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: רק  בישראל    

51%  מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל

מיליון 2יהיו כמעט 2030חולי סוכרת  ועד 600,000-ישנם  כ  !

 אם לא  יחול שינוי  במדיניות  40כל ילד שלישי  צפוי לפתח סוכרת  לפני גיל
הרפואית הקיימת  

7%  מהאוכלוסייה נוטלים תרופות לסוכרת ומספרם עולה כל שנה ברבע אחוז

 35מהאוכלוסייה מעל גיל 10%באוכלוסיה יהודית   הם מהווים

16%-באוכלוסייה ערבית  זה מגיע ל



:רק  בישראל   

 בעיקר מבחינת התזונה  ופעילות  ,מצריכה  שינוי משמעותי  של  אורח חיים  -סוכרת

.גופנית 

מדובר בתהליך ארוך   ומורכב

 הבנה וסיוע שנדרש, חשוב   ביותר שיהיה  סביב המטופל  הסוכרתי  תמיכה

 רופא  המשפחה   מהווה   תומך   חשוב ביותר  !



:  רופא המשפחה  חייב להבהיר למטופל  

  וישנם  אנשי מקצוע רבים  שיספקו לו עזרה  בכל פעם שיצטרך, שהוא לא נמצא לבד במסע זה

 רפואה משלימה  ועוד, פסיכולוג , ס "עו,דיאטניות , פיזיותראפיסטים , רוקחים , יועצים , אחיות

 העזרה  שניתנת יכולה להיות נפשית  אבל גם טכנית

 הוא משתנה  ממטופל למטופל, קשה להסביר  את הקושי הנפשי  של חולה הסוכרת

  זה דורש מהמטפל   מיומנות וידע רב



??ומה אני  עושה  עבור  מטופל שכזה 

אני מנסה להבין האם מה שמונע  מהמטופל להגיע למטרה  זה  

??מכשול  או מחסום 



:מחסום        





--------:באו  נשחק   משחק   ניחושים     

 דובים  חומים שמנים  6ראיתי

 ברבורים לבנים  שטים  באגם  4ספרתי

  ציפורי שיר שתי





למטופל השפעה מירבית על התנהלות המחלה



Mosenzon O., Pollack R. and Raz I. Diabetes Care. 39 (S2):146-153. 2016

2016הנחיות המועצה הלאומית לסוכרת 

Articles/Mosenzon O. Diabetes Care 2016.pdf
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הנעה לפעולה מביאה לתוצאה

מחקרים שונים מראים כי רתימת מטופל  מביאה לשיפור



Posadzki P. Et al., Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 14;12:CD009921.



Posadzki P. Et al., Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 14;12:CD009921.

:העבודות אשר הראו כי מערכות התמיכה  הביאו לשיפור בממצאים  כללו

העשרה במידע על מחלת הסוכרת  על הטיפול וההתמודדות היומיומית•

תקשורת עם המטופל לאורך זמן  •

(חודשים 9-18תמיכה אשר ניתנה למשך )

תוכן מותאם למטופל  •

קישור והפנייה לצוות רפואי במידת הצורך •

השפעת מערכות תקשורת אוטומטיות 

(HbA1cמבחינת רמות )לתמיכה בחולי סוכרת  



השפעת מערכות תקשורת אוטומטיות 

(HbA1cמבחינת רמות )לתמיכה בחולי סוכרת  

Posadzki P. Et al., Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 14;12:CD009921.



תמיכה דרך הודעות טקסט יכולה להוביל לשינויים קליניים משמעותיים בירידה  

במשקל בחולים טרום סוכרתיים

Fischer HH. et al., Diabetes Care. Aug 2016 : 39:1364-1370.
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הודעות  

טקסט

טיפול  

שגרתי



.........  ?????מה  עוד ניתן לעשות 



?למה לא להמליץ למטופלים על תוכניות תמיכה

בקושי מספיקים להגיד למטופל את המינימום  -אין לי זמן

שאנחנו חייבים

זה לא התפקיד שלי להמליץ על תוכניות של חברות מסחריות

להם זה לא מתאים  , המטופלים שלי מבוגרים ולא דיגיטליים

בכלל

הקופה מספקת את כל הפתרונות עבור המטופל



...................עקרון    האיגואנה



ישראלMSDתוכנית תמיכה בחולי סוכרת מבית 



תחומי התמיכה

היענות לטיפול מידע על הטיפול

הרפואי
העצמה אורחות חיים

סירטונים כתבות תזכורות ואמצעי הכנה למפגש 

עם הרופא

Q&A

תוכן מותאם אישית במגוון  

כלים

י  "התוכנית תוצע למטופל ע

הצוות הרפואי

תוכנית רב ערוצית

מוקד תמיכה מחשב 4929*אפליקציה







מיקסום האפקטיביות של מפגש של צוות רפואי עם המטופל

עבור המטופל  , י משרד הבריאות"שאושר ע, הנגשת מידע מהימן

מתן כלים ממוקדים לשיפור ההיענות לטיפול והגברת מוטיבציה של המטופל



Take   Home   Messages

י אנשי מקצוע מובילים בתחום  "התוכנית באישור משרד הבריאות ונבנתה ע

רופאי , קרדיולוגים, דיאטניות, אחיות סוכרת, הסוכרת ביניהם אנדוקרינולוגים

.מהווה מקור מידע מהימן עבור המטופלים, משפחה ומאמנים רפואיים ועל כן

 נואט וגנואט 'ג,נוביה'מיועדת למטופלי ג" בשביל האיזון"תוכנית התמיכהXR ,

מתן כלים פרקטיים והקניית ידע אודות  , ומטרתה תמיכה לשינוי באורחות חיים

.מחלת הסוכרת

נואט 'נואט וג'ג, נוביה'התוכנית מוצעת בחינם למטופלי גXR ללא הגבלה.



Take   Home   Messages

 מותאמים באופן אישי עבור כל מטופל  " בשביל האיזון"התכנים בתוכנית

.בהתאם לרמת הידע והמוטיבציה שלו

  נדבך משמעותי בתוכנית הוא העצמת המטופל באמצעות שילוב כלים

.שירות תזכורות ועוד, הגדרת יעדים-מוטיבציוניים ביניהם



Take   Home   Messages

"מוקד תמיכה טלפוני-ערוצים3מונגשת למטופלים דרך " בשביל האיזון  ,

שלושת הערוצים פועלים בצורה  . אתר אינטרנט ואפליקציה סלולארית

דבר המאפשר קבלת תמונה מדויקת לגבי צרכיו של המטופל  , מסונכרנת

.והתאמת התכנים הרלוונטיים עבורו

 מטרתה מתן מעטפת נוספת עבור חולה  , התערבותיתהתוכנית אינה

.הסוכרת וכלי נוסף לשימוש הצוות הרפואי המטפל



Take   Home   Messages

תשובות לשאלות  , מאמרים, סרטונים-בין התכנים בתוכנית ניתן למצוא

זכויות  , מתכונים, כלי להצבת יעדים אישיים, שירות תזכורות, נפוצות

.חולים במחלות כרוניות בישראל ועוד

כלומר-מוקד התמיכה הטלפוני פועל בצורה דו סטרית מול המטופל  ,

המטופל יכול להתקשר למוקד ובנוסף האחות במוקד מתקשרת בצורה  

דבר המאפשר מעקב צמוד ויצירת  , (כמובן באישורו)ייזומה למטופל 

.מחוייבות מצד המטופל



.....  תודה      רבה      על   ההקשבה   הפעילה  

!נא לשרוד עד אז .........המשך       יבוא      



:מכשול      


