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  .למדעי התזונהמן המחלקה  גב' אביגיל נברושל ה הרצאת

 .הקשר בין הגשת הארוחה וצריכת מזון בקרב חולים מאושפזיםבנושא 

 

 ההרצאה:  תקצירלהלן 

תזונה. מצב זה משלש את הסיכון לתמותה אחרי -מן החולים המאושפזים נמצאים בתת 85%-כ

תזונה קשורה גם למשך אשפוז ארוך יותר. קיימות מספר -ניתוח, בעיקר בנוכחות מחלות כרוניות. תת

סיבות למצב זה, בהן העובדה שהדרישות התזונתיות של החולים עולות עקב שינויים מטבוליים, ולצד 

ת יש עליה בחוסר תאבון, בשל גורמים אישיים וסביבתיים. למשל, לפעמים חולה נמצא בצום לפני זא

 בדיקה ומפספס ארוחה, או שיוצא מהמחלקה לבדיקה, ומפסיד ארוחה. 

, כמות המזון הנצרכת ביום, ושביעות רצון החולים. תזונה-במחקר הנוכחי נבדקה ההיארעות של תת

המזון הנצרכת בכל ארוחה, לכמת את החולים שקיבלו תמיכה תזונתית, מטרותיו היו לתאר את כמות 

להעריך כמות חלבון ואנרגיה נצרכת ביחס להמלצות תזונתיות של משרד הבריאות, ולכמת את מספר 

 1000-)כ בבית חולים וולפסוןפנימיות מחלקות  6-תזונה. נערך מחקר של חצי שנה ב-החולים בתת

 . חולים, מרביתם מאושפזים בשל מחלות כרוניות(

. ציון גבוה מייצג סיכון MUSTתזונה שנקרא -נעשה שימוש בכלי למדידת סיכון לתתבין כלי המחקר 

להערכת כמות האוכל שנותרה  (digital imagingכן נעשה שימוש בצילום דיגיטלי )תזונה. -גבוה לתת

 בצלחת. 

קלוריות(, מרביתם  800-המנה המוגשת )כבלבד מן  1/3-נטו לאכול כ המחקר העלה כי החולים

מהם היו בסיכון )נמוך(  65%השלימו את תזונתם עם מנות אוכל מהבית או מהקניונית הסמוכה. 

תזונה -סיבת האישפוז היתה זיהומית. אכן, תת –תזונה -תזונה. מי שהיו בסיכון גבוה לתת-לתת

מהחולים היו תחת דיאטה מיוחדת  50%ה בשל מחלות אלו. מעל קשורה למחלות זיהומיות ולתמות

 )למשל, דלת סוכר(. 

התערבויות שמטרתן לשפר את תצרוכת המזון ואת שביעות הרצון  7בחלק השני של המחקר נערכו 

של החולים מהמנות. ממצאי המחקר הצביעו על כך שהוספת מפית בצבע כתום שיפרה את 

ת הרצון. כך גם הוספת פרח לבן על המגש, שינוי צבע הצלחת , וגם את שביעו13%-התצרוכת ב

בצריכה(, או פטרוזיליה. גודל הצלחת לא  11%לירוק )במקום לבן(, והוספת עגבניית שרי )עלייה של 

השפיע על צריכת המזון, אך שיפר את שביעות הרצון )אם כי השינוי בין הגדול בקב' הביקורת לבין 

וכך גם הוספת פלח לימון. כל אלו שינויים קטנים וזולים )אגורות  קב' המחקר היה קטן יחסית(,

בודדות לחולה( אך בעלי השפעה משמעותית הן על צריכת המזון על ידי החולים והן על שביעות רצון 

   .      , כך שלמחקר השלכות יישומיות משמעותיותהחולה



  


