מרכז יום "לב תל אביב"
כתבה וערכה אסתר חיט ,סטודנטית לריפוי בעיסוק.
בהנחיית דבי להב ,מרפאה בעיסוק.
איורים :לנה פרידמן.

לאכול בבטחה ,בכבוד
ובשמחה
מדריך בנושא אכילה
למטפליהם של אנשים עם
דמנציה

חשיבותם של אוכל וארוחות
אכילה היא משמעותית במגוון היבטים :אנו אוכלים כדי לצרוך אנרגיה
וחומרים חיוניים לגוף ,אולם לאכילה יש גם משמעות חברתית ,תרבותית
ורגשית .אוכל מקשר אותנו אל המסורת והמנהגים ומעלה בנו זיכרונות .אנו
אוהבים לאכול בחברת חברים ומשפחה ולתקשר בזמן הארוחות ,אוכל
מסב הנאה.

בעיות אכילה בדמנציה

מדוע לשמר אכילה עצמאית?

בדמנציה תפקודי האכילה עלולים
להשתבש בגלל תופעות קוגניטיביות,
שפתיות והתנהגותיות האופיניות
למחלה .אצל חלק מהאנשים נראה
אכילת יתר ואצל אחרים להיפך האכילה
פוחתת מה שעלול להוביל לתת תזונה.
זיכרון לקוי עלול לגרום לכך שהאדם
ישכח לאכול או ישכח שאכל ,לעיתים
האדם לא יוזם אכילה או יתקשה
להתרכז בתהליך ,תכנון תנועה לקוי
מוביל לקושי בביצוע פעילויות מוכרות
כגון שימוש בסכו״ם או פתיחת הפה.
תפיסה חזותית ומרחבית לקויה גורמת
לקושי במיקום הכלים או קושי בזיהוי
הפריטים בצלחת .אדם עם דמנציה לא
תמיד יודע לספר על אי נוחות או כאב
בחלל הפה שבגללם מתקשה לאכול או
לבטא העדפות מזון .עלולות להופיע
בעיות בליעה ולעיסה המובילות לאגירת
המזון בפה ,כחכוח ,שיעול ,חנק ,פליטת
המזון.
קשיים שונים מופיעים בדרך כלל
בהדרגה ככל שהמחלה מתקדמת.

גם כאשר תפקודים אחרים הולכים
ומצטמצמים אכילה נשארת והופכת
לאחת הפעילויות המרכזיות שבהן
האדם לוקח חלק .לכן למרות הקשיים
חשוב לאפשר לאדם לאכול באופן
עצמאי עד כמה שניתן כשהדגש הוא על
היכולות שנשארו ובאות לידי ביטוי
בזמן האכילה – קוגניטיביות,
מוטוריות ,תקשורתיות .האפשרות
לבחור בזמן הארוחה וההנאה שהאדם
מפיק מאכילה עצמאית משפיעות על
איכות החיים .כשהאדם אוכל ובוחר
בכוחות עצמו זה נותן לו תחושה של
שליטה ,מסוגלות וכבוד עצמי .כמו כן
אכילה עצמאית משפרת את איכות
הבליעה וגורמת לאכילה להיות
בטיחותית יותר.
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דגשים כלליים לאכילה נעימה+
נסו לשמר את עצמאותו של האדם ועודדו את
השתתפותו .למשל ,בעזרה במטבח ,חיתוך המזון,
הכנת שתייה חמה.

כשאתם מסייעים לאדם באכילה בכל צורה שהיא ,שבו לידו
ואל תעמדו לצדו או מאחוריו.

כשאתם מלבישים סינר ,אל תפתיעו! הגיעו מקדימה
והסבירו שהגיע זמן הארוחה ולכן כדאי להשתמש בסינר.
אם ניתן ,אפשרו לו ללבוש את הסינר בכוחות עצמו.
.

ודאו כי המזון בטמפרטורה מתאימה.
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יתכן כי האדם מסוגל לאכול לבד אך אינו עושה זאת או עושה זאת
באיטיות רבה
במקרה הזה לא צריך למהר להאכיל את האדם ,נסו לספק רמזים:

 .1רמז מילולי :למשל ,הסבירו איזה סוג מזון יש
בצלחת והזמינו את האדם לטעום.

 .3רמז פיזי :אם תתחילו את הפעולה
עבור האדם ,יתכן כי הוא יסיים אותה
(למשל ,אם תשימו כף מלאה בידו,
הוא יוביל אותה לכיוון הפה .או תעזרו
לו לקחת את הכף לכיוון הפה בפעמים
הראשונות ומשם הוא כבר ימשיך
לבד).

נסו לבדוק לאילו ולכמה רמזים
האדם זקוק ונסו להימנע מלבצע את
הפעולה במקומו.

 .2רמז חזותי :אם יש אפשרות ,אכלו יחד עם האדם.
יתכן שכאשר יראה אתכם אוכלים ,הוא יחקה אתכם.
(וחוץ מזה אכילה היא פעילות חברתית! לרב האנשים
יותר נעים לאכול בחברותא).

אם אכילה עצמאית לוקחת זמן רב
מדי ,ניתן לעזור לאדם לסיים את
הארוחה.
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אוכל אצבעות
גם אם האדם מתקשה להשתמש בסכו"ם ,זה לא אומר שהוא אינו מסוגל לאכול באופן עצמאי
– אפשרו לו לאכול באמצעות הידיים.
ניתן להתאים מגוון של מזונות לאכילת אצבעות ,למשל ,סנדוויצ'ים ,פשטידות ,מאפים ,פלאפל,
צ'יפס ,שניצל ,קציצות ,פירות וירקות ,ביצים ועוד.
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סיוע באכילה (אם אין ברירה)
מה עדיין ניתן לעשות כדי שתהליך האכילה יהיה נעים והאדם יהיה מעורב כמה
שיותר?

טיפים קטנים לשיתוף האדם בתהליך




ודאו כי האדם יושב ישר ,הראש והגוף
אינם נוטים אחורה או קדימה .חשוב

ונעים .הציעו כמות קטנה של מזון בכל

שהאדם יהיה ערני.

נגיסה .האכלה באמצעות כפית קטנה

דברו אל האדם בזמן האכילה ,הסבירו לו

תעזור לבקר את הכמויות.

מה יש בצלחת ואיזה סוגי מזון אתם







ודאו כי תהליך ההאכלה הינו עדין



התאימו את עצמכם לקצב של האדם,

מגישים לו ,התעניינו אם טעים לו.
הימנעו מדיבור בטלפון ,הישארו

בפיו לפני שאתם מציעים את הביס

באינטראקציה עם האדם.

הבא.

עודדו את האדם לבחור גם אם אינו אוכל



תנו לאדם להחזיק בידו כף או
מזלג גם בזמן שאתם
מאכילים אותו.

ודאו כי הוא לעס ובלע את המזון שיש



האכילה.

השתדלו לא להאכיל בכוח! האדם

באופן עצמאי (למשל ,האם רוצה להתחיל

מסרב לאכול בתוקף? הניחו לו ונסו

עם הקציצה או עם הפירה)

לחזור לסיטואציה מאוחר יותר.



החזיקו בידכם את ידו של
האדם האוחז בכף/מזלג
והובילו אותו להכניסה אל פיו



הניחו את ידו של האדם על
היד שלכם שאתה אתם
מאכילים – זה יתן לאדם
תחושה שהוא זה שמביא את
הכף לפה.
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חפצים שעשויים
לסייע לאכילה
עצמאית

כפית קטנה יכולה להתאים
לאנשים שנוטים לגרוף כמות
גדולה של מזון בבת אחת.

אם יש רעד בידיים שימוש
בסכו״ם כבד עשוי למתן אותו.

אם האדם מתקשה לגרוף את
המזון באמצעות מזלג ,כף יכולה
להיות תחלופה טובה.

אם האדם מתקשה להיעזר בסכין
ניתן להציע לאכול מצלחת עם
שוליים גבוהים במקום להשתמש
בסכין.
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איך לגרות את החושים בזמן
הארוחה?
אכילה מערבת מכלול של חושים :ריח ,טעם.
ראיה ,מגע .החוויה החושית מסבה לאדם הנאה
ומעודדת אכילה.

להוסיף תבלינים ולהגיש מזון עם טעמים חזקים:
 למשל ,תה עם נענע/לימון/ג׳ינג׳ר.
 דייסה עם קינמון או קוקוס.
 להגיש לארוחת הצהריים חרדל /חזרת /חמוצים.
השתדלו להגיש מזון שנראה מגרה ,עם צבעים מושכים
למשל ,סלט בעל צבעים מגוונים.
נסו לשלב טעמים אהובים ומוכרים מהעבר:
למשל ,מאכלי העדה ,אוכל מבית אמא.
האדם מסרב לאכול? נסו לפתוח את התיאבון עם פינוק קטן ,למשל קצת מתוק.
הארוחה בדרך וריח האוכל מתפשט בבית? מעולה! זהו רמז שבקרוב אוכלים.

סביבת האכילה

לפני שאוכלים השתדלו
לייצר "אווירת ארוחה"
באמצעות ארגון הסביבה:

פריסת מפה ,מתקן למפיות,
פרחים ,כלים יפים ,קערת
פירות וכו'.

הפחיתו מסיחים כמו
טלוויזיה ורדיו

אפשר להדליק מוזיקת רקע
שקטה שהאדם אוהב אם
היא עוזרת לו להתרכז.

ניגודיות גבוהה בין צבעי
האוכל והצלחת ובין צבעי
הצלחת והשולחן תקל על
האדם בעת זיהוי הפריטים
ומיקומם.
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