
תוצאות  , גישות-סדנאת טיפול בהשמנה
EBM-צפויות מדעית

דגש על תרחישי המרפאה הראשונית  

.והתפיסה המוטיבציונית



החוג לרפואת אורחות חיים
.חיזוק רופא המשפחה בקידום אורח חיים בריא•

קידום אקדמי ופעילות המניעים לשינוי אורח החיים לבריא בקרב  •

.רופאים ומשפחותיהם, מטופלים

.  מיומנות ומחויבות רופאים לתחום, העשרת ידע •

טיפול , גמילה ומניעת עישון , תזונה, דגש על פעילות גופנית•

.  שינה ומין, הפגת מתח, בהשמנה



ח"לראהחוג –ר הקסלמן יגאל "ד



–טיפול בהשמנה ברפואה הראשונית 
EBM-אפקטיביות ו, גישה , אבחון

Yes We Can and Must

–ר הקסלמן יגאל "ד
–ח "מזכיר החוג לרא



.התרחישים במרפאת רופא המשפחה מגוונים ולרוב גם לא צפויים

יכולה להוות בסיס לחיזוי התרחישים הצפויים  רשימת המוזמנים 
.דומה לחיזוי כזהאך יום קבלה מסתיים לרוב באופן שאינו , במרפאה 

.קידום בריאות מטופלינו היא המשימה העיקרית שלנו כרופאים

לאפקטיביות מרבית יביא , "מזדמן"גם אם הוא , תכנון טוב של מפגש
.בהנעת המטופל לאורח חיים בריא

תכנון המפגש המזדמן
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קלי קלות–אבחון השמנה וטרום השמנה 

BMI>30=השמנה ,BMI>25=עודף משקל

מ בגברים "ס102מעל : או על פי היקף בטן

(BMI>35-מיותר ב)מ בנשים "ס88-ו

95גובה מעל /אחוזון משקל-בילדים

לזיהוי  חשוב , ובעלייה  , 24מעל BMIגם –חשוב דגש 

.בדגש על ילדים ונוער. מניעהלצורכי לקיים דו שיח מודעות ש י

אלעד



אתיולוגיה

צריכה קלורית עודפת על ניצולה  , במרבית המקרים

ביושבניםובעיקר 

ההשמנה הינה משנית 1%>רק ב

(והורמונאליתהשפעת תרופות )

 לאכילה( אמביוולנטיות)לרוב השמנים דו ערכיות  ,

.ותירוציםלמצבם ובעיקר הרבה הסברים 



אתיולוגיה

התזונה במדינות השפע מבוססת על מזון עתיר אנרגיה

לרוב הצריכה הקלורית גבוהה מאיבודה . זמינה מאד 

. הנובעת מפעילות ומאיבוד תרמי 

CAL=Caloric Intake-Thermal loss∆



"חדש מהדפוס"–EBMאתיולוגיה

 מודל השערה בבחינה–ואיזון העובר כיול מצבי עיתי מנגנון וויסות

 ולפעילות גופנית  תזונתי אינדיבידואלית להרכב שונה קיימת תגובה

.גנוטיאשר ניתן לחיזוי חלקי על פי אפיון 

 חלבון והשפעה דו כיוונית לריח על התיאבון, רעב מסווג לסוכרקיים.

 אפיגנטיתנטיות אלו מושפעות.

 דיכוי תרופתי שלDNA (Dep)-PK  גורם לירידת משקל

(NIH)הכושר בשריר ושיפור תוך הגברת מספר המיטוכונדריה 

 בגדר השערה –העיכול ' במעהמיקרוביוםהשפעת הרכב .



עדויות-ומניעתהתחלואה 
שנה עוד בימי 2,500-מודעות בת למעלה מ-חוכמת הקדמונים 

(.  ת.ו.א.י.ר.ב)ם"הרמבי "שנה ע800היפוקרטס וחיזוק לפני 

.

לנזקי ההשמנה בכל גיל ובכל מישור של החיים  -המדעיות העדויות 

.והתחלואה הנלוות הם מעבר לכל ערעור אפשרי

.חשיבות המניעה והטיפול אינם טעוני הוכחה-חוכמת ההמונים 

EBM-התערבות מוצלחת בתחום מוכחת כמונעת תחלואה  ,

.במחקרים רחבי היקף ומבוססים מדעית



סקר בקרב משתתפים בסדנה

ר שליטה

מכרות



תמותה בהשמנה והפרדוקס

Association of All-Cause Mortality with Overweight and

A Systematic Review and Meta-analysis

Katherine M. Flegal, PhD & All

JAMA, January 2, 2013 – Vol 309, No. 1

Results: HRs were –

0.94 (95% CI, 0.91-0.96) for overweight (BMI of 25-<30)

0.95 (95% CI, 0.88-1.01) for grade 1 obesity (BMI of 30-<35)

1.29 (95% CI, 1.18-1.41) for grades 2 and 3 obesity (BMI of>35)



גישות לטיפול בהשמנה מול עדויות מדעיות

.חברתית וייעוציות, התנהגותית. א•

. טיפולית רפואיתהתערבות . ב•

.התערבות אחרת וללא עדויות מדעיות. ג•

.לסביבה ולצרכי המטופל, ליכולת, לציפיותלהתאים .... חשובהכי 



חברתית וייעוציות, התערבות התנהגותית. א

תמצית תוצאהEBMגישה טיפולית

ייעוץ קלאסי המשלב  

ייעוץ דיאטני
RCTג יותר מקבוצת  "ק3.4-ג בשנה וכ"ק4.2-ירידה ממוצעת של כ

.הביקורת

 Systematic review andראיון מוטיבציוני
Meta-analysis

בהתערבות רופא ראשוני יש אפקט משמעותי יותר בהשפעה על  

.ג לשנה ראשונה"ק5-ירידה ממוצעת של כ. הירידה במשקל

תמריץ חיובי תמריץ  

(קנס/פרס)שלילי 
RCT's ג  "ק2לעומת , ג בהפעלת תמריץ חיובי"ק6.5ירידה ממוצעת של

.חודשים4בהפעלת תמריץ שלילי בתקופה של 

RCT’Sגופניתפעילות 

The National Weight 
Control Registry 
Review & Meta-

Analysis

1.5-ובעצימות מתונה ג בפעילות "ק1.5ירידה ממוצעת נוספת של 

במשולב עם תוכנית תזונה משך  בעצימות בינונית נוספים בפעילות 

.'ח8

שנים  5.7-ג בשנה ושמירת תוצאה ל"ק13.6ירידה ממוצעת של 

.בפעילות ארובית של כשעה ביום המשולבת בשינוי תזונתי



חברתית וייעוציות, התערבות התנהגותית. א
תמצית תוצאהEBMגישה טיפולית

,  קבוצת הנחייה ותמיכה

שומרי משקל וכדומה
RCT ג יותר מקבוצת ביקורת "ק2שהם , ג"ק4.3ירידה ממוצעת של

.בשנה

תמיכה טלפונית של מוקד  

מקצועי  
RCT ג יותר מקבוצת  "ק3.8שהם , ג"ק4.6ירידה ממוצעת של

.ביקורת בשנתיים

יומני , יישומים באינטרנט

פעילות ותזונה באמצעות  

.והסלולריהמחשב 

Endomondo, Lark, Health

RCT16-ירידה ל0טווח עצום בין )ג במשך שנה "ק7.8-ירידה של כ

(.ג"ק

ג יותר  "ק11-ג יותר בנשים ו"ק1.2-תוספת בירידה של כ Meta-analysisהרופאדוגמא אישית של 

.בגברים מול ביקורת לאחר שנה



טיפולית רפואיתהתערבות . ב

תמצית תוצאהEBMגישה טיפולית

.ג לשנה בממוצע לעומת התערבות רגילה"קRCT'sOrlistat (Xenical)–3תרופות

Lorcaserin (Belviqe)5-9ג ממוצעת בשנה"ק.

GLP-1 RA– ג בממוצע לשנה"ק4-6למיניהן ירידה נוספת של  ,

Saxenda–6-10ג בשנה"ק  .

.כוללתכחלק מתוכנית התערבות תלוי משקל תחילי ו

(.תרופות מוקצות)מתופעות לוואי זהירות

,  SHAMביקורת  בקבוצת3.3ג לעומת "ק6.5ירידה ממוצעת של RCT(IGB)קיבתי -בלון תוך

.  שמרו על השג עד שנתיים לאחר הסרתו70%. חודשים6בתוך 

סיבוכים שכיחים אך קלים של היווצרותנשירה בעיקר עקב 9%

.שטחיים ודמםכיבים 

בריאטריניתוח 

BMI>35עם גורמי סיכון

.40<או 

Systematic review 
and Meta-analysis

-בRYGB,60%במשקל לאחר שנתיים בניתוח 70%ירידה של 

Sleeve Gastrectomyב50%-ו-Laparoscopic Adjustable Gastric 
Banding .2שיעור גבוה של הרעה  , בלתי הפיכיםהראשונים

שנים  5שיעור חזרה לאחר . באיכות החיים וסיבוכים חלקם קשים

(?50%כמה מעל )גבוה

ליאת וראובן



טיפולית רפואיתהתערבות . ב
תמצית תוצאהEBMגישה טיפולית

ומתבגריםילדים -מניעה

פעילות ספורטיבית

Cochrane Review 

RCT’s

.עלייה מופחתת בנוער בסיכון אל מול ביקורת

.מגוונים-RCT”Sב מוכח –ושמירת הישג ספורט במניעה

CBT, טיפול פסיכולוגי
רק באכילה והתנהגותי 

.כפייתית

Overview of treatmentאין אפקט מוכח.

שאיבת שומן

(Liposuction)

אין

Overview of management

.  שיפור מטבוליללא , ירידת משקל מיידיתג משקל "ק3.5

דואודנלישרוול

(Endobarrier)

.חסר מידע מבוקראין



התערבות אחרת וללא עדויות מדעיות. ג

תמצית תוצאהEBMגישה טיפולית

הוליסטי )שיטת אברהמסון 

גמילה ", ותמיכה

לגלוטן ולסוכר " מהתמכרות

(ושימוש בקריסטלים

אין

Reviewדיקור ואומנויות לחימה, יוגה
Interventions

.  להתערבות מסוג פעילות גופנית דומה

איןהיפנוזה

איןדיאטת כרוב

איןHoodiaקקטוס הודיה 



.  בטוחות, (למעט בריאטריה)שנחקרו בטיפול בהשמנה , רוב שיטות ההתערבות

:עם מגבלות ולכןRCT’Sמבוססות בעיקר על 

2Bכולן בקטגוריה 

Level of Recommendationמבחינת

*20%פוטנציאל השיפור עומד על שיעור של= 

.כלומר ניתן ורצוי להמליץ על מרביתן ובזהירות באלו שהסיכון בהן גבוה

אישית של להצלחה בהתאמה סיכוי גבוה יותר קיים * 

.  תרבות ומסוגלות המטופל, הטיפול מבחינת עמדות

EBMמסקנות סקירת הספרות 



סקר עמדות משתתפים בסדנה

טנית

ים

שילוב גורמים  

מקצועיים



סביריעד טיפולי 

או  /ו' ח6במשקל משך 5-7%הפחתה של 

.לשבוע בממוצעג "ק0.3-0.5בקצב של כ 

.נחשבת הצלחה יתרה15%יציבה של ירידה 



ייחוד אומנותנו כרופאי משפחה

ידע והכשרה רב תחומיים ורבי מישורים יחד עם פתיחות  •

.  לרב תרבותיות

להתאים גישה וטיפול גם על סמך היכרות טובה עם  יכולת •

ומשפחתו יחד עם היכולת לעדכנה בעת המעקב  המטופל 

.ובהתאם להתקדמותחוזרים במסגרת ביקורים , השוטף

המשפחה נתפסים כשגרירים של רצון טוב ואנשי  רופאי •

על פי מחקרים מהווים כגורם המניע העיקרי  . אמון

.באוכלוסייה לשינוי באורח חיים במגמה לקדם בריאות



:  מקורה
UPTODATE



התערבות רפואית פעילה
BMI21-25ומניעה ב תודעה 

סיכוןבמיוחד בנוכחות גורם BMI>25לשינוי אורח חיים ב התערבות 

 BMI>30בנוכחות גורם סיכון או   BMI 27>תרופות ב  תוספת 

.לאחר נסיון שינוי אורחות חיים תחילה-

.ל"לאחר כשל הנ40<עם גורמי סיכון או  BMI>35בריאטרי ב טיפול 

בכולם להניע חשוב -גופנית מותאמת פעילות 

.  לאורך רוח ולשמירת הישגים גם במחיר עצירה בירידה לאורך זמן, ליעדים סביריםכוונו 



קלוריות מהצורך האופטימלי על פי נתוניכם500-הפחיתו ב.

.קלוריות בגברים ליממה1500-1800-קלוריות בנשים ול1200-1500-יש לכוון ל

 (.וטוגני עוףעוגות , פיצה, המבורגר, טוגני תפוח אדמה" )מהיר הכנה"הימנעו ממזון

 הימנעות מארוחת בוקר הוכחה ככרוכה  )הקפידו על אכילת ארוחת בוקר בריאה

(.במשקל עודף

 דקות לשבוע של פעילות גופנית מתונה  150לפחות -הקפידו על פעילות גופנית

.  דקות של פעילות נמרצת כריצה75כהליכה או 

 לאחר העבודה, קרוב משפחה או קרוב אחר, בת זוג/יומית משותפת עם בןהליכה  ,

.פעיל גופנית יחד עם עדכון הדדי ולשיחות נפשומעודדת להיות הינה דרך מצויינת 

עצות להטמעה בתהליך שינוי המכוון להפחתה במשקל
EBMומבוסס Am Fam Physician. 2016 Sep 1; 94(5: )מתוך



עצות להטמעה בתהליך שינוי המכוון להפחתה במשקל
EBMומבוסס Am Fam Physician. 2016 Sep 1; 94(5: )מתוך

בסוכרממותקיםממשקאותהימנעו.

(ליוםמיןמכלספלים2לפחות)ופירותירקותבאכילתהרבו.

לאכילהיציאהפניעל(מראשוארוזהמוכנה)מתוכננתצהרייםארוחתהעדיפו

.במסעדה

בדרךהציבוריאוהפרטימהרכב)יותרארוכיםרגלימעברבקטעיבחרו

.ודרגנועיםמעליותפניעלובמדרגות(כלשהולביקוראולבילויאולעבודה

שבעיםבהיותכםמזוןמוצרישלקניותלערוךהעדיפו.

ביממהמשעתייםפחותבטלוויזיהצפו.

בינייםמחטיפילהמנעכדיארוחותבין(סוכריהאו)סוכרנטולמסטיקלעסו.


