבו של המטופל עצמו שואב את הדם לכל הגוף

א) חמצון קרום חוץ גופי וריד ורידי באמצעות צינורית מיוחדת עם לומן כפול
ב) חמצון של קרום חוץ גופי וריד ורידי באמצעות שתי קנולות רגילות

c) VA ECMO

ECMO
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CHERUBS מדוע נוסדה 

לעזור להורים להבין מה קורה לילדם על ידי חיתוך כל הז'רגון הרפואי שכל כך הרבה רופאים משתמשים בו
 להודיע להורים שהם לא לבד ושיש עוד אנשים שיודעים בדיוק מה עובר עליהם ואיך הם מרגישים

לעודד אבחון טרום לידתי של בקע סרעפתי מולד ומעקב אחר מומים מולדים לאומיים
לספק תמיכה בעת צרה, באמצעות השירותים הרבים שלנו או רק על ידי השאילת אוזן
כדי לסייע במניעת סיבוכים על ידי יידוע ההורים על בעיות ותופעות לוואי אפשריות

לעזור לרופאים לתקשר טוב יותר עם ההורים של המטופלים שלהם
.לעודד מודעות למום מולד שמקבל מעט מימון מחקר ולמעשה ללא תשומת לב תקשורתית

 היא נוסדה בשנת 1995 על ידי דאון טורנס אירלנד, אמו של שיין טורנס. שיין נולד בשנת 1993 עם בקע סרעפתי
 מולד בצד שמאל ומומים מולדים מרובים אחרים. "כשהבן שלי נולד, לא ידעתי את עולם הרפואה והמונחים

 שהרופאים שלו השתמשו בהם. הלוואי שמישהו הסביר לי דברים ותמך בי רגשית כמו שרק הורה עם ניסיון וראייה
 לאחור יכול לעשות. למרות שפגשתי הורים רבים לילדים שנולדו עם בקע סרעפתי מולד ובעיות אחרות, ורכשו לא
 מעט חברים יקרים, אף אחד מאיתנו לא הבין הכל או יכול להציע אחד לשני עצות למה לצפות. נשבעתי שאם, ומתי,

חיינו יגיעו לדרגה מסוימת של נורמליות, הייתי עוזר להורים אחרים. זה מה שאנחנו עוסקים בו

 אנו ארגון בינלאומי למשפחות ומטפלים בילדים שנולדו עם בקע סרעפתי מולד. החברות שלנו כוללת למעלה
 מ-6000 משפחות בכל 50 המדינות ולמעלה מ-70 מדינות. אנשי מקצוע רפואיים עשויים גם להצטרף לחברות

 אנחנו לא גובים דמי חבר מההורים, .IRS 501(c)(3)-שלנו, ורבים הצטרפו. אנחנו ארגון ללא מטרות רווח המוכר ב
 אם כי אנחנו מבקשים תרומה שנתית של $20.00, אם זה אפשרי. תרומות נחוצות מאוד ומוערכות; וכן ניתנים

 לניכוי מס. אתה יכול לבצע לנו את ההמחאה או הזמנת הכסף שלך

 אין להשתמש במידע במדריך זה ובכל החומרים והשירותים המתפרסמים או מסופקים על ידינו בשום פנים ואופן
 כתחליף לטיפול וייעוץ רפואי נאותים. כל דעות אישיות המיוצגות בחומר ובשירותים שלנו אינן מייצגות בהכרח את

 דעותיהם של כל החברים ו/או הצוות. אנא זכרו, אינכם יכולים להשוות את ילדכם או כל ילד לחולי בקע סרעפתי מולד
אחרים. כולם שונים ונוסעים בדרכים שונות. אנא אל תהסס לשתף את החומרים שלנו עם רופאים ומשפחות אחרות
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 ?CHERUBSמ- CDH international במה שונה 
CHERUBS היא מחלקת התמיכה בחולים. יש גם מחלקות למחקר ומודעות. זה היה השם המקורי של ארגון הצדקה בשנת 1995 והוא נוסד  עבור 

תמיכה בחולים ובמשפחה, השם וההיסטוריה של הצדקה עדיין זוכים לכבוד על ידי המחלקה
 

 ?CHERUBS איך אני מצטרף
 http://www.cdhboards.or gאתה יכול להצטרף על ידי הצטרפות לפורומים שלנו בכתובת

 
מי יכול להצטרף?

 הורים, סבים וסבתות, הורים מאמצים, הורים אומנים וניצולים בוגרים יכולים להצטרף לחברות המשפחתית שלנו. מנתחי ילדים, אחיות,
נאונאטולוגים, אפידמיולוגים, רופאי ריאות, מטפלים בדרכי הנשימה ועובדים סוציאליים יכולים להצטרף לחברות המקצועית שלנו

 
האם זה עולה משהו להצטרף?

 אנחנו לא גובים דמי חבר למשפחות. אם אתה יכול להרשות לעצמך, אנא שקול לתרום או להצטרף למועדון האנג'ל כדי לעזור לנו להמשיך לתמוך
במשפחות

 
אם אני מצטרף, האם עלי להשתתף בכל הפעילויות?

 אתה יכול להשתתף כמה שפחות או כמה שתרצה. אינך חייב להשתתף בפעילויות כלשהן, להתנדב או להתאים אותך למשפחות אחרות ועדיין
 להצטרף. אנו מבינים שכל משפחה והורה שונים וסגנון החיים או הרגשות שלך עשויים להקשות עליך להיות מעורב בחלק מהפעילויות שלנו או בכל

הפעילויות שלנו. אתה תמיד יכול להצטרף או לחזור בפעילויות שלך כאן
 

איך אני שולח את הסיפור של הילד שלי?
 על ידי הקלדתו ישירות בדואר אלקטרוני או צירופו כמסמך לכתובת  אתה cpab@cdhi.org אתה יכול לשלוח את הסיפור שלך בדואר אלקטרוני
 יכול גם לשלוח אותו בדואר. אנו מבקשים מכם בבקשה להקליד את הסיפור (לפעמים יש לנו בעיות בפענוח כתב יד) ולהעדיף לשלוח אותו בדואר

.אלקטרוני כדי לחסוך לנו זמן בהקלדה חוזרת. אתה יכול גם לשלוח את התמונה של ילדך בדואר אלקטרוני או לשלוח אותה בדואר רגיל
 

אם אני נותן תרומה לכבוד/זיכרון של אדם אהוב, האם היא ניתנת לניכוי מס?
 במסגרת שירות המס של ארצות הברית. תרומות באיטליה ובבריטניה יהיו ניתנות (3)(c)כן, תרומות ניתנות לניכוי מס מכיוון שיש לנו סטטוס 501

לניכוי מס עד 2020 וקנדה עד 2021
 

 לאן התרומה שלי הולכת?
 כל התרומות עוברות לסיוע ישיר למטרה. יש לנו תקורה של 6% כך ש-94 סנט מכל דולר הולך למחקר, פרויקטים של מודעות, תיקים, אירועים

 שם אנו ארגון צדקה ,Guidestar.com-ושירותי משפחה. אנו שקופים לחלוטין ו-990 טפסי המס והביקורות העצמאיות שלנו מתפרסמים מדי שנה ב
 של 5 כוכבים. אנו גם מפרסמים דוחות כספיים שנתיים כדי שתוכל לראות מקרוב לאן הולך המימון. אם תרצה שתרומתך תעבור לקרן מסוימת

(מחקר, מודעות, תמיכה, סיוע כספי או מלגה), תוכל להקצות את הכסף הזה באמצעות תזכיר המחאה או שטר
 

אפשר לעזור?
 אנחנו תמיד אוהבים מתנדבים חדשים! אם תרצה להתנדב, אנא צור איתנו קשר בכתובת

 
 האם CHERUBS מקוון?

 כן, אנחנו מקוונים מאז 1997 ומציעים שירותים מקוונים רבים ושונים כגון דפי פייסבוק וקבוצות, פורומים, שרתים, לוחות הודעות, חדרי צ'אט ועוד
https://ww.facebook.com/cdhsupport/ הרבה יותר. כתובת האתר שלנו היא www.cherubs.org. עמוד הפייסבוק שלנו הוא 

 
האם תוכל לתת לי מידע על בית חולים או רופא מסוים?

 איננו יכולים להפנות או לתת ייעוץ רפואי לגבי מיהו בית החולים או הרופא הטובים ביותר. אתה צריך ליצור קשר ולשפוט אותם בעצמך, בהתבסס על
כמות הניסיון שלהם, שיעור ההצלחה, ומידת הנוחות שאתה מרגיש לתת להם אמון בחיי התינוק שלך

 
מהו בקע סרעפתי מולד מרשם החולים?

 הבקע הסרעפתי המולד מרשם המטופלים הוא סקר היסטוריית המטופלים המקוון כעת. כל המשפחות של לא ניצולים ומשפחות של ניצולים מעל גיל
 שנה יכולים להשתתף. המידע שלך חסוי לחלוטין ותאימות לחוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות. נתונים לא מזוהים (ברשותך) משותפים עם

 חוקרים אחרים כדי לעזור למצוא את הגורם, המניעה והטיפולים הטובים ביותר לבקע סרעפתי מולד. למרות שבתי חולים וארגונים רבים חוקרים בקע
 סרעפתי מולד ומומים מולדים אחרים, אף אחד לא חוקר את ההורים וסוקר את כל ההיסטוריה הרפואית. בעזרתך, נוכל להציע את המידע הזה לקהילת

 המחקר ולדחוף עזרה לילדים אלה רחוק יותר, מהר יותר. רישום החולים הוא סקר היסטוריית המטופלים מקוון כעת. כל המשפחות של לא ניצולים
 ומשפחות של ניצולים מעל גיל שנה יכולים להשתתף. המידע שלך חסוי לחלוטין ותאימות לחוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות. נתונים לא

 מזוהים (ברשותך) משותפים עם חוקרים אחרים כדי לעזור למצוא את הגורם, המניעה והטיפולים הטובים ביותר לבקע סרעפתי מולד. למרות שבתי
 חולים וארגונים רבים חוקרים בקע סרעפתי מולד ומומים מולדים אחרים, אף אחד לא חוקר את ההורים וסוקר את כל ההיסטוריה הרפואית.

.בעזרתכם, נוכל להציע מידע זה לקהילת המחקר ולדחוף עזרה לילדים אלה רחוק יותר, מהר יותר

CHERUBS שאלות ותשובות
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?CDH בתי החולים והארגונים הבאים עורכים כעת מחקרי 

 לכל אחד יש מערכת הנחיות משלו. חלק מהמחקרים כוללים בדיקת דם על כל בני המשפחה, חלקם כוללים ספוגיות פה. חלק מהמחקרים כוללים גם משפחות
 אבלות. אין עלות למשפחות להשתתף במחקרים. אנו מעודדים את החברים להשתתף במחקר רב ככל האפשר כדי שנוכל לעזור להציל את תינוקות העתיד
ואת משפחותיהם מסבל מבקע סרעפתי מולד

CDH זיהוי גנים הגורמים לבקע סרעפת מולד
בית החולים הכללי של מסצ'וסטס
בוסטון מסצ'וסטס
 מנהלת פרויקט התוכנית ,MD ,פטרישיה ק. דונהו
,מרשל ק. בארטלט פרופסור לכירורגיה
 בית הספר לרפואה בהרווארד
חוקר ראשי ,MD ,מאורו לונגוני
חוקרת ראשית ,MD, PhD ,פרנסס היי
חוקרת ראשית ,MD, PhD ,פרנסס היי
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
בית החולים לילדים בבוסטון
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox) 
Boston, MA 02115

בסיס מולקולרי גנטי של בקע סרעפתי מולד
DHREAMS מחקר
המרכז הרפואי של אוניברסיטת קולומביה
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

אוניברסיטת יוטה
 דיאפרגמה: התפתחות, בקע סרעפתי מולד ומחלקת האבולוציה
לגנטיקה אנושית
אוניברסיטת יוטה
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
איש קשר: גבריאל קרדון
ִמׂשָרד 801-585-6184
ַמעָּבָדה 801-585-7365
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE תכנית
טיפול בתאי גזע לריאות בקע סרעפתי מולדות
בית החולים לילדים חולים
מעבדות זני - ביולוגיה התפתחותית ותאי גזע
מרכז פיטר גילגן למחקר ולמידה
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

CDH מחקרי 

בקע סרעפת מולד בינלאומי מרשם חולים
CDH International

ווייק פורסט, צפון קרוליינה
www.cdhresearch.org

 מידע מלא על המטופל והיסטוריה משפחתית, התפתחות ארוכת טווח
 וסיבוכים. מבט מקיף על בקע סרעפתי מולד, הרישום משתף פעולה עם

רישומים ואוניברסיטאות אחרות כדי לחקור טוב יותר בקע סרעפתי מולד

CDH קבוצת מחקר 
אוניברסיטת טקסס, יוסטון

 מחקר זה הוא איסוף ושיתוף פעולה של בתי חולים ורופאים של דיאפרגמה
מולדת. אנו ממליצים לך לעודד את בית החולים שלך להשתתף
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אפליקציית טלפון - מידע חינם 24/7 בכיס שלך, מפת בתי חולים בקע סרעפת מולד, קישורים לתמיכה ועוד הרבה יותר
 הפורומים שלנו - מקור חינם לתמיכה 24 שעות ביממה/7 ימים בשבוע בשיחה עם 100 משפחות אחרות של דיאפרגמה
מולדת בסביבה בטוחה, תומכת וסודית
 האתר שלנו - סיפורים של החברים שלנו, אלבומי תמונות, בלוגים של חברים, לוחות הודעות, חדרי צ'אט, מחקר רפואי,
מידע ועוד הרבה יותר
 תיקי שקיות CDH HOPE חבילות טיפול המוצעות לתינוקות סרעפת מולדת חדשים וצפויים 
מדריך להורים – המדריך שלנו להורים טריים ולעתים
ספר תינוקות בקע סרעפת מולדת - מותאם אישית לתינוקות שנולדו עם סרעפת מולדת
מפגשים מקומיים - מתקיימים על ידי נציגי המדינה והבינלאומיים ברחבי הארץ
כנס שנתי דיאפרגמה מולדת - דוברים אורחים, דיוני שולחן עגול, מידע ותמיכה
 save the cherubs -הקמפיין הבינלאומי שלנו למודעות לבקע סרעפת מולד 
ניוזלטרים - סיפורים על כרובים, עדכונים רפואיים ועדכונים על הפרויקטים החדשים ביותר שלנו
 CHERUBS תומכת במשפחות באמצעות פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, Pinterest, Google+, MySpace ואתרי 
מדיהמדיה חברתית  חברתית אחרים
בלוגים ואלבומי תמונות בחינם - כלולים בחברות שלך בפורומים שלנו
סרטי מודעות בקע סרעפת מולד בהתאמה אישית בחינם - עם שם הכרוב שלך עליהם
 בקע סרעפת מולד מרשם חולים - הדרך שלנו לעזור למצוא את הגורם לבקע סרעפתי מולד באמצעות השוואת קווי דמיון
ו"צירוף מקרים" בין חברינו על ידי עריכת סקר היסטוריה טבעית של בקע דיאפרגמה מולד
שגרירים - הורים מוכנים ומוכנים להקשיב כאשר אתה הכי צריך את זה

CHERUBS שירותים המוצעים על ידי 

אל תהפוך לקדוש מעונה

  

 חיה יום אחד בכל פעם. למרות שמחקרים מראים שתינוקות מגיבים לאהבה, למגע ולקולות של אמם, זה לא אומר שאתה צריך להיות
 ליד מיטת ילדך 24 שעות ביממה. קח הפסקות ותשמור על עצמך כדי שתוכל לטפל טוב יותר בתינוק שלך. הקלטת הקול שלך כדי

 שהאחיות ישחקו עבור ילדך בזמן שאתה עוזב לאכול, לישון או לנוח. אף אחד לא מצפה ממך להפוך לקדוש, וגם אתה לא צריך לצפות
 לזה מעצמך. אם אתה עייף, התינוק שלך ירגיש זאת, אז קח משמרות עם אנשים אחרים כדי להישאר ליד המיטה. כאשר אתה עייף, אתה
 לא יכול לקבל החלטות ברורות לגבי הטיפול הבריאותי של תינוקך. אחרי הכל, מה זה קדוש מעונה? קדוש מעונה הוא מישהו שמת או

מוותר על משהו שאין לו תחליף כמו בריאותו או שפיותו, והתינוק שלך צריך שתהיה 100%
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איך זה קרה? .1
בקע סרעפת מולדת נגרמת מכך שהסרעפת לא נסגרת או נוצרת בסביבות שמונה שבועות להריון. איברים שהיו צריכים להיות בחלל הבטן, צפים
.בחופשיות לתוך חלל החזה, ותופסים שטח ריאות יקר. למה זה קורה לא ידוע

מה גרם לזה? .2
הסיבה עדיין לא ידועה. אנחנו כן יודעים שלפעמים זה נוטה להופיע במשפחות, בעיקר עם בעיות גנטיות וחריגות אחרות. מחקרים מראים גם
לא מאוזן A שגורמים סביבתיים מסוימים עלולים לגרום לבקע סרעפתי מולד; כמו חשיפה לכימיקלים כמו ניטרופן או חומרי הדברה, ויטמין
וחומצה פולית. אנו עורכים את רישום חולי הבקע הסרעפתי המולד שלנו כדי לסייע בלימוד הגורמים הנפוצים הללו, כך שאולי יום אחד ייחסכו
תינוקות אחרים מהמום המולד הזה

מה עשיתי? .3
אלא אם כן התרחצת בחומרי הדברה או עזרת לנקות אתר פסולת רעילה, אין שום דבר שיכולת לעשות כדי לגרום לכך. אנחנו לא יכולים להאשים
את עצמנו על כך שלא מנענו משהו שאין לו סיבה ידועה

האם ניתן היה למנוע זאת? .4
עד שלא נמצא תרופה או סיבה, לא ניתן למנוע זאת. נטילת ויטמינים לפני לידה היא יתרון, אך נטילת יותר מדי יכולה להזיק. פשוט אין דרך לדעת
איך למנוע בקע סרעפתי מולד להתרחש

באיזו תדירות זה קורה? .5
בקע סרעפתי מרכזי מתרחש אצל כ-1 מכל 2500 תינוקות - זה נפוץ יותר מאשר פגיעת ברק

האם למישהו אחר בקרבתי קרה אותו הדבר? .6
בהצטרפות אלינו נוכל לעזור לך למצוא משפחות נוספות שעברו זאת וניתן לך מידע על משפחות בקרבת מקום. כמו כן, בקש מהרופא שלך ליצור
קשר עם כמה מהמטופלים שלו/ה לשעבר, זה ההימור הטוב ביותר שלך כדי למצוא משפחה אחרת בעיר שלך

יש מישהו שאני יכול לדבר איתו שיודע מה זה? .7
כולם כאן יודעים בדיוק איך אתה מרגיש. יש לנו הורים בכוננות כדי להקשיב לך כשאתה צריך לדבר. אתה כבר לא לבד

האם זה יכול לקרות לי שוב? האם לכל הילדים שלי יהיה את זה? .8
ללא היסטוריה משפחתית של סרעפת או חריגה גנטית אצל התינוק, הסיכויים להתרחשות אצל ילד אחר נתונים ל-2%. אנו מעודדים את כל
החברים שלנו לפנות ליועץ גנטי כדי לדבר על הסיכויים שלך ללדת עוד תינוק מולד

האם זה יכול היה להתגלות? .9
עם הטכנולוגיה של היום, בקע סרעפתי מולד מתגלה כבר בשבוע ה-16 להריון באולטרסאונד

האם הרופאים/בית החולים עשו משהו לא בסדר? .10
בקע סרעפתי מולד הוא מום מולד, הנגרם במהלך התפתחות העובר. אין שום דבר שעשו הרופאים/בית החולים שיכול היה לגרום לבקע סרעפתי
מולד

האם הילד שלי יכול היה לשרוד עם ניתוח אם היינו יודעים? .11
כל ילד הוא שונה. תינוקות עם פגמים קטנים לפעמים לא מצליחים בעוד תינוקות עם פגמים גדולים שורדים. גם לאחר הניתוח, יש תינוקות שלא
שורדים

?איך היו נראים החיים אילו הוא/היא היו שורדים .12
שוב, כל ילד הוא שונה. לכ-95% מהכרובים שלנו יש בעיות האכלה, ל-75% יש אסטמה, ל-75% יש ריפלוקס - אם כי לכרובים רבים יש "חיים
.נורמליים", לחלקם יש סיבוכים כגון בעיות שמיעה, שיתוק מוחין, עיכובים התפתחותיים, ולחלקם יש סיבוכים חמורים יותר. בעיות

שאלות ועובדות על בקע סרעפת מולד
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האם יש משהו שיכולתי לעשות במהלך ההריון שלי כדי לעזור לתינוק שלי? .13
 לחנך את עצמך מאוד עוזר. כמו כן, כמה אמהות מקבלות כעת סטרואידים כדי לסייע בהתפתחות הריאות וישנה אפשרות לניתוח עוברי. מנוחה ותזונה
טובה הם הדברים הטובים ביותר שאתה יכול לעשות עבור התינוק שלך

האם הדברים היו שונים אם הייתי יולדת בבית חולים גדול יותר? .14
 אם ילדך אובחן ברחם, אנו ממליצים לך ללדת בבית חולים גדול, עם מנתחי ילדים מנוסים ומכונת חמצון חוץ גופית זמינה למקרה שיש צורך בחמצן
ממברנה חוץ גופית

 
 
 
 
 

ההערות שלך כאן:
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להקשיב. אתה לא צריך להגיד כלום, רק להשאיל אוזן וכתף
למד על הבעיות של הילד וכיצד לעזור לטפל בו. ההורים יצטרכו בייביסיטר מאומנים שיוכלו לסמוך עליה
 הימנע מלומר דברים כמו "אני מבין", "זה רצון ה'", "אתה רק צריך לקבל את זה ולהמשיך הלאה" ועוד

קלישאות ו"דברי חוכמה". הישאר חיובי וכבד את ההחלטות והרגשות של ההורים
מציע הסעות לבית החולים, שמרטפות לאחים, כביסה, בישול ארוחות, ניקיון, איסוף דואר, שיחות טלפון וכו

עודדו את ההורים לדבר על מה שהם מרגישים, אבל אל תדחפו אותם יותר מדי
הבינו שההורים יזדקקו לתמיכה, נחמה ועזרה במשך שנים רבות, לא שבועות

לשאול שאלות, למצוא מידע, לחפש תמיכה להורים, אבל להבין שיש גבולות מסוימים
הביאו אוכל, ספרים ומגזינים לבית החולים

צלמו תמונות, סרטונים ועזרו להורים לצבור מזכרות
 לזרוק מקלחת לתינוק, לעזור לקשט את חדר הילדים, לקנות מתנות לתינוק, בדיוק כפי שהיית עושה אם התינוק

היה בריא
אל תפחד גם לבכות. ההורים יודעים שגם המשפחה והחברים שלהם כואבים

אל תצפה שהכל יהיה "נורמלי" מתישהו. קבל את הילד כפי שהוא/היא, אינדיבידואל
קרא לתינוק בשמו, לא "התינוק של ג'ון ומרי" או התייחסויות אחרות מסוג זה

דברו עם ילדיכם על התינוק ועל המתרחש במילים שהם יכולים להבין כדי שלא יפחדו מהתינוק 
תנו להורים להתאבל בדרכים שלהם, אפילו הורים של ניצולים צריכים להתאבל

שאלו את ההורים מה הם צריכים וגרמו להם להרגיש מספיק בנוח כדי ליידע אתכם
 אל תבקר את ההורים אם הילד שלהם נמצא בפיגור התפתחותי או לא אוכל במילים כמו "התינוק הזה לא אוכל
 עדיין?", "למה הוא/היא לא עולה במשקל?", "בן שנה ועדיין לא זוחל ?". לא ניתן להשוות ילדים אלו לילדים

 בריאים או אפילו לילדי בקע סרעפת מולד אחרים. יש להם דרכים משלהם ללכת ולהזכיר להורים שהילד
שלהם לא "נורמלי" זה מאוד כואב

 אל תבקר את ההורים אם הילד שלהם נמצא בפיגור התפתחותי או לא אוכל במילים כמו "התינוק הזה לא אוכל
 עדיין?", "למה הוא/היא לא עולה במשקל?", "בן שנה ועדיין לא זוחל ?". לא ניתן להשוות ילדים אלו לילדים

 בריאים או אפילו לילדי בקע סרעפת מולד אחרים. יש להם דרכים משלהם ללכת ולהזכיר להורים שהילד
.שלהם לא "נורמלי" זה מאוד כואב

 אנא הרחק מילדים אלה, הוריהם ואחיהם, ומבית החולים אם אתה מראה סימני מחלה כלשהם (פריחות, כאבים,
('חום, כאבי גרון, שיעול, צפצופים וכו

עצות למשפחה וחברים
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 הארגון שלנו- כאשר כספים זמינים, אנו יכולים להעניק מענקים כספיים למשפחות שנמצאות בסערה כלכלית כדי לסייע בכיסוי 
הוצאות הנסיעה אל בית החולים וממנו

 עזרה פדרלית - בדיקות נכות של ביטוח לאומי, מענקים של קייטי בקט וסיוע פיננסי אחר. פנה למשרד הביטוח הלאומי והשירותים
.החברתיים המקומיים שלך

בתי רונלד מקדונלד - דיור למשפחות של ילדים חולים קשים. שאל את בית החולים אם יש אחד קרוב

שירותי הובלה - בתי חולים רבים מספקים הסעות חינם מבתי רונלד מקדונלד וממלונות סמוכים

כנסיות - הכנסייה, בית הכנסת, המקדש או בית תפילה אחר שלך יכולים לספק תמיכה דתית ואולי להציע קצת סיוע כספי

תוכניות מדינה - מדינות רבות מציעות סיוע בביטוח רפואי עם תוכניות לילדים נכים

מקורות לעזרה פיננסית

תהליך צער כרוני
שלבים

ֶהֶלם
ַהכָחָׁשה

עצב, כעס, חרדה
הסתגלות

ִאְרגּון ִמָחָדׁש

רגשות
קהה / חסר תנועה
חסר אונים / טיסה

רחמים עצמיים / תוקפנות / בלבול
 ?איך נשרוד

!הנה איך נשרוד

.אף על פי שהם שונים, גם משפחות של ניצולים וגם לא ניצולים מתאבלים על הילד ועל החיים שעליהם חלמו וזה נורמלי לחלוטין



מילון מונחים רפואיים
.גז דם עורקי - גז דם הנלקח מעורק, בדרך כלל מהזרוע, רגלו או הקו המרכזי של המטופל

 בדיקת אלפא-פטופרוטאין - בדיקת דם המבוצעת לנשים בהריון שיכולה אולי לזהות מומים עובריים על ידי מדידת רמת
.הסרום של האם, המבוצעת בדרך כלל בשבועות 16-18 להריון

.אג'נסיס – היעדר
אגנזה של הסרעפת - היעדר מוחלט של הסרעפת

 בדיקת מי שפיר - הליך רפואי המבוצע בנשים בהריון לזיהוי מומים אפשריים בעובר על ידי ביצוע בדיקות מעבדה למי
.שפיר. זה כרוך בהחדרת מחט דרך בטנה של האישה ולתוך שק השפיר כדי להוציא מי שפיר לבדיקה

 משכך כאבים - המכונה בדרך כלל "משככי כאבים", תרופות המקלות על כאב ואי נוחות (טיילנול, פרצטמול, אספירין,
('טגרטול וכו

עורק - כלי דם המוביל דם מהלב לאיברי הגוף
 שליה מלאכותית - הליך שמוציא את התינוק מהרחם בשליש השני, מתקן את הבקע שלו ולאחר מכן מכניס את התינוק
 לרחם מלאכותי למשך ההיריון. לאחר מכן התינוק נמסר על ידי "חתך קיסרי מלאכותי" מהמיכל. ניסויים בבני אדם עדיין

.לא היו זמינים בתחילת 2019
.שקיות – פרוצדורה המשתמשת באמבו מאחור כדי להזרים אוויר באופן ידני לריאותיו של המטופל

 גזי דם - מדידה של כמות הפחמן הדו חמצני, החמצן והחומצה בדם המטופל. מדידות אלו נחוצות כדי לקבוע את כמות
החמצן ותמיכה בהנשמה להן זקוק המטופל

ריווי דם - אחוז החמצן הכלול בדם של המטופל, 100% הוא אידיאלי עבור אדם בריא
עירוי דם - דם מסונן בקפידה שניתן למטופל כדי להחליף דם שאבד במהלך הליך כירורגי

 בקע בוכדלק – פתח דרך הסרעפת השמאלית בין חלל החזה לחלל הבטן לכיוון החלק האחורי של הגוף. זוהי הצורה
הנפוצה ביותר של בקע סרעפתי ונקראת לפעמים בקע סרעפתי מולד פוסט-צדדי

ברדיקרדיה - דופק נמוך באופן חריג
רוביאק - סוג קבוע יותר של הכנסת תוך ורידי לעורק בחזה של המטופל
נימי - כלי דם המוביל דם בין העורקים הקטנים לוורידים הקטנים ביותר

 פחמן דו חמצני - גז שנושף מהריאות לאחר ספיגת חמצן. חילוף לא מספיק של חמצן ופחמן דו חמצני עלול לגרום
לבעיות חמורות עבור המטופל

גז דם נימי - גז דם הנמשך מכלי דם נימי, בדרך כלל מהבוהן או האצבע של המטופל
סמ"ק– מדידת נוזלים בשימוש בבתי חולים רבים. 30סמ"ק = 1 אונקיה

מרכזי - סוג קבוע יותר של מתן תוך ורידי, מונח בניתוח בעורק או בווריד, אך פחות פולשני מאשר ברוביאק
 כומר - אדם מיומן שיכול לספק לך תמיכה דתית. לרוב בתי החולים יש, או יכולים למצוא, כומר בדת שלך. רבים יכולים

.לבצע הקדשות וטבילות ליד המטופל
ְּכרּוב- מועד חיבה לחולה המאובחן עם בקע סרעפתי מולד

 פיזיותרפיה בחזה - פיזיותרפיה הכוללת "מכות" על החזה של המטופל, למרות שהיא עשויה היות רועשת ומדאיגה
.עבורך, היא מהווה חלק חיוני בטיפול כדי לסייע במניעת דלקת ריאות

צינור חזה – צינור ניקוז המונח בניתוח בחזה המטופל ומחובר למכשיר שאיבה למניעת הצטברות נוזלים בחלל החזה
כרוני - כל בעיה רפואית ארוכת טווח

מתקן טיפול כרוני - מתקן המעניק טיפול ארוך טווח לחולים שאינם יכולים לקבל טיפול רפואי הכרחי בביתם
אבנורמליות מולדת - פגם הקיים בלידה

 לחץ אוויר חיובי מתמשך - עוזר למטופל לשמור על הלחץ הדרוש כדי לשמור על ריאותיו מנופחות
 תרבית - דגימת דם, הפרשות, צואה, שתן או חומר פיזי אחר שנלקח מהמטופל ונשלח למעבדה לבדיקת מחלות וזיהום.

.אם התרבית חיובית, היא תטופל בתרופות שונות כדי למצוא שיכולות להרוג את החיידקים הנוכחיים
 משתנים - תרופות להגברת כמות השתן כדי למנוע או להפחית כמויות גדולות של הצטברות נוזלים או נפיחות. חולים

עשויים להזדקק לתוספת אשלגן כלורי בזמן שהם מקבלים משתנים
 אין להחיות – הוראה שניתנה לצוות הרפואי על ידי קרובי משפחתו של מטופל אם יחליטו שטובת המטופל תיתן לו

למות באופן טבעי
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 חמצון ממברנה חוץ גופית – מכונה גדולה ומורכבת מאוד המשתלטת על עבודת הלב והריאות של המטופל. צנתר גדול
.מונח בעורק בצוואר המטופל כדי להוציא דם, אשר לאחר מכן מחומצן ומוחזר למטופל

 יציאה לחמצון ממברנה חוץ-גופית - הליך המעמיד את התינוק לחמצון ממברנה חוץ-גופית מיד לאחר הלידה לפני
 שהתינוק יכול לנשום בעצמו. הליך זה מנצל את חבל הטבור של התינוק כדי להימנע מהחדרה פולשנית יותר של חמצון

.הממברנה החוץ-גופית צינור דרך עורק הצוואר
.בצקת - נפיחות

צינור אנדוטרכיאלי- צינור המוכנס דרך האף או הפה של המטופל כדי לסייע במתן אוורור מכני או ידני
אפינפרין - תרופה שניתן להשתמש בה כדי להחזיר את קצב הלב במהלך דום לב

.אקסטובציה – הסרת צינור שהונח דרך האף או הפה לתוך קנה הנשימה
 סתימת קנה קנה אנדולומינלית פטוסקופית - בלון יונח בדרכי הנשימה של תינוקך שטרם נולד. הבלון חוסם את דרכי

 הנשימה של התינוק ונשאר במקומו למשך מספר שבועות. נוזל מצטבר והריאות גדלות. ריאות גדולות יותר עשויות
 לשפר את ההישרדות. מספר שבועות לאחר מכן, הבלון יוסר מדרכי הנשימה של תינוקך שטרם נולד על מנת שהריאות

.שלה יתבגרו
.מומים משפחתיים - מומים מולדים המתרחשים בשני בני משפחה או יותר

 .עמית - רופא הכשרה להיות מומחה בתחום נתון ברפואה
קטטר פולי - צינור פלסטיק המוכנס לשופכה של המטופל כדי לסייע בהטלת שתן ולקיחת תרביות שתן נקיות

 צינור גסטרוסטומי - צינור המוחדר דרך הבטן ומספק תזונה ישירות לקיבה. זו אחת הדרכים שבהן רופאים יכולים
.לוודא שילדים עם בעיות אכילה מקבלים את הנוזלים והקלוריות שהם צריכים כדי לגדול

 ריפלוקס של מערכת העיכול - מחלה המתרחשת כאשר תכולת הקיבה עוברת אל הוושט, שם היא עשויה להיות נשאבת
 (שאיפה) אל הריאות. זוהי בעיה נפוצה לתינוקות שנולדו עם בקע סרעפתי מולד שניתן לשלוט בתרופות ו/או ניתוח "ניסן

."פונדופליקציה
 האכלה מוגברת - האכלה ניתנת על ידי צינורית פלסטיק קטנה המונחת דרך האף או הפה ומטה לתוך הקיבה כאשר

.התינוק חלש מדי או מוקדם מדי מכדי לינוק ולבלוע
 ייעוץ גנטי - ייעוץ הכולל מתן מידע להורים בסיכון המצפים לילד או מתכננים הריון או שיש להם ילד עם מומים

 מולדים או הפרעות כרומוזומליות. זה מודיע להורים על הסיכונים שלהם לחריגות עובריות בהריונות בהווה או עתידי,
.ומומלץ לזוגות מבוגרים או לאלה שיש להם היסטוריה משפחתית של מומים מולדים או הפרעות כרומוזומליות

גנטיקאי - מומחה לחקר מומים גנטיים ומומים מולדים
.גרם – 454 גרם = 1 פאונד

 מאוורר בתדר גבוה - מכונה שנותנת מאות נשימות זעירות בדקה. מאווררים מתנודדים וסילון הם דוגמאות למאווררים
בתדר גבוה

.בקע - בליטה של איבר או רקמה דרך אזור חלש בשריר או ברקמה אחרת שבדרך כלל תכיל אותו
 אוורור חובה לסירוגין - דרך לעזור לתינוקות לנשום באמצעות מכשיר הנשמה כדי לתת מספר מוגדר של נשימות

.בדקה
.אינטובציה – הנחת צינור אנדוטרכיאלי בקנה הנשימה (קנה הנשימה) של התינוק. ראה צינור אנדוטרכיאלי

תיקון ברחם - הליך שבו מתקנים את הסרעפת בזמן שהאם עדיין בהריון
.צנתר תוך ורידי - צינור פלסטיק גמיש זעיר וחלול המוחדר לווריד מעל מחט. המחט יוצאת והקטטר נשאר בפנים

.במשאבה - מכונה המשמשת למתן נוזלים לווריד
קילוגרם - 1 ק"ג = 2.2 פאונד

 יחס ריאה לראש - אומדן מספרי של גודל ריאות העובר, המבוסס על מדידה של כמות הריאה הנראית לעין. ערכים
.גבוהים יותר מ-1.0 קשורים לתוצאות טובות יותר במחקר רפואי אך כל מטופל שונה ומשתנים אחרים נכנסים לתמונה

.היפופלזיה של הריאות - אי התפתחות מלאה של אחת הריאות או שתי הריאות
 מאוורר מכני - מכונה שעוזרת לתינוק שלך לנשום או לנשום עבורו כשהוא לא נושם בעצמו. זה עובד על ידי דחיפת

.אוויר חם וחמצן לתוך הריאות דרך צינור נשימה הנקרא צינור אנדוטרכיאלי. הספק קובע את כמות החמצן
בקע מורגני - בקע סרעפתי מולד מסוג אנטרומדיה (גב אמצעי) מופיע ב-2% מהמקרים

תחמוצת החנקן - גז בשאיפה המאפשר לריאות להתרחב. לעתים קרובות צעד לפני חמצון ממברנה חוץ גופית
.פיזיותרפיסט - אדם שעוזר לחולים לשחזר את טונוס השרירים שאבד במהלך מחלותיהם
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.דלקת ריאות - מחלה הנגרמת על ידי חיידקים, פטריות או וירוסים הגורמת להצטברות נוזלים בריאות המטופל
 .פוליהידרמניוס - כמות עודפת של מי שפיר, המהווה בדרך כלל אינדיקטור לבעיות או חריגות בעובר

יתר לחץ דם ריאתי - סוג של לחץ דם גבוה המשפיע על העורקים בריאות והצד הימני של הלב
 אוקסימטר דופק-מכונה שקוראת את קצב הלב של המטופל ורמות הרוויה בדם דרך בדיקה מודבקת לבוהן או לאצבעו

.של המטופל
.תושב – רופא בהכשרה בהדרכת רופא מנוסה יותר

 
 מטפל בדרכי הנשימה - מטופל מאומן המסייע בהפעלת מכונות הנשמה ומבצע הליכים המסייעים לנשימה ולצריכת

החמצן של המטופל
.(חדר אוויר - מונח המשמש לתיאור שמטופל נושם את אותה כמות חמצן שאנשים נורמליים ובריאים נושמים (21%

 סם הרגעה – תרופה שמרגיעה ו/או מרדימה את המטופל על מנת שלא יחוש כאב או אי נוחות (בשורה, אטיבאן,
('ואליום, כלורל הידרט וכו

(אלח דם-זיהום (נגוע בספיגה
 עובד סוציאלי - אדם המסייע למשפחות להתמודד עם התגובות שלהם לידת ילד חולה ועוזר להם לבצע דיור, תחבורה

והסדרים כספיים נחוצים
 שאיבה - הליך שבמהלכו מוחדר צנתר קטן, המחובר למכונת יניקה, לקנה הנשימה או לצינור האנדוטרכאלי של המטופל

.כדי להסיר הפרשות שהמטופל לא יכול היה להשתעל בדרך כלל
טכיקרדיה על-חדרית - דופק גבוה

.תזונה פרנטרלית מלאה וליפודים - נוזלים תוך ורידי עתירי קלוריות המשמשים לתזונה ארוכת טווח
 קשירת/חסימה של קנה הנשימה – פרוצדורה בתוך הרחם המהדקת את קנה הנשימה של התינוק, גורמת לריאות

.לגדול ולדחוף את האיברים חזרה לחלל הבטן
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ההערות שלך כאן:
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טווחי מעבדה רגילים:

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
לא ישים
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
לא ישים
0-2.3

pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
:עודף בסיס

 לתינוקות שנולדו עם בקע סרעפתי מולד לא יהיה בדרך כלל לחץ חלקי תקין של רמות פחמן דו חמצני, אך רמות
 מקובלות עשויות להשתנות לפי בית חולים. באופן כללי, לחץ חלקי של רמות פחמן דו חמצני של 50-70 מקובל עבור
.תינוקות עם בקע סרעפתי מולד ופוטנציאל נמוך יותר של רמות מימן, עד 7.10 עשוי להתקבל

 לבתי חולים שונים יש פרמטרים שונים לגזי דם. לרבים יש ציפיות שונות לתינוקות בקע סרעפת מולד בהתאם לגילם.
 פרמטרים של גזי דם יכולים להיות מושפעים גם מגורמים אחרים כגון מומים לבביים. שאל את צוות המטפל של
.תינוקך מהן הציפיות שלהם לגזי דם רצויים

פרופיל קרישה
זמן פרוטרומבין: 13.5-16.4 שניות

זמן טרומבופלסטין חלקי: 30-42 שניות
1.1-1.4 :INR

פיברינוגן: 283-401 מ"ג/ד"ל
אנטיתרומבין 3 : 60-89%

 
ספירת דם מלאה:
8.1-14.6 :WBC
3.32-4.8 :RBC

10.8-14.6 :Hbg
Hct:  32-44.5 :Hct

90.1-103 :MCT
30.4-35.3 :MCH 
33.2-35 :MCHC

טסיות דם -571 279
14.4-16.2 :Rdw

10-12.2 :MPV
נויטרופילים: 16-70%
לימפוציטים: 17-59%

מונופילים: 1-23%
אאוזינופילים: 0-8%

בזופילים: 0-1%
 

המוגלובין חופשי: 0-10 מ"ג/ד"ל
 

 29-168 U/L :CK

חומצה לקטית: 0.52-2.25 ממול/ליטר
 

C חלבון תגובתי: 2> 
 

בדיקות כימיה:
נתרן: 137-145 ממול/ליטר
אשלגן: 3.5-5.1 ממול/ליטר
כלוריד: 98-107 ממול/ליטר

22-30: Co2
פער אניון: <18

5-18 mg/dl: BUN
קריאטינין: 0.60-1.00

12-20 ratio: BUN/ קריאטינין
קריאטינין: 0.60-1.00

סידן: 9-11 מ"ג/ד"ל
סידן מיונן: 1.13-1.32
גלוקוז: 60-99 מ"ג/ד"ל

סך הבילירובין: 0.2-1.2 מ"ג/ד"ל
mg.dl בילירובין ישיר: <0.3

5-34 U/L: SGOT (AST)
0-55 U/L:SGPT (ALT)

1-2.2: A/G ratio  
IU/L טריגליצרידים: < 15020-140

  :פוספטאז אלקליין
        IU/L  ימים: 83-248 0-14      

IU/L ימים15  < שנה: 122-469 



התמודדות עם סערה רגשית

 

 כולנו אינדיבידואלים שמתמודדים עם מצבים ורגשות בצורה שונה, ואין דרך נכונה או לא נכונה עבורך להרגיש
לאורך כל זה. להלן כמה מהרגשות שאתה, משפחתך ואפילו חבריך עשויים להרגיש בשלב מסוים

חּורָּבן
 ַּפַחד
ֲחָרָדה
ַּכַעס
ִדָּכאֹון
חֹוֶסר ְתחּוָׁשה
 ִּבלּבּול
חֹוֶסר ַסְבָלנּות
ָאזְַלת יַד
חֹוֶסר תֹוֶעֶלת
ַאׁשָמה 
יאוש 
ַהכָחָׁשה 
חוסר תקווה 

 כל התחושות הללו נורמליות לחלוטין. עזרה וייעוץ מקצועיים יכולים להיות משאב חיוני עבורך
ועבור משפחתך בתקופה זו, אז אנא אל תהסס לפנות לעזרה במידת הצורך

 כל התחושות הללו נורמליות לחלוטין. עזרה וייעוץ מקצועיים יכולים להיות משאב חיוני עבורך
ועבור משפחתך בתקופה זו, אז אנא אל תהסס לפנות לעזרה במידת הצורך

 תוכלו לעזור לילדיכם להתמודד ולהבין מה קורה על ידי דיבור על התינוק החדש, הצגתם תמונות
.וסרטונים של התינוק, ועידודם לצייר ציורים או להכין משהו מיוחד לבוא החדש
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טיפול בילדים עם בקע סרעפתי מולד: עצות מההורים
 אל תוותרי על החלום שלך להניק. אלא אם כן לילדך יש אלרגיה חמורה, אין סיבה שלא ניתן יהיה
 לתת לו חלב אם שלך בבוא הזמן. אל תיתן לרופא או לאחות לשכנע אותך להשתמש בפורמולה רק

 בגלל שקל יותר למדוד ולשלוט בה
 תלמד כיצד לטפל בתינוק שלך מההתחלה. עזור לצוות בית החולים ככל שאתה יכול. אתה לא רוצה

 לעכב את השחרור רק בגלל שעדיין לא למדת הכל
 אחרי שילדך חוזר הביתה, אחרי ששיחות הטלפון והמבקרים מפסיקים להגיע כל כך הרבה ואתה לבד

 בבית עם התינוק שלך, דיכאון מתחיל לעתים קרובות מאוד. זה נורמלי להרגיש לבד ומוזר
 אל תפחד לבקש עזרה

 המערכת החיסונית של ילדכם אינה חזקה כמו זו של ילד בריא, נקוט באמצעי זהירות. אל תיכנסו
 להמונים עד שילדכם יהיה חזק, ואל תפחדו לעקוב אחר מי שנכנס לביתכם

 שמור רישומים בהישג יד במקרה חירום
 הודע לשירות האמבולנס המקומי שלך והזמן אותם לפגוש את ילדך. ייתכן שתזדקק להם מתישהו וזה

 יחסוך זמן שלא תצטרך לתת להם את ההיסטוריה הרפואית המלאה של ילדך
 אם ילדכם זקוק לציוד רפואי כלשהו בבית, הודיעו על כך לחברת החשמל שלכם כדי שתוכלו להכנס

לרשימת החירום שלו
אל תפחד להתקשר לרופא אם אתה מרגיש שמשהו לא תקין

 אל תפחד לעשות דברים 'נורמליים' כגון דגדוג, הקפצה, ללכת לבקר חברים ובני משפחה, לקחת אותם
 לראות את סנטה (כמובן, קודם כל לעקוב אחר כולם לאיתור וירוסים ולראות את סנטה בשעות

(""שפל
 שאל את הרופא של ילדך לגבי חיסונים לאבעבועות רוח, שפעת ונגיפים סינציטיאליים בדרכי

".הנשימה, ובמיוחד עקוב אחר ילדים צעירים שילדך עלול לבוא איתם במגע
 שים לב שלהולדת ילד 'נכה' עלולה לגרום לבעיות זוגיות וליריבות בין אחים. שימו לב במיוחד לבני

 המשפחה ופנו לייעוץ במידת הצורך
 אל תפחד לפטר אחיות, רופאים, מטפלים וכו' שלא נוח לך איתם. זו בסופו של דבר הבחירה שלך,“

אבל וודא שילדך מקבל את השירותים שהוא/היא זקוקים להם
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היכן למצוא תמיכה
חטיבת התמיכה שלנו עוזרת למשפחות שנפגעו מדיאפרגמה מולדת מאז 1995. חלק מהשירותים שלנו כוללים  

(www.cherubs.org) CHERUBS

פורומים מקוונים - מקור תמיכה חינם עם מאות משפחות אחרות של בקע סרעפת מולדות זמינות 24/7
קבוצות תמיכה בפייסבוק - קבוצות תמיכה ארציות וכלל מדינות למשפחות שנפגעו מבקע סרעפתי מולד
שגרירי הארגון שלנו - הורים אחרים של בקע סרעפת מולד מוכנים ומוכנים להקשיב כאשר אתה הכי צריך את זה
 חבילות טיפוח המוצעות לתינוקות בקע סרעפת מולד חדשים וצפויים – HOPE Totebags בקע סרעפתי מולד
 מפגשים משפחתיים מקומיים - מתקיימים על ידי נציגי המדינה שלנו ברחבי הארץ
 כנס בקע סרעפת מולד שנתי - דוברים אורחים, דיוני שולחן עגול, מידע ותמיכה
ניוזלטר שבועי - סיפורים על כרובים, מחקר סרעפת מולדת, אירועים חדשים וגיוס כספים ועדכונים על הפרויקטים
החדשים ביותר שלנו
סקר מחקר סרעפת מולדת - מסד הנתונים של ההיסטוריה הטבעית שלנו עם למעלה מ-4,500 משתתפים כדי לעזור
לחוקרים לגלות את הגורם לבקע סרעפת מולד

ACDHO (www.acdho.org), הברית של ארגוני סרעפת מולדת, היא קבוצה בינלאומית של ארגונים וארגוני מחקר המוקדשים
.לסטנדרטים הגבוהים ביותר של תמיכה ותמיכה בחולים

Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) מספקים שירותי דיור למשפחות של ילדים חולים קשים. בקש מבית החולים שלך
.מידע נוסף והם יכולים לארגן לך להכניס אותך לרשימת ההמתנה אם יש כזו בקרבת מקום

כנסיות הן מקום תמיכה מוערך עבור משפחות רבות. הכנסייה, בית הכנסת, המקדש או בית תפילה אחר שלך יכולים לספק תמיכה
.רוחנית ואולי גם יוכלו להציע סיוע כספי
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לחיות בבית עם בקע סרעפתי מולד
 אם תינוקך ימשיך להשתפר, הוא או היא יוכלו בסופו של דבר לחזור הביתה איתך ועם משפחתך. זה יכול לקחת בין כמה שבועות

ליותר משנה, תלוי באיזו מהירות בריאותו של תינוקך משתפרת והאם מתרחשים סיבוכים או לא

 תינוקות שנולדו עם בקע סרעפתי מולד זקוקים לעתים קרובות לטיפול קבוע של מומחים שונים לאחר החזרה הביתה מבית
 החולים. התרחיש הטוב ביותר יהיה שלתינוק שלך לא יהיו בעיות קבועות והוא יגדל להיות מבוגר נורמלי ובריא. עם זאת, להלן

חלק מהקשיים שילדך עלול להתמודד עם עקב בקע סרעפתי מולד

 תמיכה בנשימה - חלק מהתינוקות עדיין זקוקים לתמיכה בחמצן עקב יתר לחץ דם ריאתי או מסיבות שונות
 ועשויים להגיע עם צינורית אף וחמצן. במקרים חמורים מאוד, תינוק עלול להגיע עם קנה. טרכאוסטומיה היא
 חור שנעשה בניתוח שעובר דרך החלק הקדמי של צוואר התינוק לתוך קנה הנשימה, או קנה הנשימה. צינור
 .נשימה, הנקרא צינור קנה, ממוקם דרך החור ישירות לתוך קנה הנשימה של התינוק כדי לעזור להם לנשום
 בעיות האכלה - איטית או חוסר יכולת להניק/בקבוק עשויה להשפיע על הגדילה והעלייה במשקל. מדי פעם,

 ניתן להכניס צינורית אף לאפו של התינוק ולמטה לתוך הבטן כדי לתת תזונה ותרופות. בבעיות האכלה חמורות,
.ניתן להחדיר צינור גסטרוסטומי דרך הבטן המספק תזונה ישירות לקיבה

 מחלת ריפלוקס גסטרו-וושט - חומצת קיבה שעולה לוושט מהקיבה עלולה להיות מטרידה עבור תינוקך ובדרך
 כלל מטופלת באמצעות תרופות. במקרים חמורים, מתבצע הליך הנקרא פונדופליקציה של ניסן שבו המנתח

 .משפר את המחסום הטבעי בין הקיבה לוושט כדי למנוע זרימה כלפי מעלה של חומצה
 בעיות דיבור והתפתחות - הנובעות מהנשמה מלאכותית ותקופות אשפוז ארוכות. ילדכם יופנה בדרך כלל

 .למטפל בתקשורת, פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק כדי לטפל בבעיות אלו
 אובדן שמיעה - זה קורה לפעמים, למרות שאנשי מקצוע לא לגמרי בטוחים למה. תינוקך יהיה במעקב במהלך

 .הילדות על ידי אודיולוג בכל הקשור לשמיעתו
 נגיף סינציציאלי נשימתי - זהו נגיף קטלני לפעמים שיכול להציג את עצמו כהצטננות פשוטה אצל ילדים גדולים

 יותר ומבוגרים, אך הוא מסוכן מאוד לקשישים, יילודים ובעלי ריאות פגועות. אנא שוחח עם הרופאים של ילדך
 על אמצעי זהירות של וירוס סינציטי נשימתי כגון זריקת סינאגיס, בידוד וכו' במהלך עונת ההצטננות והשפעת

 .במשך שנתיים או שלוש
 וירוסים - הכרחי להרחיק את ילדך מוירוסים כגון הצטננות, שפעת, וירוס סינציטיאלי נשימתי, אבעבועות רוח,

 שעלת וכו'. הדרך היחידה לעשות זאת היא להימנע מהמונים, להגביל את המבקרים ולסנן את כל מי שילדך בא
.במגע עם. היו לנו כמה ילדים ששרדו בקע סרעפת מולד רק כדי ללכת לאיבוד לווירוסים פשוטים

 החזרה מחדש - הופעת הבקע אינה שכיחה, אך יכולה להיות חמורה מאוד. פנה לרופא המשפחה שלך או
 :התקשר לאמבולנס אם ילדך חווה את הדברים הבאים

 תחושה כללית לא טובה (בכי מאוד רדום, בלתי
(נשלט

(הקאות (עשויות להכיל תוכן מעי או מרה ירוקה
אי נוחות או כאב בבטן
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אובדן תיאבון
 התנפחות הבטן

קשיי נשימה 



 למרבה הצער, חלק מהתינוקות שאובחנו עם בקע סרעפתי מולד לא יעברו את השעות, הימים או השבועות
 הראשונים לחייהם. הצוות הרפואי יסביר את הסיבות לכך שתינוקך מתדרדר ויעבור על אפשרויות באשר לשיפור

 מצבו של תינוקך והאם יש לשקול הפסקת טיפול או לא. זו אף פעם לא החלטה קלה להורים או לאנשי מקצוע
 רפואיים לשקול, ותינתן לך זמן ותמיכה ככל הנדרש כדי לקבל את ההחלטה שלך. יש הורים שיכולים לראות את

התינוק שלהם נאבק ויגלו שהתינוק מודיע להם מתי מגיע הזמן

 להלן מספר הצעות למועד קבלת ההחלטה:

אם אתה צריך להגיד להתראות

צלם תמונות וסרטונים רבים של התינוק שלך. אלה תמיד יהיו יקרים לך
 צור קשר עם ארגונים כדי לראות אם יש משאבים באזור שלך. לפעמים השירותים שלהם הם ללא תשלום והם

 יספקו תמונות זיכרון של בנכם ובתכם
רשום ביומן את הטיפול היומיומי של תינוקך וכל רגע מיוחד

 אולי כדאי להזמין מבקרים לראות את התינוק שלך לפני שיגיע הזמן. בית החולים ינסה כמיטב יכולתם למלא
 את כל בקשותיכם, אך אנא שימו לב כי לרבות מהיחידות הללו יש מדיניות מבקרים קפדנית כדי להגן על

תינוקות אחרים והוריהם
ניתן לבצע סידורים להטבילת תינוקך ביחידה אם אתה מעוניין

 כשמגיע הזמן להסיר את תינוקך מתמיכה בחיים, אתה יכול להיות נוכח או לחכות שהאחיות יביאו את תינוקך
 אליך. ייתכן שזו הפעם הראשונה שאתה ובן זוגך הצלחתם להחזיק את תינוקכם, וזה עשוי להיות מכריע ביותר
 מעודדים אותך לרחוץ ולהלביש את תינוקך, ולהחזיק אותם ולדבר איתו זמן רב ככל האפשר. אל תפחד להחזיק

 את תינוקך לאחר שהוא חלף - הורים רבים התחרטו שלא עשו זאת
ייתכן שתרצה גם לצלם תמונות עם תינוקך, כמו גם טביעות ידיים ו/או טביעות רגל

בעתיד כשהן יהיו זמינות DNA זה רעיון חכם לוודא שדם ייאסף על ידי הגנטיקאי לבדיקות
גוש שיער הוא רגע יקר

 אין דרך נכונה או לא נכונה להתמודד עם רגשות ברגעים ההרסניים הללו. משפחה וחברים הם תמיכה שלא
 יסולא בפז, וייתכן שגם תמצא שימושי לדבר עם יועץ בית חולים או כומר אם הם זמינים

 לבסוף, אמור לתינוק שלך שזה בסדר ללכת. מחקרים מראים שאנשים בכל הגילאים, אפילו תינוקות שזה עתה
נולדו, עוברים בשלום יותר לאחר ששמעו את המילים הללו
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עצות מהורים אבלים אחרים
 אל תאפשר לאף אחד להאיץ אותך. קח כמה זמן שאתה צריך כדי להיפרד. ביליתי בערך 45 דקות עם ריאן לפני"

 שהם נתנו לנו לקחת אותו לפתולוגיה, וזה נגד חוקי בית החולים, אבל הפרנו את הכלל. אני מתחרט שלא החזקתי

 אותו יותר. כמו כן, זה נשמע לי מוזר, אבל האחות סיפרה לי על זה יום לפני ריאן מת. היא אמרה לי שננתק את כל

 הצינורות והחוטים, נרחץ אותו, שמים עליו קרם תינוקות, נסרק את השיער שלו (גוזז אותו גם!) נלביש אותו,

 עוטף אותו בשמיכה ומחזיק אותו. לצלם ולהיפרד ולהסביר למה אלוהים לוקח אותו מאיתנו. החלק הזה שלא

 הצלחתי להסביר, עדיין לא מצליח! שמרתי על ריאן את כל החומר שבית החולים השתמש בו: מספריים, מוצצים,

 חיתולים, הצעצועים שלו, הבגדים, השלט על המיטה שלו. במשך 29 ימים, הוא אסף לא מעט דברים. הכל

 בקופסה אטומה המכונה 'הקופסה של ריאן'". - סינדי מור

 
 בקשי כדורים לייבוש חלב האם שלך או המשיכו לשאוב עד לאחר ההלוויה. חיבוקים יכולים להיות מאוד כואבים"

כשאתה מבולבל." - רונדה מונטגיו
 

 אני מכין קופסת צללים עם המזכרות של תומס. את הכובע הקטן שלו ואת הגרביים והצמידים וכמה כרטיסים וכו'"

 מכניסים למסגרת מיוחדת שתתלה על קיר מיוחד. כך אני יכול להסתכל על הזיכרונות של תומס כל יום מבלי

 לפתוח קופסה, וזה גם תפאורה כל כך נחמדה. הכינו לי גם אחד בשביל הבן הגדול שלי מייקל, וגם הוא נהנה

 להסתכל עליו". - גבי פריטאג

 
 במקרה שלנו, זה לא היה מוות פתאומי בלידה, אלא לאחר 3 שבועות של טיפול נמרץ. הייתי מציע שיהיו כמה"

 שיותר מבקרים. ככל שיותר אנשים יפגשו את התינוק שלך לפני שהם עוזבים, כך ייטב. הופך אותם ליותר

 אמיתיים, עוזר לאשר שהם באמת היו כאן! חגגנו את חייו בהלוויה מלאה, קבלת פנים בביתנו וכו'. אירועים אלו

 היו חשובים, לנו וגם לחברים ולמשפחה. רבים אמרו לי שזה נותן להם הזדמנות להתמקד באמת במה שקרה. היה

 לי טוב לאסוף הכל על חייו הקצרים של פלטשר יחד. הכנתי אלבום מסוגים ויש לי קופסה ענקית לכל הקלפים

 שנכנסו. עכשיו הכל ביחד להוציא ו'לבקר' כשאני במצב רוח. זה עזר לי להגיע לאחרים שסבלו מאובדן דומה. אני

 בקבוצת תמיכה עם נשים נפלאות שכולן עברו לידות דוממות מאוחרות או במהלך הלידה. שלי היה היחיד 'כאן'

 במשך זמן מה, אבל זה לא ממש עשה הבדל באופן שבו התחברנו. אבל באמת, שתי הנשים שפגשתי דרך

Cherubs היו מערכות היחסים הטובות מכולן. אנחנו נותנים אחד לשני כוח ותומכים בקביעות." - לורי 

שטוסר-מקניל
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למה הכרוב שלי?.... מכתב להורים אבלים
,הורה אבל יקר

 זה לא בגלל שלא היית ראוי לכרוב שלך - היית והנך. אתה כל כך ראוי שהופקדת לממש את מטרות חייך ושלהם גם כן.
 אתה כל כך ראוי שהכרוב שלך בחר בך להיות אמא ואבא שלו בזמן הקצר שלהם כאן. אתה כל כך ראוי שהתברכת מספיק

 כדי להיות הורה למלאך חי... ילד שהונח על פני האדמה כדי לגעת בלבם ובחייהם של כל כך הרבה אנשים. כל כך הרבה

 אהבה וכל כך הרבה שיעורים שהושקעו בזמן כל כך קצר. לא כולם יכולים להבין את הברכה הגדולה הזו ואת האחריות

הגדולה הזו - אבל אתה נבחר

 זה לא בגלל האמונה שלך או הספקות שלך. זה לא בגלל שלא התפללת מספיק חזק או בגלל שלא מספיק אנשים התפללו
 בשביל הכרוב שלך. יש כרובים ש-1000 אנשים ברחבי העולם התפללו עבורם... והם לא שרדו. היו לנו כרובים שהוריהם

 לא מאמינים בדת והם שרדו. תפילותיך לנס לא נדחו. גם אתם קיבלתם ניסים... למרות שאולי הם לא אלו שהכי רציתם.

 תפילות יכולות לתמוך בנו דרך כל מה שבקע סרעפת מולד גורם לנו, לעזור לנו לקבל את ההחלטות הנכונות, להביא לנו

.שלווה לא משנה מה התוצאה... והן יכולות להרים אותנו ולסחוב אותנו דרך האבל

 זה לא בגלל שקיבלת החלטה רפואית גרועה או שלא נלחמת מספיק בשביל הילד שלך. לכרוב שלך היה צוות רפואי שלם
 שנלחם עבורם לצדך. עשית את כל ההחלטות הטובות ביותר שיכולת עבור הכרוב שלך. היית והנך ההורה הטוב ביותר

 לכרוב שלך שאתה יכול להיות. יש 1000 ילדים בריאים שאין להם הורים שילחמו למענם. הכרוב שלך זכה להיותך

 כהורים בדיוק כפי שהייתה לך ההזדמנות להיות הורה לכרוב שלך. אם בקע סרעפתי מולד לימד אותנו משהו זה שהוא לא

 פועל לפי כללים. ילדים ללא דיאפרגמה וריאה קטנה יכולים לשרוד בעוד שילדים עם שתי ריאות מלאות אולי לא. זה לימד

אותנו שתפקוד הריאות אינו הגורם המכריע. זה לימד אותנו שלפעמים הטיפול הטוב ביותר בעולם אינו מספיק

 זה לא בגלל שלא יכולת להציע לכרוב שלך את התמיכה או המשאבים הדרושים לילד בעל צרכים מיוחדים. זה לא בגלל
 שחסר לך סבלנות או כישורים יש לנו חברים אבלים שהם רופאים, אחיות... יש לנו הורים לניצולים שהיו בני נוער בעצמם.

 יש לנו חברים אבלים שהם הורים מדהימים, מדהימים ויש לנו הורים לניצולים שאיבדו את המשמורת על הכרובים שלהם.
 יש לנו גם הרבה מאוד הורים לניצולים שהם מדהימים ומוכנים ומוכנים להיות הורים נפלאים לכרובים שלהם. לבקע

סרעפת מולד לא אכפת מי מוכן, מי מסוגל, מי המוכשר ביותר לטפל בכרוב ומי לא

 זה לא בגלל שלא אהבת מספיק את הכרוב שלך. אם האהבה הייתה יכולה לחסוך מתינוקות מבקע סרעפתי מולד המום
 המולד הנורא הזה לא היה תובע חיים אחד נוסף. בקע סרעפת מולד אינו מראה חביבות. זה לא מראה על דעות קדומות. זה

 באמת המזל של ההגרלה מי שורד ומי לא. זה לא אומר שאתה טוב יותר או גרוע יותר מכל אחד אחר. זה לא הוגן. הכרוב

 שלך לא בחר לעזוב אותך. אבל הם כן בחרו לבלות את זמנם כאן איתך. הם לא בחרו בכנפיים על פני רגליים. הם לא בחרו

בגן עדן על פני להישאר כאן איתך

 אין תשובה טובה למה הכרוב שלך לא שרד... אבל יש מאות תשובות למה הוא או היא צריכים לקבל. בארגון שלנו כולנו

 מכירים את הכאב של בקע סרעפת מולד. הכאב והאבל של לידת ילד עם מום מולד חמור... חלקם מתאבלים על אובדן ילד

 בריא כשהם נאבקים להתמודד עם בקע סרעפת מולד בכרוב שנותר בחיים ואובדן חלום. חלקם מתאבלים על צער בלתי

פוסק על אובדן החלום וחיי הכרוב שלהם. אבל כולנו מתאבלים, ולכולנו יש שאלות שאולי לעולם לא נקבל עליהן תשובות

 כולנו הפסדנו הרבה. כל כך הרבה הורים מתאבלים על אובדן התינוקות שלהם כרגע. קהילת הבקע הסרעפתי המולד איבדה

 כל כך הרבה תינוקות שכולנו התפללנו להם, אהובים מרחוק. אבל גם הרווחנו הרבה. כך גם בני המשפחה, החברים ואפילו

 הזרים. כל כרוב הותיר את חותמו על העולם הזה והשאיר אותו קצת יותר טוב ממה שהם מצאו אותו. זה יותר ממה שרוב

 האנשים עושים בתקופות חיים שנמשכות עשרות שנים. כולנו צריכים ללכת בעקבות דוגמאות יפות כמו שהילדים האלה

השאירו לנו

שלך,
דאון טורנס אירלנד

CDH International נשיא
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לעולם אל תסמוך על סוללת הטלפון שלך

אנשי קשר חשובים
רשימת מצבי חירום ומידע

מספר:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 מנה את המתווך שלך. האדם שישתף שיחות עבורך, יעדכן את כל המשפחה והחברים שלך, תעדכן את המדיה החברתית שלך וכו' כדי שתוכל לבלות זמן
עם התינוק שלך ולא לענות כל הזמן על שאלות של בני משפחה וחברים בעלי כוונות טובות

המהלך הממונה שלנו הוא______________________ניתן להשיג אותו/היא/הם בכתובת________________________ 

ֵׁשם:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

                         טרייסי מיטס        

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

ְמיֶַלֶדת

רופא ראשי

התא של אמא

התא של אבא

סבא וסבתא / אחר

סבא וסבתא / אחר

סבא וסבתא / אחר

סבא וסבתא / אחר

מרכזיית בית חולים

יחידה לטיפול נמרץ יילודים

מלון / בית רונלד מקדונלד

CHERUBS / CDHi

CHERUBS שגריר  המקומי

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________



 בקע סרעפת מולד

מדריך הורים
CDHi.org

3650 Rogers Rd #290
Wake Forest, NC 27587
USA

www.cdhi.org
info@cdhi.org
+1 919-610-0129
US 501(c)III #56-1916661

ארה"ב / בינלאומי ְּבִריַטנִיָה
77 Victoria Street, Box 135
London SW1H 0HW
United Kingdom

www.cdhi.uk
uk@cdhi.org
+44 20 3966 5346
 ארגון צדקה רשום בבריטניה מס.
1189819
cdhiuk@ טוויטר
cdhiuk@ אינסטגרם 
cdhiuk@ פייסבוק 

שוויץ
c/o Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, 
P.O. Box 399,1211, Geneva 
12, Switzerland

www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org
Phone - +41 22 57 54 171
CDH International c/o Chapel & 
York Switzerland Association היא 
 עמותה פטורה ממס המנוהלת על ידי סעיפים 60
.ואילך. של הקוד האזרחי השוויצרי

הונג קונג
c/o Hong Kong Foundation for 
Charities Limited, Unit B, 19/F, 
Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road 
East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong 
Kong Foundation for Charities 
Limited 65159428-000 מספר רישום

סינגפור
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Singapore 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
Foundation for Charities Ltd | מספר רישום 
65159428-000

Netherlands
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN 
Almere Noord Holland, The 
Netherlands

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
ארגון צדקה רשום בבריטניה מס.1189819

cdhiswitzerland@ טוויטר
 cdhiswitzerland@ אינסטגרם 
cdhiswitzerland@ פייסבוק

cdhinl@ טוויטר
cdhinl@ אינסטגרם 
cdhintl@ פייסבוק 

 cdhihongkong@ טוויטר
cdhihongkong@ אינסטגרם
cdhhongkong@ פייסבוק 

cdhintl@ טוויטר
cherubs@ טוויטר 
 TikTok @cdhawareness
cdhinternational@ אינסטגרם 
cdhintl@ פייסבוק 
cdhsupport@ פייסבוק 

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
Facebook @cdhsingapore

CDH Phone הורד את אפליקציית


