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היגיינה אוראלית
 היגיינה אוראלית יעילה יכולה
להפחית בחצי את שיעור התמותה
!כתוצאה מדלקת ריאות


Abe, S. et al. Oral hygiene evaluation for effective oral care in
preventing pneumonia in dentate elderly. Archives of
Gerontology and Geriatrics 43 (2006) 53-64.

 צחצוח שיניים ותותבות בבוקר ובערב
 ניקוי הפה לאחר כל ארוחה

פנייה לרופא וקלינאית תקשורת
 כל אדם שמראה סימנים של קושי בבליעה
צריך אבחון אישי על ידי רופא וקלינאית
תקשורת:
 לגלות מה מקור הקושי ואיך להתמודד איתו
 לקבל הנחיות לדיאטה בטוחה ,שיקום הבעיה ו\או
אסטרטגיות מפצות ,לצמצם את הסיכון
לאספירציה ,מצב תת-תזונתי או התייבשות
 הדרכת בני משפחה ומטפלים

שינויים כלליים בדיאטה
 המרקמים הבעייתיים משתנים לפי מקור
וסוג הבעיה
 באופן כללי יש מאכלים שגורמים לקושי
בשכיחות גבוהה:
 מאכלים יבשים
 מאכלים דביקים
 מאכלים שמתפוררים
 מאכלים קשים וקטנים
 מרקמים מעורבים (נוזל  +מוצק)
 מאכלים הקשים ללעיסה

שיטות להאכלה בכף
 כפית ממתכת בד"כ הכי טובה
 האכל לצד החזק של הפה
 קצב איטי להאכלה
 התבונן וחכה לבליעה מלאה של כל כפית
 תן זמן לשתי בליעות ובדוק שהאוכל לא נשאר בפה
 הבחן בבקשות לעוד וסימן מהמטופל כאשר הוא אכל
מספיק
 בליעה ,נענוע ראש ,בקשה מילולית ,פה פתוח/סגור,
דחיפת האוכל ,נמנום ,מבט אליך או לאוכל

שיטות להאכלה בכף
 ליטוף עדין של השפה התחתונה
 מקם טיפת אוכל על השפה התחתונה
 נקה את הפה בעדינות עם מפית (תזכורת שאוכל
נשאר בפה)
 לחץ על הלשון עם הכף
 כף קרה טבולה בכוס קרח
 כף ריקה בין לגימות
 שינוי בטעם ,מרקם ,טמפרטורה כדי להגביר
מודעות לאוכל בפה

האכלה דרך מזרק
 מסכנת את המטופל ויכולה לגרום
לשיעול ,חנק או אספירציה
 מסוכן למטופלים לא עירניים
 מונע מהמטופל להשתמש בלשון ובשפתיים
 מפחית את רמת השליטה של המטופל
 למעט מטופלים עם סרטן ראש וצוואר שלא יכולים
ליצור או להעביר בולוס בפה
Soriano, R. Syringe Feeding: Current Clinical Practices and
Recommendations. Geriatric Nursing. 1994. 15(2): 85-7.



בעיות שכיחות בהאכלת מטופלים
 המטופל מסרב לפתוח את הפה
 ליטוף של השפה התחתונה עם הכפית
 מקם טיפת אוכל על השפה התחתונה
 טבילת כפית בקרח
" אוכל אצבע" בידו של המטופל
 רמיזה מילולית
 עידוד
 נתינת הכפית בידו

בעיות שכיחות בהאכלת מטופלים
 המטופל לא סוגר את הפה
 המטופל ממשיך ללעוס בלי לבלוע
 לחץ על הלשון עם הכפית
 רמיזה מילולית
 שינוי טעם ,מרקם ,טמפרטורה
 כפית קרה
 כפית ריקה
 ליטוף הזרוע
 דחיפה עדינה של הסנטר למטה

בעיות שכיחות בהאכלת מטופלים





המטופל נשען לצד אחד
המטופל מחליק למטה בכיסא
המטופל יושב עם ראש פונה לתקרה וצוואר בפישוט-יתר









הושב אותו ישר
ראשו של המטופל פונה קדימה
ישיבה מולו בגובה עיניים
ישיבה זקופה  90מעלות עם ישבן אחורה בכיסא
תמיכה בעזרת כרית ,שמיכה ,מגבת מגולגלת
תמיכה של השולחן לזרוע החלשה
רגליים על הרצפה או רגלית הכיסא

בעיות שכיחות בהאכלת מטופלים


המטופל משתעל ,מכחכח בגרונו ,נחנק לעיתים קרובות









אפשר לו להשתעל ,לא להתערב
אל תיתן למטופל מים
בדוק אם המטופל צריך שינוי בדיאטה
הבא את המטופל להערכה ע"י רופא וק"ת
נתינת נוזלים סמיכים
למנוע ממרקם מעורב
להאכיל בקצב איטי
לאפשר למטופל לבלוע פעם או פעמיים לפני נתינת הכף הבאה

שגיאות נפוצות










האכלה בכמויות גדולות מאד
האכלה בקצב מהיר מאד
דיבור עם אחות אחרת בזמן ההאכלה
היעדרות מקשר עין בזמן ההאכלה
ערבוב מגעיל של מאכלים בכדי לגרום
לאכילה יותר מהירה
לחץ על המטופל כי אינו אוכל לשביעות רצונך
האכלה בצורה מרושלת וניקוי המטופל עם הכפית
נתינת יותר מדי כדורים על כפית אחת של מעדן

 איכות החוויה היא בשליטתך!!!
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