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MỤC ĐÍCH

Biết được các RL ăn uống ở BN tâm thần có thể

là ăn quá nhiều… nhưng thường gặp hơn cả là

BN ko muốn ăn:

Sợ đầu độc

Nhịn ăn để chết

 Chống đối không ăn do HT, ảo giác chi phối

RL bản năng ăn uống

→Biết được tính chất của BN như vậy để có biện pháp

nuôi dưỡng tốt hơn
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Chuẩn bị

Nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát

Đủ phương tiện như bàn, ghế, bát, đĩa, 

thìa…

 Có người quản lý hoặc trực tiếp cho BN ăn
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Kỹ thuật tiến hành

Đối với khoa dinh dưỡng

 Chế biến thức ăn theo đúng yêu cầu của bác sỹ như ăn

kiêng, ăn lỏng…

 Thức ăn phải được thái nhỏ, nấu nhừ, bỏ xương.

Đối với khoa phòng

 Bố trí cho những BN phàm ăn, kích động ngồi riêng 1

bàn. Có điều dưỡng/ hộ lý riêng giám sát

 Những BN ăn yếu, không chịu ăn ngồi riêng 1 khu có

điều dưỡng trực tiếp trông hoặc giúp BN ăn

 Bn chống đối không ăn thì động viên giải thích. Nếu

vẫn ko chịu ăn thì báo bác sỹ để ăn sonde…
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Kỹ thuật tiến hành

Đối với khoa phòng (tiếp)

 Đối với BN ăn sonde thì cần chuẩn bị đầy đủ chế độ ăn

theo tiêu chuẩn. Đảm bảo đúng quy trình đưa sonde

tới dạ dày

 Đảm bảo nước uống cho BN

 Mỗi khoa phải có thùng nước uống, có ca, cốc cho BN

 Phải cung cấp đầy đủ nước uống cho BN.

5



Ghi chép

Nhận xét Bn có tự ăn uống được không, ăn hết suất

không… thường xuyên theo dõi chỉ số mạch, huyết

áp, nhiệt độ…

Dặn dò hướng dẫn

Cho BN ăn đủ tiêu chuẩn định lượng

Ăn kiêng nếu thấy cần thiết

Chế biến thức ăn cẩn thận

Quản lý thuốc và cho BN uống đều hàng ngày

Không dùng các chất kích thích như rượu bia, chè,

cà phê…
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