
 ההרעיונות המפורטים להלן מתבססים על פיתוח של 
 הצוות החינוכי של בית הספר הניסויי הדסה, 

 תכנית Child-Life בארצות הברית, 
www.baba-mail.co.il וכן אתר

 כתיבה ועריכה צוות בית הספר: אמונה שטיינמץ, 
עדנה פינצ’ובר, מירה קלף אסולין, ורד לידר , שרון מלמד. 
תודה לשותפים לחשיבה - אלון פרנקו, רים מצארוה, רוקחת 

הדסה; גב’ רונית וינטראוב, אחות; גב’ אתי לוי, אחות.
---

איורים: עפרה קובלינר

 שיטות פשוטות 
 ויעילות 

לבליעת תרופות 

עבור רוב האנשים, בליעת כדורים היא 
פעולה פשוטה שנלמדת. ישנם ילדים 

ומבוגרים שמשימה זו מהווה עבורם אתגר 
לא פשוט ואף מתסכל. חוסר יכולת לבלוע 

 כדורים או תרופה עלול לעכב החלמה. 

 דף הדרכה זה בא לעזור לכם להתמודד 
עם משימה זו. הרעיונות שלהלן, נוסו במשך 

שנים רבות וזכו להצלחה. 

 ספרו לילדכם על התרופה, מהו שמה 
 ולמה צריך לקחת אותה. 

 ספרו לילד מראש על נטילת התרופה, 
 רצוי לקבוע זמן קבוע ללקיחת התרופה,

 שעה וכד', כחלק מסדר היום.

 אם אפשרי, תנו לילד לבחור את הצורה 
שבה ייטול את התרופה, לפני או אחרי 

 האוכל וכד'.

חשוב להתייעץ עם הרופא/רוקח/ת ביחס 
לנטילה; שעת הנטילה, מזון ותוספים 
אחרים )אלו עלולים להיות קריטיים 

להצלחת הטיפול(.

להלן מספר שיטות שיעזרו לכם לפתור את 
הקושי בנטילת תרופות במהירות וביעילות:

בית הספר הניסויי לילדים מאושפזים
המרכז הרפואי הדסה



שלבו את הכדור בלחם שהתרכך בפה
חתכו פרוסת לחם למספר חלקים קטנים, הכניסו אותם לפה 

ולעסו אותם מעט עד שיהיו רכים מאוד ומוכנים לבליעה. רגע 
לפני שאתם בולעים אותם, הניחו את הכדור במרכז חלל הפה, 
כך שיוקף בחתיכות הלחם הקטנות. מיד לאחר מכן, בלעו את 

העיסה כולה יחד. 

הכדור מגיע לבית הבליעה בקלות 
אם אתם מניחים את הכדור בפה ואז לוקחים לגימת מים, אך 
זה לא עובד, נסו להחליף את הסדר. במקום לאפשר לטעם של 

התרופה להשתלט על חלל הפה, מלאו אותו קודם כל בכמות 
גדולה של מים מבלי לבלוע אותם, ורק אחר כך "הצניחו" את 
הכדור פנימה. הצורך לבלוע את המים יגרום לכך שהכדור לא 

יורגש בזמן הבליעה, ויישאר כמה שפחות זמן בחלל הפה.

* אזורי הטעם בלשון
 כך נראית הלשון שלנו, 
 והיא אחראית על חוש 

הטעם המגוון:

 רצוי להניח את הכדור 
 במרכז הלשון ולא יותר 

 מידי עמוק כדי שבועיות 
 הטעם המר לא יחושו 
את המרירות שבכדור.

שיטת הורדת הראש קדימה
שיטה זו מיועדת במיוחד לקפסולות הממולאות בחומר 
 התרופתי. השיטה מאפשרת לכדור "לצוף" בחלל הפה. 
 הרעיון שיעיל מאוד עבור ילדים ומבוגרים, שמתקשים 

בבליעת כדורים מחשש לחנק. 
 כל שעליכם לעשות הוא להניח את הכדור במרכז הלשון, 

לקחת לגימת מים מבלי לבלוע אותה ואז לכופף את הראש 
קדימה כשהסנטר מנסה לגעת בחזה. בשלב הזה תרגישו 

שהתרופה "צפה" בחלל הפה מבלי לגעת בלשון, וכל שעליכם 
לעשות הוא להמתין 2 שניות עד שהיא תצוף לחלק האחורי של 
הפה ואז לבלוע אותה יחד עם המים. כל זאת מבלי להרים את 

הראש. במחקרים שנערכו בקרב מבוגרים נמצא כי רבים מקרב 
אלה שהתקשו בבליעת תרופות דירגו את השיטה הזו כיעילה 

ביותר עבורם.

שאבו את הכדור 
עבור חלק מהאנשים, שתיית מים באמצעות קש או בעזרת 
הצמדת פיית בקבוק שתייה, מסייעת לכדור להחליק טוב 

יותר במורד הגרון. כל שעליכם לעשות הוא להניח את הכדור 
בחלקה האמצעי של הלשון ואז לשתות משקה דרך קשית, 

ובאופן זה לבלוע את הנוזל יחד עם הכדור. פעולת השאיבה 
שאנחנו מבצעים על מנת למשוך את הנוזל דרך הקש גורמת 
לגופנו להיות מוכן לקליטת הכדור בצורה פשוטה יותר, כך 

שמדובר ברעיון שיעיל מאוד גם עבור ילדים. 

בליעת סירופ או תרחיף
השתמשו במזרק לנטילת הסירופ, זה יכול להקל.

 תנו לילד למצוץ קרחון )קרטיב וכד’( מיד לאחר הסירופ, 
זה יטשטש את טעם התרופה.

 ערבבו את הסירופ עם כמות קטנה של משקה בעל טעם חזק 
כמו דבש או מי סוכר, שיטשטש את טעם התרופה, במידה 

והדבר מתאפשר.

 בליעת כדורים: למדו את הילד כיצד 
לבלוע את התרופה השלמה

שימוש בג'לי או מעדן
במידה ואין מניעה ניתן לשים את הכדור בתוך כפית עם ג'לי 
או פודינג. זה יעזור להחליק אותה לגרון ולטשטש את טעמו. 

 תנו לילד קודם כפית עם ג'לי או פודינג ללא הכדור, 
 ורק אחר כך... 

חשוב להתייעץ עם הרופא / רוקח לגבי סוג המזון שאיתם 
ניתן לקחת את התרופה.

לצפות בציפוי מתוק
אפשר לצפות את הכדור בתוך מעטפת טופי, או מרשמלו )במידה 

ומתאפשר(. שיטה זו מונעת את הטעם הלא נעים של הכדור. 
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