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הורים יקרים,
ישראל נחשבת למדינה חמה ,אבל בחורף יש מקומות שבהם קר מאוד,
כמו למשל ,בירושלים ,בהרי השומרון ,בהרי הגליל ,ברמת הגולן וגם בנגב
ובערבה-הטמפרטורה יורדת לפעמים עד אפס מעלות ,וגם מתחת לאפס.
יש גם הבדלים גדולים בטמפרטורה בין היום ובין הלילה.
תינוקות רכים פגיעים במיוחד לטמפרטורות הנמוכות בחורף ,לכן עלינו
להקפיד ולשמור על חום גופם הקבוע במיוחד בחודשי החורף הקרים.

2

איך שומרים על
חום גופו של התינוק?
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אוורור החדר
פעם ביום ,לפחות ,צריך להוציא את התינוק לחדר מחומם אחר בדירה ,ולפתוח
את החלונות בחדר התינוק ,כדי שיכנס אליו אוויר נקי.
צריך לדאוג לכך שהאוויר בחדר לא יהיה יבש .כדאי לשים ליד התנור ,או בפינה
של החדר ,סיר שטוח ובו מים .אפשר גם לתלות בחדר מגבת רטובה ,או כביסה
לייבוש ,אך לדאוג שתהיה רחוקה מהתנור ,כדי למנוע שריפה.

מיקום המיטה בחדר
מומלץ להעמיד את מיטת התינוק ליד קיר פנימי בחדר ובמרחק כמה
סנטימטרים ממנו ,ולא ליד קיר חיצוני ,שהוא קר יותר.

רחצת התינוק
חשוב לוודא שהחדר בו רוחצים את התינוק יהיה חם במידה הרצוייה-כ24-22-
מעלות .אחרי הרחצה ,צריך לנגב את התינוק היטב במגבת יבשה ,במיוחד את
ראשו.
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לבוש התינוק בבית
חשוב להלביש את התינוק בבגדים חמים אך קלים ,בשתי שכבות (גופיה ,חולצה
ובגד עליון) ,העוטפים היטב את התינוק ומכסים גם את כפות הרגליים .יחד עם
זאת ,אין להלבישו בבגדים רבים מדי ,כדי שחום גופו לא יעלה יתר על המידה.
חשוב שהבגד לא יפריע לתנועה החופשית של ידיו ורגליו ,וזאת כיוון שתנועות
הגוף של התינוק עוזרות לו לשמור על חום גופו.
אם הבית אינו מחומם מספיק ,כדאי גם לחבוש כובע לראשו ,כי דרך הראש
הגוף מאבד חום רב.
מומלץ לכסות את התינוק בשמיכה חמה אך קלה ,שלא תמנע ממנו לזוז.

לבוש התינוק בחוץ
בעת יציאה החוצה בחורף ,צריך להלביש את התינוק בבגדים חמים ,להוסיף על
הלבוש בבית חליפת חורף וכובע.
מומלץ להמעיט ככל האפשר בהוצאת התינוק החוצה בשעות הערב
והלילה ,שהן קרות יותר.
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מהם הסימנים של
פגיעת קור ,ומה לעשות
במקרה כזה?
אם אתם רואים שהתינוק אדיש ,בכיו חלש ,הוא מגיב
באיטיות ,מנומנם רוב הזמן ,אינו רוצה לאכול ,או
שהוא אינו שקט  -יש למדוד לו את החום* ואין
להסתפק במגע בעור התינוק.
כפות ידיים וכפות רגליים קרות  -אינן מעידות
בהכרח על חום גוף נמוך.
אם חומו של התינוק ,הוא פחות מ36-
מעלות ,יש להפשיט אותו ולהצמידו לעור
גופכם מתחת לבגדיכם ,להתכסות יחד איתו
בכיסוי חם ולחמם היטב את החדר .כעבור
שעה לבדוק שוב ולוודא שחום גופו עלה.

לקבלת יעוץ לגבי הצורך לפנות עם התינוק לרופא ובשאלות בנושא ,ניתן
להתקשר למוקד האחיות  *2700מכל טלפון.

חשוב לזכור!
מנגנון השמירה על חום הגוף אצל תינוקות אינו מפותח כמו אצל מבוגרים,
והם מתקשים לשמור על חום גופם – לכן גם אם לכם לא קר ,חשוב שתבדקו
את הטמפרטורה בחדרו ובסביבתו של התינוק.

*על פי המלצת משרד הבריאות ,אין להשתמש במדחום המכיל כספית.

7

ייעוץ מקצועי:
ד"ר זאב חורב ,רופא מומחה ברפואת ילדים
לירי אנדי-פינדלינג ,סמנכ”ל מחקר ,מידע ,פיתוח מדיניות " -בטרם"
עריכה וריכוז הפקה:
שוש גן-נוי ,המחלקה לחינוך וקידום בריאות
שירותי בריאות כללית
חטיבת הקהילה האגפים לרפואה ולסיעוד
המחלקה לחינוך וקידום בריאות
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