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חוסר הבשלות של פגים מצריך לעתים התאמה
מיוחדת של מושב הבטיחות ושל אופן הנסיעה
במכונית בתקופת החיים הראשונה.
המנח המומלץ להסעת תינוקות בריאים במכונית הוא מנח
של חצי שכיבה ( 45מעלות) בסל-קל או במושב בטיחות
מתאים ,כשפניהם נגד כיוון הנסיעה .בצורה זו הכוחות
הפועלים בזמן תאונה הנגרמת מהתנגשות קדמית ייספגו
בעיקר על ידי מושב הבטיחות וכמעט לא יפגעו בתינוק.
מנח חצי שכיבה עלול להוות סיכון לתינוקות במשקל לידה
נמוך ו\או בעלי טונוס שרירים נמוך.

המלצות מומחי המרכז לנסיעה
בטוחה באלי”ן וארגון ‘בטרם’:
הכנת התינוק הפג לנסיעתו הראשונה
לקראת השחרור מבית החולים ,על הצוות הרפואי לבצע
בדיקת מוכנות של התינוק לנסיעה במנח של חצי שכיבה.
הבדיקה נערכת באמצעות השכבת התינוק בסל-קל (שבו הוא
אמור לנסוע לביתו) למשך שעה וחצי עד שעתיים (או יותר ,אם
מרחק הנסיעה הביתה ארוך יותר) ,כשהוא מחובר למוניטור.
הצוות הרפואי יוודא שלא מתרחשות הפסקות נשימה,
הפרעה בקצב הלב או ירידה ברמת החמצן בדם בעת
שהתינוק נמצא במנח חצי שכיבה .שיעור החמצן שצריך
להתקבל בבדיקה ייקבע על ידי הרופא המטפל.
על פי תוצאות הבדיקה ייקבע אם התינוק יוכל לנסוע
בבטחה בסל-קל במנח חצי שכיבה.
אם תוצאות הבדיקה מעידות כי עלולה להיות סכנה
בהסעת התינוק במנח חצי שכיבה ,על הרופא המטפל
לבחון חלופות ,כגון מתן חמצן בשעת הנסיעה ,הסעה
במיטת שכיבה ייעודית לנסיעה או אפילו המשך האשפוז
(יש לבצע בדיקת מוכנות גם למיטה זו).
בדיקה דומה יש לבצע גם בתינוקות שאינם פגים אך משתייכים
לקבוצת סיכון לבעיות דומות :בעלי טונוס שרירים נמוך (עם
תסמונת דאון או מחלה נוירו-מסקולרית וכד') ,אחרי ניתוחי לב,
סובלים מבעיות נשימה ועוד.
על הצוות הרפואי להדריך את ההורים בדבר הסעה בטוחה
של הפג ,כולל הימנעות מהשכבתו במנח חצי שכיבה שלא
בעת נסיעה.

עגינת ציוד נלווה
אם התינוק חייב להיות מוסע כשהוא מלווה בציוד רפואי
כבד (מוניטור ,חמצן ,מכונת הנשמה וכד') יש צורך לעגן את
הציוד למכונית.
עיגון הציוד ייעשה בחגורת בטיחות פנויה ו/או עיגונו מתחת
למושבי המכונית או על ידי אמצעי קשירה מיוחד ,כגון חגורת
בטיחות נוספת ,גומייה חזקה המשמשת אופנוענים וכדומה.

המשך מעקב
תינוק שהוחלט כי עליו לנסוע במנח שכיבה מלא או עם
תוספת חמצן בסל-קל ,יוכל לעבור לנסיעה רגילה לגילו רק
לאחר שבדיקת ניטור נוספת תהיה תקינה.
ההמלצות מבוססות על ידע שהצטבר במרכז לנסיעה בטוחה
ועל המלצות איגוד רופאי הילדים בארצות הברית.

