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 הודעה לעיתונות 

הינו אירוע רפואי בינלאומי שמתגלגל במהירות, אך  שמככב בחדשות (COVID-19)וירוס הקורונה 

ליגת לה לצ'ה הבינלאומית )לללב( מוקירה את המאמצים שעושים כרגע המידע אודותיו מוגבל. 

אירגוני הרפואה והבריאות הבינלאומיים כדי לספק מידע והמלצות עדכניות לנוכח התפשטות הוירוס. 

 הרפואי הבינלאומי הזה.  לעקוב אחר התפתחויות במשבר אנחנו ממשיכות

, שצברה מומחיות בנושא ההנקה עם מעל שישים שנות ניסיון בתמיכה ליגת לה לצ'ה הבינלאומית

באימהות ותינוקות, מעודדת את כל המשפחות להכיר בחשיבות ההנקה להגנה החיסונית של התינוק 

י משפחה אחרים נדבקים היונק. רוב התינוקות היונקים נשארים בריאים אפילו כאשר הוריהם או בנ

במחלה. מחקרים מראים שחלב האם מעניק לתינוקות יונקים חלבונים חיסוניים רבים ומגוונים, כולל 

 נוגדנים, במיוחד בהנקה ישירה.

 תבין אם ההידבקות אירעה מיד לפני הלידה ותחילת ההנקה ובין אם היא ארעה במהלך תקופ

נים על התינוקות יומרכיבים חיסוניים אחרים שמג IgAההנקה, אימהות מניקות מייצרות בחלב נוגדני 

היונקים ומגבירים את תפקוד המערכת החיסונית שלהם. במיוחד בזמנים של משבר רפואי, 

מניעת המרכיבים החיסוניים הללו מסייעים לגופו של התינוק להגיב בצורה יעילה יותר להיחשפות ול

 הידבקות במחלות. הקפדה על כללי ההיגיינה תסייע גם היא במניעת ההפצה של הוירוס. ה

במקרה שאם מניקה חלתה בוירוס, חשוב מאוד לא להפסיק את ההנקה ישירות מהשד. התינוק 

בשלב זה כבר נחשף לוירוס דרך אימו או יתר בני המשפחה, ולכן הכי יעזור לו להמשיך לינוק ישירות 

 . 1מהשד

 הפסקת ההנקה עלולה לגרום לבעיות הבאות:

  טראומה נפשית משמעותית לתינוק או לפעוט היונק 

 ירידה באספקת החלב בשל המעבר לשאיבה/סחיטה 

  התנגדות של התינוק לחזור לינוק בגלל התרגלות לבקבוק 

                                                           
התינוק מעביר ברוק שלו מידע על הוירוסים והחיידקים שנחשף אליהם דרך המגע הישיר עם  1

ומייצרת עבורו נוגדנים  למידע זההמערכת החיסונית של האם מגיבה . הפטמה של אמו בזמן ההנקה

בהנקה הבאה. כל  , והם מועברים לתינוק מיידומרכיבים חיסוניים נוספים ,לאותם וירוסים וחיידקים

מרכיבים חיסוניים זמן שהתינוק ממשיך לינוק ישירות מהשד, הוא ממשיך להעביר מידע לאם ולקבל 

בזמן אמת. אם אין מגע בין הפה של התינוק לפטמה של האם, המידע לא עובר והתינוק לא  פעילים

גום ההודעה הסבר זה הוא תוספת מטעם ללל ישראל לתר] ת אישית.מותאמ הגנה חיסוניתיקבל 

 לעיתונות[
 



  התינוק יזכה לקבל פחות מרכיבים חיסוניים שמגינים עליו, עקב חוסר מגע עם האם בהנקה

 ירה מהשד. חלב שאוב אינו תואם את הצרכים החיסוניים של התינוק ברגע הנתון. יש

  סיכון מוגבר שהתינוק יחלה בשל היעדר התמיכה החיסונית שמוענקת באמצעות ההנקה

 הישירה. 

הנקודה האחרונה היא בעלת חשיבות מכרעת: התינוק חשוף למחלה ברגע שמי מבני המשפחה 

לולה להגביר את הסיכון שהתינוק יחלה, ואפילו את הסיכון שהוא נחשף. ולכן, הפסקת ההנקה ע

 יחלה בצורה חמורה. 

חשוב מאוד, שכל מי שמאמין שאולי נדבק בוירוס הקורונה יקפיד במיוחד על ההיגיינה, למשל 

באמצעות שטיפת ידיים יסודית וחבישת מסכת מגן, כדי למנוע את המשך ההפצה של הוירוס. אם יש 

של האם המניקה, יש לאפשר לתינוק להמשיך לינוק במידת האפשר, לנוכח ההשלכות צורך באשפוז 

השליליות של כל פרידה או הפסקה בהנקה. במקרי קיצון, אם קיים צורך רפואי בהפסקת ההנקה, 

רצוי לשאוב או לסחוט ידנית את החלב ולתת אותו לתינוק על מנת להעביר אליו את המרכיבים 

 את חומרת ו/או משך הפגיעה שהוא עלול לספוג אם יחלה. החיסוניים ובכך למזער

למידע והנחיות נוספות אודות וירוס הקורונה מומלץ להיעזר באתר האינטרנט של ארגון הבריאות 

קרן האו"ם לעזרת הילד מידע נוסף לגבי וירוס הקורונה וההנקה ניתן למצוא באתר . (WHOהעולמי )

(UNICEF) –  .קישורים ברשימת המקורות 

 המידע לעיל נכון גם למשפחות שנמצאות בסיכון לחשיפה לשפעת ולמחלות אחרות בדרכי הנשימה. 
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