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        לכבוד

  חוליםהבתי ב ם הרפואייםמנהליה

 מנהלות המחלקה לתזונה, בתי חולים 

 

 חולי קורונה מאושפזים הנחיות תזונתיות ל

. תמותהל גבוה יותר בעלי סיכוןהם ו יותר החמור מחלתם -תת תזונהבמצב של הנמצאים מטופלים 

תפקוד ירוד  תבעל מסת שרירים נמוכה ,( BMI) נמוך מדד מסת גוף כולל "תת תזונההמונח "

חלק היות כים לצרי אבחון, מניעה וטיפול בתת תזונהוהשמנה.  חסרים תזונתיים, )סרקופניה(

  . COVID-19 בחולי הנחיות לטיפול מה

אשר השלכותיה  סיכון לתת תזונהאת העלות העלול ל COVID-19 -בעקבותאשפוז ממושך 

יחידה לטיפול , אשר מלווה באשפוז ממושך במסובכת ריאות דלקת כגון: הבריאותיות שליליות

, בעיקר COVID-19בחולי  תמותההתחלואה וההיא סיבה משמעותית להחמרת  תת תזונה  .נמרץ

 רבות. רקע בקשישים עם מחלות 

הטיפול חלק בלתי נפרד ממוקדם ככל הניתן וכלהיות חייבת , דיאטניםעל ידי התערבות תזונתית 

 .וגם למחלימים מונשמיםקשים ו ,בינוניים ,קלים, COVID-19חולי ל הניתן

בקבלה לאשפוז ולבצע הערכות כבר בסיכון לתת תזונה הנמצאים יש לאתר את המטופלים 

  כל האשפוז כולל המלצות תזונתיות בשחרור.לאורך תזונתיות 
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 1ניתן לחלק את המטופלים בהתאם לקריטריונים הבאים

  להערכה תזונתית מקיפה דיאטנים יש לערב , על פי סיקור בסיכון תזונתי גבוהבחולים

להתחיל תוך  . הטיפול התזונתי צריך בהתאם למצב הרפואי ובניית תכנית טיפול תזונתי

 שעות.  24-72

 בהתבסס על ימים,  5-ל  3בין תזונתי  כנית טיפולנמוך, יש לספק תתזונתי חולים בסיכון ב

 .בהתאם למצבו הרפואיוהתזונתית של המטופל כולת הי

  קשישים ובעלי מחלות בעיקר , בדרגה חמורהעם תת תזונה במקרה של מטופלים המוגדרים

 REFEEDING –ההזנה מחדש ש לתסמונת שיש להזינם בהדרגה מחכרוניות רבות, 

SYNDROME. 

 תת תזונהאיתור . 1

 גבוהה יותר כתוצאה מזיהום, בעיקר מבוגריםתמותה לבסיכון לסיבוכי קורונה והנמצאים חולים 

או כל שאלון מתוקף  MUSTיש לבצע איתור באמצעות שאלון  ,בותומר וחולים במחלות כרוניות

  . לכלל מטופלי הקורונה אחר

 . שיפור המצב התזונתי2

  .מוקדם ככל האפשר מדיאטניםריכים לקבל ייעוץ תזונתי צנמצאים בתת תזונה אשר אנשים 

הסובלים  מבוגרים .)סרקופניה( מסת שרירים נמוכהעקב לזיהומים יכון גבוה סבנמצאים קשישים 

טפול תזונתי מרחוק יש לעודד בסיכון גבוה. נמצאים אף הם  לות כרוניותחהמלווה במהשמנת יתר מ

ותזונה  מספקתמזון לצורך שמירה על צריכה  דיאטנים"י ות לתפריט עלבצע התאמ, וומקרוב

 הזנה אנטרלית בהם המטופל אינו מסוגל להגיע להמלצות התזונתיות יש להזין בבמקרים . הולמת

 .הדיאטניםבהתאם להמלצות פראנטרלית או 

נה ע"י תוספת וגיוון המזון לארוחות, תוך ובנוסף, חשוב לשקול העשרת התפריט במחלקת קור

 התחשבות במרקמים השונים.

 . שיפור צריכת מיקרונוטריינטים3

ומינרלים  B6,D,E,C,BA ,12נים ויטמי -וודא צריכה נאותה ומספקת של רכיבי תזונה חיונייםיש ל

להתגבר  למטופלסייע עוזרים למערכת החיסון ולכן יכולים ל האלרכיבי תזונה אבץ וסלניום. כגון 

                                                           
1 Chapple LS, Fetterplace K, Asrani V, et al. Nutrition management for critically and acutely unwell 
hospitalised patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Australia and New Zealand. Aust 
Crit Care. 2020;33(5):399-406. doi:10.1016/j.aucc.2020.06.002 
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צריכת חומצת שומן מסוג להפחית תחלואה ותמותה.  םעשוייכתוצאה מכך הם ו, על זיהומים

עליה בצריכה של פירות וירקות דלקת. מצבי מערכת החיסון ואיזון ה על חשובה לשמיר 3אומגה 

 במידתרכיבי תזונה אלה. של ספקת ריכה מסייע לצל עשויהטריים, דגים )כמו סלמון( ואגוזים 

במטופלים אשר צריכת המזון נמוכה זמן ממושך טרם . או מזון ייעודי הצורך יש לצרוך תוסף תזונה

 .בהתייעצות עם הדיאטנית לתת טיפול לפי פרוטוקולהאשפוז, יש 

  ONS- Oral Nutritional Supplement מזון ייעודי ותוספי תזונה . צריכת 4

יש לשקול  -וצריכת קלוריות וחלבון נמוכה מההמלצותתת תזונה הנמצאים במצב של במטופלים 

ת ומטרליש להגיע באופן הדרגתי רכי המטופל. בהתאם לצ -באופן פומימזון ייעודי מתן תוסף של 

  מחדש.  תסמונת ההזנהאת על מנת למנוע ויעדיו, הטיפול התזונתי 

אספקת יש לשים לב ל לאחר שחרור המטופל מבית החולים.גם להימשך צריך  התזונתי הטיפול

 הדיאטניםבתאום עם במידת הצורך ו בכמויות מספקותכלל רכיבי התזונה ולמזון עשיר בחלבון 

  המטפלים. 

 (PNפרנטרלית ) הזנה( וENאנטרלית ) הזנה. 5

פומית הזנה אמצעות ב להגיע להמלצות התזונתיותלא ניתן בהם  מטופלים הנמצאים בתת תזונה,

 נטרלית. רהזנה פאו במידת הצורך אנטרלית יש לדאוג להשלמה באמצעות הזנה 

  הנשמה תומכיאו  הנשמהטיפול תזונתי במטופלים בטיפול נמרץ המחוברים למכונת . 6

ם יבמטופל .ישירות לקיבה או למעי בהתאם לתפקוד מערכת העיכוללהתבצע הזנה אנטרלית יכולה 

בשבוע הראשון, יש לשקול הזנה אנטרלית אמצעות בטיפול נמרץ שלא יכולים להיות מוזנים ב

באופן תדיר . יש לבצע הערכה תזונתית כוללת באופן בלעדי או משולב הזנה פרנטרליתשימוש ב

 וברים למכונות הנשמה. חבמטופלים המ

 המשתחררים לקהילה מחלימים -רצף טיפול. 7

. פעמים רבות בעקבות המחלה ארוךלטווח ה על הסטטוס התזונתיקורונה יכולה להשפיע המחלת 

ולמתח  אנו עדים לירידה בחוש הריח אובדן תאבון, לקשיי נשימה, להפרעות גסטרואינטסטינליות

ולפגיעה  יםלא מבוקר ומסת שריר נפשי אשר גורמים לשינוי לרעה בהרגלי אכילה, לאיבוד משקל

. פגיעה במצב התזונתי תמנע החלמה מיטבית המוביל לפגיעה ביכולת השיקום במצב התזונתי

כל וחזרה בריאה לשגרה ואף תגרום לתחלואה נלווית. מתוך כך, יש לשים לב  למצבו התזונתי של 

  .בקהילה לדיאטניםלים ולהפנות אותו מח
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 הנחיות מקצועיות למערך הטיפול התזונתי הקליני בחולי קורונה:

  הנחיות עבודה לדיאטנים- COVID-19טיפול התזונתי בחולי  .1

 COVID-19 מגפתהזנת החולה האקוטי המונשם בזמן  .2

3. Malnutrition and nutritional therapy in patients with SARS-CoV-2 disease 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7450234/pdf/main.pdf 

 COVID-19סקירת ספרות עדכנית על תזונה מגינה ומונעת בעת ההתמודדות עם מגפת  .4

 

 

 בברכה

 

 פרופ רונית אנדוולט 

בתאום עם פורום מנהלות המחלקות לתזונה והחברה בשרותי בריאות הציבור מנהלת אגף התזונה 

 לתזונה קלינית 
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https://govextra.gov.il/media/16970/challenges-nutritional-care-covid19-apr2020.pdf
https://govextra.gov.il/media/17852/acute-patient.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7450234/pdf/main.pdf
https://govextra.gov.il/media/16962/nutd-213380720.pdf

