
 כותרת המצגתל "השמנה ותחלואה מדדי התמ

 שנה, חודש –שם הגוף המציג 

 

 יעוץ תזונתי למניעת הישנות אשפוזים
 

 דקלה דוד  

 דיאטנית קלינית

 מחוז מרכז



 2+ גרושה , 54בת 

 

 :ברקע

 ,  אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות, סוכרת

 PVDעישון ו, קשה- COPD  . 

על רקע אנמיה ועל צבירת   פעמיםהתאשפזה לאחרונה 

 . נוזלים

 .  לא היתה במעקב רפואי שנתיים

 .מעולם לא ביקרה אצל דיאטנית

 

 :הכירו את ריקי כהן

 



 עובדה

מהטופלים יחזרו לאשפוז עוד לפני שחלפו  20%מעל 

 .יום מהאשפוז האחרון 30

מהם יחזרו לאשפוז מסיבה שונה מהסיבה   70% 

 .הראשונית

 Jencks S F et al .N Engl J Med 2009; 360:1418-1428 



 משמעות

 מרובים במחלקות הפנימיות  אשפוזים חוזרים 

 

 החוליםבתי עומס על 

 הרפואה הציבוריתעומס על 

 במטופל  רגשית / חברתית / פגיעה קלינית 
 



 פתרון
 .ק"מחב"      מחלקה בקהילה"הקמת 

 מטרות המחלקה

שהתאשפזו   18מעל גיל , מטופלים מבוטחי מכבי: אוכלוסיית היעד

 .במחלקות הפנימיות ליותר מיומיים

 

ח       "סיוע למטופלים ולמשפחתם להתארגן לאחר שחרור מביה1.

 .  ח לקהילה"ולשפר את רצף הטיפולי מביה

 

שידרוג ושיפור מצבו הבריאותי של המטופל לדרגת תפקוד   2.

שיקום ושיפור מיטבי   גבוהה יותר ולהוביל את המטופל לתהליך

 .  ברמת החיים

 

 .הפחתת ימי האשפוז ומניעת האשפוז הבא 3.



 ק"צוות המחב

 מבוטח

 רופא

 אחיות

 ריות"מש

 ס"עו

 דיאטנית

רוקחת 
 קלינית



   1424 :ק"המחב להתערבות שזכו מבוטחים כ"סה•

 

  15.9% :החוזרים האשפוזים אחוז•
 

 20.4%  :להתערבות זכו שלא אלו לעומת החוזרים האשפוזים באחוז הבדל•

 

 .האונקולוגים החולים של החוזרים באשפוזים ירידה•

 

  .ואיכילוב שיבא חולים בבתי החוזר באשפוז משמעותית ירידה•

סיכום  -2012שנת   
 



Williams n s. Basic Nutrition & Diet Therapy ; 2005 

 חשיבות המרכיב התזונתי

:Nutrition is fundamental to life 

 An adequate supply of complete and balanced nutrition 

supports immune function, tissue growth and repair, 

organ function, and physical activity. 

 

 

 החיים פעולות בכל תומכת מאוזנת תזונה 





 Lim S L et al. Clinical Nutrition: 2012;31 345-350  

Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length 

of stay, readmission and 3-year mortality 



 חשיבות המרכיב התזונתי

 :מצב התזונה במאושפזים היום בישראל

 

 

 
 :  בוולפסון מצא כי 2012מחקר משנת 

 מהמאושפזים סובלים מתת תזונה 50%-כ 

 או נמצאים בסיכון לכך   

Giryes S et al. IMAJ. 2012;14:1-6  



 :מטופלים הסובלים או בסיכון לתת תזונה

Sullivan D H et al. J Gen Intern Med. 2002;17:923-932  

Correia M I et al. Clin Nutr2003;22:235-239 

Rowell D S et al. Eur J Health Econ. 2010  

 יבקרו יותר אצל רופאים בקהילה•

 

 זקוקים לשיקום ארוך יותר•

 

 מאריכים ימי אשפוז ועולים יותר כסף•

 

 .תת תזונה חמור מהווה גורם מנבא לתמותה•

 



 ק"עבודת הדיאטנית במסגרת המחב

עם מחלות רקע " צעירים"מטופלים 

 מרובות
 

מטופלים קשישים הנמצאים בסטטוס 

 תזונתי ירוד
 

 מטופלים אונקולוגיים
 

 :  העבודה מחולקת  לפי
 ביקור בית למתן הנחיות ראשוניות

 שיחה טלפונית  

 .  לדיאטנית בקהילה המתאימה  ביותר לטפל במטופל" שידוך"



 2+ גרושה , 54בת 

 

 :ברקע

 ,  אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות, סוכרת

 PVDעישון ו, קשה- COPD  . 

על רקע אנמיה ועל צבירת   פעמיםהתאשפזה לאחרונה 

 . נוזלים

 .  לא היתה במעקב רפואי שנתיים

 .מעולם לא ביקרה אצל דיאטנית

 

 ?זוכרים את ריקי כהן

 



 :אילוהאם ריקי הייתה מתאשפזת 

 

 ? מקבלת הדרכה לדיאטה דלת מלחהייתה 1.

 

סובלת מסיבוכי סכרת חמורים כל האם הייתה 2.

קיבלה יעוץ בזמן על איזון רמות הסוכר  אילו כך  

 ?בתזונה

 

 ?זוכרים את ריקי כהן

 



 

 יעוץ תזונתי  

 
 :  מהלך הייעוץ התזונתי

 

 הדרכה ראשונית לתזונה דלת מלח

 

שימוש בשיטות טיפול שונות להנעת המטופלת לשינוי תזונתי 

 (קביעת מטרות ויעדים קטנים וישימים מבחינת המטופלת)

 

 .  תמיכה מתמשכת בתהליך השינוי –שידוך לדיאטנית קהילה 



 סיפור קטן לסיום



ק"תודה לכל צוות המחב  

 גייל לון' דר -מנהלת רפואית

 נאטור פאדי -אח אחראי

 


