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 :(COVID-19) נגיף הקורונה 
הנקה והנחיות – סקירה עולמית
תקציר  מגפת הקורונה הציבה בפנינו אתגרים רבים, וביניהם ניהול דיאדת יולדת�ילוד, 
בנגיף  הדבקה  ומניעת  בריאותם  קידום  תוך  ההנקה,  וכן  מניקה�יונק  דיאדת 
בקהילה ובתי החולים, מהשעות הראשונות לאחר הלידה ומהלך תקופת ההנקה. 
קיימת תמימות דעים בעולם כולו לרבות איגודים רפואיים מובילים בעולם, כי 
הנקה היא בעלת חשיבות קצרה וארוכת טווח לבריאות האם ותינוקה, לבריאות 
הציבור וכן לכלכלת בריאות. יתרה מכך, הוכח כי הנקה ו/או חלב אם מפחיתים 
תחלואה זיהומית ובפרט זיהומים בדרכי הנשימה בקרב תינוקות וילדים. אמנם 
אין זו התמודדות ראשונה של מערכות הבריאות עם נגיף ממשפחת הקורונה, אך 
כשרב הנסתר על הגלוי בהקשר של נגיף חדש, החששות מובילים להתערבויות 
שונות והנחיות לעיתים אינן שקולות דיין בתחשיב תועלת לעומת סיכון ברמת 
הפרט והחברה. במאמר סקירה זה, ברצוננו לסקור את ההנחיות של הארגונים 
המגפה  במהלך  והנקה  הקורונה  נגיף  בנושא  פורסמו  אשר  בעולם  המובילים 
והנימוקים להנחיות אלו. ברפואה מבוססת ספרות, אנו שואפים למתן הנחיות 
המתבססות על שקלול הידע הרפואי הקיים, רצונות ואמונות המטופל והערכה 
קלינית. מטרת סקירה זו היא להדגיש את הצורך בחקר מתמיד של התחלואה 
בעת מגפה גם בהקשרה של הנקה, חציבת המידע הקיים בנושא מגפות והנקה, 
כלל  תחשיב  תוך  הנקה  בנושא  גם  הספרות  מבוססות  הנחיות  מתן  בבד,  ובד 

שיקולי תועלת אל מול סיכונים.
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key words: Breastfeeding; Mother-Neonate; Corona virus; COVID-19.

מורן פרידמן1,2
נועה גור אריה3

עדי אורבך4
נדב חדד5

אלואיז חדד6
דינה רחל צימרמן7

1 המחלקה לרפואת משפחה, חיפה

2 שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל 

מערבי
3 המחלקה לרפואת משפחה, מרכז רפואי 

רבין ומחוזות תל אביב, דן פתח תקווה 
ואילת, שירותי בריאות כללית

4 המחלקה לקרדיולוגיה, בית חולים 

רמב"ם, חיפה
5 הפקולטה לרפואה על שם ג'ויס וארווינג 

גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות, 
אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

6 בית הספר היסודי על שם דבורה עומר, 

נתניה
7 המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, שירותי 

בריאות הציבור, משרד הבריאות

הקדמה
וביניהם  רבים,  אתגרים  בפנינו  הציבה  הקורונה  מגפת 
ניהול דיאדת יולדת�ילוד, דיאדת מיניקה�יונק וכן ההנקה 
בקהילה  בנגיף,  הדבקה  ומניעת  בריאותם  קידום  תוך 
ובתי החולים. קיימת תמימות דעים כי הנקה היא בעלת 
חשיבות לבריאות האם ותינוקה בהפחתת תחלואה קצרה 
וארוכת טווח, ובפרט בהפחתת זיהומים, לרבות זיהומים 
בדרכי נשימה. חשיבות ההנקה בהפחתת תחלואה וכפועל 
ואשפוזים  טיפולים  עזר,  בדיקות  בהפחתת  מכך  יוצא 
במטה  הודגמה  והארוך,  הקצר  בטווח  וילדים  לתינוקות 
 Victora ידי  על  העולם  ברחבי  רבות  ממדינות  אנליזה 
מאוחרים  נוספים  במחקרים  וכן   ,2016 בשנת   [1] וחב' 
 .[8-2] ומאוסטרליה  מאירופה  מארה"ב,  מרביתם  יותר, 
כלכלית בעצם הפחתתה את  יתרה מכך, ההנקה כדאית 
במרפאות  והעומסים  האשפוזים  הבדיקות,  הביקורים, 
 Rollins הקהילה ובתי החולים, כפי שפורסם במאמרו של

.[9]
שכן  יותר,  אף  גדולה  ההנקה  חשיבות  מגפה,  בעת 

החיסכון הכלכלי מהפחתת העומס על מערכת הבריאות 
המגפה  עם  להתמודדות  כלכליים  משאבים  ניוד  מאפשר 
שבה  הראשונה  הפעם  זו  אין  בנגיף.  ההדבקה  וצמצום 
העולם ומערכות הבריאות מתמודדים עם מגפה ו/או נגיף 
ממשפחת הקורונה. אולם כשרב הנסתר על הגלוי בהקשר 
בהיבט  ובפרט  קורונה,  נגיף  זה,  ובמקרה  חדש  נגיף  של 
הסב לידתי ובהקשר להנקה, החששות מובילים לקביעת 
תועלת  בתחשיב  דיין  שקולות  אינן  שלעיתים  הנחיות 
במאמר  והמדינה.  החברה  הפרט,  ברמת  סיכון  לעומת 
הארגונים  של  ההנחיות  את  לסקור  ברצוננו  זה,  סקירה 
הקורונה  נגיף  בנושא  פורסמו  אשר  בעולם  המובילים 
והנקה במהלך המגפה והנימוקים להנחיות אלו. ברפואה 
מבוססת ספרות אנו שואפים למתן הנחיות המתבססות 
על שקלול הידע הרפואי הקיים, רצונות ואמונות המטופל 
והערכה קלינית. מטרת סקירה זו היא להדגיש את הצורך 
בחקר מתמיד של התחלואה בעת מגפה גם בהקשרה של 
ובד  והנקה,  מגפות  בנושא  הקיים  המידע  חציבת  הנקה, 
בבד, מתן הנחיות מבוססות הספרות גם בנושא הנקה תוך 

תחשיב כלל שיקולי תועלת אל מול סיכונים. 
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סקירת הנחיות בעולם
המאמר,  פרסום  ליום  ועד  בסין  המגפה  פרוץ  עם 
הקונצנזוס של דעות מומחים בסין [10], הוא לא להיניק 
האם  בין  מלאה  הפרדה  תוך  שאוב,  אם  חלב  לתת  ולא 
בשל  האם,  החלמת  ועד  הפחות  לכל  לשבועיים  והילוד 
חשש מהעברת הנגיף בחלב האם. ארגון בריאות העולמי 
 Centers for Disease Control and)  CDCוה�  (WHO)

Prevention) יצאו עם הנחיות שונות מאלו שבסין. 
ארגון הבריאות העולמי [12,11] המליץ עם פרוץ המגפה 
כי  והדגיש  הנקה,  המשך  על  המאמר  כתיבת  ליום  ועד 
הנקה מפחיתה שיעורי תחלואה ותמותת תינוקות וילדים 
האם,  בחלב  הנגיף  הדגמת  היעדר  לנוכח  זיהומים.  בפני 
ההשפעות המגנות של הנקה ומגע עור לעור וכן הסיכונים 
הכרוכים בתמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות), ממליץ ארגון 
לכל  הנקה  המשך  על  ממליץ  ועודנו  העולמי  הבריאות 
יולדת או מיניקה היכולה לטפל בתינוקה ומעוניינת בכך, 
יתרה  יש חשד שנדבקה.  או  לנגיף  גם אם היא מאומתת 
לרבות המאומתות  נשים,  לעודד  אף ממליץ   WHO מכך, 
לנגיף, להיניק בהתאם לעשרת הצעדים להנקה מוצלחת, 
ביניהם מגע עור לעור, התחלת הנקה מיד לאחר הלידה 
מסוף  נשימתית.  היגיינה  על  הקפדה  תוך  מלא  וביות 
על  עולים  ההנקה  יתרונות  כי  מדגיש  הארגון  אפריל, 

הסיכונים שבמתן תמ"ל. 

ה�CDC, לעומת זאת, שינה את הנחיותיו מספר פעמים 
מהלך המגפה [14,13]. עם פרוץ המגפה, המליץ על המשך 
הנקה ו/או מתן חלב אם בנימוקו כי חלב אם הוא המזון 
הגנה  מספק  אם  חלב  התינוקות,  למרבית  ביותר  הטוב 
היא  ההדבקה  מרבית  כי  וההערכה  רבות  מחלות  בפני 
ההחלטה  כי  המגפה  בתחילת  המליץ   CDCה� טיפתית. 
המאומתת),  או  החשודה  (גם  האם  של  היא  ההנקה  על 

בתיאום עם משפחתה והצוות הרפואי. השינויים בהנחיות 
היולדת  אשפוז  לאופן  נגעו  המגפה  לאורך   CDCה�
בתחילת  החולים.  בבית  והילוד  המאומתת  או  החשודה 
סיכונים  לעומת  תועלת  לשקול  המליץ  הארגון  המגפה 
לתינוקה  האם  בין  זמנית  הפרדה  האפשרויות,  שתי  בין 
ה� יותר מהלך המגפה,  מול שהיה משותפת. מאוחר  אל 
כי  בנימוקו  אם�ילוד  הפרדת  על  "בחום"  המליץ   CDC
קשה  למחלה  בסיכון  מצויים  שנה  לגיל  מתחת  תינוקות 
שהסתייג  למרות  הקיימת,  הספרות  על  בהסתמך  יותר 
המליץ  הפרדה,  של  במקרה  למדי.  מוגבלת  זו  ספרות  כי 
ייצור  על  לשמירה  חלב  לשאוב  האם  את  לעודד  הארגון 
החלב באם האם מעוניינת בהמשך הנקה. ה�CDC אמנם 
הכיר בחשיבות שהיית הילוד במחיצת אימו בבית החולים 
יחד עם  לילוד.  ואף הגדיר זאת בתור המיקום האידיאלי 
זאת, במקרה של אם מאומתת או חשודה המליץ במשך 
חודשים על הפרדה במטרה להפחית את הסיכון להדבקת 

הילוד בנגיף. 
באוגוסט 2020, ה�CDC שוב שינה הנחיותיו, ובראשיתן 
ועוד  זאת  אימו.  במחיצת  הילוד  שהיית  בחשיבות  הכיר 
הדבקת  סיכון  כי  הוסיף  הקיימת  הספרות  על  בהתבסס 
הילוד מהאם המאומתת נמוך וכן כי אין הבדל בסיכון זה 
לילוד השוהה בביות מלא לעומת זה המופרד מאימו. על 
פי הנחיות אלו של ה�CDC, יש להתדיין עם האם ולשקול 
בנוסף,  האשפוז.  לסוג  באשר  סיכונים  לעומת  תועלת 
לראשונה מאז פרוץ המגפה, ה�CDC מציין בהנחיותיו כי 
בעת דיון עם האם, יש להציג גם את חשיבות הביות המלא 
לאם  ותמותה  תחלואה  הפחתת  ההנקה,  ביסוס  לרבות 
ולתינוקה וחשיבות הקשר אם�תינוק, ולא רק התמקדות 

בסיכון להדבקה מהנגיף. 
 Academy of Breastfeeding) האקדמיה לרפואת הנקה
Medicine), האיגוד העולמי בתחום רפואת הנקה, פרסמה 
נגיף הקורונה,  בנושא  נייר העמדה שלה  במרץ 2020 את 
עמדה אשר לא השתנתה מהלך המגפה ומבוססת על מספר 
נימוקים [15]. ראשית, חלב אם מקנה הגנה בפני מחלות 
אינם  הנקה  או  אם  חלב  בהם  המצבים  נדירים  וכי  רבות 
בעיקרה.  טיפתית  היא  בנגיף  ההדבקה  שנית,  מומלצים. 
לבסוף, האקדמיה ציטטה את המלצת ארגון ה�CDC מזה 
שנים על המשך הנקה, תוך נקיטת אמצעי זהירות במקרה 
של תחלואה נגיפית של האם כדוגמת השפעת העונתית. 
לאם המניקה בביתה החשודה או מאומתת לנגיף הומלץ 
הדבקה,  למניעת  אמצעים  נקיטת  תוך  הנקה  המשך  על 

לרבות בידוד האם מלבד בעת ההנקה. 
לבסוף, צוין כי באופן מיטבי, אדם בריא השוהה בבית 
יטפל ביונק וכן יאכיל אותו אם האם שואבת. לאם המיניקה 
בבית החולים החשודה או מאומתת לנגיף הומלץ ראשית, 
כי קבלת ההחלטה לגבי הנקה ואופן אשפוזה תעשה על 
ידי האם ומשפחתה. גם באשפוז הומלץ על המשך הנקה 
כבחירה הגיונית בעבור האם המניקה, תוך נקיטת אמצעי 
המיניקה  האם  אשפוז  אופן  הדבקה.  למניעת  זהירות 
או  מלא  ביות  אפשרויות:  משתי  באחת  מומלץ  והתינוק 
הפרדה זמנית. בביות מלא הומלץ כי האם והתינוק ישהו 
מטרים  שני  כאשר  בחדר,  נוספים  מטופלים  ללא  יחד 
זהירות  אמצעי  נקיטת  תוך  לתינוקה,  האם  בין  מפרידים 
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למניעת הדבקה (אם מתאפשר, טיפול בתינוק על ידי אדם 
לתינוקה  האם  בין  זמנית  הפרדה  ההנקה).  מלבד  בריא 
הומלצה בעיקר במצבים בהם האם חולה וזקוקה לטיפול 
רפואי. כאשר האם מעוניינת, הומלץ לעודדה לסחוט או 
לשאוב חלב על מנת לשמר את ייצור החלב, תוך אספקת 
מטפל  ידי  על  החלב  ומתן  אותה  רק  שתשמש  משאבה 

בריא (במידת האפשר). 
ארגון  המגפה  פרוץ  עם  הראשונים  החודשים  מהלך 
רופאי הילדים האמריקאי (AAP) נקט עמדה שונה מזו של 
מרבית הארגונים בעולם [16]. בהנחיותיו הצהיר, כי הנקה 
בנגיף  הדבקה  וכי  לתינוק,  ביותר  הטוב  ההזנה  אופן  היא 
 .(2020 מאי  (הנחיות  סבירה  אינה  האם  חלב  באמצעות 
עם זאת, הארגון המליץ על הפרדה בין המיניקה החשודה 
או מאומתת לבין תינוקה, תוך התרת מתן חלב אם שאוב 
לאחר  יולדת�תינוק  לדיאדת  באשר  בריא.  מטפל  ידי  על 
ה� כאן  גם  או מאומתת  בו האם חשודה  הלידה במקרה 

וזאת חרף  בין היולדת לתינוקה  AAP המליץ על הפרדה 
הקושי שבכך ובהעדר תמימות דעים בנושא, שכן לדעתם 
זו  ביותר. מטרת הארגון בהפרדה  זו האפשרות הבטוחה 
את  להפחית  היא  אלו  בהנחיות  המצוטט   Puopolo לפי 
הסיכון שבהדבקה במחלה אשר תיאורטית יכולה להיות 
לסיכונים  התייחסות  כל  הייתה  לא  וקטלנית.  מסוכנת 
יולי  חודש  בסוף  רק  אם�תינוק.  שבהפרדת  הבריאותיים 
הידבקות  כי  וקבע  הנחיותיו  את  שינה   AAPה�  ,2020
האם בנגיף אינה מהווה הוריית נגד להנקה וכי הוא תומך 
לתינוקות.  ביותר  הטובה  ההזנה  בחירת  בתור  בהנקה 
השינוי בעמדת הארגון נומק בכך, שעד כה לא תועד מוות 
של תינוק מהנגיף כתוצאה מאופן אשפוז. בנוסף, על סמך 
1,500 דיאדות אם�ילוד בארה"ב הסיכוי להדבקות בנגיף 
מאם מאומתת זהה בין אם שהה הילוד במחיצת אימו ובין 

אם הופרד ממנה. 
מהלך  לתינוקה  האם  בין  להפריד  להמלצה  בניגוד 
מרחבי  שונים  ארגונים   ,CDCוה�  AAPה� ידי  על  המגפה 
הפחות  לכל  או  הפרדה  אי  של  בקונצנזוס  היו  העולם 
כל  החלטה  וקבלת  סיכונים  לעומת  תועלת  שקילת 
מקרה לגופו. כך, לדוגמה, ארגון רופאי הנשים האמריקאי 
הנחיות  את  אימץ   2020 לאפריל  נכון   .[17]  (ACOG)
חשודה  או  מאומתת  יולדת  לגבי  המוקדמות   CDC-ה
והמליץ לשקול תועלת לעומת סיכונים בעת החלטה לגבי 
אפן האשפוז. באותן ההנחיות ה�ACOG הכיר בסיכונים 
שבהפרדת אם וילוד, לרבות הגברת דחק ופגיעה בהנקה. 
בהנחיות מיולי 2020, הארגון מוסיף כי ההחלטה על אופן 
מאתגר  ותינוקה  מאומתת  או  החשודה  היולדת  אשפוז 
לראיה,  בנושא.  המוגבלת  והספרות  החששות  לנוכח 
המלצות מנוגדות לשהייה משותפת של דיאדת אם�ילוד, 
הילדים  רופאי  ארגון   ,WHO של  והנקה  לעור  עור  מגע 
הנשים  רופאי  וארגון  הקנדי  הנשים  רופאי  ארגון  הקנדי, 
 CDCהאוסטרלי וניוזילנדי מחד גיסא, לעומת המלצות ה�
וארגון רופאי הילדים האמריקאי אשר המליצו על הפרדה, 
עודנו ממליץ   ACOGה� למרות המחלוקת,  גיסא.  מאידך 
גם בהנחיות העדכניות מיולי 2020 לשקול תועלת לעומת 
במעמד  האשפוז.  לאפן  באשר  לגופו  מקרה  וכל  סיכונים 
דיון עם המשפחות, ה� ACOG מבקש להדגיש את יתרונות 

השהייה המשותפת לעומת הסיכון התיאורטי והלא שכיח 
של זיהום קשה לתינוק, וכן את הסיכונים שבהפרדת אם 
תינוק לרבות עקה ופגיעה בהנקה. באשר להנקה או הזנת 
על  ה�ACOG ממליץ  ילודים בחלב אם,  תינוקות שאינם 
אמצעים  נקיטת  תוך  אם,  חלב  מתן  ו/או  הנקה  המשך 
קיום  רבות,  מחלות  מפני  ההגנה  לאור  הדבקה,  למניעת 
הנגיף  הדגמת  והעדר  הנקה  להיעדר  בודדות  נגד  הוריות 
בחלב אם במרבית הפרסומים עד ליום פרסום ההנחיות. 

התבטא   [18]  (RCOG) הבריטי  הנשים  רופאי  איגוד 
באופן נחרץ אף יותר מתחילת המגפה, וקבע כי אין מקום 
להפרדה שגרתית בין יולדת מאומתת או חשודה לתינוקה 
בחיבור  והפגיעה  השליליות  ההשפעות  לנוכח  הבריא 
אשפוז  על  המליץ  כן,  על  וההנקה.  לתינוקה  היולדת  בין 
בביות מלא של היולדת ותינוקה כל עוד התינוק לא נזקק 
הדגיש  האיגוד  הרפואי.  מצבו  בשל  טיפול  ו/או  להשגחה 
היולדת  עם  מקצועי  רב  צוות  שיח  של  החשיבות  את 
בשהייה  הכרוכים  וסיכון  לתועלת  באשר  ומשפחתה 
משותפת והפרדה. לגבי מיניקות שאינן יולדות ובהסתמך 
הערכתם  הארגונים,  שאר  ידי  על  שפורטו  הנימוקים  על 
היא שהתועלת בהנקה עולה על הסיכון שבהעברת הנגיף 

ליונק בהנקה. 
ממליץ   [19]  (AAFP) בארה"ב  רופאי המשפחה  ארגון 
עידוד  הנקה,  על  והילודים  האימהות  למרבית  הוא  אף 
הנקה, עידוד הקשר הקרוב בין התינוק להורה והימנעות 
אימהות  של  במקרה  גם  ניתן.  כאשר  אלו  בין  מהפרדה 
מאומתות (גם התסמיניות) האיגוד ממליץ על הנקה ו\או 
מתן חלב אם שאוב, תוך נקיטת אמצעים למניעת הדבקה. 
עניין מיוחד הוא ההנחיות במדינות אירופה אשר שיעורי 
התמותה בהן היו גבוהים בתחילת המגפה בהשוואה לשאר 
האיטלקי  הבריאות  משרד  לדוגמה,  כך,  העולם.  מדינות 
[20], אשך לכל אורך ההנחיות בהקשר של הנקה ממליץ 
חלב  על  ממליץ  מתאפשר,  לא  ואם  ישירה,  הנקה  על 
שאוב מהאם או מתורמת. לגבי אישה מיניקה חשודה או 
אמצעים  נקיטת  תוך  הנקה  המשך  על  ממליץ  מאומתת, 
בבית  מאומתת  או  חשודה  יולדת  לגבי  הדבקה.  למניעת 
החולים ממליץ על שהיה משותפת כדי לאפשר מגע עור 
לעור, הנקה ישירה וביסוסה, תוך נקיטת אמצעים למניעת 
הדבקה וכל עוד האם מעוניינת ומסוגלת מבחינה קלינית. 
במקרה שהאם שואבת חלב, מתן חלב שאוב תוך הקפדה 
הזנה  לשקול  אפשרית  לא  זו  ואם  נשימתית  היגיינה  על 
בינוני  במצב  האם  שבהם  במקרים  מתרומה.  אם  בחלב 
האם  מצב  וכאשר  הפרדה,  לשקול  יש  קלינית,  מבחינה 
מקרה  בכל  הישירה.  ההנקה  חידוש  לעודד  יש  משתפר 
הזוג  ברצון  התחשבות  תוך  לגופו  מקרה  כל  לשקול  יש 
לאחר שקיבל את כל המידע הדרוש, בהתחשב בבדיקות 
הנגיף לילוד, מצבה הקליני של האם והמצב האפידמיולוגי 
האזורי. על הצוות המטפל לספק למשפחה את כל המידע 
הדרוש בצורה פשוטה, ברורה ומותאמת לקבלת החלטה 

משותפת על האשפוז וההנקה. 
אם אכן הוחלט על הפרדה בין האם לתינוק, יש להעדיף 
חלב אם שאוב או חלב מתרומה. במקרה של הפרדה בין 
האם לתינוקה אין לתת תמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) 
באופן אוטומטי, אלא להעדיף חלב אם שאוב או מתרומה. 
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 [SFN) [21) לנאונטולוגיה  הצרפתית  החברה  בצרפת, 
ילוד בריא לאם  המליצה לנקוט במדיניות אי הפרדה בין 
חשודה או מאומתת ולאפשר הנקה, כל עוד מצבה הרפואי 
כך  על  מבוססות  אלו  המלצות  זאת.  מאפשר  האם  של 
לחלות  נמוך  סיכון  כבעלי  נמצאו  ילודים  ובפרט  שילדים 
עדות  אין  המסמך  כתיבת  ליום  נכון  וכי  הקורונה,  בנגיף 
לניאונטולוגיה  הצרפתית  החברה  אם.  בחלב  להדבקה 
ארגון  כדוגמת  בודדים  ארגונים  המלצת  חרף  כי  מציינת 
רופאי הילדים האמריקאי שהמליצו על הפרדת אם�ילוד 
סביב  רבים  ארגונים  מאומתת,  או  חשודה  האם  כאשר 
אנגליה,  קנדה,  איטליה,  אוסטרליה,  ובכללם  העולם 
לא  הנקה  לרפואת  והאקדמיה   UNICEF שווייץ,  שוודיה, 
הם  כי  מסכמת  החברה  אם�ילוד.  הפרדת  על  ממליצים 
הנקה,  בהמשך  התומך  הבינלאומי  בקונצנזוס  תומכים 
בילודים  גם  והילוד,  האם  של  משותפת  שהייה  ובהמשך 

המאושפזים במחלקות הילודים. 
 Global) בהנקה  העולמי  הקולקטיב  לבסוף, 
מרחבי  ארגונים  הכולל   ,[Breastfeeding Collective) [22
ונגיף  הנקה  לגבי  עיקריים  מסרים  מסמך  פרסם  העולם, 

הקורונה. במסמך זה הדגיש כי הנקה מצילה חיים ברחבי 
העולם, חלב האם מכיל נוגדנים ופקטורים ביו�אקטיביים 
נגיף  בפני  להגן  עלולים  אלו  וכי  זיהומים  בפני  המגנים 
הקורונה. זאת ועוד, תחלואת ילדים מאומתים עד כה הינה 
קלה וכי התועלת במגע עור לעור מוקדם מהלידה והנקה 
בלעדית עולה לאין ערוך על כל סיכון תיאורטי בהדבקה 
לממשלות  במסמך  פונה  הקולקטיב  מזאת,  יתרה  בנגיף. 
ומתייחס לאחריותן לספק לכל הנשים ובפרט למאומתות 
זה,  בעניין  המגפה.  במהלך  הנקה  לגבי  אמין  מידע  לנגיף 
לקיום  לדאוג  הממשלות  אחריות  את  מדגיש  הקולקטיב 
הנקה  לגבי  אמין  מידע  לקבלת  וכן  להניק  הנשים  זכות 
שאינו מוטה על ידי תעשיית התמ"ל. במדינות שבהן קיים 
בנק חלב, באחראיות המדינות לאפשר המשך פעילות בנק 

החלב במהלך המגפה. 

סקירת הנחיות בישראל
המגפה  מהלך  שינויים  חלו  בישראל  לעולם,  בדומה 
משרד  הנחיות  ובכללן  שפורסמו  השונות  בהנחיות 
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בהנחיות  אפשר   [23] הבריאות  משרד  הבריאות. 
למיניקה  הנקה   (10 (עדכון  המגפה  בתחילת  המוקדמות 
בביתה, כל עוד היא ללא תסמינים, אך לא התייחס למניקה 
מאושפזת או תסמינית. בעדכון הבא, הומלץ על הפרדה 
בין האם היולדת החשודה או מאומתת לילוד מיד לאחר 
הלידה ולקיחת בדיקות לנגיף. קבלת החלטה בנוגע לאופן 
בהפרדה)  או  (יחדיו  והילוד  היולדת  של  האשפוז  המשך 
לנגיף.  והילוד  האם  בדיקות  לתוצאות  בהתאם  תעשה 
העדכון הנ"ל לא התייחס למשך הנקה לגבי מניקה שאינה 
יולדת והיא תסמינית ו/או באשפוז, אלא רק בהקשר של 
שאיבת חלב האם והתייחסות למניקה במצב קליני קשה. 
כי למרות  נקבע  ועד למועד כתיבת המאמר,   14 מעדכון 
חלב  מתן  ו/או  הנקה  לאפשר  יש  הפרדה,  על  ההמלצות 
ליולדת חשודה או מאומתת בבית חולים, במקרה שהאם 
בוחרת בכך, תחת נקיטת אמצעים למניעת הדבקה. לגבי 
מיניקות שאינן יולדות, משרד הבריאות עודנו ממליץ על 
המשך הנקה (בהסתמך על גרסה 16), אך זאת, כל עוד לא 
הופיעו תסמינים. בדומה לכך, מיניקה מאושפזת בבידוד, 
גם לה משרד הבריאות מאפשר המשך הנקה, אך עדיין אין 
התייחסות להמשך הנקה כאשר המניקה תסמינית (מלבד 

זו במצב קליני קשה). 
הישראלי  האיגוד  והעובר,  האם  לרפואת  הוועד 
לנאונטולוגיה  הישראלי  והאיגוד  וגינקולוגיה  למיילדות 
[24] יצאו יחד בהנחיות משותפות לגבי הדבקה בקורונה 
לשקול  המליצו  הם  אלה,  בהנחיות   .2020 ממרץ  בהיריון 
בתיאום  בידוד  בתנאי  יחדיו  והילוד  האם  של  אשפוז 
הנאונטולוגים והסיעוד וכתלות במצבה הרפואי של האם, 
הילוד ותנאי המרכז הרפואי תוך נקיטת אמצעים למניעת 
הדבקה. המלצה זו נומקה לנוכח חשיבות ההנקה והחיבור 
לאם, אי הדגמת הנגיף בחלב האם והיעדר תיעוד למחלת 

ילוד קשה, נכון למועד כתיבת ההנחיות. 
נייר עמדת החברה לרפואת הנקה בישראל [25] פורסם 
את  התואמות  המלצות  ובו   ,(1 (תרשים   2020 באפריל 
בקרב  הנקה  המשך  עיקרן  אשר  הבינלאומי,  הקונצנזוס 
המעוניינת  המאומתת,  או  החשודה  היולדת  ו/או  האם 
הדבקה.  למניעת  אמצעים  נקיטת  תוך  להיניק  ויכולה 
ההזנה  הינה  הנקה  כי  מדגישה  החברה  העמדה  בנייר 
המספקת  לתינוק  ביותר  והזמינה  הבטוחה  הנורמטיבית, 
מידע  כי  מסתייגת  החברה  רבים.  זיהומים  מפני  הגנה 
אמין בספרות המקצועית על מחלת הקורונה בקרב נשים 
על  בהסתמך  זאת,  עם  מוגבל.  וילודיהן  יולדות  הרות, 
ספרות מבוססת ארוכת שנים מרחבי העולם לגבי הנקה 
על  הנקה  הבריאותיות של  זיהומיות, ההשלכות  ומחלות 
בריאות האם, התינוק והציבור, וכן בהסתמך על הספרות 
המוגבלת הקיימת לגבי תחלואת יולדות, מיניקות ויונקים 
במגפת הקורונה – הגיוני להסיק כי התועלת בהנקה עולה 

על הסיכונים. 

 שינוי בעמדות צוותים רפואיים 
בכתבי עת בישראל ובעולם

סב  העברה  כי   ,[26] וחב'  סומך  כתבו   2020 במאי 
כי  וכן  בתחלואה קשה  כרוכה  ואינה  נדירה  היא  לידתית 

ויותר,  נמוך  הילדים  אוכלוסיית  בקרב  ההדבקה  שיעור 
עם הסתמנות קלינית קלה. Hand וחב' [27] שלחו מכתב 
לכתב העת Journal of Perinatology ביוני 2020, ובו כתבו 
כי הנחיות עתידיות בנושא הפרדת תינוק מאימו צריכות 
גם  אלא  מהנגיף,  שבהדבקה  לסיכון  רק  לא  להתייחס 
בסיכונים שבפגיעה בהנקה. מאמרים רבים עסקו בהדגמת 
הנגיף בחלב האם, אך רק ביולי 2020 פורסם מחקרם של 
מלא  ביות  השפעת  את  בחן  אשר   ,[28] וחב'   Salvatore
והנקה על תחלואת ילודים מהנגיף: מתוך 120 ילודים, אף 

ילוד לא נדבק מהלך שבועיים לאחר הלידה. 
ניכר כי מרבית ההנחיות התמקדו בסיכונים התיאורטיים 
שבהדבקת התינוקות בנגיף, ורק בודדים הכירו בסיכונים 
הידועים מזה שנים שבהפרדת אם מתינוקה ובפרט בימים 
הראשונים לאחר הלידה. בלטו במיוחד בתחילת המגפה, 
Stuebe [29], ו�Bartick [10], אשר בחנו במאמרן את הצורך 
בהפרדת ילודים מאימהותיהן החשודות או מאומתות עם 
נגיף הקורונה. בפרסומיהן אלו התמקדו בסיכונים הידועים 
מזה שנים ומבוססים היטב בספרות שבהפרדת אם�ילוד 
לבריאות  לאם,  לתינוק,  הבריאותיות  ההשלכות  לרבות 
במבט  מגפה.  בעת  במיוחד  הבריאות  וכלכלת  הציבור 
לאחור, במהלך המגפה פורסמו הנחיות שונות, לעיתים לא 
שקולות דיין בתחשיב תועלת לעומת סיכון ברמת הפרט, 
החברה והמדינה, אשר חלקן התעדכנו במהלך החודשים 
נגיף  הדגמת  של  בהקשר  לפרסומים  בהתאם  האחרונים 
במגפה  וילדים  תינוקות  תחלואת  האם,  בחלב  הקורונה 
התערבויות  ילודים.  הדבקת  על  האשפוז  אופן  והשפעת 
הביאו  תינוק,  או  קרי הפרדת אם�ילוד  דיין,  לא שקולות 
רפואיים  וצוותים  משפחות  בקרב  רבים  ולחשש  לבלבול 
עד ליום כתיבת המאמר, ומכאן השלכות על היעדר יישום 
ההנחיות, חרף העובדה שכעת כבר קיים קונצנזוס בארץ 

ובעולם בנושא. 

לסיכום
בהתאם להנחיות המעודכנות של כל הארגונים שנזכרו 
בהנקה  התועלת  כי  לאומי  בין  קונצנזוס  קיים  לעיל, 
התיאורטי  הסיכון  על  ערוך  לאין  עולה  מגפה  במהלך 
הנדיר שבהדבקה של היונקים לרבות הילודים. על כתפינו 
כרופאים מוטלת החובה לחקר מתמיד של תחלואה, גם 
בהקשרה של הנקה, חציבת המידע הקיים בנושא מגפות 
תוך  ספרות  מבוססות  הנחיות  כתיבת  כך  ומתוך  והנקה, 

תחשיב כלל שיקולי תועלת אל מול סיכונים. 
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 פקס: 04-8110015 
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