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דבר המערכת

דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת דבר המנכ”ל
פרופ’ נעים שחאדה

מוטי פרלמוטר

חברים וחברות יקרים,
אנו פועלים במרץ להרחבת הנגישות
של איל לכלל האוכלוסייה ושוקדים על
הקמת מסד נתונים שיכלול כ30,000-
חברים ויאפשר תקשורת ישירה.
באמצעות מסד נתונים זה נוכל לפעול
להעברת חומרי הסברה אודות מחלת
הסוכרת וסיבוכיה ,התנהלות יומיומית
עם המחלה וחשיבות אימוץ אורח חיים בריא משפחתי.
כמו כן ,אנו עושים את המירב על מנת לקיים הנגשה שפתית וכבר
החודש דאגנו להפיק חומרי הסברה אודות סוכרת ומניעתה בשפה
הרוסית והערבית.
בנוסף ל 20-סניפי האגודה ,הפועלים בהתנדבות למען הסוכרתיים מזה
עשרות שנים ,לראשונה נפתחו  2סניפים באום אל פאחם ושפרעם,
באמצעותם תעניק האגודה מענה גם למגזר הערבי באיזור הצפון.
בעתיד הקרוב צפויים להיפתח סניפים נוספים בריכוזי אוכלוסייה חרדית
וכן סניפים ייעודיים לדוברי השפה הרוסית.
אל מול העשייה הישירה עבור קהל החולים ובני משפחותיהם ,הוקמה
וועדה מדעית ,הכוללת רופאים מומחים בתחום הסוכרת שתפקידה
לטפל באופן שוטף לחידוד האג'נדה שלנו בפני מקבלי ההחלטות
במדינת ישראל והצוותים המקצועיים.
הוועדה המדעית תטפל בנושאים כגון:
 .1הנחיות הטיפול במחלת הסוכרת לצוותים המקצועיים
 .2בקשות לצירוף טכנולוגיות חדשות והרחבת סל התרופות בתחום
הסוכרת
 .3הפצת מידע לגבי הזכאות לתרופות החדשות שנכנסו לסל התרופות
בבוא האביב ,אנא נצלו את מזג האוויר הנעים לפעילות ספורטיבית
מחוץ לבית ,גם הליכה מתונה של  20דקות ביום תשפר את הרגשתכם
ובריאותכם.
בברכה.
פרופ' נעים שחאדה
נשיא אגודה ישראלית לסוכרת ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה,
סוכרת ומטבוליזם בביה”ח רמב”ם ,חיפה.

כידוע לכם ,כל חברי האגודה מחולקים
גיאוגרפית לסניפים .הסניפים הינם
חלון הראווה של האגודה .מעבר
לניידת ,לכנסים הארציים ולפעילות
האינטרנטית ,נפגשים האנשים עם
סוכרת עם עמיתיהם ,עם הציבור
ועם החברים מהסקציה המקצועית
בהרצאות ובפעילויות המאורגנות באמצעות הסניפים .אמנם ההכוונה
והגיבוי הלוגיסטי מגיעים מהמרכז בראשון לציון ,אולם כל יו"ר של סניף
מתווה את דרכו כפי שהוא מוצא לנכון באמצעות צוות המתנדבים
המקומי ובאילוצים הקיימים מבחינת זמן ,מקומות אירוע ,שיתופי פעולה
עם בתי חולים ,קיום ימי בריאות ,שיתופי פעולה עם הרשות המקומית
והרצאות בכל הנושאים בתאריך  18.2.2018התקיימה פגישה של יושבי
ראש הסניפים בהשתתפות חברים מהוועד המנהל .אלו התובנות שעלו
מתוך הפעילות הזו :ניהול הסניף רצוי מאד שיתבצע בעזרת סגן יו"ר
לסניף וצוות מתנדבים פעיל.
תפקידו של יו"ר הסניף ליצור קשר עם מחלקות הבריאות וארגונים
ומוסדות שונים העוסקים בתחום הבריאות ברשות ויצירת שיתופי
פעולה .יו"ר הסניף צריך לדאוג לשמור על קשר עם חברי הסניף וליזום
איתם קשר באמצעות שיחת טלפון ,משלוח מסרונים או מייל ולהתעניין
בשלום החברים ו/או לברך אם זה ליום הולדת או לקראת החגים .כמו
כן ,לשמוע ולקבל תגובות מחברי הסניף על הפעילויות המועדפות.
 .1פעילויות הסניף :הפעילויות הרצויות בסניף כוללות :
מפגשים קבועים של הרצאות פעם בחודש ,פעילויות הסניף בתחומים
שונים ,כאשר הדגש הוא על המפגש עצמו .יש צורך להקים מענה
טלפוני ייעודי – שעתיים בשבוע  ,שיופנה לאחות או לעו"ד .יצירת קשר
אישי עם החברים ובמקביל לקיים סדנאות ,קורסים והרצאות לקהל
הרחב .על האגודה לגייס רופאים ואנשי מקצוע לפעילות זו בסניפים .
 .2מבנה הסניף :מבנה פיזי שיכלול :חדר ,שולחן ,כסאות ,טלפון וישמש
כמועדון חברים .הסניפים יפעלו בהתאם לאופי יו"ר הסניף והסניפים
יקבלו הדרכה וליווי .רצוי מאד שלכל סניף יהיה סגן יו"ר הסניף וצוות
מתנדבים .שיתופי פעולה ברשות המקומית עם מוסדות ומחלקות
בישוב.
 .3פעילויות להגדלת מספר חברי האגודה הרשומים באגודה .פניה
לקבוצות שונות בישוב הכוללות מבנים חברתיים וקבוצות אתניות
ודתיות להבין את הצרכים ולהרחיב פעילות המתאימה לקבוצות אלו.
חייבים לבדוק מה יגרום לתושבי המקום להצטרף ולהירשם כחברים
באגודה .הגדלת מספר חברים על ידי חלוקה לשתי קטגוריות:
א .חברים המשלמים דמי חבר בעלי זכויות להיבחר ולבחור ולהשפיע
באגודה ,זכאים לקבל
את בטאון האגודה עם מבצעים ,קופונים והנחות וזכאים לקבל הזמנות
לפעילויות האגודה בדואר.
ב .חברים ללא זכויות שלא שילמו דמי חבר ,יהיה רישום הכולל את
שמותיהם ופרטיהם אך אינם בעלי זכויות לבחור ולהיבחר ,ולא יקבלו
ההרצאות ופעילויות
את בטאון האגודה אבל יוכלו לקבל עדכון על
הסניף והאגודה באמצעות דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות.
כדאי ליזום פריצה למעגלים נוספים :בני המשפחה של אנשים עם
סוכרת ,הורים לילדים .התייחסות ופניה לאוכלוסיות אלו ונתינת תשובה
על הצרכים השונים היכולה לתת תשובה להגדלת מאגר חברי האגודה,
אני קורא לכל החברים להצטרף למעגל המתנדבים הפועלים ביחד עם
יו"ר הסניף ולתת כתף להגדלת מספר החברים.
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דבר העורך

דבר העורך המדעי

בעולם הולכת ומתרחבת ההכרה
שלחולים בכלל ולחולי סוכרת בפרט
כדאי ורצוי להעניק חינוך טיפולי,
כלומר ,מישהו מקצועי מתחום
הבריאות שילווה את החולה ,יקשיב
לו ולבני משפחתו ויקשר בינו ובין
הרופא המטפל ,איתו יש לחולה
מפגשים במידה מועטה יותר.
בגיליון המונח בפניכם אנחנו מביאים לכם אינפורמציה חשובה וטיפים
בנושא :לגבי הרופא ומערכת היחסים הרצויה איתו – מאמר נוסף .כמו
כן ,ובאותו הקשר – אנחנו מביאים צרור עצות לבני זוג של סוכרתיים.
מחקר ענק שנעשה בסקוטלנד ,השווה את תוחלת החיים של מבוגרים
עם סוכרת מסוג  2לשאר האוכלוסייה ומצא שיש ירידה בתוחלת
החיים של מבוגרים בגילאי  85-40בכל הקשת הסוציואקונומית,
בהשוואה למבוגרים ללא סוכרת .תוחלת החיים של נשים הושפעה
אפילו במידה רבה יותר מסוכרת בהשוואה לגברים .אני לא בטוח
שמה שנכון לסקוטלנד נכון גם לנו כאן בארץ ,אבל התגובות למחקר
אומרות שסוכרת מסוג  2קשורה לירידה בתוחלת החיים כמעט בכל
גיל ובכל שלב בסולם הסוציואקונומי .מניעת ירידה זו בתוחלת החיים
של מבוגרים עם סוכרת מסוג  2דורשת אסטרטגיות למניעה ולטיפול
בכל שכבות האוכלוסייה ויפה שעה אחת קודם .לתשומת לב משרד
הבריאות...
ואפרופו מניעה – קראו את המאמר של טרום סוכרת.
יש לנו מאמר חשוב בנושא האינסולין ,מאת העורך המדעי של העיתון וכן
מאמרים על טיפולים תרופתיים לסוכרת והלב ומאמר על היפוגליקמיה.
כדאי לקרוא.
בגיליון הנוכחי אנחנו מתייחסים בכובד ראש גם לתופעת השמנת
היתר ,הנושאת בקרבה את “בשורת” הסוכרת לכל אחד ואחת מאיתנו.
מחקרים הראו שכאשר אחד מבני הזוג מאמץ אורח חיים בריא
ויורד במשקל ,יש סבירות גבוהה שבן הזוג ירזה גם הוא .קוראים לזה
“אפקט הדומינו .הטיפול שלנו בנושא מתייחס גם לתרופות להרזיה וגם
לשמירה על המשקל באמצעות מתכונים של אוכל שאנחנו מביאים
לכם ,שניתנים על ידי מומחים לתזונה לסוכרתיים ובהם הצעות למנות
ראשונות ושיפודים בריאים ,כיאה לעם המנגל ,מצד אחד ולקינוחים
– מצד שני .והוספנו ,באותו הקשר ,גם מחקרים על התקפי לב ועל
ביצים והשפעתם על סוכרתיים ,וכן מאמר של דיאטנית על “שבועות חג
הפחמימות” ,הקרב ובא.
אנחנו מגישים לכם רשימה נוספת וחדשה של פדיקוריסטיות שסיימו
קורס של האגודה הישראלית לסוכרת ,בתקווה שתוכלו להיעזר בהן ,כל
אחד במקום מגוריו.
אם תיכנסו לאתר האגודה באינטרנט www.sukeret.co.il :תוכלו
למצוא מאמרים ותקצירים שונים בנושאי סוכרת שעשויים לעניין אתכם
וכן לצפות במגזין החודשי שלנו “הכל על סוכרת” ,גם אם החמצתם
אותו בטלוויזיה .המגזין משודר פעמיים בשבוע בערוץ ( 98גם ב-hot
וגם ב )-yesבימי ראשון בשעה  10:30בבוקר ובימי חמישי בשעה
 12:30בצהריים .צפייה מהנה.
ויש לכם ,כמו תמיד ,מבחר של פתגמים על רפואה ,בנימה הומוריסטית,
להעלאת המורל והתייחסות קלילה לעובדה שכולנו ,חולים ורופאים
כאחד משתמשים בקלישות על כל צעד ושעל ,למרות העובדה
שהבריאות שלנו היא לא קלישאה.
אז – העיקר להיות בריא ,שיהיה תענוג להביט בראי!..

שלום חברים,
כידוע לכם ,סוכרת מסוג  2הוגדרה
כמגיפה בינלאומית .רק בישראל
הקטנה ,מתווספים מדי שנה למספר
הסוכרתיים הקיים ,יותר מ20,000-
חברים מתוקים חדשים .מנתוני מחקר
שונים ניתן ללמוד כי אלפים רבים
נוספים “מתפספסים” בספירה זו,
ואינם נלקחים בחשבון למרות שלוקים בסוכרת גלויה.
היכולת למנוע ,או לכל הפחות ,לעכב/לדחות בשנים רבות את הופעת
הסוכרת ,קיימת וכבר הוכחה מדעית כיעילה .אין חולק על העובדה כי
מניעת מחלה היא הגישה המנצחת מכל זווית ראיה אפשרית .כך גם
לגבי סוכרת .עדיף למנוע סוכרת מאשר לטפל בה .עדיף אדם בריא
על אדם שזקוק לטיפולים ולבדיקות רפואיות שונות .עדיף אדם הולך
על רגליו מאשר קטוע רגל .עדיף אדם רואה מאשר אדם עיוור .אין כל
חילוקי דעות לגבי העובדה כי עדיף לו לאדם להיות בריא מאשר חולה.
אם הדברים כה ברורים ,מדוע אם כ ,ך אין אנו פועלים לכיוון הנכון?
אם כולנו מסכימים שגם כדאי וגם אפשר למנוע סוכרת ,מה מונע
מאתנו ליישם הלכה למעשה תכנית לאומית למניעת סוכרת בישראל?
התשובה היא :מקורות מימון .תכנית לאומית למניעת סוכרת ,על מנת
שתהיה יעילה ,כלומר ,שתעצור תחילה את המשך עליית מספר הלוקים
בסוכרת ובהמשך תביא לצמצומם ,חייבת לכלול בשלב ראשון מסע
פרסום ארצי נרחב ומתמשך באמצעי המדיה השונים ,במטרה ליידע
את הציבור הרחב ,על מגזריו השונים והרבים ,על איום הסוכרת ,תוך
קריאה לאלה שבסיכון ,לבוא ולהיבדק .בשלב שני ,אמורה התכנית למיין
את הנבדקים על פי תוצאת הבדיקה ,לבודד את אלה שאובחנו כלוקים
ב”סוכרת סמויה” ולהכניסם לתכנית מניעתית ייעודית .השלב השלישי
אמור להיות המשך המעקב .תכנית מסוג זו מחייבת היערכות הולמת
ומשאבים בהתאם.
הטיפול בסוכרת יקר מאד .מנתונים של מחקר ישראלי ,מתברר
כי בשנת  ,2013העלות של חולי סוכרת רק באחת מארבע קופות
החולים בישראל ,הגיעה לסכום של  8.3מיליארד  !!₪אם נוסיף את
שלושת הקופות הנוספות ונתחשב בעובדה שהמדע ממציא לנו עוד
ועוד תרופות וטכנולוגיות חדישות ויקרות( ,שחלקן כבר נכללו בסל מאז
 ,)2013סביר להניח שהנטל הכלכלי בישראל עבור מחלת הסוכרת הוא
הרבה יותר גבוה .אולי כפול ואף יותר.
עלות התכנית הלאומית למניעת סוכרת בישראל תלויה בהיקפה ,אולם
גם בכך שתיעשה בכל האוכלוסייה בישראל ולאורך שנים רבות .מדובר
בהוצאה בסדר גודל של מיליונים עד עשרות מיליונים ,העשויה להביא
לא רק לשיפור בריאות אזרחי ישראל כי אם גם לצמצום של מיליארדי
שקלים.
בימים אלו הוקמה הקרן הציבורית למניעת סוכרת בישראל ,אשר שמה
למטרה לקדם הלכה למעשה ,יישום תכנית למניעת סוכרת בישראל.
אנו מברכים על כ ,ך מחזיקים אצבעות חזק ומאחלים הצלחה.
בברכה ובאיחולי בריאות ,פרופ’ חוליו וינשטיין – העורך המדעי
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היפוגליקמיה
בחולי סוכרת מסוג 2
מאת ד”ר אוסקר מינוחין ,מנהל
השירות לסוכרת מרכז רפואי לין,
ד”ר לדיסלב סלזק,
ד”ר ברוך יצחק

לאינסולין ,ובאופן עקיף גורם להיפוגליקמיה.
מנגנון הפעולה של מעכבי  ACEאינו ברור

 .2ניצול יתר של הגלוקוז בשל עודף
אינסולין חיצוני:

1 1.טיפול בתרופות פומיות או באינסולין בחולי
היפוגליקמיה ( )Hypoglycemiaמהווה את
סוכרת
אחד הסיבוכים המסוכנים ביותר בחולי הסוכרת 2 2.היפוגליקמיה מלאכותית :כגון שימוש
המטופלים .שכיחותה עולה עם הניסיון הטיפולי
בתרופות באופן מכוון
להגיע לאיזון קפדני יותר של מחלת הסוכרת.
כ 90-אחוזים מהמטופלים באינסולין או בתרופות  .3ניצול יתר של הגלוקוז בשל עודף
פומיות חוו אירועים של היפוגליקמיה .יש צורך אינסולין אנדוגני:
בהדרכת המטופלים והמשפחות למניעת אירועי 1 1.גידולים המייצרים אינסולין בלבלב ,כגון
היפוגליקמיה ולטיפול בהם בזמן אמת.
Insulinoma
2 2.גידולים יוצרי אינסולין מחוץ ללבלב ,כגון
הגדרת היפוגליקמיה
גידולי Mesenchyme
הגדרה מעבדתית :ירידה ברמות הגלוקוז מתחת
Hyperinsulinemic hypoglycemia3 3.
ל 65-מיליגרם לדציליטר.
בילדים
הגדרה קלינית:
1 1.רמת גלוקוז מתחת ל 50-מיליגרם  .4סיבות נוספות להיפוגליקמיה:
לדציליטר
Autoimmune
2 2.תופעות קליניות העשויות לכלול עייפות hypoglycemia1 1.
(נוגדנים לאינסולין או לקולטני האינסולין)
יתר ,חולשה ,דפיקות לב ,הזעת יתר ,רעד,
 ,Tachycardiaבלבול ,כאבי ראש ,ראייה 2 2.מצב של טרום-סוכרת
3 3.רעב
מעורפלת ואף אבדן הכרה
3 3.נסיגת התופעות הקליניות לאחר מתן היפוגליקמיה לאחר ארוחה
גלוקוז ותיקון רמות הגלוקוז בדם
פינוי מזורז של הקיבה  -לאחר כריתת קיבה,
 Vagotomyוכדומה
היפוגליקמיה בצום
(בילדים):
מטבוליות
1 1.מחלות
 .1ירידה בייצור הגלוקוז:
 ,Galactosemiaאי סבילות לפרוקטוז
1 1.חסר הורמונאלי  :תת-פעילות של בלוטת 2 2.היפוגליקמיה של דרכי העיכול מסיבות
יותרת המוח ,תת-פעילות של בלוטת יותרת
אידיופטיות
הכליה או חסר בGlucagon-
3 3.טיפול באינסולין במטרה להגיע לאיזון
נאות בחולי סוכרת מסוג 2
2 2.חסר תורשתי באנזימים המפחיתים את
הפרשת הגלוקוז מהכבד.
פתופיזיולוגיה
פעילות המוח תלויה באספקה מתמדת של
3 3.פגם תורשתי בחמצון חומצות השומן.
גלוקוז .בהיעדר גלוקוז ,המוח רגיש ופגיע.
4 4.תת תזונה קשה (חוסר פחמימות)
היות והמוח אינו מסוגל לייצר גלוקוז ,הוא אחד
5 5.גיל הריון מאוחר (לאור השפעת האינסולין מהאיברים הראשונים הנפגעים מהיפוגליקמיה.
ירידה ברמת הגלוקוז מתחת לרמה הפיזיולוגית
המופרש על ידי העובר)
( 70מיליגרם/דציליטר) מפעילה סדרה של
6 6.מחלות כבד :פגיעה דלקתית קשה ,צמקת .תגובות ,הכוללות הפרשת הורמונים ושפעול
7 7.אי ספיקת כליות :באי ספיקת כליות מערכת העצבים האוטונומית כדי להגן על
מתקדמת חל עיכוב בפינוי האינסולין
המוח ולהגביל את ההשפעה המערכתית של
8 8.היפוגליקמיה תגובתית – נובעת ההיפוגליקמיה.
התגובה הפיזיולוגית הנגדית להיפוגליקמיה
מHyperinsulinemia-
מביאה לדיכוי ההפרשה של אינסולין ולהפרשת
9 9.תרופות ,Salicylates :חוסמי בטא ,מעכבי גלוקגון וקוליפפטידים ממקור לבלבי ,אפינפרין
ACE ,אלכוהול .מנגנון הפעולה של חוסמי מיותרת הכליה ,נוראפינפרין מקצות העצבים
בטא לא סלקטיביים ממסך היפוגליקמיה במערכת הסימפתטית ומיותרת הכליה,
עקב חסימת הקולטנים והעלאת התנגודת קורטיזול מקליפת יותרת הכליה והורמון גדילה
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מיותרת המוח.
גלוקגון ואפינפרין הם ההורמונים הראשונים
המגיבים בצורה מיידית להיפוגליקמיה חדה.
התסמינים מופיעים ברמות גלוקוז בין 58-
 50מיליגרם לדציליטר ,ובגיל הביניים כוללים
בעיקר תסמינים נוירוגניים אוטונומיים והרגשה
כללית רעה (ראה טבלה) .עם העלייה בגיל,
תסמיני ההיפוגליקמיה משתנים ,ויכולים גם
להופיע בעצמה פחותה .כמו כן ,בגיל הביניים
התסמינים מופיעים ברמות גלוקוז הגבוהות
מהרמה בה תיגרם פגיעה קוגניטיבית ,מה
שמאפשר מספיק זמן לתקן את ההיפוגליקמיה
לפני הופעת התסמינים הנוירולוגיים .גם
התגובה ההורמונאלית הנגדית להיפוגליקמיה
משתנה עם הגיל ,אלא שאין עדיין כל מידע על
גיל השינוי והאם קיים שוני בין המינים.
בחלק ניכר מחולי הסוכרת מסוג  2שיש להם
תנגודת לאינסולין (כ 85-75-אחוזים מהחולים)
התגובה הליפוליטית של האפינפרין עולה על
השפעת האינסולין על רקמת השומן .לאור
זאת ,הפרשת האפינפרין בזמן היפוגליקמיה
מהווה קו הגנה גדול יותר בחולים עם תנגודת
לאינסולין על ידי זירוז שחרור חומצות שומן
מאשר אחסונם .בגיל המבוגר ,התסמינים
השכיחים של היפוגליקמיה כוללים חוסר
יציבות ,חולשה ותסמינים נוירולוגיים המשפיעים
על ראייה וקואורדינציה.
תסמיני ההיפוגליקמיה בגיל המבוגר עלולים
לדמות לתסמינים של אירוע מוחי חולף או
אירוע וזווגלי .יש לציין כי  90אחוזים מכלל חולי
הסוכרת המטופלים באינסולין חוו אירוע של
היפוגליקמיה.

גורמי סיכון להיפוגליקמיה
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1דילוג או עיכוב במועדי ארוחות
2צריכת כמות קטנה יותר של מזון מהמתוכנן
3ביצוע פעילות גופנית ללא תוספת בכמות
הפחמימות
4מינון גבוה של אינסולין ותרופות המגבירות
את הפרשת האינסולין מהלבלב
5שתיית אלכוהול
6אי ספיקה כלייתית
7אינטראקציות בין תרופתיות

תסמינים נוירולוגיים הנגרמים עקב
חוסר אספקת גלוקוז למוח
הפרעה קוגנטיבית

 רגזנות ,בלבול ,קושי בחשיבה ,קושי בדיבור,הפרעות הליכה ,חוסר תחושה ,רדימות,
עקצוצים והפרעה בגירוי החושי ,כאבי ראש,
ערפול חושים ,התקפי פרכוס ,תרדמת ,מוות
(במידה והחולה אינו מקבל טיפול)

מיליגרם לדציליטר ,אך מועד הארוחה הבאה
הוא מעל שעה ,יש לצרוך חטיף/ארוחה קלה
המכילה עמילן וחלבון (קרקר עם חמאת בוטנים
או גבינה ,חצי סנדוויץ’ ,קרקר עם כוס חלב)
 יש לשמור ערכה להזרקת  Glucagonבהישגיד בחולים מחוסרי הכרה או חולים שאינם
מסוגלים לצרוך פחמימות דרך הפה .חשוב
להדריך את בני המשפחה והמטפלים כיצד
להזריק את ה Glucagon-בצורה בטיחותית.
ניתן להשיג ערכת חירום של Glucagon
במרשם רופא בלבד

תסמינים נוירולוגים הנגרמים עקב
ירידה ברמת הגלוקוז בדם
צמרמורת ,רעד ,חרדה ,רגזנות ,דפיקות לב,
הזעה ,יובש בפה ,רעב ,חיוורון ,אישונים מורחבים

היפוגליקמיה ונהיגה

טיפול
חולי סוכרת חייבים להחזיק מקור של גלוקוז
באופן קבוע ,בקרבת מקום (מכונית ,כיס ,תיק,
משרד ,מקומות בילוי) .מקור הגלוקוז צריך
להיות דבר מתיקה זמין ,כגון שתייה קלה
ממותקת ,תה עם סוכר ,דבש או ריבת דבש.
יש עדיפות לגלוקוז טהור ,אם כי כל פחמימה
תעלה את רמת הגלוקוז בדם.
“חוק ה ”15-נועד לסייע בטיפול העצמוני
בהיפוגליקמיה :יש לבלוע במהירות  15גרם של
פחמימות הנספגות במהירות ,כגון ג’ל המכיל
גלוקוז ,משקה קל המכיל סוכר ,או טבליות
גלוקוז .אותן פחמימות אמורות להעלות את
רמת הגלוקוז ב 50-מיליגרם לדציליטר תוך 15
דקות.
במקרים רבים החולים מסרבים לצרוך דברי
מתיקה במצב של היפוגליקמיה ,ויש להדגיש
בפניהם את הסכנה הטמונה בכך .כמו כן,
העלייה ברמת הגלוקוז לאחר צריכה של
פחמימות פשוטות עלולה לחלוף תוך פרק זמן
קצר ,ולכן מומלץ ליטול תוספת של פחמימות
מורכבות כגון לחם או קרקרים מיד לאחריה,
במיוחד במידה ומועד הארוחה הבאה הוא מעל
שעה.
במצבים בהם ההיפוגליקמיה מתבטאת באיבוד
הכרה או חוסר יכולת לצרוך פחמימות דרך

הפה ,יש להזריק  Glucagonלשריר .בשוק
קיימות ערכות גלוקגון הניתנות במרשם רופא.
גלוקגון פועל על ידי שינוע מחסני הגלוקוז
מן הכבד .חשוב להדריך את בני המשפחה,
המורים ,המדריכים והחברים לגבי שימוש
בערכת ה.Glucagon-
במצבים של היפוגליקמיה הנגרמת על ידי
תכשירי  ,Sulfonylureaהטיפול המועדף
הוא הזרקה של גלוקוז לוריד .במצבים בהם
ההיפוגליקמיה מופיעה ללא תסמינים מתריעים,
יש לשמר ערכים גבוהים יותר של גלוקוז
בדם לפרק זמן ממושך ,עד לחזרת תחושת
התסמינים של ההיפוגליקמיה.

מניעת היפוגליקמיה

התקפי היפוגליקמיה משבשים יכולת הנהיגה
ומעלים את הסיכון לתאונות .ניסויים שבוצעו
בסימולטור הדגימו האצה ובלימה לא מתואמות,
סטיות מתחומי הכביש ,חציית הקו המפריד בין
הנתיבים והתעלמות משילוט בדרכים .הליקוי
ביכולת הנהיגה מופיע בערכי גלוקוז של 68
מיליגרם לדציליטר ,והערנות נפגעת בערכי
גלוקוז הנמוכים מ 50-מיליגרם לדציליטר.
המלצות לסוכרתיים החשים תסמינים של
היפוגליקמיה בזמן נהיגה:
1 1.עצור את המכונית במיקום נוח
2 2.אכול מקור גלוקוז מהיר פעולה בתוספת
מקור גלוקוז ארוך פעולה ,לדוגמא :משקה
קל ופרוסת לחם
3 3.המתן  45דקות עד לחזרה לנהיגה (חזרת
ערכי הגלוקוז לטווח התקין)
4 4.החזק בכיסך תג זיהוי ,או ענוד תליון או
צמיד שיזהה אותך כחולה סוכרת במקרה
של פציעה

היפוגליקמיה ותעסוקה
מגבלות בתעסוקה בולטות במיוחד בחולי
סוכרת המטופלים באינסולין ועוסקים
במקצועות כגון נהיגה מקצועית ,טיסה אזרחית,
שירותי הצלה וחירום ,עבודה באזורים מסוכנים
ועבודה בגבהים.

המלצות לחולים

 במידה ורמת הגלוקוז בדם קטנה מ70-מיליגרם לדציליטר ,יש לצרוך  20-15גרם של •
פחמימה הנספגת במהירות ( 2-1כפיות סוכר
או דבש ,חצי כוס סודה לשתייה 6-5 ,פיסות •
ממתק קשה ,ג’ל גלוקוז ,כדורי גלוקוז או כוס •
חלב אחת).
 יש לבדוק את רמת הגלוקוז בדם  15דקות •לאחר צריכת הפחמימה .אם הרמה עדיין קטנה
מ 70-מיליגרם לדציליטר ,יש לחזור על הטיפול •
הראשוני ולצרוך  15גרם נוספים של פחמימה
•
הנספגת במהירות
 -במידה ורמת הגלוקוז בדם גבוהה מ70-

•אל תסתיר את היותך חולה סוכרתי בפני
המעסיק
•התאם את מינוני האינסולין לתנאי העבודה
•נקוט בצעדים המתאימים למניעת
היפוגליקמיה
•תכנן היטב את זמני הארוחות וארוחות
הביניים
•הדרך את חבריך לעבודה להתמודד עם
מצבים של היפוגליקמיה במידה ויופיעו
•החזק באמתחתך מלאי של דברי מתיקה
לעת הצורך
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הכל

על טרום סוכרת
טרום סוכרת הוא מצב
שכאשר אינו מטופל ,עלול
להתדרדר עד מחלת
סוכרת .כיצד ניתן לאתר
טרום סוכרת? וכיצד ניתן
למנוע את ההתדרדרות
של טרום סוכרת לסוכרת
סוג ?2

מאת ד”ר אורית טויטו
רופאה במכון האנדוקרינולוגי
במרכז הרפואי מאיר

מהם מצבי טרום סוכרת ואיך
מאבחנים אותם?

מי צריך להיבדק לאבחון טרום
סוכרת או סוכרת?

על פי המלצות ה( ADA-האיגוד האמריקאי
לסוכרת) מומלץ לבדוק גלוקוז בצום לכל אדם
מגיל  45ומעלה אחת ל 3-שנים .לאנשים עם
גורמי סיכון להתפתחות סוכרת מומלץ להיבדק
אף לפני גיל זה .אנשים הנחשבים בסיכון מוגבר
לסוכרת הם אלו עם סיפור משפחתי של
סוכרת ,עודף משקל ,סוכרת היריון בעבר ,לידת
תינוק במשקל מעל  4ק”ג בעבר ועוד .במקרים
מסוימים יחליט הרופא המטפל לבצע גם בדיקת
העמסת סוכר או בדיקת המוגלובין מסוכרר.

מה השכיחות של טרום סוכרת?

חג הפחמימות
מה הטיפול במצב טרום סוכרתי?

במידה שאכן אובחן מצב של טרום סוכרת ,ישנם
מספר עקרונות בריאותיים ששמירה עליהם
יכולה בהחלט למנוע את המעבר לסוכרת:
• •תזונה ופעילות גופנית  -מחקרים גדולים
מצאו כי תזונה נכונה ,ירידה במשקל של
בין  5ל 7-אחוזים ממשקל הגוף ופעילות
גופנית סדירה של כ 150-דקות בשבוע
יכולים למנוע את המעבר לסוכרת אמיתית
בכ 60%-מהמטופלים .זהו שיעור מניעה
אדיר של מחלה זו ובאמצעים פשוטים
ביותר.
•

מצבי טרום סוכרת שכיחים מאד באוכלוסייה .על
פי ה ADA-נמצא כי רק בשנת  ,2007כ 57-מיליון •
איש לקו במצבי טרום סוכרת בארצות הברית.
על פי הערכות שונות ,כ 30%-מהאוכלוסייה
המבוגרת (מעל גיל  )20בארצות המפותחות
סובלים ממצב זה .השכיחות עולה עם הגיל ,אבל
טרום סוכרת קיים גם במתבגרים וילדים ,בעיקר
בקרב אלו הסובלים מהשמנת יתר.

•גמילה מעישון  -לגמילה מעישון יש
השפעה על מניעת התפתחות סוכרת.

מצבי טרום סוכרת הם קבוצה של הפרעות
במשק הגלוקוז בגוף ,העשויות להופיע שנים לפני
התפתחות סוכרת סוג  .2כ 25%-מהסובלים
ממצבי טרום סוכרת יפתחו את מחלת הסוכרת
עצמה תוך  3עד  5שנים .מצבי טרום סוכרת
מתגלים לרוב באקראי או בבדיקות סקר
שגרתיות ,מכיוון שהסובלים ממצבי טרום סוכרת
אינם חשים כל פגיעה במצבם הבריאותי.
בדיקה
לעיתים ,יוכל הרופא למצוא בעת
ביצוע פיגמנט למה חשוב לאתר מצבי טרום
פיזית אזורים בגוף בהם יופיע עודף
כהה ,בגוון חום אפור ,בעיקר בקפלי הגוף .עודף סוכרת?
פיגמנט זה יכול להעיד על מצב של טרום סוכרת .ראשית ,הסובלים ממצבי טרום סוכרת נמצאים
אבל ,מה שמלמד אותנו בצורה הטובה ביותר בסיכון לפתח את כל סיבוכי הסוכרת :פגיעה
על תהליכים המרמזים על התפתחות מחלת בעיניים ,בכליות ,בקצות העצבים ואף מחלות
הסוכרת בעתיד הן הבדיקות השונות ותוצאותיהן .לב וכלי דם .יחד עם זאת ,שכיחות סיבוכים
אלו נמוכה יותר מאשר בחולי סוכרת ובעזרת
טיפול ומעקב נכונים ניתן למנוע את התפתחות
אלו בדיקות ניתן לבצע לאיתור
הסיבוכים ולטפל בהם בהקדם.
טרום סוכרת?
האבחון של טרום סוכרת יכול להיעשות על ידי שנית ,ניתן למנוע את המעבר מ”טרום סוכרת” הערת העורך המדעי :גם חוסר שינה ,ו/או שינה
לסוכרת ממש ,באמצעות תזונה נכונה ,פעילות ביום במקום בלילה ,עלולים להחיש את הופעת
מספר בדיקות:
• •בדיקת דם של סוכר בצום  -בתוצאות גופנית ולעיתים גם על-ידי תרופות.
הסוכר ועל כן רצוי מאד להתייחס לנושא זה.
בדיקה זו ,הערכים התקינים של גלוקוז נעים טרום סוכרת הוא בעצם מצב שבו הגוף מאותת
בטווח שבין  70לבין  100מ”ג/ד”ל .לעומת לנו בצורה חרישית וכמעט בלתי מורגשת כי
זאת ,גלוקוז בצום מעל  126מ”ג/ד”ל הוא זקוק לאיזון .מכיוון שסוכרת מסוג  2מהווה
מתאים לאבחנת סוכרת .במקרה של מצב את אחת “המגפות של העידן החדש” ,שאחוזים
הביניים ,בטווח שבין  100ל 126 -מ”ג/ד”ל גדולים באוכלוסייה סובלים ממנה ומתופעותיה
הבלתי נעימות הפוגעות באיכות חיי האדם
מדובר במצב של טרום סוכרת.
ובבריאותו ,הרי שמצב טרומי שבו ניתן לטפל
המטופל
בה
• •העמסת סוכר  -בדיקה
כדי להימנע ממנה הוא סוג של “מתנה” של הגוף
לאחר
גלוקוז.
של
מתבקש לשתות  75גרם
אלינו ,כזו שלא כדאי להתעלם ממנה.
כשעתיים נבדקת רמת הסוכר בדמו .ערכים
שבין  140ל 200-מ”ג/ד”ל נחשבים ל”אי-
סבילות לגלוקוז” וגם זהו מצב טרום סוכרת.
• •בדיקת ההמוגלובין מסוכרר (המוגלובין
 - )A1cערך מעל  5.7%ועד  6.4%נחשב
למצב של טרום סוכרת .ערך של 6.5%
ויותר מתאים לאבחנת סוכרת.
•תרופות  -ישנן תרופות שנבדקו בקרב
אנשים במצבי טרום סוכרת ונמצאו כבעלות
יכולת מסוימת במניעתה ,כגון מטפורמין
(גלוקופאג’ ,גלוקומין) ,אקרבוז (פרנדאז)
ואורליסטט (קסניקל) .מבין התרופות
שנבדקו ,המקובלת ביותר היא המטפורמין,
המסוגלת להפחית התפתחות סוכרת
בשיעור של עד  .30%יש לציין כי על פי
ההנחיות הקיימות כיום ,תרופה זו תינתן רק
למטופלים הנמצאים בסיכון גבוה במיוחד
להתפתחות סוכרת ,על פי שיקול דעתו של
הרופא המטפל.
במקביל למאמץ להפחתת ערכי הסוכר יש כמובן
להקפיד על ערכי לחץ דם תקינים וכן ערכים
תקינים של שומנים וכולסטרול בדם .אלו חיוניים
להפחתת הסיכון לפגיעה בלב ובכלי הדם.
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איך לשמור על ערכי
סוכר מאוזנים בחג
השבועות?

מאת בתיה אלימלך  -דיאטנית
קלינית מומחית לסוכרת ,יועצת
האגודה הישראלית לסוכרת
חלק בלתי נפרד מחג השבועות הוא האכילה
המרובה של מוצרי חלב ומאפים למיניהם.
אמנם אפשר להירתע מעט ולהתייחס לחג
זה כחג הרווי במזונות עתירים בפחמימות,
אך כמובן שעם התנהלות נכונה ובחירות
מושכלות ,ניתן לעבור גם אותו בשלום ללא
חריגות משמעותיות בערכי הסוכר ותוך הנאה
ממאכליו הייחודיים והטעימים.
כיצד ניתן לשמור על ערכי הסוכר מאוזנים בחג
השבועות? ראשית ,חשוב להכיר את המזונות
ואת כמות מנות הפחמימה המצויה בהם.

חלב
מוצרי חלב מכילים באופן טבעי פחמימה
הנקראת לקטוז .פחמימה זו אינה נוספת
לחלב ,אלא מצויה בה מלכתחילה ויכולה
להשפיע על ערכי הסוכר אם נאכלת בכמות
גדולה.
כוס חלב ,גביע יוגורט וכוס של ריוויון – מכילות
כולן בין  7-12גרם פחמימה ,כלומר בין חצי
מנה  -למנת פחמימה .לשם ההשוואה ,פרוסת
לחם אחת מכילה כ 15-גרם פחמימות.
החלב ,בצורתו הנוזלית ,מכיל פחמימות
אשר מתפרקות יחסית מהר ויכולות להשפיע
משמעותית על ערכי הסוכר בדם .הדבר נכון
בדרך כלל גם לגבי חלב דל לקטוז .לעומת
זאת ,חלב העשוי מסויה או משקדים מכיל
כמות קטנה יותר של פחמימות :חלב סויה
מכיל כ 6.4 -גרם פחמימה לכוס של  200מ”ל,
וחלב שקדים מכיל כ 2-גרם פחמימה לכוס.
אך חלב אורז ,למשל ,מכיל דווקא כמות גדולה
של פחמימות ,כ 24 -גרם פחמימה לכוס.

גבינות
גבינות למריחה וגבינות קשות מכילות כמות
קטנה יותר של פחמימות ולכן השפעתן על
ערכי הסוכר מועטה .כך לדוגמא ,גבינה מלוחה
מכילה כ 0.5-גרם פחמימה ל 100 -גרם
גבינה ,וגבינת קוטג’ מכילה כ 3-גרם פחמימות

נוספים מורכבים בחלקם מסוכר ,ובמקרים
ל 100-גרם גבינה.
רבות ניתן להחליפם בתחליף סוכר נוזלי מבלי
על כן ,מוצרי החלב ה”קשים” עדיפים מבחינה לפגוע בטעם.
זו על משקאות החלב ,שכן הם משפיעים
בצורה פחותה על ערכי הסוכר ומובילים אז מה אוכלים?
לעלייה מתונה יותר.
מיותר לציין שמאפים מתוקים וקינוחים שונים
מכילים גם הם כמות גדולה של סוכרים
מאפים
ופחמימות ,ולכן מומלץ לצרוך מהם במתינות
פחמימות,
של
שונות
כמויות
מכילים
מאפים
גם בחג ,כמו בשאר ימות השנה .כדאי להגיע
מאפים
לדוגמא,
שבהם.
והמילוי
הרכבם
על פי
לארוחת החג עם מאפים או סלטים שאתם
כמות
יכילו
שונים
בצקים
על
המבוססים
הכנתם בבית ,וכך שתדעו באילו מרכיבים
גדולה יותר של פחמימות בהשוואה לפשטידה השתמשתם ותוכלו להעריך בקלות את כמות
המורכבת מירקות ,גבינות וביצים.
הפחמימות שאכלתם .בנוגע למאכלים אחרים
ניתן להיעזר בכך שבורקס גבינה קטן מכיל – אל תהססו לשאול ,לבדוק ובכל מקרה
כמנת פחמימה ,ועל פי פרופורציה כזו לנסות להקפיד על כמויות מתונות שיאפשרו לכם
ולכמת את כמות הפחמימות הנאכלת לטעום מדברים שונים וליהנות מארוחה טובה
במאפים השונים .כלומר ,אם נאכל מאפה ומאוזנת שלא תוביל לעלייה חדה מידי בערכי
פילו בגודל הדומה ל 3-בורקסים קטנים ,הרי הסוכר שלכם.
שצרכנו כ 3-מנות פחמימה.
חג שמח!
לעומת זאת ,פשטידה המורכבת מברוקולי
ותרד על בסיס של גבינות קשות ,ביצים ומעט
קמח ,תכיל כמות קטנה משמעותית של
פחמימות מאשר מאפה בצקי בשל הרכיבים
הנוספים בעלי כמות מועטת של פחמימה
למול הבצק.

סלטים
סלטים גם הם יכולים להכיל פחמימות,
בכמויות משתנות על פי הרכבם .סלטי ירקות
וסלטים עליים (המורכבים מסוגי עלים שונים)
יכילו את הכמות הקטנה ביותר של פחמימות
בהשוואה לסלטים המכילים מרכיבים נוספים,
דוגמת תפוחי אדמה ,פסטה קרה ועוד.
בנוסף ,יש לשים לב לרטבים הנלווים לסלט
וכדאי לברר מראש האם הוספו להם סוכרים
שונים ,כגון :דבש ,סילאן או סוכר רגיל,
המשפיעים במהירות על עליה בערכי הסוכר
בדם .רוטב ויניגרט ורטבים רבים פופולאריים
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לבני זוג של סוכרתיים
סוכרת עשויה
להשפיע על הזוגיות
באופנים רבים .מה
עושים?

מאת :טל שקד
מאמנת אישית ,טיפול
משפחתי ,במרכז  DMCלטיפול
בסוכרת

אבחון סוכרת דורש שינויים משמעותיים באורח
החיים ועלול להוביל לאי ודאות ,מתח ואפילו
לדיכאון .כל אלה ישפיעו גם על בן הזוג ועל
הזוגיות .אז מה עושים כדי לעבוד על מערכת
היחסים ובאותו זמן לסייע לבן/בת הזוג להתמודד
טוב יותר עם הסוכרת?

1

תתעניין בסוכרת של בן הזוג
 אבל תן לו להיות בשליטהסביר להניח שבן זוגך יעריך מאוד את ההתעניינות
בסוכרת שלו .זה יכול להיות מרגיע עבורו לדעת
שהוא לא עובר את זה לבד .עם זאת – זכור שהוא
בשליטה בסוכרת שלו .אין זה מקומך להחליט
עבורו או לתת פקודות.

5

דבר על קשיים מיניים

אם שמת לב שבן הזוג שלך נסוג מקיום יחסי מין
בתדירות רגילה ,זה יכול להיות קשור לסוכרת.
אם הסוכרת משפיעה על יכולתו של בן הזוג
שלך לקיים יחסי מין או ליהנות מהם ,זה עשוי
להיות קשה עבורו .חשוב לדעת כי ישנם טיפולים
לבעיות בתפקוד מיני אצל גברים ונשים ויש גם
דרכים חלופיות שבהן ניתן להשיג אינטימיות.

6

דון בפתיחות ברגשות שלך

סוכרת משפיעה ללא ספק על הסוכרתי ,אך היא
משפיעה גם על בן/בת הזוג .שכיח שבן הזוג חש
חרדה לבריאות ואיכות החיים של בן הזוג .בנוסף
ייתכן שאתם עוברים קשיים בתהליך האבחון
ושינויים שנראים מפחידים לאורך הדרך הצפויה.
יש מספר גורמים אחרים שבהם הסוכרת של
בן הזוג עשויה להשפיע עלייך :שינויים תזונתיים,
שינויים בשגרה יומית והצורך להיות מקור
התמיכה שלהם.
לעתים ,אנשים עם סוכרת לא יכולים להבין עד
כמה ניכרת השפעת הסוכרת שלהם על אחרים.
כדאי לחלוק את הרגשות שלך עם בן זוגך מעת
לעת.

7

הפוך את הסוכרת
להזדמנות זוגית
השינויים הנדרשים באורח החיים של סוכרתי
אמנם בלתי מתפשרים עבורו ,אך בפועל הם
המתכון לאורח חיים בריא לכולם .שמירה על
תזונה בריאה ,הורדה במשקל ,שמירה על איזון
במשקל ,פעילות ספורטיבית קבועה ,שיגרת
הליכה ,הם עקרונות מחייבים להגנה על בריאותנו
ושמירה על איכות חיינו.
במקום להרגיש תחושה של החמצה או הקרבה
של הנאות החיים ,ראו בגילוי הסוכרת הזדמנות
לזוגיות להתמודד ביחד עם אתגרים חדשים
ומגוונים .התחילו לצעוד ביחד ,לרוץ ,לרכב על
אופניים ,לשחות ,לנסות סולמות מאמץ מגוונים,
ללכת את “שביל ישראל” ,לבשל יחד ,לחפש
בשווקים תחליפים מעניינים שיתאימו לסגנון
אכילה חדש בביתכם .כל אתגר של הסוכרתי
הופך להיות אתגר זוגי ,ועם תמיכה ,הנאה,
אופטימיות ,תוכלו לחגוג ביחד את כל השינויים
הנדרשים.
באדיבות כמוני – חברים לבריאות

2

הצע רעיונות  -אבל אל
תנדנד
כולנו יכולים ליהנות מנקודת מבט שונה בזמנים
שונים ,כדי לעזור לנו לקבל החלטות .עם זאת,
כדאי לוודא שאתה לא יותר מדי מציק או מנדנד.
קח זמן כדי לדבר עם השותף שלך ,כדי לראות
מה עובד הכי טוב עבורו.

3

אפשר לו זמן לניהול
הסוכרת
חשוב לאפשר זמן לבן הזוג לנהל את הסוכרת
שלו – החל מלדאוג לכך שיהיה לו את הזמן
לעשות את הבדיקות והזריקות ועד יצירת זמן
לפעילות גופנית הולמת במהלך השבוע.

4

רוח

היה מוכן לשינויים במצב

רמות סוכר גבוהה ונמוכות עשויות לעתים להוביל
לעצבנות ,בלבול ,ולפעמים כעס .זה הוגן לאפשר
מרחב תמרון כלשהו למצבי הרוח של בן הזוג.
כמובן ,אם התנודות נעשות קשות להתמודדות,
בן הזוג יכול להיעזר באיש מקצוע.
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חינוך טיפולי

חינוך טיפולי

בסוכרת
מאת ד”ר ג’ואל זינגר,
אנדוקרינולוגית,
יו”ר אלומה ,הארגון
לחינוך טיפולי

סוכרת היא מחלה כרונית
המצריכה התערבות מצד הצוות המטפל ,לצד
מעורבות של החולה וסביבתו .עדיין קיים פער
בין מגוון הכלים הרבים לטיפול בסוכרת והידע
העצום שנצבר באשר לטיפול בה ,לבין שיעורי
ההצלחה בטיפול במחלה .על פי מדדי איכות
הרפואה הקיימים כיום בארץ ובעולם ,כ50%-
מתוך אוכלוסיית החולים הסוכרתיים מגיעים
ליעדי האיזון .בכל מקרה הם מאפשרים אומדן
כמותי גס שעוזר לבדוק התקדמות הטיפול
במחלה כרונית ברמה של אוכלוסיות .עדיין
חסרים כלים להערכה של איכות חיים ושל
תפקוד קוגניטיבי בחולים עם סוכרת ברמה של
אוכלוסיות גדולות.
חינוך טיפולי מטרתו לגשר על הפער ולאפשר
העצמת החולה וסביבתו ,במטרה לשפר את
הטפול במחלה ואת איכות חיי המטופלים.
סוכרת היא “מחלת הדגל” של החינוך הטיפולי,
שכן על המטופל הסוכרתי לרכוש כלים והרגלים
רבים ,על מנת להתאים את הטיפול למצבים
המשתנים בחייו ,כמו מצב נפשי ,תזונה ,פעילות
גופנית ,הריון .הדרכת המטופלים במיומנויות
הדרושות להם על מנת לאזן את מחלתם,
דורשת תקשורת יעילה לצד ידע רחב .עיקרי
הטיפול מבוססים על שמירה על אורח חיים
בריא ,נטילת תרופות לפי משתני החיים והקפדה
על מעקב מסודר ותדיר .נדון בחמישה היבטים
חינוכיים-הדרכתיים של הטיפול:

מפרסמים כל שנה קווים מנחים מעודכנים
לחינוך טיפולי לסוכרת.

עדויות אודות יעילות החינוך
הטיפולי

יעילות החינוך הטיפולי לסוכרת נבדקה רבות :אצל
חולים עם סוכרת חדשה ,סוכרת מסוג  1וסוכרת
מסוג  ,2ילדים ומבוגרים ,חולים ללא איזון מטבולי
ועם סיבוכים .נעשו הערכות על ההשפעה על
ה ,HA1C-ערכי לחץ דם או פרופיל שומני אבל
גם על ידע המטופל לגבי סוכרת ,מידת הסטרס
והדיכאון .כאשר נצפתה ירידה משמעותית ברמת
ה ,HA1C-היא היתה בטווח שבין  0.5עד 1%
דומה לרוב התרופות ההיפוגליקמיות .בבריטניה
נבדקה שיטה חדשה לחינוך המטופל וניהול
מחלתו .היא הראתה שיפור באמונות בריאותיות
לאחר  3שנים .בקבוצת התערבות חינוכית נצפה
שיפור משמעותי ברמת ה ,HA1C-לחץ דם
וכולסטרול לאחר  18חודשים .נרשמה גם ירידה
משמעותית במספר אירועי היפוגליקמיה .עדויות
אלה מדגישות את הצורך שבהתאמת הטיפול
לכל מטופל על נסיבותיו הפרטניות.

שיטות של חינוך טיפולי

בניית תוכנית לחינוך טיפולי היא קריטית להצלחת
הטיפול .ארגון הבריאות העולמי שיתף פעולה עם
קבוצות עבודה לכתיבת תוכנית עבודה לצוותים
רפואיים .נכללו בו  8מודולים העוסקים במיומנויות
בתקשורת ,חינוך ,בניית צוות ,פסיכו סוציאליות,
ארגון ובקרה .השיטות המפורטות בתוכנית
מבוססות על השאלון המוטיבציוני ,מעגל השינוי,
הקשבה פעילה ,הדרכה קבוצתית או פרטנית,
טיפול פסיכולוגי רפואי אישי או משפחתי ,הדרכה
דרך הרשת ,תזכורות טלפוניות ,אימון לשינוי
באורח החיים ומשמשות בסיס לחינוך טיפולי.
ההמלצות הקיימות לחינוך
התערבויות בחינוך טיפולי נעשות על ידי אנשי
צוות שונים של רפואה ופרה רפואה ,מחנכים
טיפולי בסוכרת
האיגוד הבינלאומי לסוכרת ( )IDFקבע כי חינוך לסוכרת ואפילו הדיוטות.
טיפולי לסוכרת יינתן על ידי צוות רב מקצועי וכי
למחנך הסוכרת יש תפקיד חשוב ביותר בתוך
הצוות .התאמת הטיפול תיעשה לפי היכולת
והבחירה של כל מטופל לפי שיקול מודע .לשם
כך קיימות תוכניות אחידות.
ְ
ּכ
ֶ
ׁש
ֵאי ָא ָדם ָּבא
ְ
ל
ַ
ב
ֵ
ּק
ׁש
ֵ
בחינוך
כספית
השקעה
האיגוד ממליץ על
ע
ָצה,
זֹו ֵע
(בילינ ָצה הּוא רֹו ֶצה וַ ֲאנִ י ֲאנִ י ְמגַ ֶּלה
גורמים:
שלושה
המאחדת
בסוכרת עם תוכנית
גס)
נֹו ֵתן לֹו.
ברמת החולה ,משפחתו וצוות המטפל הראשוני,
ברמה של הקהילה וברמה של מערכת הבריאות
של המדינה .מומלץ לעשות הערכה של המערך
לחינוך טיפולי .גם ארגון הבריאות העולמי
( ,)WHOאיגוד הסוכרת האמריקאי ()ADA
והאיגוד האירופי לחקר הסוכרת ()EASD
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לחולי סוכרת

המערכות הקיימות בישראל
לקידום חינוך טיפולי בסוכרת

כבר בשנת  1992התקיימה פעילות ארצית
בתחום ברמות שונות:
התקיימו באוניברסיטאות קורסים למחנכי סוכרת
וקורס מיוחד לרוקחים.
בקופות החולים מוצעות תוכניות הוליסטיות
בתחום עם דגש על חינוך צוותים ,חולים
ומשפחותיהם.
הקבוצה הישראלית לחינוך טיפולי בסוכרת
מארגנת סדנאות לצוותים המטפלים ומקדמת
את הנושא בקרב חולים ,מטפלים ומערכת
הבריאות.
במשרד הבריאות ,לאור ההכרה בתוכנית אחידה
למחנך סוכרת ,מארגנים קורסי על לאחיות
ולדיאטניות .המועצה הלאומית לסוכת הוציאה
נייר עמדה לגבי מקום ויישום של חינוך טיפולי
ועובדת על הטמעה של התוכנית.

תפקיד הצוות המטפל כסוכן
שינוי

אנשי הצוות שמומחיותם נדרשת כחלק מהחינוך
הטיפולי בסוכרת ,הם רופאים ,אחיות ,מומחי
תזונה ומקדמי בריאות ,פסיכולוגים רפואיים,
עובדים סוציאליים ,רוקחים ,פיזיותרפיסטים,
מדריכי פעילות גופנית ואפילו הדיוטות.
ישנה חשיבות ניכרת לבניית תוכנית בכל הרמות
הטיפוליות .לצורך יישום יש צורך במשאבים
כספיים והקצבת זמן לביצוע ההדרכות כדי להגיע
להעצמת החולה .חולי הסוכרת יכולים וחייבים
לקחת חלק בטיפול ואילו על המטפלים החובה
לחנך את חולי הסוכרת וסביבתם באופן המיטבי
ובאמצעות פעולות פשוטת ,להציל חיים.

מאת ד”ר קרן
הרשקופ ,רכזת
התוכנית למיסוד
והכשרה של מחנך
לסוכרת מטעם מיזם
עוצמה

אחד מכל  11מבוגרים מאובחן כסוכרתי .אחד
מתוך שני סוכרתיים עדיין לא יודע שהוא מאובחן
כסוכרתי .ועוד לא התחלנו לדבר על אלה שיש
להם טרום סוכרת .ובמספרים :על בסיס רשם
הסוכרת הלאומי ,יש בישראל קרוב ל 550-אלף
חולי סוכרת ועוד מספר דומה של אנשים בשלב
טרום סוכרת.
על פי דו”ח “סיבות המוות המובילות בישראל”
של משרד הבריאות מיוני  ,2017היתה מחלת
הסוכרת סיבת המוות הרביעית הן בגברים והן
בנשים ,אחרי סרטן ,מחלות לב ומחלות כלי דם
במוח.
בגלל הסוכרת ,ישראל מפסידה כל שנה 8.5
מיליארד שקל.
יש לנו ,אם כן ,המון עבודה :גם טיפול וגם מניעה
של סיבוכים .בשנים האחרונות יצאו לשוק המון
תרופות חדשות ,מאד יעילות ,טובות ,עם תופעות
לואי סבירות ובכל זאת רק  64%הם עם סוכרת
מאוזנת.
בשנת  2001יצא מחקר פורץ דרך שנעשה ב13-
מדינות והשתתפו בו למעלה מ 5000-מבוגרים
עם סוכרת וכ 3000-מטפלים ,כדי לבדוק מהן
הגישות ,הרצונות והצרכים של חולי סוכרת
מעבר לתרופות .מה קשה למטופלי הסוכרת?
מה קשה למשפחות שלהם? כלומר ,אם רוצים
לשפר את התוצאים הקליניים של מטופל,
אנחנו צריכים להתייחס לאדם שעומד מאחורי
המחלה ולהבין באמת מה הקושי שלו .המחקר
כל כך הצליח שמאוחר יותר יצאו במחקר נוסף
שמטרותיו היו לעורר מודעות לצורכי המטופלים
ובני משפחותיהם ,להגביר את השיח ואת
שיתופי הפעולה ,על מנת לחזק את המעורבות
של המטופלים ולשפר את הניהול העצמי של
המחלה ואת התמיכה הפסיכוסוציאלית הטיפול
בסוכרת ,ליצר שיתופי פעולה בינלאומיים ולהביא
לשינוי מדיניות הבריאות במטרה לקדם את
הגישה של המטופל במרכז ,כמו גם לאפשר
לכל אדם עם סוכרת לקיים חיים בריאים ,מלאים
ופעילים ועם איכות חיים טובה.
שאלו את המטופלים על תחומי החיים בהם
הסוכרת משפיעה עליהם 62% .אמרו שזה
משפיע על המצב הפיזי הבריאותי 46% ,דיברו

על ההשפעה מבחינה רגשית - 44% ,על
המצב הכלכלי ,הכספי - 38% ,על כך שהיא
מקשה על פעילות שעות הפנאי 35% .הזכירו
את הקושי מבחינת העבודה והלימודים ו21%-
אמרו שהמחלה משפיעה אפילו על היחסים
הבינאישיים בתוך המשפחה או עם חברים,
כלומר ,יש למחלה נטל ועוצמה לא מבוטלים.
שאלו את המטופלים כיצד משפיעה הסוכרת על
בני המשפחה ומהווה נטל וגורם לדאגה ומתח?
 40%בטאו רמה גבוהה של מתח ודאגה ו35%-
דברו על מתח מתון יותר.
הציגו להם רכיבים שונים בניהול עצמי של
המחלה .וזה אחוז המטפלים שהמליצו למטופל
לשפר אותם 93% :מהם המליצו על פעילות
גופנית 91% .המליצו על תזונה בריאה90% .
המליצו על הורדה במשקל .הטפלים דברו איתם
פחות על תמיכה רגשית ( )63%או על ניטור
סוכר (.)62%
התברר שיש תפיסה שונה של אנשי המקצוע
לעומת המטופלים :המטפלים נשאלו אם שאלו
את המטופלים לגבי ההשפעה של המחלה
על חייהם 52% .מהמטפלים אמרו שתמיד
הם שואלים את השאלה הזאת אבל רק 14%
מהמטופלים אמרו ששאלו אותם...
מסקנות המחקר היו שמחלת הסוכרת ,שהיא
כרונית ,יומיומית וקשה ,מהווה נטל משמעותי
עבור המטופלים ובני משפחותיהם .אי אפשר
לקחת הפסקה או להיפטר ממנה ,אבל ניתן
לשפר את הטיפול בסוכרת ואת החינוך לניהול
עצמי טוב יותר ואת התמיכה החברתית על ידי
הגישה בה המטופל ובני משפחתו הם במרכז
ועודד את הגברת השיח ושיתופי הפעולה בין
הגורמים השונים.
ואכן מרבים לדבר לאחרונה על הגישה של
המטופל במרכז :יש לנו במעגלים שונים את
האדם ,את המשפחה ,את מערכת הבריאות ,את
החברה ויש לו גם אינטראקציות עם עבודה ,עם
אירועים ,עם נסיעות וחופשות ,עם ילדים וגם עם
חוויות קשות וכל אלה משפיעים על היכולת שלו
לנהל את הסוכרת בעצמו.
היום מתרחבת ההכרה וההבנה שהבסיס לטיפול
במחלת הסוכרת – זה חינוך טיפולי .זהו תהליך
שמטרתו לסייע למטופל לנהל בעצמו את
הטיפול במחלתו ,למנוע סיבוכים ולשפר את
איכות חייו .תהליך זה שם את החולה במרכז
ומתמקד בצרכים שלו ,באמצעים העומדים
לרשותו ובערכים שלו .תהליך זה מנוהל על ידי
אנשי מקצועות הבריאות שעברו הכשרה ייעודית
ורכשו כלים מתאימים .החינוך הטיפולי הוא
למעשה החוליה החסרה שמחברת בין ההמלצות

הרפואיות ,התרופות והטיפולים השונים  -לבין
המטופל .איך אפשר לעזור לעשות את החיבור.
מחנכי סוכרת זה מקצוע שקיים ברחבי העולם
וגם בארץ ויש להם הגדרת תפקיד :הם
צריכים להיות אנשי מקצוע מתחום הבריאות,
בעלי הכשרה ,מומחיות וניסיון בתחום החינוך
למחלות כרוניות בכלל וסוכרת בפרט .מומחיות
זו מאפשרת הכוונת המטופל לניהול עצמי של
המחלה לאורך זמן ותפקידם כולל גם תיאום בין
אנשי הצוות הרב-מקצועי והמשאבים הנוספים
בקהילה.
מלווה סוכרת פועל במסגרות קהילתיות ,מהווה
גורם מגשר בין המטופל ומערכת הבריאות.
פגישות עם מלווה הסוכרת לרוב תכופות יותר
מפגישות המעקב הרפואי מה שיוצר ליווי רציף
למטופל ,העצמה שלו ,תמיכה רגשית ,נתינת
מידע רלוונטי ועזרה בתהליך שינוי התפיסה
וההתנהגות.
המטופלים צריכים את הכיוון ואת האוזן
הקשבת ,את העזרה ובעיקר את התקווה.
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מערכת יחסים
						
גם עם הרופא
מאת ערן
ברקוביץ’
פסיכולוג רפואי
מומחה ומנהל
קהילת טרשת
נפוצה ב”כמוני”

התקשורת בין הרופא
לחולה אינה כפי שהייתה בעבר .כיום ,אין מדובר
יותר במודל פטריארכלי ,בו הרופא הוא בעל
הידע היחיד ויש לציית לדבריו .בעת החדשה
המטופל הוא במרכז ועל הרופא ליידע ,לשתף
ולהפוך אותו לחלק פעיל בקבלת ההחלטות
הטיפוליות הנוגעות לו.
לא כולם מרוצים מהגישה החדשה .ישנם רופאים
שהשינוי קשה להם .יותר מכך ,ישנם מטופלים
שרואים בשיתוף קבלת ההחלטות ,חוסר ביטחון
מדאיג של הרופא וניפוץ הפנטזיה לאדם “יודע
כל” שבידיו כל הפתרונות המדויקים.
קשר טוב עם הרופא אינו מותרות ,כפי שנחשב
בעבר .הקשר הוא כלי מרכזי בטיפול ויש
לו השפעה ישירה על מצבו הבריאותי של
המטופל .המעורבות של מטופלים בקבלת
ההחלטות מביאה לשיפור מצבם הבריאותי.
המטופל מקבל ידע רחב יותר באשר לאופציות
הטיפוליות והדרכים השונות בהן הוא יכול לשפר
את מצבו וההיענות לטיפולים השונים עולה.
כמו כל מערכת יחסים ,גם הקשר בין הרופא
לחולה תלוי במאפיינים הייחודים של שניהם .קשר
זה חשוב ,על אחת כמה וכמה לאנשים עם מחלות
כרוניות אצלם הקשר הוא “רציני ומחייב” יותר.

למה חשוב שהקשר יהיה טוב?
 .1היענות לטיפול – כדי שהטיפול הרפואי
אכן יצליח המטופל צריך להיענות לו .שום
תרופה או טיפול אינם יעילים אם לא לוקחים
אותם .ההיענות תלויה בהסבר שקיבל המטופל
על הטיפול ,השלכותיו ותופעות הלוואי,
במחשבות של המטופל על הטיפול ובביטחון
שנותן המטופל ברופא .כל אלו הכרחיים כדי
שהתוכנית הטיפולית אכן תתממש .לדוגמא,
מטופל החושב כי התרופה שנרשמה לו דומה
לתרופה עליה פורסם בעיתון כמסוכנת ,לא
ייקח את הטיפול .תופעות כאלו ואחרות יכולות
להימנע אם ההסבר לגבי הטיפול יהיה מלא,
המטופל ירגיש בנוח לדווח על החששות
שלו ויהיה למטופל אמון ,מתוך הקשר שנוצר,
בכוונותיו ונכונותו של הרופא לעזור לו.
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 .2דיווח על סימפטומים רגישים – קשר
טוב ,משמעותו הבנה ,ביטחון ,רגישות
וסודיות .מאפיינים אלו חשובים כאשר חשים
בסימפטומים אשר לא נוח לשוחח עליהם:
כאבים במקומות רגישים ,נושאים הקשורים
בשתן ויציאות ,תפקוד מיני ,בכי ,עצבות,
עצבנות ,חרדה ,מחשבות לא הגיוניות ,קשיים
בעבודה ובמשפחה ,נחירות ,נפיחות ,סימנים
על העור ,זיעה ,ריח ועוד .כל אחד והנושא לו
הוא רגיש .קשר טוב מאפשר שיחה גם על
נושאים אלו .המטופל צריך לקבל את המענה
המתאים להם והיום הרפואה מתקדמת
וחבל לסבול מסימפטומים אלו .הרופא זקוק
לפתיחות זו על-מנת שיוכל לעשות את עבודתו
נאמנה ולהתייחס באבחנתו ובטיפולו לכלל
הסימפטומים .חלק מהדברים שצוינו קריטיים
למתן אבחנה וטיפול נכונים ,במקרים מסוימים
תתכן סכנת חיים אמיתית ,במידה ולא יהיה דיווח
על סימפטומים אלו שיאפשר גילוי מוקדם.
 .3יכולת להתייעץ – ישנם דברים שנראים
לעיתים בעיני המטופל כאינם קשורים לניהול
המחלה .במידה והקשר בין הרופא למטופל
טוב ,יכול להרגיש המטופל בנוח להתייעץ עם
הרופא גם בנושאים אלו ,כגון :תזונה ,תוספי
מזון ,טיפולים משלימים ,פעילות ספורטיבית
או משקמת ,טיול בחו”ל ,קנייה של מכשירים
לשיפור הבריאות ,הריון וכדומה .במידה ולא
קיים קשר טוב עם הרופא ,יבחר המטופל על
פי התרשמות מפרסומות או דעתם של אנשים
שאינם מקצועיים ,תתכן אף העדפה שעלולה
לסכן או לפגוע במצבו הבריאותי.

 .4הימנעות מטיפולים “זוהרים” ומיותרים –
קשר לא טוב אינו עונה על כל צרכיו של
המטופל .החסך ייתכן ויביא את המטופל “לרעות
בשדות זרים” .אין הכוונה למומחים אחרים,
אליהם טוב לגשת לחוות דעת שנייה ואולי אף
למצוא קשר טוב והולם יותר .כוונתי לטיפולים
שאינם מוכחים ,שבמקרה הטוב גוזלים כסף
רב מן המטופל ובמקרה הגרוע גם מסכנים את
בריאותו .פעמים רבות כאשר המטופלים ובני
משפחותיהם חסרים בידע ,ישנה נטייה לפנות
לטיפול המסובך או היקר יותר מתוך ניחוש או
ציפייה שזה יביאו לריפוי .לצערנו ישנם שרלטנים
שמנצלים נטייה טבעית ומוכרת זו .התייעצות
נוחה עם הרופא המטפל יכולה להעניק
פרופורציות וידע אמין לגבי “הקסמים” הללו.
מטופלים עם פחות ביטחון במטפל או החוששים
מתגובתו על התעניינות לגיטימית בטיפולים אלו,
יפספסו מידע ועצות השוות יותר מזהב.

 .5הפחתת החרדה – מצבים רפואיים באופן
טבעי מלווים בחרדה .החרדה אינה רק מצב
נפשי ש”אינו רלוונטי” .כשהגוף מכווץ ,הנשימה
קצרה ,הדופק מהיר ,השינה קלה ומעטה מידי
והמחשבות רצות ללא הפסקה ,הגוף מתקשה
להחלים .תגובות אלו אף יכולות להחמיר את
המצב הרפואי .קשר טוב עם הרופא מעניק
ביטחון אשר תורם בהפחתת החרדה .תקשורת
מתאימה מאפשרת שיחה על נושאים אלו,
בזכותה יוכל הרופא להעניק מידע ותמיכה
שיפחיתו את החרדה .במידת הצורך ,הרופא
יפנה למומחה בתחום או ייתן טיפול שיעזור
בהתמודדות עם החרדה.

איך יודעים שהגעתם לרופא
הנכון?

אם חיכיתם בתור כמה חודשים כדי להיפגש עם
המומחה הכי יקר בתחום וכשכנסתם לפגישה
קיבלתם את ההרגשה שאין לו זמן ,הייתה אוירה
שבה לא ניתן לשאול שאלות וברגע שהערתם
ניתן לכם מסר ,מילולי או לא מילולי ,כי אין הדבר
במקום .אם נראה כי יש סימפטומים שלא
מעניינים אותו ,מצבכם הנפשי “מפריע” לו לעבוד,
האופציות הטיפוליות לא הוצגו בפניכם ונאמרו
הרבה מילים מסובכות מבלי שהבנתם אותן
ועוד לא ניתנה לכם הלגיטימציה לשאול ,סימן
שהגעתם לרופא הלא-נכון .רופאים אלו נוקטים
ברפואה ממוקדת מחלה .בגישה זו האדם הינו
רק “נשא” של המטרה בה עליהם להתמקד.
רופאים מתקדמים יותר נוקטים ברפואה
ממוקדת מטופל ,גישה זו מסתמכת על
המודל הביו-פסיכוסוציאלי ,בו גם המרכיבים
הפסיכולוגיים והחברתיים חשובים בהתמודדות
וטיפול במחלה .רופא הנוקט בגישה זו ,ישאל
את המטופל על עמדותיו כלפי המחלה והטיפול,
המטופל ירגיש כי הוא חלק מקבלת ההחלטות
המשפיעות על חייו ולכן ייקח חלק פעיל והיענותו
להמלצות הרפואיות תגבר .בתקשורת דו-
כיוונית זו ,תתאפשר הכלה של רגשותיו ופחדיו
של המטופל ויינתן מקום בטוח לבטא ,לדווח
ולהתייעץ בכל נושא הקשור במישרין או עקיפין
למצבו הרפואי .ראייה כוללת ושיתופית זו מביאה
לתחושה טובה יותר הן לרופא והן למטופל.
מחקרים גם מראים שהצלחת הטיפול הרפואי
תהיה גבוהה יותר במידה ומודל זה אכן מיושם.

טיפולים תרופתיים

לסוכרת והלב
מאת ד”ר נירית
אבירן ברק,
אנדוקרינולוגית
בכירה במכבי
שירותי בריאות.
בשנים האחרונות נוספו
בפיתוח תרופות לסוכרת שני קריטריונים
שלא הייתה מודעות אליהם בעבר:
1 1.בפיתוח תרופה חדשה לסוכרת יש לבדוק
ולהוכיח קודם כל שאינה משפיעה לרעה
על הלב ולא מעלה סיכון למחלות לב
כאלה או אחרות .הדבר נובע מהגילויים
שתרופות מסוימות השפיעו לרעה על
הלב וחלקן אף הורדו מהמדפים מסיבה
זו .הדוגמא הבולטת לכך היא התרופה
אבנדיה שהוסרה מהמדפים בשנת 2010
עקב מחקרים שהראו עליה בסיכון להתקפי
לב .תרופות נוספות הן למשל הרדוקטיל,
תרופה שניתנה לצורך ירידה במשקל.
2 2.האספקט השני בפיתוח תרופות חדשות
לסוכרת הוא לבחון האם השימוש בתרופה
מספק הגנה מסוימת ממחלות לב לנוטלים
אותה .הסיבה העיקרית לדרישה זו ,היא
העובדה שמחלות לב שכיחות בחולי
סוכרת ובכלל .כיום ישנן מספר תרופות
שהוכחו כיעילות במניעת מחלות לב ונדון
בהן בכתבה זו .חשוב להקדים ולומר שיש
תרופות נוספות שהוכחו כלא מזיקות ללב,
אך עדיין לא נאסף מספיק מידע לגבי מידת
ההגנה הלבבית שהן מעניקות.
התרופה הראשונה שעלתה לכותרות בעקבות
מחקר ענק שפורסם ב 2015-ובדק אלפי
חולי סוכרת שנטלו את התרופה גארדיאנס
 .EMPAGLIFLOZINמסקנות המחקר הזה
הן שהתרופה מפחיתה אירועי לב במידה
משמעותית ,כולל אשפוזים ,תמותה ואירועים

של אי ספיקת לב .בעקבות מחקר זה פרסם
ה ( FDAרשות התרופות האמריקאית) הודעה
שהתרופה מותווית לחולי סוכרת עם היסטוריה
לבבית לצורך מניעת תמותה לבבית.
מסיבה זו בסל הבריאות של  2017הוכנסו
הגארדיאנס והפורסיגה (שתי התרופות שייכות
לאותה משפחה ועובדות באותו המנגנון)
לטיפול בחולי סוכרת סוג  2שבעברם מחלת
לב איסכמית ,ובסל הבריאות החדש של 2018
הורחבה ההתוויה הזו לחולי סוכרת עם המוגלובין
מסוכרר  C1Aמעל  7.0גר %על טיפול קודם,
שבעברם מחלת לב איסכמית.
היום מקובל לתת את התרופה לכל חולה סוכרת
סוג  2עם מחלת לב איסכמית ברקע ,בהנחה
שאין לו התווית נגד לטיפול (למשל אי ספיקת
כליות או זיהומים חוזרים בשתן) .חשוב לציין
שהמחקר הוכיח שלתרופה יש גם אפקט הגנתי
על הכליות.
תרופה נוספת שעלתה לכותרות היא הויקטוזה
 .LIRAGLUTIDEתרופה ותיקה לסוכרת
שניתנת בהזרקה ועשויה להביא גם לירידה
מתונה במשקל.
ב 2016-פורסם מחקר שהוכיח גם הוא ,על אלפי
חולי סוכרת ,שהתרופה ויקטוזה מונעת גם היא
תמותה מאירועי לב .זו גם הסיבה שלאחרונה
הורחבה ההתוויה לתרופה בסל הבריאות ,והיום

היא ניתנת גם לחולי לב עם המוגלובין מסוכרר
מעל  7.5גר %אשר מדד מסת הגוף שלהם
ה BMI-הוא בין ( 28-30עד לסל הבריאות
האחרון התרופה ניתנה במסגרת הסל רק
לחולי סוכרת עם  BMIמעל  )30ולאחר מיצוי
שתי תרופות קודמות לטיפול בסוכרת .הרחבת
ההתוויה נוגעת לכל ארבע התכשירים מקבוצת
האגוניסטים ל  – 1GLPויקטוזה ,ביידוריון,
ליקסומיה וטרוליסיטי.
גם כאן ,ה  FDAהכיר גם הוא בהתוויה של
הויקטוזה למניעת אירועי לב באוכלוסיית חולי
סוכרת עם מחלת לב ברקע.
המנגנון להשפעה המיטיבה על הלב אינו ידוע
עדיין אך יש כמה תיאוריות כמו הרחבת כלי דם,
ירידה בדלקת.
גם ארבע התרופות ממשפחת  4-DPPהמאד
נפוצות לטיפול בסוכרת (ג’נוביה ,גלבוס ,אונגלייזה
וטרג’נטה) נבדקו לגבי השפעתן על מחלות לב
בחולי סוכרת .אף אחת מהן לא העלתה את
הסיכון וככל הנראה לג’נוביה ואולי גם טרג’נטה,יש
יתרון קל מבחינה זו.
אגב ,גם לגלוקופז’ (מטפורמין/גלוקומין) ,התרופה
הוותיקה ביותר לסוכרת ,יש כנראה יתרון מסוים
מבחינת הגנה לבבית.
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על שני מחקרים:

מאת :אלה הר-נוי
 .1התקף לב
בסוכרתיים
מתבטא
אחרת

סוכרת עלולה
לגרום לכך
שהתקף לב לא יתבטא
בתסמינים טיפוסיים כמו לחץ
או כאבים חזקים בחזה ,מה
שעשוי להוביל לעיכוב בטיפול
ולתוצאות קשות יותר של
האירוע

מחלות לב וכלי דם מהוות סיבוכים מרכזיים של
סוכרת .לפי מחקרים ,לסוכרתיים סיכון גבוה פי
 6להתקף לב .לפי סקר של האיגוד הקרדיולוגי
ומשרד הבריאות ,מתוך הישראלים שאושפזו
בעקבות התקף לב בשנת  ,2013כמעט  40%היו
סוכרתיים.
התקפי לב אינם רק נפוצים יותר בקרב
סוכרתיים ,תוצאותיהם נוטות להיות קשות יותר
בהשוואה לאנשים ללא סוכרת ,כאשר מחקרים
הראו שלסוכרתיים סיכון גבוה פי שלושה למות
ממחלות לב וכלי דם .לנטייה לתוצאות שליליות
יותר בעקבות התקפי לב מספר מנגנונים
אפשריים ,לרבות מחלות נוספות מהן סוכרתיים
נוטים לסבול כגון יתר לחץ דם ,רמות גבוהות של
כולסטרול ושומנים בדם ומחלות כליה.
סיבה נוספת לכך שהתקפי לב נוטים להיות
קטלניים יותר בקרב סוכרתיים עשויה להיות עיכוב
באבחון ובטיפול .מספר מחקרים שנערכו בעבר
העלו את האפשרות שהתקף לב עשוי להתבטא
באופן שונה בקרב אנשים עם סוכרת ושבקרב
סוכרתיים קיים שיעור גבוה יותר של התקפי לב
שקטים (ללא תסמינים) או התקפי לב המלווים
בתסמינים שאינם תסמינים קלאסיים כמו כאב
חריף בחזה.
חוקרים ביקשו לבחון אילו תסמינים חווים
סוכרתיים כשהם עוברים התקף לב .לשם כך
הם ערכו מחקר קטן אך מעמיק ,בהתבסס על
שאלונים מפורטים שמילאו  39סוכרתיים שעברו
אירוע לב ואושפזו בבתי חולים בבריטניה .רוב
הנחקרים ( 30היו גברים) ורובם ( )35עם סוכרת
סוג .2
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הזעה קיצונית וקושי לנשום

לפי ממצאי המחקר שפורסמו ,בעוד שרוב
הנבדקים כן חוו חוסר נוחות או כאב באזור החזה,
לעיתים קרובות זה לא היה התסמין הבולט ביותר
שלהם ,והכאב שחשו בחזה היה חלש או משונה
 ולא התאים לציפיותיהם באשר לאופן שבואמורים להרגיש בעת התקף לב .לדוגמה ,אחד
הנבדקים תיאר את התחושה “כמו כאב רגיל ,זה
לא היה כאב ,למעשה הוא היה עמום”.
ברבים מהנבדקים ,במקום התסמינים הטיפוסיים
של התקף לב כמו כאב או לחץ עצום בחזה,
התסמינים המשמעותיים היו תסמינים מוכרים
אחרים של התקף לב כמו תשישות קיצונית,
הזעה קשה או קושי לנשום או תסמינים שאינם
מוכרים כתסמינים קלאסיים של התקף לב.
רבים מהנבדקים האמינו כי התסמינים שהם
חשו בעת אירוע הלב הם תסמינים של הסוכרת
(היפוגליקמיה) ,תופעות לוואי של תרופות
לסוכרת או תסמינים שקשורים לבעיות בריאות
אחרות כמו בעיות עיכול  -מה שהוביל לעיכובים
בפנייה לטיפול.
אחד ההסברים האפשריים שהחוקרים מעלים
לממצאי המחקר הוא שהכאב שמרגישים
הסוכרתיים בזמן התקף לב נוטה להיות פחות
חזק מאחר שסוכרת עלולה להוביל לפגיעה
עצבית המכונה נוירופתיה ,שמשנה את תפיסת
הכאב.
מדובר במחקר קטן עם מספר מגבלות,
המרכזיות שבהן – הכללת נבדקים אצלם לבסוף
זוהה התקף הלב וכאלה ששרדו את האירוע
בלבד וגם מחסור בקבוצת ביקורת של נבדקים
שאינם סוכרתיים .עם זאת ,הוא מחזק עדויות
שעלו בעבר לפיהן סוכרתיים נוטים פחות לחוות
תסמינים טיפוסיים של התקפי לב.
חשוב שסוכרתיים יבינו כי הסיכון שלהם להתקף
לב גבוה משל האוכלוסייה הכללית ושעליהם
להקפיד על המעקב הרפואי המומלץ לסוכרתיים,
לשמור על רמות מאוזנות של סוכר בדם ככל
הניתן ולהקפיד על אורח חיים בריא .בנוסף,
עליהם להכיר את התסמינים של התקף לב,
ובמקביל להיות מודעים לכך שהתקף לב עשוי
גם להתבטא אחרת ולא בהכרח ילווה בכאב או
לחץ חזק בחזה.

 .2האם ביצים עלולות
להזיק לסוכרתיים?

מחקר חדש מצא כי ביצים לא משפיעות לרעה
על רמות השומנים בדם או השליטה הגליקמית
בקרב אנשים עם סוכרת סוג  .2יתרה מכך,
החוקרים מצאו כי תזונה עשירה בביצים במשך
שלושה חודשים נקשרה לתחושת שובע גדולה
יותר ושליטה טובה יותר על התיאבון.
חוקרים אוסטרלים מאוניברסיטת סידני ביקשו
לבחון את הנושא מאחר וקיימת תפיסה שלילית
לגבי צריכת ביצים ,בעיקר כשמדובר בחולי
סוכרת .חלק מכך נובע ממחקרים אפידמיולוגיים
שמצאו כי צריכת ביצים קשורה לתוצאות
שליליות בקרב חולי סוכרת.
כך לדוגמה ,ניתוח נתונים מ 8-מחקרים שכללו
יחד כמעט  500,000משתתפים שפורסם בשנה
שעברה מצא כי בעוד שאכילת ביצה ביום לא
הגבירה את הסיכון למחלות לב ולשבץ באנשים
שאינם סוכרתיים ,בקרב חולי סוכרת שצרכו את
הכמויות הגדולות ביותר של ביצים נצפתה עליה
של  54%בסיכון למחלות לב בהשוואה לקבוצה
שצרכה את כמות הביצים הנמוכה ביותר .אבל
מחקרים שכאלה לא יכולים להוכיח קשר של
סיבה-תוצאה ,משמע שלא ניתן לדעת אם
אכילת ביצים בפני עצמה מובילה להשפעות
שליליות בקרב חולי סוכרת.
המחקר החדש לעומת זאת ,הוא מחקר
התערבותי מבוקר  -מהסוג שנחשב לאמין יותר.
המחקר נערך בקרב  140נבדקים עם סוכרת סוג
 2או טרום סוכרת ,כולם בעלי עודף משקל או
שמנים.
הנבדקים חולקו לשתי קבוצות שקיבלו הנחיות
מפורטות לתזונה בריאה למטרות הרזיה ושיפור
השליטה במחלה .קבוצה אחת התבקשה
להקפיד על תזונה עשירה בביצים – שתי ביצים
לארוחת בוקר ,שישה ימים בשבוע .הקבוצה
השנייה התבקשה להקפיד על תזונה עם צריכת
ביצים נמוכה – פחות משתי ביצים בשבוע,
במקביל לצריכת חלבונים ממקורות אחרים
בכמות המותאמת לחלבונים שנצרכו בקבוצת
התזונה העשירה בביצים .המחקר נמשך
שלושה חודשים ,משך זמן בו עשויים להתרחש
שינויים משמעותיים ברמות הכולסטרול בדם.
רמות השומנים בדם נבדקו בכל קבוצה לפני
ההתערבות ואחריה .הממצאים הראו כי לא
היו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות
מבחינת רמות ה HDL-המכונה “הכולסטרול
הטוב” במהלך תקופת המחקר .עם זאת ,בתוך

הקבוצה שצרכה תזונה עשירה בביצים הייתה
מגמה קלה מאוד של שיפור ברמת ה HDL-בין
המדידות שלפני הדיאטה לאלה שאחריה .כמו
כן ,לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות
מבחינת רמות ה LDL-המכונה “הכולסטרול
הרע” ,רמות הטריגליצרידים או השליטה על
רמות הסוכר בדם.
למרות שצריכת החלבון הייתה דומה בשתי
הקבוצות ,הנבדקים בקבוצת התזונה העשירה
בביצים דיווחו על פחות רעב ותחושת שובע
גדולה יותר לאחר ארוחות .ממצא זה גורם
לחוקרים להאמין שביצים עשויות לסייע לירידה
במשקל .הנבדקים גם דיווחו על שביעות רצון
גדולה יותר בקבוצת הביצים.

בנייר העמדה ציינו המומחים כי במשך  40השנים
האחרונות הוזהר הציבור מפני צריכה מרובה של
ביצים עקב תכולת הכולסטרול הגבוהה שבהן.
אבל הם הבהירו כי מחקרים מצאו שלכולסטרול
במזון בכלל ולצריכת ביצים בפרט ,השפעה
מועטה על רמות הכולסטרול בדם ,בעוד צריכת
שומן רווי ושומן טרנס משמעותית הרבה יותר.
המומחים ציינו שהביצה מכילה כמות גבוהה
יחסית של כולסטרול ,אולם כמות נמוכה יחסית
של שומן רווי ומחצית מן השומן שבה הוא שומן
בריא – חומצות שומן חד בלתי רוויות.
באדיבות “כמוני” חברים לבריאות

כמה ביצים מותר לאכול?

ממצאי המחקר ,שמומן על ידי תאגיד הביצים
האוסטרלי ,הוצגו בכנס האירופאי לחקר הסוכרת
שנערך לאחרונה וטרם פורסמו בכתב עת מדעי.
נדרשים מחקרים נוספים בנושא צריכת ביצים
בקרב אנשים עם סוכרת כדי לבחון אם יש צורך
בעדכון ההמלצות בתחום.
נכון להיום ההנחיות לגבי צריכת ביצים בכלל
ובקרב חולי סוכרת בפרט שונות בין מדינה
למדינה .לדוגמה ,באוסטרליה קרן הלב הלאומית
ממליצה על צריכת מקסימום  6ביצים בשבוע
לאנשים בריאים ולחולי סוכרת ,בעוד שבארה”ב
ההמלצה לחולי סוכרת היא לצרוך פחות מארבע
ביצים בשבוע.
לפי נייר עמדה שפורסם בשנת  2011על-ידי
האיגוד הקרדיולוגי בישראל בשיתוף עמותת
הדיאטנים והתזונאים (עתיד) למניעת מחלות
לב באמצעות תזונה בריאה ,צריכה של עד 5
ביצים בשבוע הינה בטוחה לאוכלוסייה בריאה.
לאוכלוסייה הסובלת מסוכרת ,מחלת לב כלילית
או היפרכולסטרולמיה אשר אינה מאוזנת על-
ידי טיפול תרופתי מומלץ לצרוך עד  3-4ביצים
בשבוע.

ין ֵּבין ֵע ָצה טֹו ָבה
ה ְב ִח
ַמי ֶׁש ָּיכֹול לְ ַ אינֹו זָ קּוק לְ ֵע ָצה.
לְ ֵע ָצה רָ ָעה – ֵ
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אינסולין

כל מה שצריך לדעת

מאת פרופ’
חוליו
ויינשטיין,
מנהל יחידת
הסוכרת
במרכז
הרפואי וולפסון וחבר
במועצה הלאומית
לסוכרת
מה קורה לגוף ללא אינסולין? מה
קורה כשיש יותר מדי אינסולין?
ובמה שונה האינסולין של היום
מזה של פעם?
בישראל חיים כיום כ 500,000-איש המאובחנים
עם סוכרת .חלקם לא יכולים לשרוד ללא הזרקות
של אינסולין ,אחרים זקוקים לו כדי להפחית
את הסיכון לסיבוכים .אבל מה זה אינסולין?
איך בדיוק הוא קשור לסוכרת? ומתי מתחילים
טיפול באינסולין? ריכזנו את כל מה שצריך לדעת
בנושא.

מה זה אינסולין?

כל תא בגוף שלנו צריך חמצן וסוכר בשביל
להמשיך לחיות ולעשות את מה שהוא עושה.
אבל התא הוא כמו חדר קטן וסגור ,כשקרום
התא משמש כתקרות ,תקרה ורצפה ומבודד
אותו מהעולם – וגם מסוכר הדם (גלוקוז).
כדי שמולקולות של סוכר יכנסו לתוך התאים ,הן
חייבות להיכנס דרך דלת .אותה דלת היא בעצם
רצפטורים (קולטנים) שבמידת הצורך אמורים
להיפתח כדי לאפשר למולקולות הסוכר להיכנס.
אבל הדלת לא נפתחת ככה סתם .ללא מפתח,
כאשר הסוכר יתקרב לרצפטור לא יקרה שום
דבר .המפתח הוא הורמון האינסולין .האינסולין,
בנוכחות של סוכר ,מגיע לאזור הקולטן ו”מרגש”
אותו .כשהקולטן מופעל “הדלת נפתחת” והסוכר
נכנס מזרם הדם לתוך התא.
כשאדם אוכל ורמת הסוכר בדם שלו עולה,
המערכת של האינסולין והקולטנים תתחיל
לעבוד כדי להעביר את עודף הסוכר מכלי הדם
לתוך התאים ,וכך תווסת את רמות הסוכר בדם.
האינסולין מיוצר אך ורק בתאי הבטא בלבלב.
אם תאי הבטא מפסיקים לתפקד ,אין שום איבר
שיכול להפיק אינסולין במקומם.
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של  24שעות ,ואינסולין קצר טווח עם כל ארוחה,
מה הקשר בין אינסולין
לרוב לפניה ,בהתאם לעליה הצפויה ברמות
לסוכרת?
הסוכר בעקבות מה שאוכלים .האינסולינים קצרי
מתבטאת
–
סוגיה
כל
על
–
הסוכרת
מחלת
הטווח עובדים רק כ 5-שעות.
בעודף סוכר בדם .באנשים עם סוכרת מסוג 1
המחלה נובעת מכך שתאי הבטא שלהם נפגעים באנשים עם סוכרת מסוג  ,2בתחילת המחלה
בצורה בלתי הפיכה ,בגלל תגובה אוטואימונית עדיין מתרחש ייצור של אינסולין בגוף .הבעיה
של הגוף .מערכת החיסון מסיבה לא ברורה שלהם כאמור שהיא שהקולטנים שהאינסולין
תוקפת את תאי הבטא והורסת אותם ,עד שכבר אמור להשפיע עליהם לא מגיבים לו כהלכה ולא
אין תאי בטא מתפקדים בגוף .במצב זה ,החולה מאפשרים לסוכר להיכנס מזרם הדם לתאים.
נזקק לאינסולין ממקור חיצוני כדי לשרוד.
החולים האלה בשנים הראשונות מגיבים מצוין
בסוכרת מסוג  2המצב שונה .תאי הבטא לטיפול בפעילות גופנית ודיאטה דלת פחמימות
בתחילה תקינים .המחלה מתחילה מרמות ובעיקר לירידה במשקל .בדרך כלל המצב הזה
גבוהות של סוכר בדם .הלבלב מרגיש את הסוכר יכול להימשך שנה-שנתיים-שלוש ,אך במקרים
הגבוה ולכן מייצר עוד ועוד אינסולין שנשלח רבים בשלב מסוים המטופלים צריכים לקבל
לזרם הדם – מצב המכונה היפראינסולינמיה תרופה לסוכרת  -ורצוי מוקדם ולא מאוחר -
שמהווה מצב מקדים לסוכרת (טרום סוכרת) .שתסייע להפחית את רמות הסוכר בדם ,כמו
אצל הסובלים מטרום סוכרת הקולטנים לא תרופות שמפעילות את תאי הבטא שנשארו או
מרגישים מספיק טוב את הנוכחות של האינסולין תרופות שמונעות את הייצור המיותר של סוכר
 הרגישות שלהם לאינסולין יורדת (או במילים בכבד.אחרות – נוצרת תנגודת לאינסולין) ותאי הבטא אחרי כעשר שנות מחלה ,ההשפעה של הטיפולים
ממשיכים לייצר כמויות גדולות של אינסולין כדי נחלשת לפחות בכמחצית מהמטופלים ,ומלבד
לפצות על חוסר הרגישות הזו ,עד שהם קורסים תרופות הם נזקקים גם לאינסולין .במרבית
וייצור האינסולין פוחת בהדרגה עד שהוא פוסק .המקרים כדי להגיע לאיזון סביר מספיקה להם,
מתי החלו להזריק אינסולין לפחות בהתחלה ,זריקה אחת בלבד של אינסולין
בזאלי שעובד בדרך כלל עד  24שעות ,כגון
לטיפול בסוכרת?
לנטוס ,לבמיר ,או טרגלודק .בחלק מהמקרים
האינסולין התגלה לראשונה בשנת  1920ובשנת יהיה צורך בהמשך גם בהזרקות של אינסולין
 1921כבר הוזרק לראשונה אינסולין למטופל .קצר טווח בסמוך לארוחות.
עד אותו הרגע סוכרת הייתה מחלה סופנית .כיום כבר לא תמיד מחכים להתדרדרות המחלה
האינסולין הראשון ,שהופק מלבלב של כלב ,כדי להתחיל שימוש באינסולין .יש עבודות שהראו
הוזרק לילד בן שמונה שהיה על סף מוות .הוא שאם נותנים כבר בתחילת המחלה אינסולין
נפטר לא מזמן מתאונת דרכים.
למטופל ,אפילו למשך כמה שבועות ,חלק
היום ,מעטים האנשים שמתים מהסוכרת עצמה ,מהתאים בלבלב שהיו בדרכם למות מתאוששים
ומקרי המוות הקשורים למחלה נובעים בעיקר וחוזרים לתפקוד ,מה שבחלק מהמקרים מוביל
מסיבוכיה המאוחרים .לכן ,המטרה העיקרית להפוגה במחלה  -שלפעמים נמשכת אפילו
בטיפול בסוכרת היא מניעת סיבוכי המחלה ,שנים  -בה אין צורך בטיפולים אחרים.
שלא היו מוכרים לנו בעבר  -רק כי אנשים לא
האם יכול להיווצר מצב של
חיו מספיק זמן כדי לפתח אותם.

מתי מתחילים טיפול
באינסולין?

לאנשים עם סוכרת מסוג  1אין יכולת לייצר
אינסולין והם חייבים לקבל כל יום אינסולין כדי
לחיות .הלבלב התקין מפיק אינסולין כל הזמן -
גם ביום וגם בלילה .בנוסף ,ללבלב יש “מד סוכר”
והוא בודק באופן רציף את רמות הסוכר בדם.
אם הוא מזהה רמות סוכר גבוהות יותר לאחר
שאכלנו ,הוא יפריש עוד אינסולין .כדי לדמות את
הפעולה הזאת ,חולי סוכרת מסוג  1מטופלים
בשני סוגי אינסולין :אינסולין בזאלי – לטווח ארוך

בשביל להוריד אותו .אם האינסולין המוזרק גבוה
מהכמות הנדרשת למזון ,האינסולין עובד ביתר
והסוכר יורד ,לפעמים עד למצב של היפוגליקמיה.
תכשירי האינסולין הבזאליים החדשים (לנטוס,
לבמיר ,או טרגלודק) ,ידועים כגורמים לפחות
היפוגליקמיה מאשר תכשירי האינסולין שהיו
לפני  10שנים ותכשירי האינסולין קצרי הטווח
שקיימים היום.

האם אינסולין גורם
להשמנה?

ראשית ,חשוב להבין כי בדרך כלל אחרי גיל 35-
 40לכולנו יש נטייה להשמין עם השנים .אותה
נטייה להשמנה היא גדולה יותר בחולי סוכרת
מסוג  ,2אבל לא רק בגלל אינסולין ,אלא גם בגלל
ההורמון  GLP-1שנמצא בחסר בחולי סוכרת
מסוג  ,2מה שגורם לכך שהחולים רעבים יותר.
שנית ,חשוב להבין שכאשר רמות סוכר מאוד
גבוהות ,ללא אינסולין שיכניס אותו לתאים ,חלק
מהסוכר העודף המצטבר בדם יוצא בשתן
וכך הגוף מאבד סוכר שהוא אבן היסוד לבניית
הגוף .מסיבה זו אנשים עם סוכרת מסוג  1הם
בדרך כלל רזים .עם הטיפול באינסולין  -כאשר
מפסיקים לאבד סוכר בשתן  -אנחנו עולים
בחזרה את מה שאיבדנו .האינסולין הוא הורמון
אנאבולי  -בונה ,חולה ללא אינסולין נמצא במצב
קטאבולי  -הרס רקמות .כמו כן ,ההורמון עשוי
לעודד תיאבון.

כל אינסולין עלול לגרום לעליה במשקל ,כשעליה חיתוך מיוחד.
מעבר ל 7%-מהמשקל ההתחלתי דורשת
בירור .האם אינסולין יגביל אותי?
עם זאת ,העלייה במשקל תלויה גם במטופלים –
עם האינסולין תוכל להיות כל מה שתרצה –
עם מאמץ קל אפשר למנוע אותה.
פרט לטייס ,נהג רכב ציבורי או אסטרונאוט.
האם אפשר להפסיק טיפול
היום אפשר לחיות עם סוכרת ועם אינסולין עד
באינסולין?
גיל  .120בכל תחנת טלוויזיה שתפתח תיתקל
בסוכרת מסוג  1כמובן שלא ניתן להפסיק טיפול לפחות בסלב אחד שחי עם אינסולין .היום אני
באינסולין .בסוכרת מסוג  2לעומת זאת ,במקרים שומע לא פעם את המשפט “מזל שיש לי סוכרת,
מסוימים ,אפשר להיגמל מאינסולין במידה אם לא הייתה לי סוכרת הייתי חולה כיום”.
וקיימת רזרבה לבלבית מספקת (הנבדקת
באמצעות המדד פפטיד  .)Cאם קיימת רזרבה
לבלבית – כפי שבדרך כלל קורה בחולי סוכרת
סוג  – 2והמטופלים יורדים במשקל ומטפלים
בתנגודת לאינסולין ,אפשר לתת הרבה פחות
אינסולין ולהמשיך לרדת בהדרגה לעיתים עד
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הדקירה בהזרקת האינסולין אינה מהווה סיבה
להימנע מהטיפול .למעשה ,הדקירה באצבע
למדידת רמות הסוכר בדם כואבת הרבה יותר.
בבטן הדקירה כמעט בלתי מורגשת ,בגלל
אזור ההזרקה ,ובגלל שהיום כמעט כל תכשירי
האינסולין בארץ נלקחים באמצעות עט-מזרק
עם מחט דקה מאוד ,מצופה סיליקון ובעלת

עודף באינסולין?

כאמור ,המצב המקדים לסוכרת מסוג  2הוא מצב
בו הקולטנים שאמורים לאפשר לסוכר להיכנס
לתאים לא רגישים לאינסולין ולכן הגוף מייצר עוד
ועוד אינסולין עד למצב של היפראינסולינמיה
שמוביל לקריסה של תאי הבטא.
פרט לכך ,עלול להיגרם גם עודף באינסולין
מההזרקות .הסיבה לכך היא שהאינסולין מפחית
את רמות הסוכר בדם בין אם הן גבוהות או לא.
המטופל צריך לחשב מה וכמה הוא אכל ,כמה
הסוכר שלו יעלה עקב כך ומינון האינסולין הדרוש
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הבריאות שבטעם

 3מתכונים

בישול לחולי סוכרת מאת :ד"ר רני פולק

מתכונים
ועריכה – ד”ר
רני פולק ,מנהל
המרכז לבישול
בריא הדסה
אופטימל
קונדיטוריה –
בת שבע דורי קרלייר ,קונדיטורית,
המרכז לבישול בריא הדסה
אופטימל
יעוץ תזונתי – רקפת אריאלי,
המרכז לרפואת ספורט ,הדסה
אופטימל

מנה עיקרית

העשירו את המנה העיקרית בירקות  -שימו
לב איך המתכון הראשון מעשיר את מנת חזה
העוף הרגילה בירקות כדוגמת התרד והדלעת.
בצורה כזו טעם הירקות משביח ומשתלב היטב
עם הבשר והרוטב התוצאה היא מאכל איכותי.
העשרת התבשיל בירקות תעזור לכם לשבוע
מפחות קלוריות ופחמימות.
תעשירו את המנות העיקריות ברטבים – אחת
המטרות של הבישול הבריא היא ליצור תבשילים
איכותיים מופחתי מלח .רטבים יכולים לסייע בכך
מאוד.

גלילי עוף ממולאים תרד
ברוטב עגבניות על מצע
קוסקוס עם דלעת ונענע
מצרכים 8( :מנות)

מלח ים אטלנטי
פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:

גלילה
דפקו את פרפרי העוף לעובי דק ביותר ותבלו
אותם עם מלח ופלפל.
קצצו את התרד ואדו אותה במחבת עד לריכוכה.
צרו מחית מהתרד
להכנת הגלילה פרסו עלה אחד של עוף ומעליו
מירחו את מחית התרד.
פרסו נייר כסף ומעליו נייר אפיה .גלגלו את חזה
העוף לגליל בתוך הניירות ,סגרו ואפו כרבע שעה
בחום של .180
הגישו עם הרוטב
למצע
שימו את הקוסקוס בקערה והוסיפו לו את ציר
הירקות וקורט מלח.
כסו את הקערה והמתינו  7דקות או עד לספיגת
כל הנוזלים.
ערבבו עם שאר המוצרים
תנו לסלט לנוח כמה שעות במקרר לספוג את
הטעמים.
תקנו טעמים עם מלח ופלפל והגישו
רוטב
קלפו את שיני השום וחיתכו אותם לפרוסות
קלפו את העגבניות חיתכו אותם לשניים והוציאו
את החרצנים.
טגנו את השום עד לשקיפות והוסיפו את העגבניות
והמים ובשלו כ רבע שעה.
קצצו את עלי הבזיל והוסיפו לרוטב כדקה לפני
ההגשה.

קינוח

לגלילים
איך עובדים עם בצק פילו? בצק הפילו העשוי
 2חזה עוף (פרפרים) דפוקים לשניצל (כ 300-מקמח ומים ומקורו במזרח התיכון .נכון הקמח
הוא לבן ,אבל העובי הדקיק שלו והעדר השומנים
גר’)
בבצק גורמים לו להיות בחירה נבונה למאפה.
 200גר’ תרד.
שימו לב שהוא כה דק שמנת מאפה ,הכוללת
 1כף שמן זית
בצק ,מלית פירות וכף רוטב לא עוברת  15גר’
לרוטב
פחמימה שהינה מנת פחמימה אחת בלבד!
 4עגבניות.
מכיוון שבצק זה הוא נטול שומן לחלוטין יש לנקוט
 2שיני שום.
בכמה צעדים חשובים על מנת ליצור מאפה
חצי כוס מים.
איכותי:
כפית שמן זית
לא מומלץ להקפיא את הבצק שנית לאחר
למצע
הפשרתו .אם אתם בוחרים להשתמש בבצק
 175גרם קוסקוס מלא
פילו ,הפשירו את הבצק ,הכינו את כולו והקפיאו
 250מ”ל ציר ירקות חם
את התוצרת המוכנה .שימו לב שמכיוון שהבצק
 2כפות נענע קצוצה
מופשר תוך זמן קצר מומלץ להקפיד לקנות אותו
 50גר’ דלעת מגורדת
בסוף סיבוב הקניות על מת שהוא לא יפשיר עד
 4כפות מיץ לימון
הגעתכם הביתה .כי אז תאלצו להקפיא אותו שוב
 3כפות שמן זית כתית מעולה
על מנת לאחסנו.
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עבדו עם בצק מכוסה במטלית לחה  -לאחר
שהפשרתם את הבצק מומלץ לכסות אותו
במטלית לחה בכל משך העבודה .חשיפה לאוויר
חדר עשויה לגרום לו להתייבש.
השתמשו בשתי שכבות של בצק  -לקבלת
תוצאה טובה משתמשים בשתי שכבות של
בצק פילו ,אשר בניהם מורחים מעט שמן .בניגוד
לבצקים בהם השומן נמצא כבר בפנים כאן
היתרון הוא שניתן לשלוט בכמות השומן ובאיכותו.
השמנים המומלצים הם שמן זית למאפה מלוח
או שמן אגוזים למאפה מתוק .אם מתאים לכם
משהו ניטרלי יותר ,או שאין ברשותכם אחד
מהשניים שמן קנולה יעשה את העבודה
השתמשו במלית יבשה  -מפאת עדינותו של
הבצק המלית חייבת להיות יבשה לגמרי כיוון
שעודפי נוזלים עלולים לפצוע את הבצק .במידה
ואתם מבשלים את המלית לפני המילוי והיא
מפרישה נוזלים עדיף לתת לה להגיר נוזלים
במסננת לפני המילוי.
סלסילות פילו עם תותים ברוטב רימונים ויין אדום

מצרכים ( 12מנות)

לסלסילות הפילו
 4דפי פילו
כף שמן אגוזים
תבניות קוקוט אישיים
למילוי
 300ג’ תותים
לרוטב-
חצי כוס מיץ רימונים
 1כוס יין אדום יבש
 1כף סילאן
מעט קורנפלור
הכנת הפילו
לסלסילות הפילו
מחממים תנור ל 220-מעלות
מברישים את אחד מדפי הפילו בשמן ומצמידים
אליו את הדף השני.
משמנים את תבנית הקוקוט האישית למניעת
הידבקות
חותכים ל 6-מלבנים שווים ושמים כל מלבן
בתבנית ,כך שיהיה צמוד לדפנות.
אופים בתנור כשתי דקות עד שמשחים
למילוי
פורסים את התותים ומניחים בסלסלות הפילו
לרוטב
שימו את מיץ הרימונים והיין האדום בסיר וחממו
על אש קטנה
צמצמו לידי שליש
הוסיפו את הסילאן
הסמיכו עם קורנפלור
צקו על הסלסלות

לשיפודים בריאים ומאוד טעימים
שיפודי דג,
פרגית ושיפודי
ירקות לשים
על המנגל
שלכם
מאת ד”ר רלי
אבל
מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה
במחוז מרכז של שרותי בריאות
כללית

שיפודי סלמון
 12מנות
החומרים לשיפודים
דג סלמון ( 800גרם) חתוך לריבועים  2X2ס”מ
 12בצלצלים קטנים סגולים
 12פרוסות קטנות מרובעות של פלפל אדום
 12פרוסות קטנות מרובעות של פלפל צהוב
 12פרוסות קטנות מרובעות של פלפל ירוק
החומרים לרוטב
 4כפות שמן זית
 8שיני שום כתושות
כף רוטב טריאקי או סויה
כף חרדל דיז’ון
 1/2כוס יין אדום
 2כפות שומשום קלוי – אופציונלי
אופן ההכנה
מערבבים את כל רכיבי הרוטב ביחד ומשרים את
הדג ברוטב במשך כשעתיים.
משפדים את הדגים עם בצל ופלפלים משלושת
הצבעים ומקשטים בשומשום הקלוי.
ערכים תזונתיים למנה
קלוריות157 :
חלבון 17 :גרם
שומן 10 :גרם
פחמימות 10 :גרם
סיבים 2 :גרם

החומרים לרוטב
 2-3כפות חרדל
 5כפות מיץ לימון
 1/4כוס שמן זית
 4-5שיני שום כתושות
 2כפיות רוטב סויה או טריאקי
 1/4כוס יין אדום יבש
כף דבש
אופן ההכנה
מערבבים את כל רכיבי הרוטב ביחד ,מורחים על
הפרגיות ומשרים כשעה.
משפדים את הבשר עם תאנה ובצל לסירוגין
וצולים קלות ככל האפשר.
מומלץ להגיש עם סלט מרענן מחסות ,צנוניות,
נבטוטים ,זרעי חמניות ,אגוזי מלך וחמוציות,
בתיבול של מלח ,שמן זית ולימון.
ערכים תזונתיים למנה (ללא סלט)
קלוריות240 :
חלבון 25 :גרם
שומן 7 :גרם
פחמימות 18 :גרם
סיבים 3 :גרם

בהם את הירקות למשך הלילה.
משפדים את הירקות וצולים קלות.
הרכיבים התזונתיים למנה
קלוריות148 :
סיבים 4-5 :גרם
שומן 4 :גרם
פחמימות 2 :גרם
במידה ומוסיפים את הטופו :חלבון 5 :גרם ו20-
קלוריות נוספות למנה

שיפודי ירקות
 12מנות

החומרים לשיפודים
 24פטריות
 24בצלצלים קטנים  -לבנים או סגולים
 24פרוסות פלפלים אדומים
 24פרוסות פלפלים צהובים
 24פרוסות פלפלים כתומים
 24חצאי פרוסות אננס (אפשר גם אננס מיובש
ללא סוכר)
ניתן להוסיף קוביות חצילים בגודל  1X1ס”מ
ניתן להוסיף קוביות טופו
החומרים לרוטב
 3-4שיני שום כתושות דק
 7-8כפות שמן זית
 4כפות שומשום מלא או שחור
שיפודי פרגית ותאנים
כף חרדל
 12מנות
 3-4כפות מיץ לימון
החומרים לשיפודים
כף רוטב טריאקי או סויה
ק”ג פרגיות רחוצות חתוכות לקוביות בגודל  2 2X2כפות טימין
ס”מ עד  3X3ס”מ
כף דבש
לחצאים
חתוכות
 24תאנים יבשות
אופן ההכנה
 24בצלצלים קלופים
מערבבים את כל חומרי הרוטב היטב ומשרים
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מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673- :נייד 053-3341201 :
ימי פעילות :א’  12:00-10:00ב’ ,ד’ 19:00-17:00
מרץ“ :מסתכלים לחלב בלבן של
העיניים” המרצה :פרופ’ רם רייפן מומחה
לגסטרואנטרולוגיה ,קופת חולים מכבי מנהל בית
הספר למדעי התזונה באוניברסיטה העברית
בירושלים
אפריל“ :המודעות והיישום לאורח חיים בריא
וסוכרת” המרצה :אני גולדמן  ,.M.A, R.Nמנהלת
תחום הענות וחווית המטופל קייר פור לייף (Care
)For Life
הרצלייה  -רמת השרון  -יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה,
טל 09 -9512706 :נייד,053-3342609 :
ימי פעילות :א’ ,ד’ 16:00-18:00
מרץ“ :גם לסוכרתיים מותר לאכול בפסח” מרצה:
בתיה אלימלך  -דיאטנית קלינית ,מומחית לסוכרת
אפריל“ :סוכרת ואוסטאופורוזיס ,מה בעצם
הקשר?” ,המרצה :ד”ר יואל טולדנו אנדוקרינולוג
במאוחדת
מאי :ב  9.5.2018יתקיים קורס במסגרת בית
הספר לסוכרתיים בנושא“ :כל מה שרצית לדעת
על המוח” ,הקורס כולל שבעה מפגשים עם
הרצאות של המרצים שונים העוסקים בתחום
מדעי המוח.
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש,
רח’ ירושלים  ,15טל04 6247397 :
ימי פעילות :ג’ 17:00 19:00-
אפריל :לקראת חג הפסח התקיימה סדנת אפיה
בהנחיית השף אהרון סולמה
חולון -בת ים  -יו”ר – גב’ רחל זנד
“בית המתנדב” רח’ אחד במאי  ,56חולון
טל ,03-5033391 :נייד053-3345693 :
שעות פעילות :יום שני בין 11:00-09:00
חיפה  -יו”ר  -מורי הוד  053-3379062 -ו 04-
 - 6902346בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל סילבר
 72חיפה
במרץ“ :דיאטה קטוגנית ,דיאטה דלת פחמימות
בסוכרת  ”2מרצה :גב’ הדס חרדון ,דיאטנית
קלינית ,מכבי
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות ,17
קרית מוצקין,
טל 04-8306680 :נייד053-3350287 :
שעות פעילות :יום ה’ בין 9:30-12:30
מרץ :התקיימה סדנת אפיה בהנחיית השף אהרון
סולמה.
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי ,טלפון נייד 054- -
 ,4512336ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’,
10:00-13:00
נהרייה  -יו”ר – מר אלי נדיב  ,אח סוכרת
מועדון גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם ,2
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טל050-6479461 / 04 9000795- :
ימי פעילות :ד’ 18:00-16:30
אפריל :הרצאה“ :סקירת תרופות חדשות
לסוכרת סוג  ,”2המרצה :ד”ר עמיר בשקין
מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז
הרפואי לגליל
נתניה  -יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו”ד,
אחות / .חדווה דואני  -סגנית יו”ר הסניף
רח’ אחימאיר  9נתניה
נייד050-5534438 :
ימי פעילות :ג’ 18:30-16:30
בסניף נתניה התקיימו שלושה מפגשים חודשיים
בין ינואר למרץ העוסקים ב“ :חיים טובים עם
סוכרת” לכל מפגש על נושא אחר .מרצה ,הגב’
איריס פלג מאמנת ,מוסמכת .NLP
ראש העין  -יו”ר  -זאביק זהבי,
נייד053-3342694 :
טלפון054-4758567 :
מפגש :ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30
מרץ“ :סוכרת – חידושים והמצאות” – ד”ר
שלומית קורן ,מנהלת היחידה לסוכרת ,אסף
הרופא.
אפריל“ :סוכרת והשמנת יתר” – ד”ר גבריאלה
ליברמן ,מנהלת המרכז הישראלי לטיפול
בהשמנת יתר ,שיבא
רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון70500 ,
טל 941407 :טל08–9414071 :
נייד053-3319210 :
אפריל“ :ניטור ,בדיקות דם ואופן הביצוע” הערב
כולל מענה שאלות ,המרצה :האחות ניצה ואזנה
אחות אחראית מרפאת סוכרת ,קפלן
מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ -
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין,
טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
נייד053-3347085 :
עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש קורצ’אק ( 5מקלט
 ,)11ימי פעילות :א’ ו-ב’ 18:00-16:00
אפריל“ :על שילוב התרופות לסוכרת” ,המרצה:
ד”ר עמיר בשקין ,המרכז הרפואי גליל מערבי
מועצה אזורית גזר :יו”ר – גב’ חנה סיבוני ,מרכז
יום לזקן ,רח’ שמעון התרסי ,בית חשמונאי
אפריל“ :חשיבות ההליכה לאיזון סוכרת ומחלות
נלוות והכרת ההליכה הנורדית כמיומנות יעילה
ונוחה” מרצים :פרופ’ זילברברג ,אורטופד ,מרכז
רפואי איכילוב ועדה ליבוביץ’’ ,מדריכה מוסמכת
להליכה נורדית.
כרמיאל-משגב :יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן,
במרכז קהילתי נעמ”ת ,רח’ חבצלת  1כרמיאל.
טל054-6680995 :
מרץ“ :טיפול נכון ברגל סוכרתית” מרצה :אנה

סיומינה ,מדריכה ראשית של קארט קוסמטיקס.
היכרות עם מוצרי החברה בעלי תו אגודה.
אפריל“ :איך להרחיק את הכאבים ולשמור על
כושר ובריאות בלי להתאמץ” .המרצה :ענת שץ
מורה לפלדנקרייז ומטפלת רב-תחומית ,בוגרת
מכון וינגייט
שפרעם :יו”ר הסניף :מונה ג’אלי,
טלפון054-9776222 :
במרץ התקיימו שני אירועים :ביום האישה הועמד
דוכן לרישום חברויות לסניף ולאגודה וניידת
האגודה השתתפה בצעדת האביב בארגון “פורום
בריאות” של שפרעם.
אום אל פחם :יו”ר הסניף :ד”ר ריאד מחמוד ,סגנית
היו”ר :ניסרין אגבריה,
טלפון04-6889782 :
ימי פעילות – שני ורביעי בין השעות  9:00בבוקר
ל13:30-
אפריל :התקיים יום העיון הראשון של הסניף
לציבור הרחב בסימן “סוכרת ברמדאן – איך
עוברים אותה בשלום” – בהשתתפות פרופ’
שחאדה ,נשיא האגודה ,מוטי פרלמוטר ,המנכ”ל
והניידת

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה
איילה גרנטשטיין מנהלת הסניפים
לטלפון 03-9508222 :שלוחה 5
בין השעות 15:00-08:00
ו/או להשאיר הודעה בתא הקולי

סיכום אירוח מומחה בנושא
טיפול תרופתי להשמנה
עם ד"ר גניה
אהרון חננאל
להלן תמצית
הדברים שעלו:
 .1אילו קריטריונים קיימים לקבלת טיפול
תרופתי עם סוכרת?
נכון להיום ,הקריטריונים בהם ניתן להתחיל
טיפול הם BMI +27:גורם סיכון נוסף  -סוכרת או
טרום סוכרת ,ייתר לחץ דם ,ייתר שומנים בדם,
מחלות לב וכלי דם ועוד BMI 30.ומעלה ללא
קשר לגורמי סיכון נוספים .ירידה במשקל יחד
עם התאמת טיפול תרופתי נכון מסייע הן לירידה
במשקל והן לאיזון סוכרת.

 .2כמה סוגים של טיפולים תרופתיים
קיימים?
נכון להיום ,מאושרות בישראל  4תרופות המיועדות
לטיפול בהשמנת ייתר .לכל מטופל מאפיינים
משלו ויש להתאים את הטיפול התרופתי והמעקב
בהתאם .שמות התרופות המאושרות בישראל:
סקסנדה ,בלויק ,קסניקל ורזין .לכל תרופה מנגנון
פעילות שונה .אין תרופה עימה תוכל לאכול אותו
דבר ולרזות .האמת ,זו גם לא המטרה לדעתי .יש
תרופות שבין השאר גורמות לדיכוי תיאבון ויש
תרופות שפועלות על הורדת הספיגה במערכת
העיכול.

 .3למי פונים בכדי לקבל טיפול תרופתי?
בעיקרון ,כל רופא עם רישיון לעסוק ברפואה בארץ
רשאי לרשום כל תרופה .עם זאת ,חשוב להבין
שיש צורך בהתאמת טיפול תרופתי למטופל ,לכן
יש צורך בניסיון עבודה עם התרופות הללו .כמו
כן חשוב להבין שהתרופות הן "קביים" והן יכולות
לעזור בירידה במשקל אולם אם המטופל לא
יעשה שינוי מהיסוד באורח החיים ,שום תרופה
לא תעזור לאורך זמן .בדיוק מסיבה זו הוקמו
מרפאות אשר מטפלות במחלת ההשמנה.
אנחנו יודעים היום שעל מנת באמת לטפל
במחלת ההשמנה ולשמור על המשקל לאורך
זמן (בעיה חשובה ביותר וקושי אמיתי) יש צורך
בטיפול מולטידיסציפלינרי במרכזים המיועדים
לכך .מומלץ לפנות למרכז כזה שיש בו רופאים
המתמחים בטיפול בהשמנה וגם צוות הכולל
דיאטנית ,מאמני כושר ,פסיכולוגית/קואצרית.

זה עלול להיות יותר .יש עדויות מבעלי חיים שיש
עלייה בסרטן בלוטת התריס ,לא הוכח בבני אדם,
אולם אני תמיד בודקת היסטוריה רפואית ובדיקה
גופנית של בלוטת התריס .במידה ואת נוטלת
אינסולין או תרופות אחרות שמורידות סוכר כמו
סולפונילאוריאה יש צורך במעקב רציף להתאמת
המינון .מומלץ להיוועץ עם רופא שמתמחה
בטיפול בתרופה זו .צריך לדעת איך לעשות
טיטרציה עם התרופה כדי להימנע עד כמה שניתן
מתופעות לוואי.

 .4מה הסיכונים בלקיחת זריקות סקסנדה?
לכל תרופה יש תופעות לוואי שחשוב להכיר.
לכן ,יש צורך בהתאמת הטיפול למטופל
לאחר לקיחת היסטוריה רפואית מדוקדקת,
בדיקה גופנית ובדיקות מעבדה .תופעות הלוואי
השכיחות :בעיקר תופעות של מערכת העיכול -
בחילות ,הקאות ,שלשולים או עצירות .יש דיווחים
על עליה באבנים בדרכי המרה (עלול לקרות
בכל ירידה במשקל) וכן דלקת בלבלב ( נדיר).
סקסנדה מעלה דופק בכ 4-פעימות לדקה אך
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הטכנולוגיה
ששומרת עליי
משה רוסין כבר אמר נואש .הערכים
הגבוהים ,האשפוזים הבהולים ואימת
ההזרקות שבע פעמים ביום גרמו לו
לאובדן שליטה ושמחת חיים .אשתו אף
חששה לחייו .אלא שאז כתבה טלוויזיונית
על משאבת  MiniMed 640Gשל
מדטרוניק שינתה הכל.

סובלים מערכי סוכר גבוהים בדם וחוסר איזון?
נמאס לכם מכאב ההזרקות ומעול החישובים?
דואגים שמא הירידה בסוכר תגרום לכם
להתמוטט או להיחבל כשאתם לבד וללא סיוע?
הכירו את משה ובלהה רוסין ,אשר עד לפני מספר
חודשים חששו לבריאותו של משה ,וכעת הם
מספרים על המהפך שהביאה משאבת ה640G -
 MiniMedלבריאותו של משה ועל שיפור
משמעותי באיכות חייהם.

כאב הזריקות ,פחד מוות
מהסוכר

משה רוסין בן ה 78-מהרצליה ,אובחן כסוכרתי
מסוג  2לפני כ 13-שנים .אבחון המחלה על כל
משמעויותיה היוו עבור משה מכה ניצחת“ .לפני כל
זריקה נעשה לי רע בנשמה”  ,הוא מתאר“ .מהר
מאוד כל בוקר המחשבה על הזריקות הצפויות
עשו לי רע בכל הגוף והדרך משם להתרסקות
היתה מהירה” .אשתו של משה ,בילהה ,מתארת
מצב דומה“ :הסוכר של משה היה מאוד גבוה ,הוא
היה צריך לעבור המון בדיקות ולא הצלחנו להגיע
לאיזון .הוא היה צריך להזריק לעצמו  6-7פעמים
ביום כי הסוכר תמיד היה גבוה וההתעסקות
סביב הסוכר היתה מסביב לשעון והיא זו שגרמה
לתחושת חוסר שליטה ותוהו ובוהו” .בילהה ומשה
מספרים על מצב הרוח שהפך בכי רע ומצב נפשי
רעוע“ .היתה לו תחושה שאין לו שליטה על החיים
וזה רק גרם לו לחפש נחמה באוכל .הוא לא שמר
וזה כמובן רק גרם להחמרה והחרפה של המצב”.
עם הדיכאון עוד יכלה בילהה להתמודד .לדבריה,
החשש לחיי בעלה היה הקושי הגדול ביותר.
“הערכים שלו היו כל כך גבוהים ולפעמים כל כך
נמוכים וכל הזמן הפחד הזה שאולי אפספס עליה
או לא נשים לב לירידה ,ואם בלילה יעבור התקף
או כשיהיה לבד .מה יהיה? היו תקופות שלא
ישנתי בלילה מדאגה”.

חזרה לחיים

לשמחתם של בני הזוג ,הסיטואציה קיבלה
תפנית לטובה בזכות משאבת G640 MiniMed
של חברת מדטרוניק ,שקיבל משה“ .הייתי נואשת
לשמור על חיי בעלי” ,משחזרת בילהה“ .לקחתי
אותו לרופאים מומחים ,קראתי באינטרנט על
פתרונות אפשריים ,חקרתי ,ראיתי ,חיפשתי ואז
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שמעתי בטלוויזיה על משאבת חדשה שמתאימה
לחולי סוכרת מכל סוג .זה היה נשמע כמו משהו
טוב מידי – משאבה שמזריקה אוטומטית אינסולין
בזאלי ותעצור כשצריך .מיד התקשרתי למשרדי
מדטרוניק והגענו להתרשם מהמשאבה .השניים
מספרים על רתיעה ראשונית ממוצר טכנולוגי
חדש ולא מוכר“ .בגיל  78זה לא פשוט להתחיל
עם מכשיר טכנולוגי חדש ,ועוד לשים את החיים
שלי בידיים של מכונה” ,מסביר משה“ ,אבל ההבנה
שאיתה נוכל לישון בשקט ולהפחית משמעותית
את כמות הזריקות דחפו אותנו לנסות ,ומזל
שעשינו את זה!! אחרי כמה שעות עם המכשיר
היה ברור שלא מחליפים אותו” .השינוי ,מספרים
בני הזוג ,היה כמעט מידי ושינה את שגרת ואיכות
חייו של משה“ :ירדתי במשקל ,הערכים שלי טובים
ונמוכים ,בדיקות הדם השתפרו ,אני ישן הרבה
יותר טוב ותודה לאל הורדנו דקירות” .גם בלהה
מדווחת על שיפור בחייה“ :השקט הנפשי אצלי
השתקם ,אני ישנה בשקט ורואה ,שמצב הרוח
של בעלי השתפר פלאים .נכון שהוא עדיין חולה
ועדיין חשוב להקפיד ולעקוב ,אבל יש פה משאבת
ששומרת עליו ,שהכניסה סדר ואור לתוהו ובוהו
שליווה אותנו”“ .תודה למדטרוניק ,שהצליחו
לגרום לקשיש שכמותי ,כבר בן  ,78להחזיר קצת
שפיות לעולם ולחזור לחייך” ,מסכם משה.

גם הרופאים ממליצים :פתרון
חכם ,יעיל ובטוח

“מטופלים עם סוכרת סוג  ,2מטופלים בזריקות
מרובות של אינסולין ,שילוב של אינסולין ארוך
טווח וקצר טווח” ,אומרת דוקטור מיוריאל
מצגר ,מומחית לאנדוקרינולוגיה ומנהלת מכון
הסוכרת בקופת חולים מאוחדת במחוז ירושלים.
“עבור רבים מהם ,איזון הסוכר אינו מובטח ,חרף
הזריקות .עבורם ,ועבור אלו המתקשים להתמודד
או מבקשים להימנע מהזריקות ,ישנה משאבת
אינסולין .המשאבה היא פתרון מוצלח ויעיל ,שכן
היא יכולה לשפר את ספיגת האינסולין ולהקל על
המטופל .במקום לתת זריקות מרובות של
אינסולין קצר ,גם לפני כל ארוחה ולפעמים גם בין
הארוחות כדי להוריד את רמות הסוכר ,המטופל
יכול לתת לעצמו בולוס של אינסולין קצר על
ידי לחיצה על כפתור המשאבה או השלט.
המחקרים גם הראו שהשיפור באיזון הסוכרת
והירידה ברמות ה -HA1Cלא באים על חשבון
ריבוי אירועי היפוגליקמיה ,כי אם להפך” .באשר
לחשש אותו הזכירו בילהה ומשה מפני טכנולוגיה
חדשה ומסובכת מגיבה דוקטור מצגר כי “מדובר
בטכנולוגיה יחסית פשוטה ,דומה מבחינת
מורכבות לשימוש בטלפון סלולרי כדי לשלוח
הודעת טקסט”.

זאביק זהבי

יׁשאֹות
ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְק ִל ָ
מהי מערכת ה?G640 -

מערכת MiniMed 640Gכוללת משאבת
אינסולין ,סנסור ושלט למתן בולוס מרחוק והיא
הראשונה בעולם המסוגלת להביא לאיזון של
ערכי הסוכר .משאבת האינסולין בעלת ממשק
משתמש פשוט ,מסך צבעוני ועמידות למים.
בנוסף ,המשאבה מותאמת ל 24-שפות בהן
עברית ,ערבית ורוסית .על פי משרד הבריאות,
סוכרתיים מסוג  2זכאים למשאבת אינסולין
במסגרת הסל .תנאי הקבלה ,כפי שפורסם בסל
הבריאות הנו“ :המטופל באינסולין במינון של
מעל יחידה אחת לקילוגרם ,שפיתח התנגדות
קשה לאינסולין ,ולא מגיע למצב של איזון ברמות
הסוכר בדם”.

לפרטים נוספים על פתרונות הסוכרת של
מדטרוניק יש לפנות טלפונית ל09- -
9724489
או למייל rs.tlvdiabetes@medtronic.
com

ֲאנִ י ֹלא ַמ ְפ ִסיק ְל ִה ְת ַּפ ֵּלא ְּול ִה ְׁש ָּתאֹות ַ /עד ַּכ ָּמּה ֲאנָ ִׁשים ְיכ ִֹולים ְל ַד ֵּבר ִּב ְק ִל ָיׁשאֹות  /ז ְֹור ִקים ָלְך ֲא ִמירֹות ָּכ ֵא ֶּלה ֶׁשּזֶ ה
“ח ָבל ַעל ַהּזְ ַמן!”
ֹלא ְיא ַּומן ְ /ויֵׁש ִלי ִּב ְׁש ִב ְיל ֶכם ַּכ ָּמּה ּדּוגְ ָמאֹות ְ(ל ָמ ָׁשל)ֲ :
“א ַח ְר ָת ֶאת ָה ַר ֶּכ ֶבת!” /
ָח ִל ָית ְּבס ֶּוּכ ֶרתֹ ,לא ָע ֵלינּו ,זֹו ְּב ֶה ְח ֵלט ע ְּוב ָּדה ְמ ַא ְכזֶ ֶבת ַ /א ָּתה ָּבא ָלר ֵֹופא ְוהּוא א ֵֹומר ְלָךֵ :
ּבֹוכים ַעל ָח ָלב ֶׁשּנִ ְׁש ַּפְך!” ּ /ומ ִֹוסיף ְוא ֵֹומר
ַא ָּתה ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּנָ ַפ ְל ָּת ִמן ַה ַּפ ַחת ֶאל ַה ַּפח ְ /והּוא ַּדו ְָקא ַמ ְרּגִ ַיע א ְֹותָךֹ“ :לא ִ
“ּב ַּד ָּקה ַה ִּת ְׁש ִעים” הּוא י ִָעיר
רּוּכים!” ִ /הּגַ ְע ָּת ֵא ַלי ַ
“יִהיּו ְלָך ַחּיִים ֲא ִ
“יִהיֶה ְּב ֵס ֶדר!” ְ
– ּגַ ם ִאם ַא ָּתה ֹלא ַמ ָּמׁש ַמ ְס ִּכיםְ / :
“אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְחזִ יר
רֹואה ֶאת ָהאֹור ִּב ְק ֵצה ַה ִּמנְ ָה ָרה”! ָ /א ְמנָ םַּ ,ב ִּמ ְק ֶרה ֶׁש ְּלָך ִ
“אנִ י ֶ
(י ִֹופי ֶׁשל ֶה ָע ָרהְּ / )...וב ָכל זֹאתֲ ,
אּוחר ֵמ ֲא ֶׁשר ַאף ַּפ ַעם” ַּ /ב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשל ס ֶּוּכ ֶרת ָאסּור ְל ַהּגִ יד
“יֹותר טֹוב ְמ ָ
חֹורּנִ ית” ו ְֵאין ּגַ ם ַט ַעם ֲ /א ָבל ֵ
ּשעֹון ֲא ַ
ֶאת ַה ָ ׁ
ּקּוּפה”
הֹולְך ַעל ָּכל ַה ָ
ַ”אנִ י ֵ
יֹותר ַמּזָ ל ִמ ֵּש ׂ ֶכל” ֶׁש ִהּגַ ְע ָּת ֵא ַלי ַע ְכ ָׁשיוִּ ,כי ֲע ַדיִן יֵׁש ִּת ְקוָה  /ו ֲ
טֹובה”! “ /יֵׁש ְלָך ֵ
ָ“ּכל ַע ָּכ ָבה ְל ָ
“ׁשּנַ ֲעבֹור ֶאת ַהּגֶ ֶׁשר ְּכ ֶׁשּנַ ּגִ ַיע ֵא ָליו” ְּב ָׁש ָעה ט ָֹובה.
ִא ְּתָך ְוזֹו ַה ְכ ָרזָ ה ֲחׁש ָּובה  /ו ֲַאנִ י ָּבט ַּוח ֶ
תֹולית”ֲ ,א ָבל
גֹובּה ָה ֵעינַ יִם”ֶּ ,כ ָח ֵבר ַאל ָח ֵבר ַּב ְּכ ָל ִלית מ ְּוׁש ָלם  /א ְֹומ ִרים ֶׁשּס ֶּוּכ ֶרת זֶ ה ְ“ּכמֹו ֲחתּוּנָ ה ָק ִ
“ּב ַ
ּבֹוא נְ ַד ֵּבר ְ
עֹולם”!
“ע ֵקב ָא ִכ ֵילס” ֶׁשל ַה ַּמ ֲחלֹותֲ ,א ָבל “זֶ ה ֹלא סֹוף ָה ָ
ֵא ֶּלה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּק ֶׁשה ְל ַק ְּב ָלם  /ס ֶּוּכ ֶרת ִהיא ָא ְמנָ ם ָ
“ה ַחּיִים זֶ ה ֹלא ַיֶר ַח ְּד ַבׁש” ְויֵׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ָ ּׁשוֶה ְלו ֵַּתר
”אין ֲארּוחֹות ִחינָ ם!” ַ /
ּבֹוא נְ ַד ֵּברְ ,ל ָמ ָׁשלַ ,על ִּד ֶיא ָטה :א ְֹומ ִרים ֶׁש ֵ
“ּת ְכנִ ית ְמגֵ ָרה”ִ / :הּגִ ַיע
צֹודק – ִּת ְהיֶה ָח ָכם!”  /נֶ גֶ ד ַה ַה ְׁש ָמנָ ה ֶׁש ְּלָך יֵׁש ִלי ָ
“אל ִּת ְהיֶה ֵ
ְל ַמ ֲענָ ם  /וְגַ ם ִאם ַא ָּתה ָר ֵעבַ ,
גֹורה!” ְּ /ב ִמ ְק ֶרה ְּכמֹו ֶׁש ְּלָך יֵׁש ע ְּוב ָּדה ַא ַחת נִ ַיצ ַחתַ / :ל ְמרֹות ֶׁש ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ָּכאן
“ל ַה ֵּדק ֶאת ַה ֲח ָ
ַהּזְ ַמן ֶׁש ַּת ְת ִחיל ְ
“לזְ רֹות ְלָך ֶמ ַלח ַעל
“קרֹוב ַל ַּצ ַּל ַחת”ֲ / ...אנִ י ֹלא ר ֶֹוצה ִ
“אל ִּת ְטמֹון ֶאת ְיָדָך ַּב ַּצ ַּל ַחת” ִּוב ְכ ָלל ַאל ִּת ְהיֶה ָ
ֲהפ ָּוכה ַ -
ַה ְּפ ָצ ִעים” ֲ /א ָבל ַא ָּתה ַחּיָב ְל ַה ְק ִטין ֶאת ַּכּמּות ַה ֶּמ ַלח ַּב ָּמזֹון ֶׁש ְּלָךֲ ,א ִפילּו ֶׁשּזֶ ה י ֵֹותר ָט ִעים ָ /ע ִדיף ֶל ֱאכֹול ֵאיזֶ ה ֱאגֹוז
נֹותן ֱאגֹוזִ ים ַל ַּמי ֶׁש ֵאין ִׁשיּנַ יִים” ְ /לגַ ֵּבי ס ַּוּכ ְר ִתּיִים י ְֶׁשנָ ּה ְק ִל ָיׁש ָאה ְמאֹד
ֶא ָחד אֹו ְׁשנַ יִם ַ /ל ְמרֹות ֶׁשא ְֹומ ִרים ש”אלהים ֵ
אֹותּה ְׁש ֵל ָמה / ”...ס ַּוּכ ְר ִתי ַחּיָב ָל ַד ַעת טֹוב-טֹוב ו ְֶׁשֹּלא י ְִהיֶה ּפֹה
“אי ֶא ְפ ָׁשר ֶל ֱאכֹל ֶאת ָהעּוגָ ה ְּול ַה ְׁש ִאיר ָ
ֲח ָכ ָמהִ / :
ה ַּמּבּול!” ְ /לס ַּוּכ ְר ִתי ָאסּורָּ ,פׁשּוט ָאסּור ֶל ֱאכֹול ָלׂש ַֹובע /“א ֲח ַרי ַ
ִּב ְלּבּול  /ס ַּוּכ ְר ִתי ֹלא ָיכֹול ֶל ֱאכֹל עּוגֹות ְּול ַהּגִ יד ַ
רֹוׁש ֶמת” ְּבא ֶֹופן ָקב ַּוע ,י ְֹומי ִֹומי  /ו ְִאם ַא ָּתה ֹלא
תּוח וְ ַהּיָד ֶ
“ה ִּפנְ ָקס ָּפ ַ
ּכֹובע!ִּ / ”..כי ַ
ֹאכל ֶאת ַה ַ
ַא ֶח ֶרת הּוא ָּפׁשּוט “י ַ
ֹאמר ָהר ֵֹופאְּ ,ול ַהּגִ יד ְלָך ֶאת
“ה ַּכּדּור ַּב ִּמגְ ָרׁש ֶׁש ְּלָך” ,י ַ
“ל ַה ְכנִ יס ּגֹול ַע ְצ ִמי!” ַ /ע ְכ ָׁשיו ַ
ׁש ֵֹומר ַעל ַה ְּכ ָל ִלים ,זֶ ה ְּכמֹו ְ
רּוח ְל ֵמת” ָ /אז – ְּב ֵׁשם ֱאל ֵֹוהי ָּכל
ָה ֱא ֶמת ִ /אם ֹלא ִּת ְׁש ַמע ְּבק ִֹוליָ ,אז ָּכל ָה ֵעצֹות ֶׁשּנָ ַת ִּתי ְלָך י ְִהיּו ְ“ּכמֹו ּכֹוסֹות ַ
“אנִ י ַמ ֲחזִ יק ְלָך ֶא ְצ ָּבעֹות!”
ַה ְּק ִל ָיׁשאֹות ְׁ /שמֹור ַעל ַע ְצ ְמָך! ֲ

מאי  2018איל 25

תרופות
להרזיה
מדריך
אילו תרופות מסייעות
לטיפול בהשמנה? כיצד
משתמשים בהן? תוך כמה
זמן אמורים לראות תוצאות?
ומה תופעות הלוואי?
מאת :דן אבן
עודף משקל והשמנת
יתר נקשרו למחלות
ומצבים רפואיים רבים,
לרבות סוכרת ,מחלות
לב וכלי דם ואף סוגים
שונים של סרטן .בשנים האחרונות גוברת
ההבנה שהשמנה בפני עצמה היא מחלה
שצריך לטפל בה .אורח חיים בריא מהווה את
הרכיב המרכזי המוכח למאבק בהשמנה .לפי
המלצות האיגוד האמריקאי לאנדוקרינולוגיה
קלינית ,אורח חיים בריא לטיפול בהשמנה
כולל הורדה של  500עד  750קלוריות ליום,
שינויים התנהגותיים ובהם אימוץ דיאטות
שהוכחו כמסייעות להפחתה במשקל  -לרבות
הדיאטה הים תיכונית או דיאטת  DASHוכן
פעילות גופנית אירובית לפחות  150דקות
בשבוע ופעילות אנאירובית :לפחות 3-2
פעמים בשבוע.
מעבר לכך ,בעשורים האחרונים אושרו לשיווק
תרופות מרשם שונות להרזיה .התרופות
מיועדות לאנשים עם עודף משקל במדד
השמנה  BMIבערך של  27יחידות לצד 2-1
גורמי סיכון – ובהם יתר לחץ דם ,דיסליפידמיה
(רמות גבוהות של שומנים בדם) ,כולסטרול
גבוה ,טרום סוכרת וסוכרת סוג  ;2וכן לאנשים
עם השמנת יתר – כשמדד ההשמנה BMI
בערך של  30יחידות ללא צורך בקיומם של
גורמי סיכון.
חשוב להבין :לא מדובר בתרופות קסם
שיאפשרו לכם להשיל במשקל בלי לשנות את
אורח חייכם .כל התרופות ניתנות בשילוב של
אלמנטים הקשורים לתזונה בריאה ופעילות
גופנית סדירה  -עליהם חשוב להקפיד אם
אתם רוצים לראות תוצאות.
לדברי ד”ר דרור דיקר ,יו”ר החברה הישראלית
לחקר וטיפול בהשמנת יתר ומנהל מחלקה
פנימית ד’ בבית חולים השרון“ ,בכל התרופות
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מורות ההנחיות לבחון עם הרופא את הפסקת ממשקלם בהשוואה ל 26.6%-מהמטופלים
הטיפול בתרופה אם כעבור שלושה חודשים בתרופת דמה והטיפול בבלוויק מוביל לירידה
מנטילת המינון המלא שלה המטופל לא השיל ממוצעת של  3%עד  3.7%במשקל ,ו47%-
לפחות  5%ממשקלו ההתחלתי”.
מהמטופלים השילו  5%לפחות ממשקלם
בהשוואה ל 23%-מהמטופלים בתרופת דמה.
במידה והתרופה הובילה לירידה של 5%
ומעלה במינון תוך שלושה חודשים – יש
להמשיך וליטול את התרופה .גם בהמשך,
כשהירידה במשקל מתמתנת והמשקל התרופה בלוויק ( )Belviqהמכילה את
מתייצב ,רוב התרופות מיועדות לנטילה החומר הפעיל לורקסרין מפחיתה תיאבון
ומעלה את תחושת השובע .התרופה אושרה
ממושכת ,לעיתים לכל החיים.
ביוני  2012על ידי מינהל המזון והתרופות
למרות אי הבנות בקרב חלק מהרופאים ,האמריקאי להורדה במשקל ,בשילוב עם
תרופות להרזיה אינן מחליפות את הטיפול דיאטה ופעילות גופנית .התרופה מיועדת
בתרופות ממשפחת הסטטינים להורדת בעיקר לאנשים הסובלים מהשמנה בשילוב
כולסטרול רע  ,LDLככל שטיפול כזה נדרש .עם סוכרת /רמות כולסטרול גבוהות בדם.
“מי שזקוק לסטטינים יכול להיות מטופל בהם
גם אם הוא נוטל תרופות להורדה במשקל” ,אופן פעולה :התרופה מפעילה קולטן במוח
(אגוניסט) המופעל באופן טבעי על ידי
מבהיר ד”ר דיקר.
הכימיקל סרוטונין  ,2Cומשרה תחושת שובע
התרופות להשמנה הזמינות כיום בישראל אחרי ארוחות קטנות.
הן סאקסנדה ,בלוויק וקסניקל הרשומות
בישראל וקונטרייב (שאינה רשומה בארץ) ,משטר הטיפול :התרופה משווקת במרשם
ואלה מיועדות לטיפול ארוך טווח – לכל רופא בשני אופנים :בשחרור מהיר בגלולה
החיים ,וכן רזין הרשומה בישראל ומיועדת המכילה  10מ”ג חומר פעיל לשימוש פעמיים
ביום; ובשחרור מושהה בגלולה המכילה 20
לטיפול קצר טווח.
מ”ג חומר פעיל פעם ביום.
ככלל ,לפי עמדת האיגוד האמריקאי
לאנדוקרינולוגיה קלינית בשנת  ,2016קיים יעילות :יעילותה של התרופה בלוויק הוערכה
חוסר במחקרים המאפשרים השוואת יעילות לקראת אישורה במחקרים שכללו קרוב
בין התרופות להורדה במשקל לטווח ארוך .ל 8,000-נבדקים עם עודף משקל והשמנת
עם זאת ,על פי טבלה משווה שהוכנה באיגוד יתר שטופלו למשך שנה עד שנתיים .לפי
למחקרים שכללו מעקב לאורך שנה בתרופות ממצאי המחקרים ,בהשוואה לתרופת דמה,
השונות ,במדד הבוחן את כלל הנבדקים הטיפול בבלוויק למשך שנה הוביל לירידה
שהשלימו את כל תקופת המחקר ,תועדה ממוצעת של  3%עד  3.7%במשקל .במחקרים
ירידה במשקל של  9.2%בתרופה סאקסנדה שקדמו לאישור 47% ,מהמטופלים ללא
מקרב הנבדקים שהיו עם מדד ההשמנה סוכרת סוג  2הורידו  5%לפחות ממשקלם
הגבוה ביותר מבין המחקרים המשווים –  38.3במשך שנה ,בהשוואה ל 23%-בקבוצה
יחידות בממוצע; ירידה במשקל של  8.78%שקיבלה טיפול דמה .בקרב אנשים עם סוכרת
בתרופה קסניקל מקרב נבדקים שהיו עם סוג  2שטופלו בתרופה לשנה 38% ,הורידו
מדד השמנה של  36יחידות בממוצע וירידה לפחות  5%ממשקלם ,בהשוואה ל16%-
במשקל של  7.9%בתרופה בלוויק מקרב מהסוכרתיים שטופלו בתרופת דמה .כמו כן,
נבדקים שהיו עם מדד השמנה של  36יחידות .הטיפול בבלוויק נקשר לשינויים חיוביים באיזון
הממצאים השתנו בהשוואה שכללה גם הסוכר בקרב סוכרתיים.
נבדקים שפרשו באמצע הניסוי ,בין היתר על משך הטיפול :יש לבחון עם הרופא את
רקע התפתחות תופעות לוואי לתרופות.
הפסקת הטיפול בתרופה אם כעבור שלושה
כמו כן ,מתוך המחקרים שנעשו לקראת אישור חודשים המטופל לא השיל לפחות 5%
התרופות ,נמצא כי בקרב מטופלים ללא מהמשקל ההתחלתי .במידה והירידה במשקל
סוכרת סוג  2שטופלו למשך שנה בתרופות נמשכת ,יש להמשיך ליטול את התרופה
להורדה במשקל ,הטיפול בסאקסנדה מוביל לאורך זמן ,ולעתים לכל החיים.
לירידה ממוצעת של  5.4%במשקל ,ו 63.5%-סל התרופות :התרופה רשומה בישראל .היא
מהמטופלים בתרופה השילו לפחות 5%

בלוויק

איננה כלולה בסל הבריאות הממלכתי ,אך כי הנוטלים אותה לוקים ב 22%-פחות
נמכרת בהנחות דרך הביטוחים המשלימים בתמותה מסיבות קרדיווסקולריות .לאור
זאת ,גם התרופה סאקסנדה אושרה להרזיה
של קופות החולים.
באירופה ללא צורך במבחן לבטיחות למחלות
תופעות לוואי :תופעות הלוואי השכיחות לב וכלי הדם.
שנקשרו לתרופה כוללות כאבי ראש,
סחרחורות ,עייפות ,בחילות ,יובש בפה משטר הטיפול :התרופה משווקת במרשם
ועצירות ,ובקרב סוכרתיים – היפוגליקמיה ,רופא בהזרקה לטיפול יומיומי במינון שעולה
בהדרגה  -החל ממינון התחלתי של 0.6
כאבי ראש ,כאבי גב ,שיעול ועייפות.
מ”ג ליום ועד למינון קבוע מהשבוע החמישי
אין להשתמש בתרופה בהיריון .תופעות לוואי לטיפול של  3מ”ג חומר פעיל ליום (עלייה
חמורות שנקשרו לתרופה כוללות תסמונת של  0.6מ”ג בכל אחת מחמשת השבועות
סרוטונין – בייחוד בשילוב עם תרופות הראשונים).
שמעלות את רמות כימיקל הסרוטונין או את
פעילותו ,ובהן תרופות שונות לדיכאון ומיגרנות .יעילות :יעילותה של התרופה סאקסנדה
כמו כן ,התרופה עלולה לגרום להפרעות קשב הוערכה בארבעה מחקרים קליניים שכללו
וזיכרון .בבדיקה שתועדה במנהל התרופות קרוב ל 5,700-נבדקים עם עודף משקל
האמריקאי לתפקוד הלבבי בקרב משתמשי והשמנת יתר .נמצא כי בהשוואה לתרופת
התרופה לא נמצאו סיכונים לפעילות מסתמי דמה ,הטיפול בסאקסנדה למשך שנה הוביל
הלב .עם זאת ,לאור השפעות התרופה לירידה ממוצעת של  5.4%במשקל .במסגרת
על סרוטונין ,על הסובלים מאי ספיקת לב המחקרים שהוגשו לאישור יעילות התרופה
לתקופה של  3שנים נמצא כי במחקר מבוקר,
להשתמש בתרופה בזהירות.
 49.6%מהמטופלים בסאקסנדה שאיבדו
מעל ל 5%-ממשקלם במשך שנה שמרו על
התרופה סאקסנדה ( )Saxendaהמכילה המשקל הנמוך למשך שלוש שנים ,בהשוואה
את החומר הפעיל לירגלוטיד דומה להורמון ל 23.7%-בקבוצה שטופלה בתרופת דמה.
טבעי הקרוי  GLP-1המשתחרר מהמעיים במחקר זה נכללו אנשים עם עודף משקל או
לאחר ארוחות .סאקסנדה פועלת על קולטנים השמנת יתר ולפחות מצב רפואי אחד נוסף
במוח השולטים בתחושת התיאבון ,ומפחיתה הקשור להשמנה.
את תחושת הרעב .התרופה אושרה בדצמבר משך הטיפול :מאחר והמינון עולה בשלב
 2014על ידי ה FDA-להורדה במשקל ,הראשון בהדרגה ,יש לבחון את תועלת
בשילוב עם דיאטה ופעילות גופנית .באפריל התרופה אם כעבור שלושה חודשי טיפול
 2017עדכן המינהל את נתוני התרופה על במינון של  3מ”ג ליום המטופל לא השיל
רקע מחקרים שהצביעו על יעילות שנשמרת לפחות  5%מהמשקל ההתחלתי – כלומר
למשך תקופה שמעל לשלוש שנים ,וכיום היא בחלוף  16שבועות מתחילת הטיפול בתרופה.
מחזיקה באישור המינהל ליעילות לתקופה במידה והירידה במשקל נמשכת ,יש להמשיך
ממושכת.
ליטול את התרופה לאורך זמן ,ולעתים לכל
אופן פעולה :התרופה מכילה למעשה נגזרת החיים.
של החומר הפעיל בתרופה לסוכרת ויקטוזה סל התרופות :התרופה רשומה בישראל .היא
מקבוצת האנלוגים להורמון  - GLP-1הורמון איננה כלולה בסל הבריאות הממלכתי ,אך
המופרש מהמעי שאחראי על המטבוליזם נמכרת בהנחות בביטוחים המשלימים של
של הגלוקוז בגוף .התרופה מחקה את חלק מקופות החולים.
פעולתו בגוף של ההורמון/חלבון GLP-
 ,1וכך כשרמות הורמון עולות עם נטילתה ,תופעות לוואי אפשריות :תופעות הלוואי
חלה הגברה בהפרשת אינסולין מתאי בטא השכיחות שנקשרו לתרופה כוללות בחילות,
בלבלב וכן מתרחשים תהליכים הורמונאליים שלשולים /עצירות ,הקאות ,היפוגליקמיה
שמובילים לירידה במשקל ,לרבות באמצעות וירידה בתיאבון.
ויסות תחושות רעב ושובע.
תופעות לוואי חמורות שנקשרו לתרופה
ויקטוזה הוכיחה לאחרונה את יתרונה במניעת כוללות מחלות בשלפוחית השתן ,פגיעה
מחלות לב וכלי דם בקרב חולי סוכרת ,ונמצא כלייתית ומחשבות אובדניות .כמו כן ,התרופה

סאקסנדה

נקשרה לדלקת הלבלב ,על רקע סיכון
לסיבוכים בלבלב שיוחס לתרופה ויקטוזה
לסוכרת המכילה את אותו החומר הפעיל .יש
לזכור בהקשר זה כי גם השמנת יתר בפני
עצמה מעלה עד פי  3את הסיכון לדלקת
בלבלב .כיום נבדקת האפשרות שקיים קשר
בין תרופות ממשפחת אינקרטינים מקבוצת
אנלוגים ל  GLP-1לבין הסיכון לשינויים
מבניים בתאי הלבלב וסרטן הלבלב .מחקר
שפורסם ביולי  2017שבחן את הסוגיה דווקא
העלה ממצא הפוך ,כי בקרב חולי סוכרת
סוג  2בסיכון למחלות לב שטופלו בויקטוזה
 הסיכון לפתח דלקת בלבלב היה נמוך יותרבהשוואה לקבוצת ביקורת.

קסניקל

התרופה קסניקל ( )Xenicalהמכילה את
החומר הפעיל אורליסטאט חוסמת ספיגה של
שומנים בגוף .היא משווקת במינונים שונים
במרשם רופא ,ובמינונים נמוכים אף ניתן
להשיגה מאז שנת  2016ללא מרשם רופא –
ישירות מהרוקח .התרופה אושרה בשנת 1999
על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי
להורדה במשקל ,בשילוב עם דיאטה ופעילות
גופנית ,ובהמשך בשנת  2007אושרה תרופה
נוספת למכירה ללא מרשם המכילה את
אותו החומר הפעיל ,המשווקת בארה”ב
בשם  .Alliהתרופה מיועדת בעיקר לאנשים
הסובלים מהשמנה בשילוב עם סוכרת /רמות
כולסטרול גבוהות בדם .התרופה אינה מיועדת
לילדים מתחת לגיל .12
אופן פעולה :התרופה חוסמת אנזימים
במערכת העיכול שנקשרים אליהם שומנים
שונים כגון טריגליצרידים ,ומונעת באופן
זה ספיגה של  30%מהשומנים בארוחה
המסולקים מהגוף מבלי להתעכל .התרופה
נקשרת לאנזימים הקרויים ‘ליפאזות’ ומונעת
מהם לפרק את השומנים בארוחה ,כך שהם
אינם נספגים.
משטר הטיפול :התרופה משווקת בגלולות
לנטילה שלוש פעמים ביום עם שלוש ארוחות
ביום – בזמן האוכל או עד שעה לאחר האוכל.
לטיפול בתרופה זו מלוות הנחיות תזונה
ייחודיות עליהן חשוב להקפיד :אין ליטול
את הגלולה עם ארוחה עתירת שומנים ,ויש
להקפיד שהארוחה תהיה מאוזנת מבחינת
אבות המזון עם הרכב של כ 30%-שומן.
יעילות :יעילותה של קסניקל תועדה לפני

תרופות
להרזיה  -המשך
אישורה במינהל התרופות האמריקאי
בשבעה מחקרים ממושכים בהשתתפות מעל
ל 2,800-נבדקים שטופלו בתרופה בהשוואה
לכ 1,400-שטופלו בתרופת דמה .במחקרים
אלה ,הטיפול בקסניקל היה מועיל יותר מאשר
הטיפול בתרופת הדמה ,כשהשפעת ההורדה
במשקל נצפתה כעבור שבועיים של טיפול
וההורדה במשקל המשיכה למשך  6עד 12
חודשים.
יעילות :יעילותה של התרופה פנתרמין נבחנה
משך הטיפול :יש לבחון עם הרופא את במחקרים קצרי טווח בלבד והעלתה כי היא
הפסקת הטיפול בתרופה אם כעבור שלושה הובילה לירידה במשקל בהיקף גדול יותר
חודשים המטופל לא השיל לפחות  5%בהשוואה לטיפול בתרופת דמה ,כשההבדל
מהמשקל ההתחלתי .במידה והירידה במשקל בירידה במשקל בכל שבוע נאמד בפחות
נמשכת ,יש להמשיך ליטול את התרופה מ 0.5-ק”ג ,כשקצב הירידה במשקל מהיר
יותר בשבועות הראשונים לטיפול – הן בקרב
לאורך זמן ,ולעתים לכל החיים.
מטופלים בתרופה והן בקרב המטופלים
סל התרופות :התרופה רשומה בישראל .היא בתרופת דמה .נמצא כי הירידה במשקל אינה
איננה כלולה בסל הבריאות הממלכתי ,אך תלויה בתרופה בלבד ,אלא בגורמים נוספים,
כלולה בסל הפנימי של קופות חולים מסוימות שכן הטיפול בתרופה מלווה בהמלצות
(ובמקרים אלה נמכרת בהנחה לכלל מבוטחי לדיאטה תזונתית שיש להקפיד עליה.
הקופה) ובקופות אחרות – נמכרת בהנחות
משך הטיפול :התרופה מיועדת לטיפול קצר
דרך הביטוחים המשלימים.
טווח לשלושה חודשים בלבד ,ולרוב כעבור
תופעות לוואי אפשריות :נטילת גלולה של שלושה חודשים – יש להתאים למטופל
קסניקל עם ארוחה עתירת שומנים עלולה תרופה נוספת לשימוש לאורך זמן.
לגרום לתופעות לוואי במערכת העיכול.
התרופה עלולה לגרום כתופעת לוואי לירידה סל התרופות :התרופה רשומה בישראל.
בספיגת ויטמינים מסיסים בשומן החיוניים היא איננה כלולה בסל הבריאות הממלכתי,
לגוף – ויטמינים  A, D, Eו ,K-וכן עלולה לגרום אך נמכרת בהנחות דרך הסל הפנימי בחלק
לכתמי שומן ,התכווצויות במעי ,גזים ,שלשולים מקופות החולים ודרך הביטוחים המשלימים
וצורך דחוף במתן צואה .לאור תופעות הלוואי ,בקופות חולים נוספות.
בטיפול מתמשך מעל לשלושה חודשים תופעות לוואי אפשריות :התרופה עלולה
מומלץ לשלב עם התרופה מולטי-ויטמין מדי לגרום לכאבי ראש ,עלייה בלחץ הדם וקצב
יום ,להשלמת חוסרים תזונתיים.
הלב ,מתיחות ,נדודי שינה ויובש בפה.
בין תופעות הלוואי החמורות ,התרופה תופעות לוואי חמורות שנקשרו לתרופה
נקשרה לפגיעה בכבד ,ולמרות ששכיחותה כוללות סיכון נדיר ליתר לחץ דם ריאתי ראשוני
נדירה ה FDA-הוסיף אזהרה בנושא בעלוני ומחלת לב מסתמית שעלולה להתפתח
התרופה במאי  .2010כמו כן ,התרופה נקשרה במסתמים שונים בלב – שני אלה בעיקר
לרמות גבוהות של חומצה אוקסאלית בשתן בשילוב פנתרמין עם תרופות לדיכוי תיאבון.
המעידות על ליקויים בתפקוד הכליות וכן
לאבנים בכיס המרה.

אופן פעולה :התרופה משרה דיכוי תיאבון על הסיכון לתמותה ממחלות לב ושבץ מוחי.
ידי הפעלת המערכת הסימפתטית והבזבוז כיום סיבוטרמין מצוי בחלק מגלולות הרזיה
האנרגטי של הגוף.
שמיוצרות בשוק השחור ונמכרות ללא פיקוח.
שנתיים קודם לכן הורדה מהמדפים גם
משטר הטיפול :התרופה משווקת בגלולה התרופה אקומפליה שיועדה להרזיה.
במינון של  15מ”ג ,ומיועדת לנטילה אחת ליום
לפני ארוחת בוקר או שעה עד שעתיים לאחר
הארוחה – על קיבה ריקה.

רזין

התרופה רזין ( )Razinהיא התרופה הוותיקה
ביותר לטיפול בהשמנה ,המשווקת מזה
עשרות שנים .התרופה שמכילה את החומר
הפעיל פנתרמין מפחיתה תאבון ומעלה
את תחושת השובע .התרופה אינה מיועדת
לטיפול בילדים ומתבגרים מתחת לגיל .16
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הנחיות לנטילת תרופות
להרזיה באוכלוסיות
מסוימות

הנחיות האיגוד האמריקאי לאנדוקרינולוגיה
קלינית מפרטות מצבים בהם לא ניתן
להשתמש בתרופות הרזיה ואת התרופות
המומלצות במצבים רפואיים מסוימים.

תרופות להרזיה בהיריון
תרופות להורדה במשקל אינן מומלצות
במהלך ההיריון ,ובעת נטילתן על נשים
להקפיד על שימוש באמצעי מניעה להיריון.
תרופות להרזיה בבני הגיל השלישי
כלל התרופות אינן מומלצות באופן שגרתי
לנטילה בקרב מבוגרים מעל גיל  ,65ובגילים
מבוגרים יש להשתמש בהן בזהירות רבה ותוך
מעקב רפואי הדוק.
תרופות להרזיה באנשים שעברו ניתוח
בריאטרי
למטופלים לאחר ניתוח בריאטרי לקיצור
קיבה – ניתן לשקול טיפול בחלק מהתרופות
להרזיה – רק במידה ולא הגיבו לאימוץ אורח
חיים בריא (תזונה בריאה ופעילות גופנית
סדירה) ו/או חזרו לצבור משקל של לפחות
 25%מכמות המשקל שאיבדו לאחר הניתוח.
לפי מחקרים עד כה ,בתרופות המומלצות
למנותחים על ידי האיגוד כלולה סאקסנדה
המשווקת בישראל.

כשל בתפקודי כבד ויש להימנע מהן כשמדובר לחולים אלה  -תועלת של הורדה צנועה
בסיבוך רציני בכבד.
במשקל עשויה להתקבל מנטילת התרופה
מטפורמין המשמשת גם לטיפול בסוכרת,
תרופות להרזיה באנשים עם לחץ דם גבוה ונמצא כי היא משפרת את חילוף החומרים
לאנשים עם יתר לחץ דם – התרופות להרזיה בקרב אנשים עם הפרעות פסיכוטיות.
המומלצות הן קסניקל ,סאקסנדה ,בלוויק,
כאשר לאלה הנוטלים סאקסנדה יש לבצע תרופות להרזיה באנשים עם הפרעות אכילה
ניטור של קצב הלב בתקופת הטיפול.
למטופלים עם עודף משקל או השמנה
הסובלים מהפרעת אכילה כפייתית מומלץ
תרופות להרזיה באנשים עם מחלות לב וכלי דם על התערבויות נפשיות לטיפול בהשמנה –
לחולים עם טרשת עורקים ומחלות לב וכלי לרבות באמצעות שינוי באורח החיים וטיפולים
דם – התרופות המומלצות להרזיה הן בלוויק פסיכולוגיים – בין השאר בטיפול קוגניטיבי-
וקסניקל .כמו כן ,לפי עמדת הארגון ניתן התנהגותי או שיטות אחרות .ניתן לשלב זאת
להשתמש במצבים אלה גם בסאקסנדה גם עם טיפול בתרופות להרזיה ,כשבתרופות
בזהירות ותוך מעקב רפואי הדוק בתקופת המומלצות למצבים אלה כלולה קסניקל.
הטיפול אחר קצב הלב ולחץ הדם.
תרופות להרזיה באנשים עם גלאוקומה
תרופות להרזיה באנשים עם דיכאון או חרדה במקרים של עודף משקל עם היסטוריה/
כל הנוטלים תרופות להרזיה צריכים לעבור סיכון לגלאוקומה – מחלה המאופיינת ברוב
ניטור רפואי אחר האפשרות שפיתחו /יפתחו המקרים בלחץ תוך עיני גבוה  -מומלץ
הפרעות במצב הרוח ,דיכאון ומחשבות שימוש בגלולות הרזיה מסוג סאקסנדה,
אובדניות.
קסניקל ובלוויק.
קסניקל וסאקסנדה הן התרופות המומלצות
למטופלים עם שילוב של השמנה ודיכאון .לפי
ההנחיות ניתן להשתמש גם בבלוויק בזהירות
במקרה של השמנה ודיכאון ,אולם יש להימנע
מהשימוש בה במקרה שהמטופל נוטל נוגדי
דיכאון.

תרופות להרזיה באנשים הסובלים מפרכוסים
לאנשים הסובלים מעודף משקל /השמנה
והיסטוריה /סיכון לפרכוסים ,לרבות התקפי
אפילפסיה  -התרופות המומלצות להרזיה הן
סאקסנדה ,בלוויק וקסניקל.
בהכנת הכתבה סייע
ד”ר דרור דיקר ,יו”ר
החברה הישראלית
וטיפול
לחקר
בהשמנת יתר ומנהל
מחלקה פנימית ד’
בבית חולים השרון שבמרכז הרפואי רבין
באדיבות “כמוני” חברים לבריאות

ָה ִאי
ָה ָי ׁש ֶׁש ִה ְמ ִציא
ֶ
א
ת
ּגְ
ל
ּו
ל
ֹו
ה ַּב ַעל ַר ֲעיֹונֹות ַמ ְב ִרי ת ַה ַּמ ְר ֵּפא
ָה ִאיׁש ֶׁש ִה ְמ ִציא ֶאת ִקיםֲ ,א ָבל
ִ
ֶׁש ָּל ֶהן – ָה ָיה ּגָ אֹון ֲא ִ ציּפּוי ַהּסּוּכָ ר
מי
ִ
ּת
י( .פלפס)

תרופות להרזיה באנשים עם מחלות
פסיכוטיות
למטופלים פסיכיאטריים הסובלים ממחלות
ותסמונות פסיכוטיות וסובלים מהשמנה,
לעתים על רקע הטיפול התרופתי  -מומלץ
תחילה למנוע או לטפל בהשמנה על ידי אימוץ
אורח חיים בריא ומניעת צבירה במשקל.

תרופות להרזיה באנשים עם סיבוכים בכליות
התרופות להרזיה לא מיועדות לאנשים
הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית ונזקקים
לטיפולי דיאליזה ,פרט לתרופות קסניקל
תרופות נוספות לטיפול בהשמנה ירדו בשנים וסאקסנדה שניתן לטפל בהן במצבים אלה
האחרונות מהמדפים לאחר שהתבררו בזהירות רבה ותוך מעקב רפואי הדוק.
כמסוכנות ,וחלקן אף הופסקו בשלבי הפיתוח ניתן לטפל בתרופות סאקסנדה ובלוויק
ובשלבי הניסויים הקליניים לקראת אישורן .במטופלים עם היסטוריה /סיכון לאבנים
המוכרת שבהם היא סיבוטרמין ששווקה בכליות (נפרוליתיאזיס).
בארץ בשם ‘רדוקטיל’ וירדה מהמדפים בשנת
 2010תחילה באירופה ובהמשך בארה”ב תרופות להרזיה באנשים עם מחלות כבד
ובישראל ,לאחר שנמצא כי היא מעלה את התרופות להרזיה אינן מיועדות לאנשים עם

תרופות אחרות להרזיה
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מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרים עם תו

שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל .המוצרים המאושרים
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות ,שומנים,
חלבונים או אחרת .אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות המוצרים מופיעה הערה :תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ
דיאטני אישי ,והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף.

מוצרי מזון

אביב פרויקטים
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם.
אחדות ,ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים
(אחוה)
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יע .ר
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.
אסם
עסיס סירופ בטעמים :אשכולית אדומה דיאט ,פטל
דיאט ,לימונענה דיאט ,אננס דיאט ,תפוח דיאט ,תפוז
דיאט FIBRE1 ,דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ
לחם “לבריאות”; לחם מיוחד על בסיס מחמצת
בתוספת סובין 500 ,גרם .לחם מיוחד על בסיס
מחמצת בתוספת סובין 650 ,גרם;
ארומה אספרסו בר
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;
לחמניות ביס מקמח מלא;
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן ,וניל
תות ,ריבת חלב .גלידל פרי פירות טרופיים (מאגדת
 8יחידות במשקל  80גרם); מאגדת שלגוני “גלידל”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל
פסיפלורה ,אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :פטל ,דובדבן ,למון ליים;
מרגריטה אשכולית ,אננס;
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי  Tussoבטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש;
תרכיזי מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל,
תפוחים ,לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  200 ,100ו20-
שקיות) טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות);
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס
סטיביה ( 100שקיות 150 ,שקיות); ממתיק אישי נוזלי
על בסיס צמח הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז
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טוויסטר;  TUSSOעוגת מאפינס תפוז ללא תוספת
סוכ ,ר  TUSSOעוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר;
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא (מארז  6יחידות) ,לחמניות
קלות מקמח כוסמין מלא (מארז  6יחידות).
הדרום תעשיות מזון בע”מ
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער;
קונפיטורה אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים; ריבה
מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
הרמזית
הרמזית הממתיק הקלאסי – טבליות ממתיק על
בסיס סכרין ללא קלוריות.
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים
בע”מ – קוקה קולה ישראל
קוקה-קולה זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  1ליט ,ר
בקבוק  2ליט ,ר בקבוק  500מ”ל,
בקבוק  350מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארזים לנשיאה:
ששיה ( 1.5ל 2 ,ל) 6 ,פחיות (פרידג’פק)         
דיאט קוקה-קולה :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל,
בקבוק  350מ”ל ,פחית  330מ”ל,
מארזים לנשיאה :ששיה ( 1.5ל) 6 ,פחיות (פרידג’פק);
דיאט קוקה-קולה לימון :בקבוק  1.5ליטר
דיאט קוקה-קולה ללא קפאין :בקבוק  1.5ליטר;
ספרייט זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק
 350מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארז ששיה ( 1.5ל) ; דיאט
פאנטה אורנג’ :בקבוק  1.5ליטר
דיאט פיוז תה בטעם אפרסק :בקבוק  1.5ליט ,ר
בקבוק  500מ”ל;
זנלכל בע”מ (יכין)
יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית; יכין סירופ דיאט
בטעם לימונענע; יכין סירופ דיאט בטעם אננס; יכין
סירופ דיאט בטעם מנגו; יכין סירופ דיאט בטעם
ענבים; יכין סירופ דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט
בטעם תות בננה; יכין סירופ דיאט בטעם תות; יכין
סירופ דיאט בטעם תפוזים; יכין סירופ דיאט בטעם
תפוחים; יכין סירופ דיאט בטעם דובדבן; יכין סירופ
דיאט בטעם לימון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,

לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
 ;7UP FREEסודה בטעם למון ליים; סודה בטעם
אננס; סודה בטעם פירות יער
יוניליוור ישראל מזון בע”מ
מוצרי תלמה :פתית בצל ,פתית שיפון ,קרנצים תלמה
()340גרם ,קרנצים תלמה שפע בד”צ ( 340גרם),
ברנפלקס ,ברנפלקס בד”צ ,ברנפלקס ללא תוספת
סוכ ,ר ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ ,ברנפלקס
ללא גלוטן .ברנפלקס ;EXTRA FIBER
קונפיטורות  778בטעמים :משמש לייט ,אוכמניות לייט,
תות שדה לייט ,דובדבנים לייט;
י .כהן
סוויט לוז ( )sweet loseממתיק בשקית על בסיס
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין;
סוויטבע  -שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות ממתיק
אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה); ממתיק על
בסיס סוכלרוז (אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם
מלטודקסטרין); מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על
בסיס סוכרלוז (בתפזורת)
יפאורה תבורי
דיאט  RCקולה; דיאט  RCקולה לימון; תפוזינה דיאט
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות;
מיץ פז דיאט אשכוליות; ספרינג דיאט תפוח עץ;
ספרינג דיאט אשכוליות אננס; קריסטל אשכוליות
דיאט ; RCדיאט למון ליים  1.5ליטר; RCדיאט
למון ליים  0.5ליטר; משקה אשכוליות דיאט מוגז;
 ;RC cola freeספרינג נקטר חמוציות דיאט (1.25
ליטר); ספרינג  TEAדיאט אפרסק; שוופס דיאט למון
ליים; שוופס  WATERבטעם אפרסק  0קלוריות (1.5
ליטר); שוופס  WATERבטעם תפוח  0קלוריות (1.5
ליטר); שוופס סודה בטעם לימון ( 1.5ליטר) ,שוופס
סודה בטעם נענע ליים ( 1.5ליטר).
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי
לחם בריאות ושובע ,לחם בריאות ושובע  9דגנים,
לחם בריאות ושובע קל ,לחם מלא מלא קל ,לחם

המשך בעמודים הבאים
מלא מלא ,לחם קל ,לחם דגנים קל ,מארז לחמניה
קלה ביס  100%קמח חיטה מלאה ,מארז פיתה ביס
קלה  100%קמח מלא ,אגמי  PREביוטי (פיתה ביס
עם תוספת סיבים פרה ביוטיים); לחם מלא יום יום;
לחמניות ביס כוסמין (מארז  8לחמניות במשקל 50
גרם); פיתה ביס כוסמין (מארז  10יחידות של  50גרם);
מאפיות אנג’ל בע”מ
לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג’ל קל; לחם
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל  100קל’ בתוספת שיפון;
לחם אנג’ל  34 100קלוריות לפרוסה; לחם שיפון
כפרי (אנג’ל אורנים); לחם פת חי  100%מלא (אנג’ל
אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת  6יחידות); לחם עינן
פרוס; לחם פשוט מלא; לחם שיפון  100%קל; אנג’ל
חיטה מלאה; לחם מלא (מותג רמי לוי) ,לחם שיפון
קל (מותג רמי לוי); לחם אנג’ל צרפתי  100%כוסמין;
לחם עינן קל;
מאפיית ברמן
חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין-
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה
מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם ברמן אקטיב;
מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
לחם שחור מקמח מלא;
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן
לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם  5דגנים; לחם
חיטה מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם כוסמין ;
מאפיית לחם חן (מקבוצת ברמן)
לחם דני קל ,לחם גלילי קל ,לחם קל קמח מלא
מאפיית דוידוביץ
לחם ריחיים קל; לחם  FIXחיטה מלאה; לחם 100%
כוסמין
מאפיית יוסף ברון בע”מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית דגנית  -עין בר
לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם שחור אחיד
קל; לחם קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון
אמיתי קל; לחם ירוק קמח מלא; לחם מלא פלוס
שיפון; לחם מלא פלוס כוסמין; לחם חיטה מלאה שגם

ילדים אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מותג מעדני תנעמי  -פיתות כוסמין מקמח כוסמין
מלא ( 10יחידות במשקל  50גרם);
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10
יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות
מקמח מלא ( 10יחידות).
מאפייה מרחבית  1986בע”מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח;
אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם
שיפון בורודינסקי ,לחם חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל;
לחם כוסמין מלא; לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון
וחיטה מלאים;
מבשלות בירה ישראל בע”מ (קרלסברג)
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל; פריגת lightמשקה
קל בטעם לימונענע דל קלוריות ,פריגת  lightמשקה
קל בטעם תפוזים דל קלוריות;
מודל שיווק ב.ל .בע”מ
קלקר פלוס שלוקים להקפאה ( 8יחידות של 100
גרם מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות בננה,
לימונענע) ,קלקר מיני שלוקים להקפאה ( 50יחידות
של  29גרם מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות
בננה ,לימונענע).
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מילקו תעשיות בע”מ (טרה)
מעדן חלב בטעם שוקולד  0%שומן ( 125גרם)
מארז רביעייה;  Muller simply fruit 0%יוגורט
ביו אפרסק Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו
פירות יע ,ר  Muller simply fruit 0%יוגורט ביו
תות Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו אננס,
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו דובדבן ;
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו תפוח אגס;
מכוורת עמק חפר
מעדן לייט

מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
מנה א .י .בע”מ
פריכיות אורז מלא ,פריכיות אורז מלא ללא תוספת
מלח ,פריכיות אורז מלא עם פשתן ,פריכיות אורז מלא
עם תירס ,פריכיות אורז מלא עם קצח ,פריכיות אורז
מלא  5דגנים.
מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים :וניל,
קפוצ’ינו ,לימון ,עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין
מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגונים שוקו לייט; לה קרמריה שוקו וניל
לייט באריזה משפחתית; מאגדת שלגוני לייט בטעם
ריבת חלב; מאגדת שלגונים מופחתי קלוריות בטעם
וניל עוגיות; סורבה מנגו-תות לייט באריזה משפחתית;
מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט בציפוי מנגו; מאגדת
קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט
עם ציפוי שרבט חמוציות;
סודה סטרים ישראל.
סירופ דל קלוריות  ZEROסוכר בטעמים  :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל ופירות יע ,ר קולה ,סירופ דיאט
בטעם פטל חמוציות ,סירופ דיאט בטעם אננס-
אשכולית;
סוכרזית בע”מ
סוכרזית קלאסי  100שקיות ,סוכרזית פטריה 300
טבליות ,סוכרזית פטנט  700טבליות ,סוכרזית קנקן
 1200טבליות ,סוכרזית כמו סוכ ,ר סוכרזית קלאסי
נוזלי ,סוכרזית סוכלרוז  100שקיות ,סוכרזית סוכלרוז
נוזלי ,סוכרזית סוכלרוז  75טבליות ,סוכרזית סוכלרוז
 300טבליות ,סוכרזית סוכלרוז כפית לכפית   ,סוכרזית
סוכלרוז  150טבליות ,סוכרזית סטיוויה  100שקיות,
סוכרזית סטיוויה נוזלי ,סוכרזית סטיוויה  75טבליות,
סוכרזית סטיוויה 300טבליות ,סוכרזית סטיוויה כפית
לכפית ,סוכרזית שקיות ממתיק סטיוויה  0קלוריות,
סטכרזית שקיות ממתיק סוכלרוז  0קלוריות.
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט  -שקיות להמתקה בישול ואפיה (25,100
ו 250 -שקיות); סוכרה דיאט לבישול ואפיה ( -אריזת
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 100גרם); סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות; מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק
אישי סכרין  50ו  250 -יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו  100 -שקיות).
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף); לייף וולנס סטיביה  100שקיות;
לייף וולנס סוכרלוז  100שקיות; לייף וולנס סוכריות
ללא תוספת סוכר בטעמים :מנטה ,לימון ,תות.
ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 600
גרם ,קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה
של  600גרם
פיתה אקספרס בע”מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
ק.י.פ.ל .טבליות וממתיקים ( )2001בע”מ
כרמית חופשי סוכרלס ממתיק נוזלי על בסיס
סוכלרוז( 200מ”ל) ,כרמית חופשי סוכרלס שקיות (
 100ו  200שקיות) ,כרמית חופשי סוכרלס טבליות
סוכלרוז ( 150ו 300 -טבליות) ,קיפל סוכרלס (300
טבליות) ,כרמית חופשי ממתיק נוזלי על בסיס סטיביה
( 200מ”ל) ,כרמית חופשי ממתיכל טבליות על בסיס
סכרין ( 1200טבליות) ,קיפל ממתיכל טבליות על
בסיס סכרין ( 1200ו 300-טבליות) ,כרמית חופשי
סטיביה ( 100שקיות) ,קיפל סוכרלס ( 500שקיות),
קיפל סטיביה ( 500שקיות)
ריאו
גלידת וניל שוקו ,שלגון גלידה קלה שוקו וניל ,גלידה
קלה בטעמים וניל ריבת חלב ,מאגדת  8קרחונים
ללא תוספת סוכר  Litgh Iceבטעמים :קולה לימון,
משמש ,לימון
שופרסל (מותג פרטי)
ברנפלקס ללא תוספת סוכר(אריזות בגדלים שונים);
בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז 100 ,שקיות;
משקה קל אשכוליות דל קלוריות 1.5 ,ליטר; שוקו
נטול לקטוז ללא תוספת סוכ ,ר  1ליט .ר לחם שאור קל.
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דיאט יופלה בטעם קוקוס  150 0%גרם
שטראוס גלידות בע”מ
יופלה טבעי  1.5%גביע  200ג”” ,ר יופלה טבעי 1.5%
מאגדת שלגוני לייט מיני בטעם יוגורט ופרי יער;
מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות ( 6יחידות במאגדת); גביע  150ג”ר
יופלה  0%דיאט גביע  200ג”ר;
מאגדת שלגוני לייט וניל ריבת חלב; מאגדת שלגוני
לייט שוקולד עם ריפל בטעם שוקולד; מאגדת שלגוני יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע  150ג”
מיני לייט עם ציפוי בטעם אפרסק ,מאגדת לייט מיני משקה סויה לייט אריזת  1ליטר (סוי מג’יק)
דיאט יופלה עם תות  100 0%גרם
סנדביץ’ ,מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה
סוי מג’יק ,מעדן סויה במתיקות מעודנת
ומנגו ,קרמיסימו  1.33ליטר לייט שוקו וניל;
שטראוס בריאות בע”מ
יוגורט דנונה  0%לבן (גביעי  150גרם ו  200גרם); דנונה
 1.7%לבן (גביעי  150גרם ו 200-גרם) ,אקטיביה 0%
לבן; אקטיביה  1.5%לבן; דנונה דיאט קפוצ’ינו; דנונה
דיאט אפרסק (גביעי  100גרם ו 150-גרם); דנונה פרי ( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
בתחתית  0%תות; אקטיביה  0%אוכמניות חמוציות; מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
יוגורט דנונה ביו  150 1.7%גרם; דנונה זירו בטעם סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו
קוקוס  150 0%גרם; דנונה זירו בטעם פסיפלורה  B.LAORארומה קוסמטיקה ייחודית
 150 0%גרם; דנונה זירו בטעם פירות יער  150 0%קרם רגליים ארומטי
אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב
גרם;
נעליים PG Lite :מאושרת לשימוש חולי סוכרת
שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס ,ללא דפורמציה או פתולוגיה ,תחת השגחה רפואית,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם Molinavi :לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה
או פתולוגיה .תחת השגחה רפואיתMendivi ,
פסיפלורה.
מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף
תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר (תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים רגל ובאצבעות .תחת השגחה רפואית ,מדרס מתאים
קרים ,בתוספת סטיביה) בטעמים :אפרסק ,לימונענע ,לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד ,תחת
פירות יער; סוכריות תה ירוק ויסוצקי בטעם לימונית השגחה רפואית
ולואיזה (מארז של  32יחידות  ,משקל יחידה  2.2גרם); אופציה ,סוכנות לביטוח
ביטוח סיעודי לחולי סוכרת ,ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150ג”ר; דיאט יופלה סוכרת ,ביטוח חיים לחולי סוכרת ,ביטוח בריאות
לחולי סוכרת ,ביטוח אי כושר עבודה לחולי סוכרת,
אפרסק  0%גביע  150גרם;
דיאט יופלה עם אפרסק  150 0%גרם בהשגחת בד”ץ; ביטוח משכנתא לחולי סוכרת.
דיאט יופלה דובדבן  ;0%גביע  150גרם דיאט יופלה אלטמן בריאות שותפות כללית
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
תות; גביע  150ג” ,ר 0%
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
דיאט יופלה פירות יער  ;0%גביע  150גרם
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
דיאט יופלה עוגת גבינה ותות  ;0%גביע  150גרם
איזי סטיק; אלפא ליפואית;
גביע  150ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות ;0%
דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית  ,0%ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות
 150גרם;
דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית  150 ,0%הידיים והרגליים - cuticle away :מסיר ללא מאמץ
את העור סביב הציפורן - callus away .מסיר עור
גרם
גס וקשה מכפות הרגליים ב 5-דקות.
דיאט יופלה בטעם לימון  150 0%גרם

תוספי מזון ,תרופות,
מכשור רפואי ומוצרי
עזר

 - dry heelקרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים
וסדוקים – Callus eliminator .לשימוש על ידי
אנשי מקצוע – Cuticle eliminator .לשימוש על
ידי אנשי מקצוע.
גאמידה בע”מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
דין דיאגנוסטיקה
מדי סוכרAccu-Chek Sensor, Accu-Chek :
GO, Accu-Chek Active, Accu-Chek
Inform,`Accu-Chek Performa, Accu Chek Performa NanoמשאבהAccu- :
 ;Chek Spirit Comboציוד מתכלה למשאבות:
Infusion set)) Accu-Chek TenderLink,
;Accu-chek Flexlinkמערכות מידעAccu- :
;Chek 360, Accu-Chek Smartpix
דוקרניםAccu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:
 ;Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Proמכשור
ביתי למדידת לחץ דם מתוצרת גרמניה UEDE
 ,דגם  Comfort 20/40 Visomatלזרוע ,דגם
 Visomat Handyלפרק היד ,נרתיקי – Frio
פתרונות קירור לתרופות; אלפרסן – קרם קצף לעור
יבש עבור רגל סוכרתית;  -Timesulinמכסה חכם
לעט האינסולין;  – Dailly Doseמזרק האינסולין
הקטן בעולם.
ויטאמד ,תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים
כצט
לקטופיל  -יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל
 קרם גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי;תחליב סבון טיפולי;  – TZAREVET Xצרבת
 X, Calcichew D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז.
קלצ’יצ’ו אקסטרא  3Dבטעם לימון; ויטמין ;D
מורז צמחי מרפא
כפתן – קרם לרגליים .משושת – משחה לטיפול
בפצעים פתוחים .משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם
ולהקלת כאבים ראומטיים .מגן ציפורניים לטיפול
בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א .מוצרי טבע ובריאות
טננבלוט  – Dסירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים :בטעם

סמבוק ,בטעם לימון ,בטעם פירות יע ,ר בטעם מנטה,
בטעם מנטה חריפה.
מנפאואר קאר בע”מ
מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות
קלציום  , 200D +קרם רגליים שיקומיCare Sens ,
 , Nדרמה סב.
סטרפ קאר Strep Car -לכסניות בתוספת טימין,
אובלפיחה ,אבץ וויטמין  Cבמארז בן  24יח’.
מעבדות ים המלח – AHAVA
קרם גוף מזין לעור יבש ורגיש; קרם ידיים לעור
יבש ורגיש; קרם רגליים לעור יבש ורגיש; קלינרל
 D-MEDICקרם לכף הרגל; קלינרל D-MEDIC
ג’ל גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ
 Nail Drops Medifootלציפורניים (סיוע בטיפול
בפטרת ואקזמת כף הרגל)
 )Multipurpose cram (Medigelקרם רב
שימושילחות והזנה לעור
 Medifootסיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגל
ללא צורך בסכין או משייפים חדים
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ
411V2; 1080 V6; 860 V6; 880 V5; 990 V4; 928
V2; 847 V2
סם-און בע”מ
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג’ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות ,די-ויט  200טיפות ,די-
ויט  400טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין פורטה טיפולי (מכיל
 Ureaבריכוזים שונים) ,יו-לקטין קרם פורטה טיפולי
לכף הרגל ,יו-לקטין תחליב גוף טיפולי ,יו-לקטין
קרם ידיים טיפולי ,יו-לקטין ג’ל פילינג טיפולי לכף
הרגל ,יו-לקטין אל סבון טיפולי ,יו-לקטין שמפו טיפולי,

יו-לקטין קרם פנים טיפולי .אייקר  /אייקר פורטה -
מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים.
אמול  /אמול פורטה  /אמול נטורל  -שמן אמבט.
פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל ,פדיסול תרסיס
דאודורנט לכף הרגל  -מרענן ,סופג זיעה ומונע ריח
פריגו ישראל טייקו דיאגנוסטיקה
גלוקומטר אסנסיה עלית  XLואביזריו .גלוקומטר
אספרי ואביזריו ,גלוקומטר אסנסיה קונפירם
ואביזריו; ערכות לבדיקת סוכר של חברת Bayer:
ASCENSIA ELITE , ASCENSIA ELITE XL
 ,, ASCENSIA ESPRIT 2מגוון מחטים עדינות
( ,)uniletמשאבת אינסולין מתקדמת Insulin
Pump Cozmo
קארט קוסמטיקס בע”מ
משחה טיפולית לכף הרגל ,ציפורנית ,מוקוסווט,
קורנקס ג’ל ,תחליב טלק טיפולי ,קרם טיפולי לכף
רגל יבשה וסדוקה ,ג’ל ספורט; פילינג לציפורן; נוזל
לציפורניים; פילינג אניזמטי לכף הרגל;
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע”מ
סטרפסילס תות ללא סוכר -להקלה על כאב גרון,
נורופן לילדים בטעם תות ,נורופן לילדים בטעם תפוז;
סטרפסילס ללא סוכר לימון ,גביסטון נוזל מנטה,
גביסטון מנטה טבליות; קרם טיפולי לסדקים בעקב
בתוספת קרטין מבית ;Scholl
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא
בלבד :באייר ישראל בע”מ ,ברינגר אינגלהיים ישראל
בע”מ ,מארק שארפ ודוהם  ,MSDנובונורדיסק
(פארמדיה) ,נוברטיס פארמה ,סנופי אוונטיס.
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ּלא ִּבגְ ַלל
אֹו ֵכל אֹותֹו.
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רשימת פדיקוריסטיות
מחזור 25

רישום חברות לאגודה ישראלית לסוכרת
חידוש חברות/הצטרפות )נא להקיף בעיגול את בחירתכם( תאריך___________ :
מספר חבר באגודה )למחדשי חברות( _______ :שם פרטי _______ שם משפחה_______ :
ת.ז _________ :.רחוב _____________ :מספר _____ :יישוב__________________ :

טלפון בית

סלולארי

מס’

שם ומשפחה

כתובת

עיר

1

חן אורן

שרה מלכין 8

הרצליה

052-8310838

2

אמירית אברהם

שלמה המלך 82

תל-אביב

054-6034860

3

יסמין מורד(יוצר)

גבעת חולון 7

חולון

052-8448733

4

מירי קלמפף

שד’ הרצל  85דירה 6

ירושלים

5

אליסייה פחימה

שאול המלך 3

נהריה

052-6454138

6

אירנה שץ

רמב”ם 13

קרית עקרון

054-2301037

מיק וד _______ :טלפון __________ :נייד __________ :מספר למקרי חירום________ :
סוג סוכרת 2 / 1 :תאריך לידה ____________ :אני מעוניין להשתייך לסניף___________ :
כתובת דואר אלקטרוני_________________________ :
נא לציין אם מעוניין/ת להתנדב ובאיזה תחום_________________________________ :
חברות מן המניין )עד גיל  120 (70ש"ח לשנה
חברות לגיל הזהב )מגיל  70ומעלה(  90ש"ח לשנה
חייל בשירות חובה פטור מתשלום בהצגת תעודת חוגר או קצין
חברות בסקציה המדעית )רופאים/ות ,אחים/אחיות ,נא מני סוכרת ,דיאטנים/יות(  150ש"ח לשנה
ניתן להרשם בטלפון) 03-9508222 :שלוחה  3מיכל ,בימים א' ה' (15:00-08:30
או לשלוח את הפרטים בדואר לאגודה ישראלית לסוכרת ,דרך המכבים  46ראשון לציון 75056

053-7228255

053-7228155

7

חיה פוזילוב

הרמב”ם 6

חשמונאים

08-9760710

050-5750388

8

שלום נאמן

עולי הגרדום 20/3

נתניה

09-8621623

054-9334713

9

ליליה חיימוביץ

רח’ השיטה 6

מושב
בלפוריה

052-2270599

10

אורלית יצחקי

יעל רום 12

פתח-תקווה

052-7333196

11

סימה ניסן

ד.נ .שמשון

קיבוץ נחשון

12

אנה צ’רננקו

08-9278684

050-8674555

קיבוץ
מרחביה

052-6027545

13

טטיאנה דוידוב

קמינסקה 24/11
קריית שלום

תל-אביב

054-4206445

14

אורנית עובדיה

אברהם עמרני 18

ראש העין

052-6446475
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