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הכתבות והפרסומות בעיתון זה הן
אינפורמטיביות בלבד ,ולא נועדו לשמש
הצעה לטיפול או לרכישה .אין לראות במידע
המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות
רפואי ,תוך התאמה אישית וספציפית ללקוח
והתחשבות בנתוניו ,צרכיו המיוחדים והאחרים.
המידע עשוי שלא להתאים לכל סוגי הקוראים.
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דבר המערכת

ארדון רובינשטיין

דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר

דבר העורך

דבר העורך המדעי

הישג חשוב נרשם בישראל ,לאחר
שנים ועדת סל התרופות אישרה
תרופות לסוכרתיים.
לוועדת סל התרופות יש קושי
אובייקטיבי לאשר תרופות לסוכרת,
שכן מספר הסוכרתיים במדינה רב
ואישור תרופה ,גם אם יחסית זולה
יהיה עליהם להכפילה ב 600,000-חולי הסוכרת במדינה.
דבר שעשוי לרוקן את כל תקציב סל התרופות.
ולכן ניתן לקבוע מגבלות שונות שיפחיתו משמעותית את מספר
הסוכרתיים המשתמשים בתרופה על ידי הקטנת כמות התרופות
הנצרכות.
ועדת הסל אישרה השנה תרופות מקבוצת מעכבי האנזים SGLT2
(פורסיגה וג’ארדיאנס) לסוכרתיים עם תפקוד כלייתי סביר עם
המוגלובין  A1Cמעל  7.5%ותחלואה נוספת אחת של אוטם שריר
הלב ,חולה שעבר ניתוח מעקפים או שהוא בעל מחלת לב טרשתית.
על ידי כך הפחיתה ועדת הסל את מספר הסוכרתיים שיקבלו את
התרופות ל 34,000 -חולים בארץ והעלות תהיה  30מיליון שקל
בשנה.
התרופות הנ”ל ממשפחת  SGLT2מעכבות אנזים שגורם לספיגה
בחזרה של הסוכר בשתן לגופנו.
על ידי כך גורמת להשתנת סוכר בכמות רבה וגורמת לירידת ערכי
הסוכר ,ירידת משקל ומשפרת את איזון הסוכרת  HgA1cפוחת.
נמצא שתרופות אלו הפחיתו את הסיכון לתמותה ממחלות
קרדיווסקולריות (אוטם שריר הלב ,אירוע מוחי) בחולי סוכרת סוג .2
אפילו חולים שסבלו קודם מהתקפי לב ,אירועים מוחיים ,אי ספיקת
לב ,פרפור פרוזדורים או מחלת כלי דם היקפים ,לכולם ,ללא תלות
בסוג המחלה ,הפחיתה התרופה את התמותה .התרופה הפחיתה את
הנוקשות העורקית ,הפחיתה לחץ דם סיסטולי ולחץ עורקי ממוצע.
כדאי לדעת שתופעת הלוואי העיקרית של התרופה היא זיהום
במערכת המין הנשית ושכיחות גבוהה יותר של זיהומים בדרכי השתן
הן בגברים והן בנשים.

שלום לכל החברים.
שנת  2016מאחורינו וברצוני להאיר
נקודות מיוחדות על קצה המזלג:
בעקבות אכיפה מסיבית של משרד
הבריאות את התקנות האוסרות על
הצגת  -פרסום תרופות במישרין
לחולים ,חלה ירידה משמעותית בהשתתפות חברות הבריאות באירועי
האגודה .במקביל ,ירדה התמיכה הישירה של משרד הבריאות באגודות
הסוכרת ב 90%בחמש השנים האחרונות.
למרות מה שנראה כמהלך של משרד הבריאות לחיסול האגודה ,לא
הורדנו הילוך בפעילות האגודה .הסניפים פועלים כרגיל ואנו בשלבי
הקמת שני סניפים חדשים בכרמיאל ובאילת.
ביריד הסוכרת ובכנס המדעי חל גידול במספר המשתתפים וקיבלנו
תגובות רבות ואוהדות לרמת הנושאים והמרצים בכנסים אלו .במקביל
קיימנו ימי בריאות מיוחדים בשיתוף בתי חולים :בבית חולים נהריה,
בהיכל התרבות בראשון לציון בשיתוף בית חולים אסף הרופא ובבית
חולים וולפסון.
הניידת יצאה השנה  24פעמים ונבדקו בה אלפי אנשים לרמת סוכר
ולחץ דם ובמקרים של ערכים גבוהים גם בדיקת המוגלובין  .A1cגילינו
עשרות אנשים שלא היו מודעים למצבם והם קיבלו הדרכה להמשך
טיפול .כל חודש נובמבר הוקדש לנושא המודעות למחלה ונערך בו בין
היתר קמפיין ענק בשיתוף “האגודה לסוכרת נעורים” ועמותת “מהיום”
לאורח חיים בריא תחת הסיסמה“ :לכו להיבדק”.
הוקמה שדולה בכנסת לנושא אורח חיים בריא בראשות ח”כ איתן כבל,
רחל עזריה וישראל אייכלר.
בחירות לאסיפה הכללית שהינה אסיפת נציגים :בעמוד הראשון של
גיליון נובמבר של מגזין “איל” שנשלח לכל החברים ,הופיע הסבר
מפורט על שיטת הבחירות הן לאסיפה הכללית והן לוועד המנהל.
במצורף להסבר הופיע טופס מועמדות לאסיפה .למרות שהאסיפה
היא הגוף העליון באגודה והשפעתו רבה על כל פעילות האגודה ועל
שיטות עבודתה ומבין חבריה נבחרים אנשי הוועד המנהל ,הגישו
מועמדות  36חברים בלבד .מתוכם  4נפסלו כלומר  32כשרים .מכיוון
שמספר המועמדים מכל סקציה נמוך מהמספר המקסימלי המותר
בתקנון ,כל המועמדים נבחרו אוטומטית.

ברוכה הבאה שנת .2017
בגיליון הקודם דיברנו על “הכן גופך
לחורף” בתקווה שירדו הרבה גשמים
ואכן זה קרה .אנשים (לא כולם ,וחבל)
חיסנו את עצמם נגד שפעת והמשיכו,
בלי קשר לקחת את התרופות נגד
סוכרת.
לאחרונה התבשרנו על תרופות חדשות לחולי סוכרת שהוכנסו לסל
התרופות ,מה שאמור להקל עליהם כלכלית בצורה משמעותית .יש
לברך על כ ,ך כמובן ,ולקוות שבשנים הבאות יתוספו עוד תרופות לחולי
סוכרת.
הבאנו לכם הפעם מאמר של עורך הדין של האגודה לסוכרת ,העוסק
בזכויות חולי הסוכרת מול הביטוח הלאומי וקופות החולים .חשוב מאד
לדעת.
הקדשנו תשומת לב למחקרים העוסקים בקשר בין סוכרת לסרטן.
הבאנו הפעם גם מאמר מקצועי על נירופטיה אוטונומית בסוכרת,
המיועד יותר לרופאים שבין קוראינו.
כרגיל אנחנו מפרסמים את רשימת המוצרים שזכו לתו אגודה וצרפנו
מאמר העוסק בנושא ומסביר את כל התהליך המורכב של אישור תו
האגודה .אתם מוזמנים לחפש ברשימה את הדברים שאתם נתקלים
בהם בסופר או בבית המרקחת ,מתוך הנחה שמדובר במוצרים עם
עדיפות המיועדים לחולי סוכרת.
מעבר לנעשה בסניפי האגודה ,שקוראינו הנאמנים נקראים להצטרף
אליהם בכל עת ,אנחנו מביאים תמונות על אירועים ופעילויות של
האגודה ,לטובת מי שלא לקח בהם חלק.
אנחנו מקדישים הפעם חלק נכבד לדיון במשאבות אינסולין הקיימות
בשוק.
יחד עם זאת חשוב לזכור שכל סוכרתי הוא עולם בפני עצמו ואין
הסוכרת של אחד דומה לסוכרת של מישהי אחרת .כל החלטה על
תרופה או משאבה צריכות להילקח על ידי החולה ורופאו האישי ,המכיר
אותו היטב .ככלל ,כל תחומי הרפואה ,וסוכרת ביניהם ,עוברים יותר
ויותר למה שנקרא :רפואה מותאמת אישית .באופן ציורי ניתן לדבר על
“תפירת חליפה” לכל חולה בהתאם למצבו.
בכל זאת נשמח לקבל מכם שאלות ,הערוץ ,תגובות על מה שאתם
קוראים בעיתון ,גם כדי שנקלע יותר לרצונותיכם וגם שנדע “למי אנחנו
עמלים?”..
וכמו תמיד – כמו שאומר השיר“ :העיקר להיות בריא ,שיהיה
תענוג להביט בראי!”

חברים יקרים:
דיוני סל הבריאות  2017כבר
מאחורינו ,ולפנינו ,במהלך כל השנה,
תוצאות הדיונים .חברי וועדת הסל
החליטו השנה להיענות לבקשה
אחת בלבד מתוך רשימת התרופות
והטכנולוגיות שהוגשו השנה על ידינו.
תרופות ממשפחת מעכבי ה SGLT-
( ,2פורסיגה וג’ארדיאנס) ,הוכללו לסל שרותי הבריאות ,בתנאים
המאפשרים רק לכ 5%-מחולי הסוכרת לקבלן על חשבון הסל .מדובר
בתרופות יעילות ,הניטלות דרך הפה – פעם אחת ביום – אשר יעילותן
אינה באה לידי ביטוי רק בהורדת סוכר הדם ,כי אם גם בהפחתת משקל
גוף ולחץ דם ,ובחלק מהחולים ,גם במניעת פגיעה לבבית ובהידרדרות
התפקוד הכלייתי .זו קבוצת תרופות העשויה להיטיב עם בריאותם
הכוללת של מרבית חולי הסוכרת .משמעות החלטת חברי וועדת הסל
היא שהרוב המכריע של חולי סוכרת יצטרכו לממן תרופות אלו מכיסם
הפרטי .מרבית בעלי היכולת יצליחו להתמודד בעלות התרופה ,אולם
מיעוטי היכולת ,שדווקא הם הנפגעים העיקריים מהסוכרת ,עלולים
להיתקל בקשיים ברכישת תרופות אלו על חשבונם .מצב זה ,עלול
לרווח ולהרחיב את הפער הבריאותי הקיים כבר במילא ,בקרב חולי
סוכרת בישראל.
טכנולוגיות ותרופות נוספות ,חיוניות ביותר לשיפור בריאותם של כ
 600,000חולי סוכרת ,כלל לא עלו לשלבי דיון מתקדמים .ולמרות זאת,
מצבנו השנה טוב יותר מהשנה הקודמת ,בה לא הוכללה שום תרופה
או טכנולוגיה.
סוכרת היא מחלה הניתנת לשליטה .איתור בזמן ,מודעות וטיפול הולם,
מאפשרים היום למרבית חולי הסוכרת לחיות חיים ארוכים וללא
סיבוכים .ברם ,המציאות מראה נתונים שונים .סוכרת נמצאת במקום
הרביעי בתמותה בישראל .כ 7,000-איש הולכים לעולמם מידי שנה
מסוכרת .פי עשרה בהשוואה לתאונות הדרכים ,ולמרות נתונים אלו,
המדינה ,באמצעות סל שירותי הבריאות ,מסייעת מעט מדי לפלח גדול
של האוכלוסייה.
לא נותר אלא לאחל לכל אחת ואחד מכם ,לשמור על הבריאות
באמצעים הידועים ,שהם היעילים ביותר ,ולשמחתנו ,אינם
מחייבים אישור של שום וועדת סל – אורח חיים בריא.

דבר היו"ר

תבורך ועדת סל התרופות על אישור התרופות הללו.

ּוף ָה ָא ָדם,
הּוא ּג
ֵּבית ֶּכ ֶלא ַלּנֶ ֶפׁש ַחּלֹונֹו ֶתי ָה.
חּו ָׁשיו ֵהם
וַ ֲח ֵמ ֶׁשת שטיינברג)
(יהושע
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בחודש מרס תתקיימנה בחירות לוועד המנהל מתוך חברי
האסיפה הכללית .הוועד החדש יתווה את אסטרטגיית
האגודה ל  4השנים הבאות ואני בטוח שנצא ממנה מחוזקים
ופעולותינו ייתנו ערך מוסף לציבור האנשים עם סוכרת בכלל
ולחברי האגודה בפרט.

זאביק זהבי

פרופ’ חוליו וינשטיין
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( א ָּמנּותֹו ֶׁשל ָה ָא ֵמעֹו ָלם
ָדם.
ָּברּוְך ש
פינוזה)
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דוקטור,
אני רק שאלה

משאבות אינסולין – מה שרציתם לדעת
על שאלותיכם יענה
ד”ר משה זילבר,
מומחה באנדוקרינולוגיה
וברפואה פנימית
מחבר הספר “אנשים
מתוקים לחיים ארוכים”
משאבות אינסולין הן נושא בעל עניין עבור
סוכרתיים רבים.
סקירה זו נועדה “לעשות סדר בבלגן” על-מנת
שתדעו מה ניתן להפיק ממשאבת אינסולין (ומה
לא) ולקבל את התחושה אם הנכם מתאימים
לטיפול במשאבה (או לא).

מהי משאבת אינסולין?
משאבת אינסולין היא שיטה מיוחדת להחדרת
אינסולין לגוף ,אשר שונה משיטת עטי-ההזרקה.
המשאבה מזליפה אינסולין בטפטוף איטי מאד
אל תוך גופו של הסוכרתי בהתאם לתכנית
שנקבעה מראש (=תכנית בזאלית) ,והיא גם
מאפשרת הוספת אינסולין “במכה אחת” מעבר
לתכנית הקבועה (=בולוס).
תכנית בזאלית נבנית על-ידי חלוקת היממה
למספר “חלונות זמן” ,כאשר משכו של כל חלון
זמן הוא מינימום שעה אחת ,ועל-פי רוב בוחרים
בשניים עד חמישה חלונות זמן ביממה .בכל חלון
זמן מוזלפת כמות שונה של אינסולין המחושבת
ביחידות לשעה .הכמות אשר נבחרה מוזלפת
באופן איטי ומתפרסת על-פני אותה השעה.
בדוגמה הבאה ניתן להתרשם מתכנית בזאלית
פשוטה ,הכוללת שלושה חלונות זמן ,כאשר בכל
אחד מהם מוזלף מינון שונה של אינסולין:
מינון אינסולין סך יחידות
חלון טווח שעות בשעה אחת אינסולין
זמן
בחלון הזמן
 24:00 1עד  0.7 07:00יחידות בשעה  4.9יחידות
 07:00 2עד  1.2 14:00יחידות בשעה  8.4יחידות
 14:00 3עד  1.0 24:00יחידות בשעה  10.0יחידות
התכנית אמורה להעניק כיסוי אינסולין בסיסי,
אולם אכילה מצריכה בדרך-כלל תוספת של
אינסולין וזהו הבולוס שהוזכר קודם לכן .הבולוס
מוזלף דרך אותה המשאבה בדיוק ,אך במקום
להתפרס על-פני שעה (או שעות) הוא מוזרם
“במכה אחת” .מספר יחידות האינסולין בבולוס
תהיה בהתאם לתכנית שסוכמה מראש בין
המטופל לבין הרופא המטפל.
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מהו סוג האינסולין במשאבה?
סוכרתיים המשתמשים בעטי-הזרקה והמזריקים
מספר פעמים ביממה  -עושים זאת באמצעות
שימוש בשני סוגי אינסולין:
אינסולין ארוך-טווח ,כדוגמת טרגלודק
( ,)Tregludecלנטוס ( ,)Lantusטוג’או
( )Toujeoאו לבמיר ( .)Levemirאינסולין כזה
מוזרק על-פי-רוב פעם ביום.
אינסולין קצר-טווח (מהיר פעולה) ,כדוגמת
נובורפיד ( ,)Novorapidהומלוג ()Humalog
או אפידרה ( ,)Apidraהמוזרק עם הארוחות.
בניגוד לכך ,במשאבת אינסולין נעשה שימוש
באינסולין קצר-טווח בלבד ,והסיבה לכך היא
מעשית :כדי ליצור חלונות זמן שונים שבכל
אחד מהם הגוף מקבל מינון מדויק וייחודי של
אינסולין – יש להבטיח שהאינסולין שהוזלף בחלון
הזמן הקודם כבר התפנה מן הגוף .במקרה של
אינסולין ארוך-טווח הדבר אינו מעשי משום
שאינסולין כזה שוהה בגוף זמן רב.

האם שימוש במשאבת אינסולין
מחליף את השימוש בעטי-הזרקה?

מאפשרים הפעלת התראות מפני שינויים
חדים ברמת הסוכר (מטה או מעלה) ואפילו
מאפשרים הפעלת מנגנון להשבתה זמנית של
הזלפת האינסולין כשרמת הסוכר מתקרבת
להיפוגליקמיה!
הדור המתקדם ביותר של המשאבות הוא
הלבלב המלאכותי .המכשיר אוסף את המידע
שנקלט על-ידי מד-הסוכר-הרציף ,מעבד אותו,
מתכנן כמה אינסולין להזליף ומבצע את ההזלפה
בפועל .למעשה מדובר ב”משאבה במעגל סגור”
המבצעת באופן מלא את ניטור רמת הסוכר +
תכנון הטיפול  +ביצוע ההזלפה ,והמטופל פטור
מלעסוק בכך .נכון לרגע כתיבת שורות אלה,
הלבלב המלאכותי עדיין אינו “מוצר מדף” הזמין
לכל סוכרתי בארץ.
להלן טבלת השוואה בין שלושת סוגי
המשאבות:
חישה של רמת תכנון מינון הזלפת
הנדרש אינסולין
הסוכר בדם האינסולין
לגוף
משאבות
כן
--רגילות (ותיקות)
משאבות
כן
-כן
משולבות-סנסור
לבלב
כן
כן
כן
מלאכותי

בדרך-כלל ,סוכרתיים מתחילים את דרכם
ב”עולם האינסולין” עם עטי-הזרקה ,וחלק מן
המטופלים שאינם מתאזנים בשיטה זו – עשויים
להתאים למשאבת אינסולין.
עדיין ,גם סוכרתיים המחוברים למשאבה זקוקים מהם יתרונות המשאבה על-פני עטי-
לעטי-הזרקה (במקרר) ,עבור הפעמים בהן יהיה ההזרקה הרגילים?
עליהם להתנתק זמנית מן המשאבה ,מסיבות
היתרון המובהק של משאבת אינסולין הוא
טכניות ואחרות.
הגמישות במתן הטיפול.
האם קיימים סוגים שונים של משאבות בכל חלון זמן ניתן להזליף מינון שונה של
אינסולין?
אינסולין .כך למשל ,אצל סוכרתי הנוטה לצניחת
לצורך פשטות הדיון ,ניתן לחלק את משאבות סוכר במהלך הלילה כדאי לקבוע מינון נמוך
של אינסולין בפרק זמן זה ,ואילו אצל מי שסובל
האינסולין לשלושה “דורות”:
המשאבות הוותיקות מבצעות אך ורק הזלפת מעליה ברמת הסוכר בשעות אחר-הצהריים
אינסולין בהתאם לתכנית שנקבעה מראש וללא מומלץ לקבוע מינון אינסולין גבוה יחסית באותן
קשר למצבו של המטופל ,כלומר :בסוכר דם השעות.
גבוה או נמוך ,בעת אכילה או בצום ,בעת פעילות ל”לבלב המלאכותי” יש יתרון נוסף והוא “נטילת
אחריות” מלאה על תכנית הטיפול ,אולם רק
גופנית או במנוחה וכו’.
דור מתקדם יותר הוא משאבות משולבות סנסור ,כשהוא יהיה זמין לשימוש שוטף בארץ נוכל
בהן בנוסף למשאבה ,המטופל מחובר למד -לבחון אם הוא אכן יעמוד בציפיות ממנו.
סוכר-רציף (=סנסור גלוקוז) המודד את רמת מהם חסרונות המשאבה?
הסוכר באזור התת-עורי מדי דקה (או מדי מס’
דקות) ,והתוצאה מוצגת על-גבי צג המשאבה“ .גוף זר” :ניתן אמנם לנתק את המשאבה מן
היתרון כאן הוא היכולת לראות את ההתנהגות הגוף לפרקי זמן קצרים ,אך ככלל  -היא אמורה
המדויקת של הסוכר לאורך היממה .המשאבה להיות צמודה לגוף  24שעות ביממה ,בעת ערות
אמנם ממשיכה לפעול על-פי התכנית שנקבעה ובשעות השינה ,בקיץ ובחורף .לא כולם אוהבים
מראש ,אך דגמים מסוימים של משאבות כאלה זאת.

תקלה בהזלפת האינסולין :האינסולין מצוי
בתוך מחסנית מיוחדת במשאבה ,ובמרבית
המשאבות מחסנית זו מתחברת לצינורית
המסתיימת במחט ,דרכה מוזלף האינסולין לגוף
(קיימות גם משאבות בהן הובלת האינסולין
מן המחסנית אל המחט מבוצעת ללא תיווך
הצינורית) .הצינורית עלולה להיחסם לפעמים
עקב קיפול או בגלל התגבשות אינסולין בתוכה.
היות שמדובר באינסולין קצר-טווח ,חסימה כזו
מביאה להעלמות מהירה של מלאי האינסולין
בגוף ,והתוצאה היא בדרך-כלל עליה משמעותית
ברמת הסוכר בדם.
“קלקול” האינסולין :המשאבה נמצאת כל הזמן
על הגוף ולכן האינסולין אשר בה חשוף לתנאי
הסביבה הרבה יותר מן האינסולין שבעטי-
ההזרקה (אשר לעתים קרובות נותרים בבית).
היות שמרבית השנה בארץ היא חמה ,קורה
לעתים תכופות שהאינסולין במשאבה מפסיק
לתפקד .הדבר מתבטא בעליה ניכרת ברמת
הסוכר “בלי סיבה” ,וברגע שמחליפים את
האינסולין במחסנית – הסוכר “מסתדר” לפתע
פתאום...
זיהום באזור החדרת המחט :בניגוד לעט-הזרקה
בו אנו עושים שימוש למשך שניות ספורות בכל
פעם (וביתר הזמן הוא אינו צמוד לגוף) ,המחט
דרכה מוזלף האינסולין במשאבה נמצאת כל
הזמן בתוך העור .הדבר מגביר משמעותית את
הסיכון לזיהום עורי.

מיהם הסוכרתיים הצפויים ליהנות מן בסיכום
המשאבה ומי לא?
משאבת אינסולין הינה דרך מתוחכמת להזליף

בניגוד לעט-הזרקה רגיל ,אשר הפעלתו
פשוטה ביותר ,משאבה היא אביזר מתוחכם
הדורש שליטה טכנית בסיסית וגם “התעסקות”
מסוימת (החלפת אינסולין במחסנית ,החלפת
מחטים ,שימוש בלחצנים ובמסכים ועוד) .בגלל
התחכום וריבוי החלקים היא מועדת לתקלות
יותר מאשר עט-הזרקה פשוט .אנשים בעלי
חשש מטכנולוגיה – פחות מתאימים למשאבת
אינסולין.
סוכרתיים הסובלים מתנודות חריפות ברמת
הסוכר (היפר/היפו לסירוגין) עשויים לצאת
נשכרים משימוש במשאבה ,וזאת בזכות יכולתה
להזליף מינון שונה של אינסולין בשעות שונות של
היממה .בניגוד לכך ,סוכרתיים להם ערכי סוכר
גבוהים כל הזמן חרף הזרקת אינסולין במינון
סביר ,פחות צפויים לצאת נשכרים מן המשאבה.
לא תמיד מעבר מעטי-הזרקה למשאבה משפר
את איזון הסוכר .לא אחת נתקלתי במטופלים
אשר ערכי הסוכר שלהם היו בלתי מאוזנים תחת
משאבת אינסולין ודווקא חזרה לשיטת עטי-
ההזרקה שיפר את האיזון!
בכל מקרה ,ההחלטה בדבר החיבור למשאבת
אינסולין צריכה להתקבל במשותף בין הרופא
לבין המטופל לאחר שקלול מכלול היתרונות
והחסרונות.

אינסולין לתוך הגוף ,בה מחלקים את היממה
למספר “חלונות זמן” אשר בכל אחד מהם
מוזלף מינון שונה של אינסולין.
היתרון המשמעותי של המשאבה הוא גמישות
במתן האינסולין לאורך היממה ,אך קיימים גם
חסרונות כגון קלקול מהיר של האינסולין ,תקלות
בהזלפת האינסולין ,זיהום באזור החדרת המחט
ועוד.
סוכרתיים הסובלים מתנודות חריפות ברמת
הסוכר (היפר/היפו לסירוגין) – עשויים לצאת
נשכרים משימוש במשאבה הרבה יותר מאשר
סוכרתיים אשר להם רמת סוכר גבוהה לאורך כל
היממה.
משאבה אינה מתאימה לכל אחד :יש מטופלים
היוצאים נשכרים מאד מן השימוש בה ואילו
במטופלים אחרים נצפית החמרה באיזון הסוכר.
כולנו ממתינים ל”לבלב המלאכותי” ,שהוא הדור
החדש של עולם המשאבות ,כדי לבחון עד כמה
הציפיות ממנו אכן תתגשמנה.

– ָּכְך הּוא
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ידיעות בקצרה:

עושים סדר בפחמימות

מאת :אלה הר נוי

איך מאמצים בצורה נכונה המלצות תזונתיות
לאיזון הסוכרת

אינסולין חדש בסל התרופות  +מיץ חמוציות

טוג’או ( ,)Toujeoאינסולין בזאלי חדש
שאושר בתחילת השנה בישראל ,נכנס
לסל הבריאות הממלכתי למטופלים
מגיל  18ומעלה
עם סוכרת סוג 1
וסוכרת סוג .2

טוג’או מבוסס על
האינסולין
מולקולת
לנטוס בריכוז גבוה יותר,
המשפר את השליטה
ברמות
והיציבות
הסוכר בדם וכך מפחית משמעותית את הסיכון
להיפוגליקמיה וגם את הסיכון לעלייה במשקל
בהשוואה ללנטוס .משך הפעילות של האינסולין
מגיע עד ל־ 36שעות וכך ביכולתו להקל על
המטופלים ,לספק להם גמישות רבה יותר
ולשפר את ההיענות לטיפול.
אינסולין בזאלי נוסף מהדור החדש שזמין
בישראל הוא טרגלודק ( ,)Tregludecשנכנס
לסל הבריאות בינואר השנה ,לחולי סוכרת סוג
 1בלבד.
חלק ניכר מהרופאים והמטופלים נוטים לדחות
את התחלת הטיפול באינסולין ,בגלל החשש
מהיפוגליקמיה ומעלייה במשקל .לדברי
פרופ’ חוליו ויינשטיין ,מנהל יחידת הסוכרת
במרכז הרפואי וולפסון“ ,לדחייה זו יש השלכות
משמעותיות ,שכן התחלת הטיפול באינסולין
בישראל רק בשלב בו רמת ההמוגלובין
המסוכרר היא  9.3%גורמת לכך ששיעור גבוה
של מטופלים כבר פיתחו סיבוכים .הטיפולים
החדשים סוללים את הדרך לשינוי בגישה
הטיפולית ולמעבר משימוש באינסולין כ’מוצא
אחרון’ ,רק לאחר כישלון כל הטיפולים הקודמים,
להתחלת טיפול באינסולין כבר בשלבים
מוקדמים יותר של המחלה”.

על מה שמיץ חמוציות
יעשה לבריאות שלכם
מיץ חמוציות דל קלוריות עשוי להפחית סיכון
למחלות כרוניות נפוצות המדורגות כגורמי מוות
מובילים ברחבי העולם בהן מחלות לב ,סוכרת
ושבץ .כך עולה ממחקר קטן שממצאיו פורסמו
בכתב העת של החברה האמריקאית לתזונה
 .Journal of Nutritionכדי לבחון כיצד החמוציות משפיעות על הגוף,
חוקרים ממשרד החקלאות האמריקאי ()USDA
סיפקו ל 56-מתנדבים בריאים במשך  8שבועות
את כל הארוחות שלהם .קבוצה אחת שתתה
כוס ( 240מ”ל) מיץ חמוציות דל קלוריות פעמיים
ביום ,בעוד שהקבוצה השנייה שתתה משקה
פלצבו (דמה) בעל צבע וטעם דומים.
לפני שהניסוי החל ובסיומו החוקרים בדקו
מדדים שונים כמו לחץ דם ,רמות סוכר בדם,
רמות שומנים בדם והחלבון  CRPהמהווה מדד
לדלקתיות ,שיחדיו מנבאים את הסיכון שאדם
יפתח מצב רפואי כמו סוכרת ,מחלת לב או שבץ
בעתיד.
נבדקים ששתו שתי כוסות מיץ חמוציות ביום
חוו שיפורים משמעותיים במדדים שנבדקו.
לפי הודעה לעיתונות שפרסמו החוקרים,
השינויים מתרגמים יחד לירידה של 10%
בסיכון למחלות לב ו 15%-בסיכון לשבץ.
לדבריהם ,הירידה בלחץ הדם לבדה תואמת לזו
המושגת באמצעות דיאטות הנחשבות לטובות
ביותר כמו דיאטת  – DASHדפוס תזונה שמוכר
כיום כטוב ביותר להפחתת לחץ דם.

החוקרים מסבירים כי חמוציות מהוות מקור
עשיר במיוחד לרכיבים המכונים פוליפנולים,
שתומכים בהגנה הטבעית של הגוף ומשפרים את
הבריאות .הם מציינים כי בנוסף על הפוליפנולים
בעלי ההשפעות הקרדיו-מטבוליות ,חמוציות
מכילות גם פרואנטוציאנידים ( )PACsהעשויים
לעזור למנוע מחיידקים מסוימים להידבק בתוך
הגוף .לדבריהם ,שילוב של חמוציות בתזונה
מהווה דרך מעשית ומבטיחה לשיפור הבריאות.
הערת העורך המדעי :המידע המחקרי -רפואי
בנושא דל ביותר ואינו מאפשר לתת המלצה
גורפת לצריכת חמוציות לא לאוכלוסייה בריאה
וגם לא זו הסוכרתית .צריך גם לזכור כי חמוציות
מכילות גם סוכר.

ַהּגּו
– ף ֵאינֹו ֶא ָּל
א
ֵ
ּב
י
ת
ָ
מ
ְל ֶ
לֹון,
מ ֶׁשְך זְ ַמן ָק ָצר( .סנ וְ ַאף זֹאת
קה)

מאת :בתיה אלימלך ,דיאטנית
קלינית מומחית לסוכרת ,יועצת
התזונה של א.י.ל האגודה
הישראלית לסוכרת.
“בתיה ,תגידי לי מה לאכול”!

כמה נחמד היה אילו כל מה שהייתי מנחה את
המטופלים שלי ,היה מתבצע כבמטה קסם
ללא כל מאמץ .לצערי המציאות היא מעט
שונה מכך ולמרות שסוכרתיים רבים פונים
אלי בשאלה ובבקשה להכוונה ,היישום בפועל
של ההנחיות התזונתיות הינו לעיתים מאתגר
ואף קשה .ואלו עוד האמיצים שהחליטו
להיכנס למשרדי ולהעלות על סדר היום את
נושא התזונה ואופן ההתמודדות עמה.
כולנו מודעים שלתזונה שלנו יש השפעה
משמעותית על איזון הסוכר והמודעות לניהול
אורח חיים בריא רק עולה עם השנים .ובכל
זאת ,לצידה של העלייה במודעות ,בכל
שנה מאובחנים עוד ועוד סוכרתיים ומספר
הסוכרתיים שאינם מאוזנים גם הוא גדול
ומאיים.

אם כך ,מדוע מתקיים דיסוננס זה?

כמובן שאם הייתה בידי התשובה המוחלטת
הייתי מצרפת אותה בראש כל הנחיה שאני
נותנת ובכך פותרת את כל בעיית הסוכרת
בעולם ,אך עד שנס זה יקרה ,אוכל להעלות רק
השערות מלומדות לתופעה .ראשית ,ששינוי
הוא דבר מאוד מאתגר .רובנו רגילים לשגרת
חיים כלשהי ,משפחה ,עבודה ,תחביבים וכדי
לשנות הרגלים דרושים זמן ,השקעה ופתיחות
מחשבתית .חשוב לזכור שאם אנחנו רוצים
לראות שינוי כלשהו בתוצאות הסוכר שלנו,
אנחנו חייבים לנקוט בפעולות שונות מאלו
שעשינו עד כה .המשך התנהגות כתמול
שלשום רק תראה לנו את אותן תוצאות
שראינו בעבר.

אז מה עושים?

היום בעידן הטכנולוגי ,בכל פינה קיימת
אינפורמציה רבה על תחומים רפואיים שונים
ביניהם על ניהול הסוכרת .מידי יום כמעט אנחנו
נחשפים להמלצות ,דיאטות שונות ,תכשירים
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והמצאות שיגאלו אותנו כביכול מההתמודדות
הסיזיפית עם ניהול הסוכרת רבת השנים.
ולעומת זאת ,דווקא מבחינת הרפואה והתזונה
הקלינית ההפך הוא הנכון והגישה עם השנים
השתנתה מהמלצות יבשות והנחיות כלליות
לגישה ששמה את הדגש על ההתאמה
האישית של התזונה לכל סוכרתי .כמובן שאין
מקום להילחם בשפע האינפורמציה והמידע
שמגיע אלינו מהאתרים השונים ,הרשתות
החברתיות ,תכניות הטלוויזיה וה”מומחים”
ולעיתים אף ישנם פרטים חיוניים וברי שימוש
בכל האינפורמציה האינסופית שבה אנחנו
מוצפים .אך השאלות המרכזיות שצריכות
להישאל לפני אימוץ כל המלצה צריכות להיות:
איך אני יכול להתאים את ההנחיות הנ”ל לסדר
היום שלי? האם אוכל להתמיד ב”דיאטה” זו או
אחרת לאורך זמן? מי נותן את ההמלצה ומה
עומד מאחוריה.
במידה והחלטנו לאמץ דרך חיים חדשה
הכרוכה בשינוי הרגלי האכילה שלנו ,כדאי
שלפני שהדבר קורה נתייעץ עם הצוות
הרפואי שמסייע לנו לנהל את הסוכרת.
במידה ונתפרה לנו תכנית טיפולית ותזונתית
על פי הרגלי האכילה הישנים שלנו ,ייתכן ויש
מקום לשקול שינויים ולהתאימה לסגנון החיים
החדש .עניין זה הוא קריטי במיוחד בסוכרתיים
המקבלים טיפול תרופתי או זריקות אינסולין
שהותאמו על פי ההרגלים הישנים .יש לזכור
שגם מזונות הנחשבים בריאים מאוד ,בעלי
“אינדקס גליקמי נמוך” ,חומרים טבעיים או
“אורגניים” יכולים להכיל פחמימות ולהשפיע
על ערכי הסוכר .כך לדוגמא אכילה של כוסמת
או קינואה נחשבת בריאה מאוד ואכן מזונות

אלו נמצאים ברשימת ה”אינדקס גליקמי
הנמוך” אך אסור לנו לשכוח שמזונות אלו
מכילים פחמימות ואכילה ביתר מהן גם היא
יכולה להעלות את ערכי הסוכר מעבר לרצוי.
כך גם תחליפי הסוכר כגון אגבה ,סילאן ,דבש,
מיצי פירות טבעיים (כן ,גם אלו שנסחטו
במקום) ועוד מוצרים שממותגים כבריאים על
מנת למשוך אותנו לצרוך מהם ללא חשש.

איך אפשר לדעת?

בכל דיאטה שבה אתם פוגשים או מחליטים
לאמץ בדקו את המזונות המומלצים בה .סימון
תזונתי של מזונות הינו חובה על פי חוק ועל כל
אריזה שאתם קונים אמורים להופיע מרכיבי
המזון שבה .במידה ואתם בוחרים לצרוך מזון
שלא מצוי באריזה ישנן אפליקציות ואתרים
בהם ניתן להשתמש על מנת לקבל את
האינפורמציה הנ”ל .אין צורך לעשות דוקטורט
בפחמימות על מנת להבין את הרכב המזון
 לרוב הרכיב המרכזי שמכיל המוצר יופיעבתחילת הרשימה וכך תוכלו לקבל רושם
כללי האם הרכיב הדומיננטי במזון זה או אחר
הוא פחמימתי .שהרי לפחמימות ההשפעה
הגדולה ביותר על הסוכרים הנמדדים לאחר
הארוחה .שימו לב שהשילוב של מזונות שונים
גם הוא משפיע על קצב ואופן הספיגה שלהם
בדם כגון שילוב של פחמימות יחד עם חלבון,
שומן או סיבים יכול לגרום להשפעה שונה
לגמרי מאכילת הפחמימה לבדה.
למרות הדעה הרווחת  -מזונות פחמימתיים
לא יהפכו פתאום עורם ויעשו לחלבונים אם
נשלב אותם יחד עם מזונות מסוימים .כך
דוגמת שילוב של דגנים וקטניות אכן ייתן לנו
ביחד את שילוב חומצות ַה ָא ִמינֹו לקבלת
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המשך

בין סרטן
לסוכרת

“חלבון מלא” אך מזונות כגון אורז ,אפונה,
עדשים וכוסמת עדיין ישמרו על המרכיב
העיקרי שבהן והרי הוא הפחמימה.
שיטה נוספת להבנת כמות הפחמימות שאנו
צורכים הינה שקילת המזון שלנו .היום ניתן
למצוא בקלות משקלים מטבחיים שבהם
נוכל לשקול את המנה הסטנדרטית שאנו
אוכלים ולהבין פעם אחת ולתמיד כמה
פחמימות צרכנו .לעיתים הסימון התזונתי
קיים אך בו כתוב כמות הפחמימה ל100-
גרם ולא מצוינת כמות הפחמימות למנה.
ומכאן קשה עלינו ההבנה ,כמה פחמימות
באמת אכלתי בארוחה וכיצד לכמת אותן.
כיוון שרובינו אוכלים מספר מזונות שרובו
קבוע ניתן לכמת פעם אחת את הפחמימה
בצלחת הסטנדרטית שלנו ומידע זה יכול
לשרת אותנו לעתיד .כמובן שהדרך הטובה
ביותר לוודא שאכן מזון זה או אחר מקנים
לנו את ההשפעה הרצויה על ערכי הסוכר
הינה מדידת הסוכר לפני ושעתיים לאחר
הארוחה .כך נקבל את התשובה האישית שלנו
לגבי תגובת הגוף למזון המומלץ ולעיתים אף
נופתע מהתוצאות שנקבל .חשיבות הכימות
של המזון הינה גדולה במיוחד בסוכרתיים
המזריקים אינסולין קצר טווח על פי כמות
הפחמימות שהם אוכלים .למרות שכמות
האינסולין שאדם מזריק עבור ארוחות הינה
שונה מאדם לאדם ,כמות הפחמימה לגרמים
במזון הינה אבסולוטית ואינה משתנה .כלומר
  100גרם אורז מבושל לרוב יכיל את אותהכמות הפחמימות .ולכן מומלץ לדעת כמה
באמת אכלתי בפועל .השאלה הנכונה אם כך
שעלינו לשאול את עצמנו היא כמה פחמימות
יש במוצר זה או אחר ולהתאים את ההזרקה
על פי כמות הפחמימה והיחס האישי של
כל סוכרתי בהזרקות האינסולין ושאלות כגון
”:כמה עלי להזריק על מנה זו או אחרת” הינן
לא רלוונטיות בעליל ומשתנות מאדם לאדם.

ואיך מחשבים מזונות מורכבים כמו
פשטידה או עוגה?

באותו האופן  -ניקח את כל המרכיבים של
הפשטידה ,נחשב לכמה גרמים של פחמימות
הגענו בסך כל המתכון ונחלק במספר המנות
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שאותה פשטידה מכילה .כדאי
לדעת שגם לאדם בריא ללא
סוכרת ישנה תנודתיות בערכי
הסוכר שמתחילה מערכים
נמוכים לפני האוכל ועלייה
בסוכרים לאחר הארוחה .ולכן
החיפוש אחר “גרף שטוח”
והתנהלות אכילה שאינה
מעלה ערכי סוכר בכלל איננה
המטרה באיזון הסוכרים .איזון
סוכר יתאפשר כאשר נתאים
לעצמנו את התפריט הכולל את
המזונות בהרכב הנכון ,המזין
והמגוון שעומד בקנה אחד עם
סדר היום שלנו ועם העדפותינו
ושייתן לנו תנודתיות מינימאלי
של סוכרים לפני ואחרי האוכל
תוך שמירה על איזון הסוכר
ושפיות הנפש.
אז לפני שאתם מאמצים
המלצות אופנתיות ,כדאי
לבדוק כמה הן באמת מיטיבות
ועוזרות לכם להשיג את
המטרות האישיות שלכם.

מאת פרופ’ רחלי דנקנר  -מומחית
בבריאות הציבור במכון גרטנר
במרכז הרפואי תל השומר ובחוג
לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל אביב
לסוכרת מסוג  2ולסרטן ,מחלות כרוניות
ששכיחותן בעולם גוברת ,יש גורמי סיכון
משותפים כגון השמנה ,תזונה לקויה ,גיל מבוגר,
חוסר פעילות גופנית ועישון ,והקשר בין שתי
המחלות הולך ומתבהר בשנים האחרונות .כמה
מנגנונים יתכן ומקשרים ביניהן; ייתכן שרמות
גבוהות של אינסולין מסייעות לגידול הסרטני
לצמוח ולשגשג .בנוסף ,רמה גבוהה של גלוקוז
בדם עלולה לתרום לשגשוג של תאים סרטניים.
זאת ועוד ,לסוכרת יש קשר הדוק להשמנה ולכן
גם לדלקת כרונית בגוף (אינסולין קשור בתהליכי
דיכוי תיאבון על ידי הפעלת מרכזי השובע במוח
 ותנגודת לאינסולין מפחיתה את דיכוי התיאבון,אשר תורמת לנטייה לאכול יותר ולהשמין.
בנוסף ,אינסולין המוזרק כטיפול בסוכרת מעורר
תיאבון ,מה שמביא לעלייה במשקל) .תאי השומן
מפרישים ציטוקינים ,חומרים מעודדי דלקת,
מה שמקדם פעילות אונקוגנית ,פרו־סרטנית,
המאיצה התחלקות של תאים .בנוסף ,מערכת
החיסון מאבדת מהאפקטיביות שלה נוכח
הדלקת הכרונית ,מה שמאפשר את השגשוג
הסרטני באין מפריע .ולמרות המנגנונים הללו,
עדיין לא ניתן להבין לעומק את טיב הקשר בין
סוכרת לסרטן ונדרשים מחקרים נוספים שישפכו
אור על הסוגיה.
נשאלת השאלה אם הקשר בין סוכרת לסרטן
הוא סיבתי  -כלומר אם הסוכרת היא שגורמת
לעודף תחלואה בסרטן או שהסרטן מוביל
לסוכרת  -או שמא הקשר ביניהם מקרי ונובע
מגורמי הסיכון המשותפים .בשנים האחרונות
התפרסמו מחקרים שניסו לענות על שאלה
זו .ביוני פרסמנו ,חוקרים ממכון גרטנר במרכז
הרפואי תל השומר וממכון המחקר של שירותי
בריאות כללית ,בשיתוף הרישום הלאומי לסרטן
במשרד הבריאות ,מחקר שבדק אם סוכרת
מעלה את הסיכון לסרטן לסוגיו .המחקר,
שהתפרסם בכתב העת American Journal
 ,of Epidemiologyעקב אחר  2.3מיליון
ישראלים בני  21-89במשך  11שנה (2002-
 - )2012כ 700,000-חולי סוכרת ו 1.6-מיליון
ללא סוכרת .מצאנו כי לחולי הסוכרת היה סיכון
גבוה ב( 40%-נשים) וב( 30%-גברים) לחלות
בסרטן .הקשר החזק ביותר היה בין מחלת

הסוכרת לסרטן הכבד והלבלב (לסוכרתיים היה
סיכון גבוה  -בערך פי שלושה – לחלות בהם).
סוגי סרטן אחרים ,כגון סרטן המעי הגס וסרטן
הריאות ,נמצאו גם הם בקשר חיובי ומובהק
סטטיסטית לסוכרת.
במחקרנו מצאנו גם קשר מגן בין סוכרת לסרטן
הערמונית אצל גברים  -ממצא שכבר דווח
בעבר .נמצא כי הסיכון של גברים סוכרתיים
ללקות בסרטן הערמונית נמוך בכ 20%-לעומת
הלא סוכרתיים .אך זאת רק ביחס לגידולי
ערמונית בדרגת ממאירות נמוכה עד בינונית,
שהסיכון לתמותה מהם הוא פחות מאחוז בתוך
עשור .כדי להבין לעומק את הממצא הזה ערכנו
מחקר נוסף ,שפורסם באוגוסט בכתב העת
 Diabetologiaובחן כמיליון גברים מהמחקר
הקודם ,מהם כ 265,000-סוכרתיים .במחקר זה
נמצא כי גברים סוכרתיים מבצעים כ 10%-יותר
בדיקות ( PSAחלבון שמייצרת בלוטת הערמונית
אשר ערך גבוה שלו מתריע על סרטן) ביחס
ללא סוכרתיים .בנוסף נמצא כי ערכי הPSA-
של הגברים הסוכרתיים נמוכים יותר משל הלא
סוכרתיים בכ .30%-זאת כפי הנראה בשל
שינויים הורמונליים שחלים בסוכרת (ובעיקר

רמת טסטוסטרון נמוכה) שגורמים ל PSA-להיות
נמוך יותר .כך ,מכיוון שהגידולים בדרגת ממאירות
נמוכה-בינונית מתגלים בדרך כלל באמצעות
גילוי מוקדם ,בבדיקת ה(PSA -הגידולים הקשים
מתגלים לרוב מסיבות קליניות ,בשל תלונות
החולה) ,ומכיוון שאצל חולי הסוכרת ערכי PSA
הם נמוכים יותר ,הם פחות נשלחים להמשך
בירור ופוחת הסיכוי לגלות את הגידולים הללו
אצלם .אך כאמור ,מחקרים עכשוויים טוענים כי
לרוב אלו גידולים בלתי מורגשים ולא מזיקים
ולכן הם אינם דורשים גילוי וטיפול .ולכן בסופו של
דבר אנו סבורים כי אין ממש בקשר המגן שנמצא
בין סוכרת לסרטן הערמונית ,ולגברים סוכרתיים
ולא-סוכרתיים סיכוי דומה לחלות בו.
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חולי סוכרת נתקלים בקשיים

		 מודעים לזכויותיהם
מול הרשויות השונות ואינם
האגודה
הישראלית
לסוכרת
מציעה לחולים
ייעוץ משפטי
ללא תשלום,
למימוש
זכויותיהם;
עו”ד מאור שרצקי מהאגודה
עושה סדר בדברים ומבהיר אחת
ולתמיד מהן זכויות החולים מול
הרשויות והגורמים השונים.
ארגון הבריאות העולמי הכריז על הסוכרת
כעל מגפה של המאה ה .21-בישראל שכיחות
הסוכרת הינה  8%-6%מכלל האוכלוסייה.
בגילאים מבוגרים עולה שכיחותה לכלל .15%
ההערכה כיום היא כי בישראל כ400,000-
איש סובלים מסוכרת ומאובחנים ,ו200,000-
נוספים סובלים מסוכרת ואינם מאובחנים.
מחלת הסוכרת מוגדרת כמחלה כרונית ,משום
שהחולה מתמודד עמה לכל אורך חייו .לרשות
החולה הסוכרתי עומדות מגוון זכויות ,הניתנות לו
על ידי גופים רבים בהם קופות החולים ,משרד
הבריאות ,הביטוח הלאומי ואחרים.

זכויות רפואיות לסוכרתיים

מדובר בזכויות העומדות לרשות הסוכרתיים
במסגרת קופות החולים ,כולל מבוטחים
בביטוחים המשלימים (שב”ן).
משאבת אינסולין  -משאבת האינסולין היא
מכשיר המשמש להזלפת אינסולין לגופנו.
באמצעות ניצול נכון של המשאבה ניתן לאזן את
רמות הסוכר בצורה יעילה .סל הבריאות כולל
זכאות לקבלת משאבת אינסולין מהקופה ללא
תשלום ,על־פי הפנייה של הרופא המטפל/רופא
סוכרת ובתנאים הבאים:
• ילדים ומבוגרים סוכרתיים הסובלים מהתקפי
היפוגליקמיה המתבטאים באובדן הכרה פתאומי,
בלבול ושינויי התנהגות ללא סימנים אוטונומיים
מקדימים.
• סוכרתיים שסובלים מהתקפים חוזרים
היפוגליקמיה ,המחייבים אשפוז.
• סוכרתיים אשר רמת  HbA1cהיא  7.5ויותר.
• סוכרתיים שקיבלו טיפול אינטנסיבי הכולל
שלוש זריקות או יותר של אינסולין במשך היממה,
אך לא השיגו את יעדי האיזון.
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• נשים סוכרתיות מטיפוס  1שסבלו מסוכרת
בתקופה שקדמה להריון ובמשך ההיריון.
• חולי סוכרת מסוג  2במקרים של תנגודת קשה
לאינסולין ו/או מטופלים במינונים גבוהים של אינסולין
שאינם מגיעים לאיזון המומלץ של רמות הסוכר.
מכשיר לניטור רציף של רמת סוכר  -מד
ניטור סוכר מטרתו לעקוב אחר רמות הסוכר
בגוף לאורך כל שעות היממה ,ולהתריע כאשר
רמות הסוכר אינן מאוזנות .המכשיר הוכלל בסל
הבריאות הממלכתי בשנת  2012לפי התויות
הבאות:
ילדים עד גיל  - 18לפי המלצת רופא סוכרת
ובהתוויות רפואיות מוגדרות .אישה סוכרתית
המתכננת הריון או הנמצאת בהריון.
מעל גיל  – 18חולה סוכרת מסוג  1הסובל
מהיפוגליקמיה לא מודעת וקושי באיזון רמת
הסוכר למרות טיפול מיטבי ,שחווה שני אירועי
היפוגליקמיה מתועדים ב 12-החודשים שקדמו
למועד הגשת הבקשה .אירוע מתועד מוגדר
כאירוע שתועד בחדר מיון בבית החולים ,או על
ידי שרותי רפואת חירום.
שרון ,כבת  50סבלה מחוסר איזון ברמות הסוכר
שהתבטאו באירועי היפוגליקמיה מרובים במהלך
כל שעות היממה .היא פנתה לקופת החולים
שלה בבקשה לקבל את המד ,אך זו סירבה
וטענה כי רק באמצעות תיעוד של אירועים אלו
בבית החולים תוכל להיות זכאית למד .בהתוויות
המצוינות לעייל קיים אבסורד  -התוצאה היא
שסוכרתי שפועל לאיזון עצמי ולשמירה על
רמות הסוכר כנדרש ,למעשה לעולם לא יוכל
לקבל את מד הקריאה .לעומתו ,הסוכרתי שאינו
מטפל בעצמו ומגיע למצב מסכן חיים שכזה,
יזכה ל’פרס’ .קופות החולי פועלות לכאורה על
פי הכללים ,שהרי זו ההתוויה שבסל הבריאות
הממלכתי .עם זאת ,במצב הקיים העלות
הנלקחת בחשבון הינה אך ורק זו של המד
בטווח הקצר ,בעוד אין כלל התייחסות של חולה
שאינו מאוזן למערכת הבריאות .מדובר בעלות
שהינה גבוהה הרבה יותר טווח הארוך למערכת
הבריאות ,וזאת כתוצאה מהנזקים המצטברים
שייגרמו לסוכרתי שאינו מאוזן ,לרבות פגיעה
באיברים שונים ,לעומת סוכרתי שהינו מאוזן.

פריטים מתכלים –

• פריטים מתכלים למשאבות אינסולין -
משאבת האינסולין כוללת גם רכיבים מתכלים
שונים כגון סט עירוי למשאבה ,מיכל אינסולין עם
מחט ,מחטים וצינוריות להתקנת המכשיר ועוד.

זכאות המבוטח לקבל את משאבת האינסולין
כוללת גם את הזכאות להחלפת פרטי הציוד
המתכלה הנדרש לתפעול המשאבה ,ללא גביית
השתתפות עצמית.
• דוקרנים לשימוש עצמי  -חולי סוכרת
הנזקקים לדוקרנים לשימוש עצמי ,יקבלו אותו
ללא תשלום.
• מחטים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת  -חולי
סוכרת הנזקקים למחטים לצורך בדיקה עצמית
זכאים להנחה של  90%בכל קופה בהתאם
להסדרים הקיימים,
• מקלונים לבדיקת סוכר בדם  -חולי סוכרת
הנזקקים למקלונים לצורך בדיקה עצמית של
סוכר בדם ,חייבים בתשלום השתתפות בגובה
 10%או  ₪ 15בהתאם להסדרים הקיימים בכל
קופה .בעבר קופות החולים הגבילו את מספר
המקלונים שהחולה הסוכרתי יכול לקבל בכל
חודש לכמות קטנה יחסית ,מתוך שיקולים
כלכליים .בעקבות כך ,סוכרתיים רבים פנו
לאגודה הישראלית לסוכרת בבקשה לטפל
בנושא ולהסיר את המגבלה .האגודה פנתה
לקופות החולים בבקשה להסיר את המגבלה
אך קופות החולים לא נעתרו לסוגיה .לכן האגודה
פנתה לנציב קבילות חוק הבריאות הממלכתי
במשרד הבריאות והלה חייב את הקופות
להסיר את המגבלה ולאפשר רכישת המקלונים
בהשתתפות עצמית נמוכה ללא הגבלה.
טיפולים בתא לחץ  -לחולים הסובלים מסיבוכים
בגפיים ונמצאים בסכנת קטיעה .הטיפול בתא
לחץ נמצא בסל עבור סוכרתיים שנמצאים
בסכנה לקטיעת גפה או חלק ממנו .קופת החולים
סירבה להעניק לחולה את הטיפול במסגרת
הסל ,למרות המלצה רפואית מטעם רופא של
הקופה .אחרי פניה של האגודה לקופת החולים,
אושרו  10טיפולים שלאחריהם חלה הטבה אך
החולה המשיך להזדקק לטיפולים והקופה שוב
סירבה ,רק בפניה דרך סגן שר הבריאות ונציב
קופות החולים במשרד הבריאות הקופה אישר
עוד  10טיפולים בתא לחץ ,שבסופו של דבר אלו
הביאו להצלת רגלו של החולה ומניעת הקטיעה.
נעלים אורתופדיות רפואיות בהתאמה אישית -
משרד הבריאות מספק נעלים לנכים בעלי נכות
קבועה שיש צורך רפואי בנעליים .יש לפנות
ללשכת הבריאות המחוזית ולהגיש בקשה.
בקופות החולים מכבי ולאומית בעלי ביטוח
משלים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד
הבריאות ,זכאים להחזר או להשתתפות ברכישת
הנעליים ,בהפניית רופא.

תזונאית  /דיאטנית  -חולה סוכרת זכאי לייעוץ
אצל תזונאית בהתאם לצורך הרפואי ועד 14
טיפולים בשנה .בקופ”ח לאומית בעלי ביטוח
משלים זכאים ל 30-טיפולים נוספים בשנה,
בתשלום השתתפות עצמית.
פעילות גופנית מבוקרת  -יועצי פעילות גופנית
לחולי סוכרת – מבוטחי מכבי זכאים לקבלת יעוץ
אישי ובניית תכנית אישית ע”י פיזיותרפיסטים
בהפניית רופא .השירות ניתן לכלל חברי הקופה
ללא השתתפות עצמית.
תקרת השתתפות עצמית ברכישת תרופות
לחולה כרוני  -חולי סוכרת נחשבים כחולים
כרוניים ועליהם לוודא כי הם מוגדרים ככאלה
בקופת החולים שלהם ,זאת על מנת שיוכלו
ליהנות מהתשלום מופחת עבור תרופות
הכלולות בסל ,עד תקרה המשתנה בין הקופות,
ועומדת כיום על  ₪ 768-930למבוטח לרבעון
קלנדרי .האחריות לאתר את החולים הכרוניים
ולהגדיר להם תקרה זו במערכת המחשב
מוטלת על הקופה.

זכויות כלכליות
זכויות מול המוסד לביטוח לאומי

האגודה הישראלית לסוכרת מפעילה שירות ייעוץ
משפטי ללא תשלום על ידי עו”ד מאור שרצקי.
בכל פנייה שמגיעה לאגודה בנושא זכויות החולים
הנוגעת להתנהלות מול הביטוח הלאומי ,היועץ
המשפטי פועל בשיתוף אנדוקרינולוג ,במטרה
לייעל את ההתנהלות מול הביטוח הלאומי ולסייע
במיצוי זכויות הסוכרתי.
אחוזי נכות לסוכרתיים  -סוכרתי שסובל מאחד
או יותר מסיבוכי המחלה – פגיעה באיברי מטרה
כמו עיניים ,רגליים וכליות ,מוגדר כבעל אחוזי
נכות .במידה ונמצא ,כי לחולה לפחות סיבוך
אחד של מחלת הסוכרת ,יש לקבוע לו אחוז
נכות של  65%ללא קשר לחומרת הסיבוך או
הסיבוכים .במידה ושיעור הנכות בשל פגימה
נפרדת הנובעת מהסיבוך הינו מעל  ,30%יש
לקבוע לחולה נכות נפרדת נוספת בגין אותה
פגימה הנובעת מהסיבוך.
גמלת נכות למבוגר  -המוסד לביטוח לאומי
משלם גמלת נכות לכל אדם שנקבעה לו נכות
רפואית של  40%ומעלה וכושרו להשתכר פחות
מ 50%-לפחות או אישה ,עקרת בית ,שכושרה
לתפקד במשך היום צומצם בה 50% -ומעלה.

הזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית ו/או
שיקום מקצועי .שיעור הקצבה נקבע בהתאם
לאחוזי הנכות הנקבעים על ידי המוסד לביטוח
לאומי ותנאים נוספים שקבע המוסד .על מנת
להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות יש למלא
טופס תביעה ולמוסרו לסניף המוסד לביטוח
הלאומי הקרוב ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים,
אישורים על העבודה ותלושי שכר ולאחר מכאן
יוזמן החולה לוועדה רפואית.
יואב ,חולה סוכרת מזה עשר שנים ,החליט
להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי .הועדה
ברפואית קבעה לו  20%נכות רפואית .מדובר
בנכות חלקית שנקבעה לו משום שלא צרף את
המסמכים הדרושים לועדה .יואב פנה לאגודה
ישראלית לסוכרת לקבלת ייעוץ משפטי למיצוי
זכויותיו .עו”ד של האגודה הבחין כי ליואב היו
חסרים מספר מסמכים חיוניים לקבלת החלטות
הועדה .כמו כן ,יואב החל לסבול מבעיות ברגליו.
בסיוע עו”ד של האגודה פנה שוב יואב לביטוח
הלאומי ,ערער על ההחלטה ולבסוף קיבל 40%
נכות אשר הקנו לו קצבת נכות.
קצבת ניידות  -גמלת ניידות מעניקה הטבות
שונות למי שיש להם ליקויים בגפים התחתונות
המגבילים אותם בניידות ,במטרה לסייע להם
להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים .לכל
הטבה תנאי זכאות משלה.

הנחה במס הכנסה  -מי שנקבעה לו נכות
רפואית של  90%ומעלה ,זכאי להנחה במס
הכנסה ,עד גובה תקרה כפי שנקבע בחוק .כמו
כן הורים לילדים סוכרתיים זכאים להטבות מס.
הנחה במסי ארנונה – ההנחה נקבעת לפי אחוזי
נכות ,יש לפנות לעירייה בבקשה ,עם המסמכים
הרלוונטיים.
על מנת לסייע לחולים לממש את הזכויות
העומדות לרשותם ,לאחרונה יצא לאור מדריך
זכויות חדש ועדכני לסוכרתיים ,שהופק בשיתוף
פעולה של האגודה לזכויות החולה ,האגודה
הישראלית לסוכרת ,האגודה לסוכרת נעורים
וחברת התרופות ‘סאנופי’ .את המדריך השלם
ניתן למצוא באתר האגודה הישראלית לסוכרת
.www.sukeret.co.il
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שמירת העור והרגלים
בסוכרת
מאת ד”ר יצחק
זיו-נר  -מומחה
באורטופדיה
כירורגית וברפואה
פיסיקלית ושיקום,
מנהל המחלקה
לשיקום אורטופדי ,המרכז הרפואי
ע”ש שיבא ,תל-השומר
בד ובד עם העלייה המתמדת בשיעור חולי
הסוכרת ,קיימת עלייה במספר החולים עם פגיעה
באברי המטרה כולל בעיות בכף הרגל.
הגדרת “רגל סוכרתית”“ :זיהום ו/או הרס של
רקמות כף הרגל הקשורה לפגיעה עצבית
ודרגות שונות של מחלת כלי-דם היקפיים בחולה
סוכרת” (עפ”י ארגון הבריאות הבינ”ל).

אפידמיולוגיה

בכל זמן נתון 10% - 4% ,מחולי סוכרת בקהילה
סובלים מכיב סוכרתי ברגל .חולי סוכרת נמצאים
בסיכון פי  25לאבד את רגליהם בהשוואה
לאנשים בריאים.
בכל  30שניות נקטעת רגל של חולה סוכרת היכן
שהוא בעולם (!).
 70% - 40%מכל קטיעות גפיים תחתונות
נובעות מסוכרת .ל  85% -מהקטיעות בחולי
סוכרת קדמו כיבים בכפות הרגליים.
אחוז קטן מחולי הסוכרת אינו מודע למחלתו וזו
מאובחנת כאשר יש סיבוכים בכף הרגל כגון כיב.
כ– 20%מחולי הסוכרת יפתחו שינויים בינוניים
עד קשים בכלי הדם בגפיים התחתונות ובין
 30%ל 70%-יפתחו שינויים נוירופתיים (עצביים)
היקפיים ,מהם כמחציתם יסבלו מזיהומים,
דפורמציות וכיבים.
כ– 55%מהכיבים הם על רקע נוירופתיה בלבד,
רק כ– 10%הם איסכמיים (אספקת דם לא
מספקת) בלבד 34% .הם נוירואיסכמיים (שילוב
של שניהם).
קרוב ל– 20%מחולי הסוכרת יפתחו כיבים
במהלך חייהם ובין  14%ל– 24%מהם יעברו
קטיעות.
מקרב החולים שעברו קטיעה כ– 20%יעברו
קטיעה נוספת תוך כשנה ו– 50%תוך חמש שנים.
שעור התמותה הבתר ניתוחית כ– 6%ושעור
התמותה תוך  5שנים נעה בין .68% - 39%
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גורמי סיכון לפתח כיבים ולעבור
קטיעות

טיפול

טיפול בתסמינים:

• •סוכרת יותר מ 15-שנה .הסיכון עולה פי – 2
הנוירופתיה ההיקפית הסוכרתית מכאיבה
 4עם הגיל ומשך המחלה
ומתבטאת באופנים שונים“ :דוקר ,שורף ,קר,
• •איזון גרוע של הסוכר בדם
נימול ,זרמים” ועוד .מאחר ולא ניתן לרפא
• •פגיעה באברי מטרה נוספים (כמו בכליות ,את השינויים אנו מכוונים את הטיפול להקלת
התסמינים.
בלב ובעיניים)
• •גברים בסיכון פי  1.6לפתח כיב ופי  2.8ראשית לכל ,איזון טוב של הסוכרת מפחית את
הסיכון ומאט את ההחמרה של השינויים בכפות
לעבור קטיעה בהשוואה לנשים
הרגליים .שנים רבות טופלו החולים בתרופות
• •העדר תמיכה חברתית
נוגדות דיכאון כמו אלטרול לעתים בשילוב
עם טגרטול .טיפולים אלו לא הביאו להטבה
• •היגיינה ירודה
משמעותית במרבית החולים ותופעות הלוואי
• •חוסר מודעות
שלהן היו משמעותיות.
• •ראייה לקוייה
התרופות שבשימוש כיום:
• •כיב בעבר
• •סימבלטה ( – )Duloxetineתרופה נגד
דיכאון שמדכאת את הספיגה מחדש של
• •זהום פטרייתי ,ציפורן חודרנית
הורמונים מסויימים במוח עם השפעה
• •הפרעות ביומכאניות
טובה על הכאב הנוירופתי .יש להיזהר
ממתן תרופה זו בחולי סוכרת עם הפרעות
פתופיזיולוגיה
בתיפקוד הכלייתי והכבדי .יש לה גם
הנוירופתיה הסוכרתית היא גם מוטורית (משפיעה
פעילות גומלין שיש לקחת בחשבון עם
על השרירים והפעלתם) וגם תחושתית.
תרופות שונות אך בעקר עם אנטיביוטיקה
ממשפחת הקווינולונים כמו אופלודקס,
הנוירופתיה המוטורית גורמת לירידת טונוס
ציפרוקסין או מגקסין המשמשת לעתים
(מתח) של השרירים הפנימיים בכפות הרגליים
קרובות לטיפול בזיהומים בכף הרגל
וכתוצאה מכך יש שינוי מבני ,כגון צניחת הקשת
הסוכרתית .חולים רבים מדווחים על הקלה
המטטרסלית (ראשי עצמות המסרק) ,כפיפה
בתסמינים.
של הבהונות ( .)clawingהשינוי המבני גורם
ללחצים ביומכאניים מוגברים ולפזור נשיאת • •ליריקה ( – )Pregabalinתרופה אנטי
משקל לא אופטימאלי על משטח הדריכה
כפיונית (מחלת הנפילה) שמנגנון פעולתה
בכפות הרגליים.
ברגל הסוכרתית הנוירופתית אינו ברור
מספיק אך הביאה הקלה ניכרת בתסמיני
הנוירופתיה התחושתית גורמת לאבדן תחושת
הנוירופתיה לחולים רבים .חולים רבים
ההגנה.
מדווחים גם על שיפור באיכות השינה.
(תמונה מס )1
השילוב של השניים עם מיקרו-טראומות טיפולים ברגל בשגרה
(חבלות קלות ביותר) הנובעות מעליית לחצים על חולה הסוכרת לבדוק כל יום את כפות רגליו.
לאלו שראייתם נפגעה (רטינופתיה) מומלץ
גורם להיווצרות כיבים.
להיעזר בבן משפחה .ניתן להיעזר במראה כדי
פולינוירופתיה (פגיעה במספר עצבים) גורמת לצפות בכפות הרגליים.
לסיכון פי  18–8לפתח כיבים ופי  15–2לעבור
יש לשמור על היגיינה אך לא להפריז ברחצה
קטיעות.
(פעם עד פעמיים ביום) היות וזו תגרום ליובש
יש גם נוירופתיה אוטונומית אשר לה השפעה הן ותסיר חומרים משמידי חיידקים ופטריות שהגוף
על הרחבה וכיווץ כלי הדם וכך בעקיפין גם על מפריש .יש לשמן את העור .עור סדוק ומחורץ
אספקת הדם לרגל .כן יש לה השפעה על לחות יאפשר חדירת חיידקים לרקמות הרכות ויגרום
העור – בחולי סוכרת יש נטייה לעור יבש בסוליית לזיהום.
כפות הרגליים – עור זה נוטה להיבקע ולהיחרץ
יש לגרוב גרביים מחומרים טבעיים כגון כותנה
וזהום יכול לחדור משם.
וצמר ולא מחומרים סינתטיים כגון ניילון וכו’.
[תמונות ]3 , 2

הגרביים ללא תפר קדמי פנימי ואם קשות
להשגה יש לגרוב אותן על הצד “ההפוך” משמע
שהתפר יהיה כלפי חוץ .ניתן להשיג גרביים עם
הגומי העליון המיועד למנוע גלישה של הגרב –
רופף ,אם מתקשים למצוא כאלה ,כל שצריך
לעשות זה גזירה אורכית באזור הגומי הלוחץ כדי
לשחררו ולמנוע לחץ מוגבר המשפיע על זרימת
הדם.
החשוב ביותר – נעליים מתאימות .הנעליים
צריכות להיות רחבות מספיק ובעלות כושר
לספיגת ובלימת לחצים .אם יש שינוי צורה בגלל
נוירופתיה יש צורך בנעל מותאמת לפי מידת גבס.
הדגש בנעליים אלה ניתן לקופסה (החלק הקדמי
של הנעל המכיל את האצבעות)– שתהיה מספיק
גבוהה להכיל שינוי צורה של האצבעות הנוטות
להתכופף ( ,)clawingעל מנת למנוע שפשוף
הנעל באצבעות ויצירת פצע .הסוליה בנויה שלוש
שכבות מחומרים בהם ניתן לעצב את תבנית כף
הרגל כדי לפזר לחצים ולבלום זעזועים .הסוליה
החיצונית תעשה לפעמים קשיחה ו/או בצורת
בסיס כסא נדנדה כדי להפחית לחץ באזור ראשי
עצמות המסרק שם מרב הלחץ ולכן שם שכיחות
כיבים סוכרתיים הגבוהה ביותר.
במקרים של דפורמציה קלה – יספיק מדרס
מותאם היטב או נעל מדף מיוחדת שאמנם אינה
מותאמת אישית אך בנויה לפי עקרונות של גובה
ורוחב מיוחדים ובלימת זעזועים.
נעל נכונה המפזרת את הלחצים ומשחררת
אותם במקומות הנכונים יכולה למנוע כיבים
וקטיעות.
יש לתת דגש מיוחד לגזירת הציפורניים .אין
לגזור לכוון הפינות כדי למנוע ציפורן חודרנית
ובכל מקרה יש להיזהר מפציעה .ניתן ואף רצוי
להיעזר בבעלי מקצוע כגון פדיקוריסטים – אך
רק בכאלה שעברו הכשרה מיוחדת ומבינים את
משמעות הפתולוגיות של הרגל בחולי סוכרת.
קיימים גם פודולוגים וכירופודים – בעלי הכשרה
יותר מעמיקה בטיפול ברגל שאינו רפואי (טיפול
בציפורניים והסרת עור קשה מסוליות כפות
הרגליים והטריות בסיסיות) תחת השגחה של
רופא.
פודיאטרים הם בעלי הכשרה רפואית והרשאה
לטפל בכפות הרגליים כולל ניתוחים ,בניית
מדרסים ואורטוזות (מיישרים) והנם חלק
מהצוות הרב מקצועי הנוטל חלק בטיפול ברגל
הסוכרתית.
טיפול תחזוקה נכון בשגרה הוא המניעה הטובה
ביותר להיווצרות כיבים וצורך בקטיעות.

הטיפול בכיבים

כאשר יש כיב ,יש להיות במעקב תכוף במרפאה
המיומנת בטיפול ברגל הסוכרתית .יש לבצע
הטריות תכופות ,לקחת תרביות ולטפל
באנטיביוטיקה המכוונת לחיידק המחולל את
הזיהום.
החשוב ביותר – להוריד לחץ באזור הכיב .משמעו
איסור דריכה מחלט או שימוש בגבס מיוחד אשר
מונע לחץ באזור הכיב .לטיפול זה סיבוכים כגון
היווצרות כיב נוסף בעקבות לחץ של הגבס ולכן
דורש מיומנות בהכנת הגבס ,החלפתו מדי פעם
וניטור תכוף ע”י גורם רפואי .גם טיפול בגבס יכול
להוביל לקטיעה אם לא נעשה בידי צוות מיומן.
אם יש אספקת דם טובה יש סיכוי טוב שהכיב
יירפא.
במקרים רבים יש לאשפז כדי לאפשר מניעת
דריכה תוך טיפולים מקומיים תכופים (אפילו יותר
מפעם ביום) ומתן אנטיביוטיקה דרך הווריד.
הטריית הפצע ,ניקוזו וסילוק רקמות מזוהמות
ונימקיות הם עקרון יסודי בטיפול בפצע.
לטיפולים המקומיים מגוון רחב של חומרי
חבישה (תמיסות ,ג’לים ,אצות ,תכשירי כסף,
משחות אנטיביוטיות) ,מטרתם שמירת סביבה
לחה ,עידוד ריפוי הפצע ועידוד מעבר הפצע
משלב כרוני לשלב חריף .חשוב יותר טיפול מיומן
מושתת על ידע וניסיון – חומרים אינם מחוללי
קסם לכשעצמם.
יש לשלב בטיפול טכנולוגיות מתקדמות כגון
טיפול בואקום ,טיפול באוזון וחמצן ,ותא לחץ –
כאשר יש התוויה ברורה לכך (ע”י רופא שעוסק
בנושא זה) ללא בזבוז משאבים כשההתוויה אינה
מתאימה.
הכירורגיה תופסת חלק הולך וגדל בטיפול .חוץ
מהטריות יש לבצע קטיעות בגבהים שונים כדי
להציל חיים או את הגפה .ככל שההתערבות
מוקדמת יותר ומיומנת יותר ניתן למנוע קטיעות
או להרחיק את גובה הקטיעה (“קטיעה קטנה
יותר”).
בשנים אחרונות מתפתחת גישה של ניתוחים
משמרים אשר אינה ממתינה להיווצרות כיבים
חוזרים ונשנים אלה מבצעת ניתוחים לתיקון
דפורמציות קשות אשר בבירור גורמות להיווצרות
כיבים וסיכון לקטיעה .כמובן יש לשמור על האיזון
העדין בין הסיכון הניתוחי הגבוה ברגל הסוכרתית
לבין הסיכוי לשמר את הגפה ע”י תיקון מבנה
ומניעת כיבים.
[תמונות ]5 ,4

מניעה

חולי הסוכרת צריכים לעבור בדיקה שגרתית כל
כ –  6חודשים (תלוי בקצב והחמרת המחלה).
יש לבדוק אספקת דם (דפקים) ואם יש עדות
לירידה באספקת הדם ,להפנות לבדיקת דופלר
ואחר כך לכירורג כלי דם כדי לבדוק צורך
ואפשרות לשפר את אספקת הדם.
יש לבדוק שינויי תחושה באמצעות מונופילמנט
(סיב דק) .הבדיקה פשוטה ,נגישה וזולה
ומאבחנת אם ירידת התחושה משמעותית
במידה שמסכנת את הרגל.
יש לבדוק האם יש עור קשה (קאלוס) המצביע
על לחץ ע”י העצמות מבפנים .כמובן יש לבדוק
ולשאול על כיבים קודמים היות שאלה מצביעים
על סיכון גבוה יותר לפתח כיבים נוספים.
כדי להצליח במניעה יש לחנך את חולי הסוכרת
כיצד לשמור על הרגליים כדי שלא ייווצרו כיבים
– אך אם נוצרו ,לפנות מיידית למרכז מיומן
ולהתמיד בטיפול.
יש להשקיע גם בחינוך צוותות רפואיים ,לשפר
מודעות ומיומנויות טיפול.
הרגל הסוכרתית הינה מעמסה כלכלית
משמעותית בשל אשפוזים ממושכים ,שיקום,
וצורך עולה לשירותי רווחה .העלות הישירה
מוערכת בארה”ב בכ $ 60,000 – 30,000
לקטיעה ,הטפול בחולה שריפא כיב מוערך בכ-
 27,000$–16,000לשלוש שנים .ההוצאות הלא
ישירות נובעות מאבדן ימי עבודה.
כיבים סוכרתיים וקטיעות גורמים לדיכאון ולערך
עצמי נמוך .כל האמור לעיל מסביר ירידה
משמעותית באיכות החיים של חולה הסוכרת
ומשפחתו ,לדיכאון ויתכן גם לירידה בהיענות
לטיפול ומניעה המעלים את הסיכון לקטיעות.
אמנת סנט-וינסנט משנת  1989חרתה על דגלה
יעד חשוב :לצמצם את מספר הקטיעות בגין
סוכרת ב  .50% -ברב מדינות העולם המערבי,
לא זו בלבד שהיעד לא הושג ,אך גם לא היה
צמצום משמעותי .ללא פעולה נמרצת של
הקהילייה הרפואית שעור הקטיעות בגין כיבים
ונמק ברגל הסוכרתית יעלה.
הטיפול הנכון ברגל הסוכרתית מושתת על
עבודת צוות רב מקצועי .יש לרכז את כל הצוות
המיומן תחת קורת גג אחת כדי ליצור כתובת
אחת מושתתת על יחסי אמון בין חולה הסוכרת
שבסיכון לבין המטפלים .הצוות כולל רופא
המיומן בסיבוכי הרגל הסוכרתית ,אורטופד מיומן
בהטריות עמוקות וניתוחים שהוזכרו מעלה,
רופא מומחה בטיפול בסוכרת (אנדוקרינולוג),
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שמירת העור והרגלים
בסוכרת  -המשך
רופא מומחה במחלות זיהומיות ,אחיות מיומנות
בחינוך ,הדרכה וטיפול ברגל הסוכרתית ,כירורג
כלי-דם ,כירורג פלסטי ,פודיאטריסט ,פסיכולוגים,
עובדים סוציאליים ועוד.
חובה מוטלת על הגורמים בעלי הסמכות
להפעיל השפעתם על ארגונים קובעי מדיניות
וספקי שירותי בריאות לאחד כוחות ולפעול למען
מטרה זו.

תמונה מס’ 5
תמונה מס’ 2
כיב נוירופתי אופייני :מיקום מתחת לראש עצם הכיב בתחתית הבוהן ,ממנו חדר הזיהום.
מסרק  ,1בכיב נוירופתי שולי הפצע עם עור קשה,
מיטת הפצע עם רקמה אדומה ללא איסכמיה.

תמונה 3
כף רגל איסכמית (הפרעה באספקת הדם)
תמונה מס’ 1
בגלל תחושת הקור הנובעת משנויי תחושה,
החולה מחמם רגליו מול התנור ובשל חוסר
תחושה נגרמות כוויות

גּו ֵפינּו ֵהם
ּגַ
ּנִ
י
ם
ּו
ְ
ר
צֹו
ַהּגָ נָ נִ י
נֹו ֵתינּו ֵהם
(וי ם ֶׁש ָּל ֶהם.
ליאם
שייקספיר)

תמונה מס’ . 4
בוהן  1מזוהמת .הבוהן נפוחה ואדומה.
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הכנס המדעי השנתי ופעילות הניידת

בכנס המדעי השנתי שהתקיים
בדצמבר ,הוענק על ידי יושב ראש
האגודה הישראלית לסוכרת,
פרופ’ ארדון רובינשטיין ,פרס מפעל
חיים ליקירת האגודה ,הגב’ רחל
מאיר.

לסיכום ,לשם השגת המטרה יש
צורך ב:

• •מניעה
• •טיפול רב מקצועי ורב מערכתי מיומן
בכיבים של חולי סוכרת
• •ארגון הולם
• •ניטור צמוד
• •חינוך של חולי הסוכרת ואנשי מערכת
הבריאות
הגיע הזמן לפעול :טיפול טוב יותר ברגליים של
חולי סוכרת יושג דרך מניעה וחינוך.

מאירועי האגודה:
הניידת בדרכים

האגודה הישראלית לסוכרת מפעילה “ניידת
סוכרת” .המטרה העיקרית שלה היא לאתר חולים
שאינם מאובחנים .הניידת מגיעה לישובים שונים
בארץ ובעדיפות גבוהה הם הישובים הרחוקים
ממרפאות סוכרת וזאת על מנת לאתר אנשים
עם סוכרת באמצעות בדיקה ,אבחון וייעוץ ברמה
הפרס הוענק כהוקרה על שנים של התנדבות גבוהה ,ולשם כך צוידה הניידת בציוד רפואי
ועשייה רבה מכל הלב למען חולי הסוכרת מתאים.
באגודה ומחוצה לה .במעמד המיוחד נשאה במידה ומגלים את סימני הסוכרת בשלב מוקדם,
דברים מרגשים נכדתה של רחל.
ניתן לטפל יותר טוב בסימפטומים באופן שיאפשר
לחולה לשמור על איכות חיים טובה ואף למנוע
את השפעותיה של הסוכרת.
אהרון סולמה האחראי על הניידת מציין כי
באמצעות בדיקות רמת הסוכר צוות הניידת מגלה
ַה ָּקרּוי ּגּוף
את האנשים שאינם יודעים על כך שיש להם
ּדׁש
סוכרת.
ָא ָדם ּבֹונֶ ה לֹו ִמ ְק ָ הּוא עֹו ֵבד
ל
ׁש ָל ֵאל ֶׁש
הניידת מגיעה עם אחות המוסמכת לבדיקות רמת
ָּכ מֹו – ִמ ְק ָּד
ַע ְצ
דיויד תורו)
הסוכר בדם ותמיד משתדלים לצייד את הנבדק
לֹו( .הנרי
באינפורמציה ראשונית על הסוכרת אם ע”י הסבר
האחות או רופא והן ע”י חומר ההסברה המחולק
בדוכן הצמוד לניידת .בהינתן תשובה שכזו
נערכת בנידת בדיקה חוזרת ובמידה ובבדיקה
נוספת נמצא שאכן רמת הסוכר בדם גבוהה ,אנו
ממליצים בפני הנבדק לפנות לרופא לשם טיפול
ובדיקה בצום.
בממוצע  10%מהאנשים שנבדקים מגלים שהם
חולי סוכרת ולא ידעו על כך קודם לכן .וכאשר
אותם נבדקים מקבלים את תוצאות הבדיקה
תגובתם הראשונית היא בין היתממות לפליאה“ :לי
? סוכר? בחיים לא היה לי ,אולי לסבתא שלי הייתה
סוכרת אבל אפילו להורים שלי אין סוכרת”...
הניידת מגיעה לערים שונות בארץ ואם בפעם
הראשונה לביקור היא מתקבלת בהססנות
וחשדנות הרי שבתום יום בדיקות אנו מתבקשים
להגיע שנית  ...על המארחים שלנו נמנים:
רשתות קניונים כמו “ביג” (במפרץ ,בפורייה),
מתחם ג’י כפר סבא ,קניון בת ים ,שם אנחנו
פוגשים ציבור גדול של אנשים שחלקם שמחים
על ההזדמנות לבוא ולהיבדק ,או הנהלת רחוב
נחלת בנימין בתל אביב ,או עיריית באר שבע
שארחה את הניידת מספר פעמים בזרועות
פתוחות.
בתחילת הדרך האדם אינו תמיד חש את היותו
סוכרתי ,אנו נעשים מודעים לסוכרת כאשר רמת
הסוכר בדם מגיע לרמה גבוהה מאד ,ובדיקה
אקראית בניידת יכולה לגלות את הסוכרת בזמן
ולטפל בה בהתאם.

בחודשים האחרונים  -ניידת האגודה השתתפה
בימי הבריאות שנערכו בקופת חולים בחולון,
ביום הבריאות שנערך במתנ”ס דרוויש בנצרת,
וביום הבריאות שהתקיים ברחובות בארגונו של
רוטרי.
במהלך נובמבר  -חודש הסוכרת  -הניידת
הגיעה לנחלת בנימין ,תל אביב ,שם במהלך כל
היום נערכו בדיקות רמת סוכר לעוברים ושבים
ובקניון בת ים ,הניידת עמדה לרשות הציבור
הרחב ,במהלך אחה”צ נערכו כ –  150בדיקות
רמת סוכר ולחץ דם.
ביריד הסוכרת השנתי בכפר המכבייה  -נערכו
בדיקות של רמת סוכר ולחץ דם.
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כל הטיפולים
לסוכרת סוג 2
איזה טיפולים קיימים
לסוכרת? מתי צריך
ליטול כל תרופה? מהן
תופעות הלוואי? מה
בסל? ריכזנו את כל מה
שצריך לדעת

מאת :דן אבן
 600אלף ישראלים מתמודדים עם סוכרת מסוג
 .2ככל סוגי הסוכרת ,גם זו מאופיינת ברמה
גבוהה של גלוקוז (סוכר) בדם ,אולם במקרה
זה על רקע עמידות להורמון האינסולין ברקמות
הגוף ,לרבות רקמות שריר ושומן .התחזיות סביב
המחלה אינן מעודדות ,ולצד הנתון הקובע כי
 51%מהישראלים סובלים מעודף משקל  -גורם
סיכון משמעותי לסוכרת ,עד שנת  2030צפוי
מספר הלוקים בסוכרת להאמיר לכ 2-מיליון
איש ,אם לא יחול שינוי במדיניות הרפואית  -כך
לפי אומדנים של האגודה הישראלית לסוכרת.
דוח המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות העלה
 458,769חולי סוכרת החיים בישראל ומטופלים
בתרופות בשנת  ,2012שהם  6.5%מהאוכלוסייה.
שיעור זה מצוי בעלייה עקבית בשנים האחרונות,
בקצב של  0.3%לשנה .לצד הנתונים המאיימים,
הרפואה מוסיפה לפתח בשנים האחרונות
טיפולים חדשניים בניסיון לסייע לחולים לשמור
על רמה מאוזנת של סוכר בדם ,ולבלום את
סיבוכי המחלה .להלן מדריך מפורט לטיפולים
הרפואיים הקיימים וגם לאלו העשויים להוות
בעתיד פריצת דרך.

תרופות

מטרת הטיפול התרופתי לסוכרת ,היא להוריד
את רמות הסוכר בדם ,והוא לרוב מהווה שלב
מקדים לפני הטיפול בהזרקות אינסולין .התרופות
נחלקות למספר קבוצות.

תרופות המעלות את רגישות הגוף
לאינסולין הקיים

התרופות המוכרות ביותר בקבוצה ,המהוות
את השלב הטיפולי הראשון בסוכרת (קו טיפול
ראשון) ,הן תרופות ממשפחת הביגואנידים,
הכוללות את החומר הפעיל מטפורמין .תרופות
אלה מפחיתות את ייצור הגלוקוז בכבד ,ומובילות
לירידה בערכי ההמוגלובין המסוכרר ()HbA1C
– מדד המעיד על ממוצע רמות הסוכר בדם
בשלושת החודשים האחרונים .בקבוצה זו
נכללים גלוקומין ,גלוקופאג` ומטפורמין טבע.
קבוצה זו ,שנמצאת בשימוש כבר עשרות שנים,
נחשבת לזולה מאוד (גנרית) וכלולה בסל
הבריאות .מחקר שהתפרסם בדצמבר 2013
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בקטגורית הגליטזונים נכללות שתי תרופות
נוספות המכילות חומר פעיל אחר  -פיוגליטזון,
שבהבדל מאבנדיה לא נמצא במחקרים עד כה
כמעלה את הסיכון להתקפי לב .הראשונה היא
אקטוס שהוספה בשנת  2016לסל הבריאות
הממלכתי כקו טיפול שלישי בחולים עם סוכרת
לא מאוזנת ,כשההמוגלובין המסוכרר בערך של
 7.5%ומעלה .התרופה השניה היא קומפטקט
שאיננה משווקת בארץ.

בכתב העת  ,JAMAהעלה כי מטפורמין הניתן
לילדים הסובלים מסוכרת סוג  2מסייע בירידה
במשקל .מועד נטילה :מטפורמין נוטלים אחרי
האוכל 1 ,עד  3כדורים ליום .בארה”ב ומדינות
מערביות נוספות קיים גם כדור מטפורמין בעל
השפעה מתמשכת שניתן ליטול אחת ליום
( )metformin long actingאולם זה אינו
משווק בישראל .תופעות לוואי :התרופה אינה
ניתנת לשימוש בקרב חולי סוכרת שפיתחו
סיבוכים בכבד או בכליה ,ועשויה לגרום לתופעות
לוואי במערכת העיכול ,לרבות שלשול וגזים ,תרופות המעוררות את תאי הבטא
אולם נחשבת לתרופה בטוחה על רקע שנים שבלבלב להפריש אינסולין
ארוכות של ניסיון עמה.
בקבוצה זו תרופות ממשפחה בשם
סולפונילאוריאה ,המעכבות את תעלת האשלגן
תרופות ממשפחת הגליטזונים
בתאי הבטא בלבלב וכך מעודדות את הלבלב
תרופות אלו ,המכונות גם תיאזולידינדיונים ,להפריש יותר אינסולין .בקבוצה זו נכללת
נקשרות לחלבון בשם  PPAR-Gהממוקם התרופה אמריל ( )Amarylהמכילה את
בגרעיני תאי הגוף .חלבון זה מעודד יצור אנזימים החומר הפעיל גלימפיריד ,הרשומה בישראל
הגורמים מצידם לניצול גבוה יותר של גלוקוז על אך איננה כלולה בסל הבריאות; ותרופות נוספות
ידי התאים .התרופה המוכרת בקבוצה זו היא שאינן רשומות בישראל ,וניתן להשיגן באמצעות
אבנדיה (המכילה את החומר הפעיל רוזיגליטזון) ,טופס  29ג’  -כגון גליפיזיד ,גליבוריד וגליקלאזיד.
הכלולה בסל הבריאות הממלכתי .מדובר באחת תרופות אלו ניתנות בשילוב עם מטפורמין או
התרופות שהפכו בעשור האחרון לפופולאריות תרופות ממשפחת הגליטזונים ,ויעילות בעיקר
מאוד בטיפול בסוכרת ,אך בשנים האחרונות בקרב חולים מעל גיל ארבעים הסובלים מסוכרת
מחקרים הצביעו על סיכונים הכרוכים בשימוש מסוג  2פחות מעשר שנים .מועד נטילה :יש ליטול
בה .מועד נטילה :אחת ליום ,ללא תלות בשעות תרופות אלו תוך כדי או זמן קצר לאחר הארוחות,
האכילה .תופעות לוואי :המחקר המשמעותי ומטרתן להגביר את הפרשת האינסולין בתגובה
שהתפרסם ב 2007-בכתב העת “ניו אינגלנד לארוחה .תופעות לוואי :התרופות המעודדות
ג’ורנל אוף מדיסין” ואסף נתונים מ 42-מחקרים ,הפרשת אינסולין נחשבות זולות ,אך אינן בשימוש
קבע כי אבנדיה מעלה את הסיכון להתקפי לב נרחב בישראל ,מאחר ולחלקן מיוחסות תופעות
ב ,43%-ומעלה סיכון לתמותה מהתקפי לב לוואי הכוללות השמנה והיפוגליקמיה ,וקיימות
ב ,64%-בהשוואה לחולי סוכרת שמטופלים עדויות שנויות במחלוקת גם על סיכון לבבי.
בתרופות אחרות או בתרופות דמה.
משפחה נוספת של תרופות המעודדות הפרשת
מאז אותו המחקר ,והאזהרות על התרופה שיצאו אינסולין על ידי ערור תאי בטא בלבלב הן תרופות
בעקבותיו  -לרבות הורדתה מהמדפים לחולי ממשפחת המגליטינידים ,המשפיעות אף הן על
סוכרת סוג  2על ידי סוכנות התרופות האירופית סגירת תעלות האשלגן בתאי הבטא בלבלב,
( )EMAב - 2010-השימוש בה פחת באופן אולם במנגנון אחר המוביל לפתיחת תעלות
משמעותי ,אם כי בארה”ב ,שם לא אסר מינהל סידן ,ומגביר באופן זה את הפרשת האינסולין
התרופות ( )FDAבאופן מוחלט את שיווקה ,מהלבלב .בקבוצה זו נכללות תרופות עם החומר
היא עדיין בשימוש ,ולאחרונה אף בשימוש גובר .הפעיל רפגליניד ובהן נובונורם וראפאגליניד
ב FDA-הוחלט בשנת  2010להמשיך ולאפשר טבע הכלולות בסל הבריאות לחולי סוכרת עם
את הטיפול באבנדיה ,אולם רק לחולים שאינם מדד תפקודי כליה  GFRנמוך מ 40-יחידות
מאוזנים בתרופות אחרות ,והחלטה דומה והתרופה נובוגרד שמשווקת במדינות מערביות
התקבלה על ידי משרד הבריאות בישראל .בעבר אך לא רשומה בישראל .כמו כן נכללות בקטגוריה
טופלו באבנדיה  30אלף ישראלים ,אך מאז  2007זו תרופות המכילות את החומר הפעיל נטגליניד
ירד מספרם לאלפים בודדים“ .אבנדיה ממשיכה שאינן משווקות בישראל .לדברי ד”ר ויינשטיין
להיות בשימוש ,מאחר והיא אחת התרופות “תרופות אלו ניתנות לרוב לחולים עם אי ספיקת
הזולות לסוכרת ,ובשנים הראשונות יעילה מאוד כליות או בעיה בסוכר שרמתו עולה באופן תלול
בהורדת רמות הסוכר בדם” מציין ד”ר חוליו לאחר כל ארוחה ,ואפילו ארוחה קטנה .התרופות
ויינשטיין ,מנהל יחידת הסוכרת במרכז הרפואי הללו מונעות את קפיצת הסוכר לאחר האוכל”.
וולפסון וחבר במועצה הלאומית לסוכרת.
מועד נטילה :יש ליטול תרופות אלו מיד עם הביס

הראשון בארוחה ,והן מונעות את קפיצת הסוכר
הצפויה בארוחה .ניתן ליטול אותן עד שלוש
פעמים ביום (עם שלוש ארוחות) .תופעות לוואי:
תרופות אלו עלולות לגרום להתקפי היפוגליקמיה
ולעלייה במשקל.

תרופות המאטות את תהליך עיכול
הפחמימות במעי הדק

קבוצה זו היא של תרופות שאינן בעלות
השפעה ישירה על העלאת הרגישות לאינסולין
או הפרשת אינסולין ,אלא מאטות את תהליך
עיכול הפחמימות במעי הדק ,וכך מאטות את
תהליך הפרשת הגלוקוז מהפחמימות למחזור
הדם .בקבוצה זו נכללות תרופות הכוללות
את החומר הפעיל אקרבוז :אקרוז ()Acrose
שאיננה בסל הבריאות ,ופרנדאז ()Prandase
שכלולה בסל לחולי סוכרת מסוג  2כקו טיפול
שני עם חוסר איזון לאחר טיפולים תרופתיים
אחרים (תרופה זו הוכחה כיעילה גם למניעת
סוכרת במצבים טרום סוכרתיים) ,וכן תרופות
עם החומר הפעיל מיגליטול שאינן משווקות
בישראל .למרות שתרופות אלו לרוב בשימוש
במדינות המערב כקו שני ,לאחר כישלון באיזון
הסוכר בתרופה קודמת ,בהודו וסין הן נחשבות
לתרופות בקו ראשון ,במקום מטפורמין .מועד
נטילה :תרופות אלו יש ליטול לפני כל ארוחה עם
הביס הראשון ,והן מאטות את עיכול הפחמימות
במהלך הארוחה .תופעות לוואי :התרופות
בקבוצה זו עלולות לגרום לאי נוחות במערכת
העיכול ולריבוי גזים.

אינקרטינים

אינקרטינים הן תרופות הפועלות על מנגנון ההורמון
 GLP-1שאף הוא חסר בקרב חולי סוכרת ,לצד
המחסור באינסולין .בקבוצה זו נכללות תרופות
המחקות את פעילותו של הורמון  GLP-1הגורם
לעליה בהפרשת אינסולין מתאי הבטא בלבלב
(בעגה המקצועית ,התרופות הן אנלוגים להורמון
 .)GLP-1בישראל משווקות ביאטה (,)Byetta
ויקטוזה ( ,)Victozaליקסומיה ()Lyxumia
וטרוליסיטי ( )Trulicityהכלולות בסל
הבריאות לחולי סוכרת מסוג  2עם  BMIמעל
 30כשערכי  HbA1Cמעל  7.5%או  BMIמעל
 28כשערכי  HbA1Cמעל  9%וכן לחולים שלא
סבלו בעבר מדלקת בלבלב (פנקראטיטיס)
או אינם סובלים מאי ספיקת כליות (כלומר עם
ערכי קראטינין מעל  1.5יחידות בבדיקת דם)
או לאחר כשלון בשתי תרופות חלופיות אחרות
לפחות .התרופות ניתנות בהזרקה תת עורית.
בעולם קיימות תרופות נוספות מקבוצה זו
שאינן משווקות בישראל .מועד נטילה :ביאטה
יש להזריק פעמיים ביום וויקטוזה פעם ביום.

ביידוריאן מאפשרת בשחרור מושהה הזרקה
אחת לשבוע .בימים אלה מבוצע במספר מדינות
מערביות מחקר בתרופת אינקרטין המשוחררת
בשחרור מושהה מגליל דק המוזרק מתחת
לעור במשך שנה שלמה ,ומונעת הזרקות יומיות.
תופעות לוואי :האינקרטינים בהזרקה אינם
גורמים לעלייה במשקל ולרוב גורמים לבחילות
בלבד .ויקטוזה נמצאה במחקרים בבעלי חיים
בסיכון מוגבר לגידול מסוג קרצינומה של תאי C
בבלוטת התריס במינון גבוה ובחשיפה ממושכת,
ולכן אסורה לשימוש בקרב מטופלים עם
קרצינומה מדולרית של בלוטת התריס ותסמונות
הפוגעות בבלוטת התריס.
ב 2012-דווח משרד הבריאות בישראל על
בחינת הקשר בין שימוש בויקטוזה לבין דלקת
בלבלב וסרטן הלבלב ,בעקבות דיווחים על
שישה חולים שטופלו בתרופה ופיתחו סרטן
הלבלב .באפריל  2013הודיע המשרד כי יאסוף
מידע מקיף על הקשר בין תרופות לסוכרת
והסיכון לדלקת בלבלב ,ופנה לרופאים לגלות
ערנות לקשר אפשרי בין אינקרטינים לדלקת
הלבלב .בדיקה של המועצה הלאומית לסוכרת
העלתה גם מקרים של סרטן הלבלב בקרב חולי
סוכרת שטופלו בתרופה השכיחה מטפורמין.
במארס  2013הודיעו ה FDA-וה EMA-על
בחינת הקשר בין השימוש באינקרטינים לבין
הסיכון לדלקת הלבלב ולשינויים מבניים בתאי
הלבלב ,וזאת על רקע מחקר שהתפרסם
בכתב העת  Diabetesשבחן רקמות שנאספו
מהלבלב של תורמי איברים שמתו ,ובהם גם
חולי סוכרת ,ומחקר מפברואר  2013מכתב העת
 JAMA Internal Medicineשהעלה כי חולי
סוכרת המטופלים באינקרטינים מצויים בסיכון
גבוה עד פי  2להתאשפז עם דלקת בלבלב.
קבוצת האינקרטינים כוללת לא רק זריקות,
אלא גם כדורים המעלים את ריכוז GLP-1
במנגנון עקיף ,באמצעות עיכוב הפירוק שלו
על ידי אנזים המכונה דיפפטידיל-פפטידאז4-
( .)DPP-4בין אלו נכללות התרופות ג’נוביה
( )Januviaוגאלבוס ( - )Galvusהנחשבות
לתרופות חדשניות בתחום הסוכרת  -שרשומות
בישראל ,אך אינן כלולות בסל הבריאות .בין
האינקרטינים בכדורים ,תרופה חדשה נוספת
שנכנסת לשוק בישראל בימים אלה בשם
טרג’נטה ( ,)Trajentaשאיננה כלולה בסל.
בניגוד לכדורים המקבילים שמתפרקים בכליות,
תרופה זו מתפרקת בכבד ובכיס המרה ,ולכן ניתן
לתת אותה גם לחולי סוכרת עם פגיעה בתפקודי
הכליה .לפי ד”ר ויינשטיין“ ,ההתאמה של זריקה או
כדור תלויה בחולה ,אך ברמה העקרונית הכדורים
חלשים יותר מהזריקות בהורדת רמות הסוכר

בדם .בנוסף ,הזריקות גם מורידות במשקל ,ואילו
הכדורים לא מעלים במשקל ,אך גם לא מורידים
אותו” .לעומת זאת ,בחילות – המהוות תופעת
לוואי אופיינית של זריקות אינקרטינים – פחות
שכיחות בקרב נוטלי כדורי האינקרטינים.
מעכבי SGLT2

קבוצה חדשה של תרופות לסוכרת שאיננה
משווקת עדיין בישראל ואיננה כלולה בסל ,קרויה
מעכבי  .SGLT2קבוצה זו מועילה לחולי סוכרת
באמצעות עיכוב ספיגת הגלוקוז בכליה ,הגברת
הפרשת הגלוקוז בשתן ,ובאופן זה הורדת
רמות הסוכר בדם .התרופה הראשונה בקבוצה,
פורקסיגה ( )Forxigaהמכילה את החומר
הפעיל דפגליפלוזין אושרה לראשונה ב2012-
על ידי רשות התרופות האירופית .תרופה נוספת
בקבוצה ,אינבוקנה ( )Invokanaהמכילה את
החומר הפעיל קנגליפלובין ,אושרה ב2013-
לשיווק על ידי מנהל המזון והתרופות בארה”ב.
תופעות לוואי :תופעות הלוואי המיוחסות לקבוצת
תרופות זו כוללות דלקת של הנרתיק בקרב
נשים וזיהום בדרכי השתן.

תרופות משולבות

תרופות חדשות לסוכרת משווקות במקרים רבים
גם במוצר הכולל אותן בשילוב החומר הפעיל
מטפורמין להגברת היעילות ,לרבות אבנדיה
הנמכרת עם מטפורמין בשם אבנדמט; גאלבוס
ומטפורמין הנמכרת בגלולה בשם יוקריאס;
וג’נוביה עם מטפורמין הנמכרת בגלולה ג’נואט.
את היוקריאס והג’נואט יש ליטול מספר פעמים
ביום ,מאחר ורכיב המטפורמין הכלול בהן אינו
יעיל לאורך זמן .הן אינן כלולות בסל הבריאות.
לעומתן ,תרופה מקבוצת האינקרטינים בכדורים
המכילה מטפורמין בשם אונגלייזה ()Onglyza
המשווקת בישראל ,אך אינה בסל הבריאות אף
היא ,כוללת מטפורמין בשחרור מושהה ,וניתן
ליטול אותה אחת ליום.

אינסולין .מתי עוברים לאינסולין?

המעבר לאינסולין הוא שלב משמעותי עבור
חולי סוכרת סוג “ .2ההחלטה לעבור לאינסולין
נעשית כשהחולה לא מגיב כבר לטיפול בכדורים
ורמות הסוכר שלו גבוהות בדם מדי” מסביר ד”ר
ויינשטיין .עם זאת ,בניגוד לחולי סוכרת מסוג 1
התלויים באינסולין לכל חייהם ,המעבר לאינסולין
בקרב חולי סוכרת סוג  2אינו גורלי באותה מידה.
“לרוב מתחילים בהדרגה בזריקה אחת בלילה,
כדי לבדוק האם בבוקר רמות הסוכר תקינות,
ובהמשך מעלים את מינון זריקות האינסולין לפי
קצב התקדמות המחלה .אמנם  90%מחולי
סוכרת סוג  2סובלים מעודף משקל או השמנה,
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כל הטיפולים
לסוכרת סוג  - 2המשך
אולם כשהמטופל יורד במשקל ,אפשר לעתים
לוותר על אינסולין ולשוב לכדורים” מוסיף ד”ר
ויינשטיין .בשנים עברו היה נהוג להפיק אינסולין
מחיות ,אולם עם העלייה בשכיחות הסוכרת,
מאחר ולבלב אחד של חזיר מספיק לייצור
אינסולין עבור חולה אחד לחצי שנה בלבד,
עלה הצורך לעבור לייצור אינסולין במעבדה.
האינסולין הראשון שהופק בתנאי מעבדה נקרא
הומאני ,מאחר והוא זהה במבנהו הכימי לאינסולין
האנושי .בהמשך ,כדי לשפר את ספיגת האינסולין
בגוף ,עלה הצורך לבצע שינויים במבנה הכימי
של מולקולת האינסולין ,וכך נוצר האינסולין
האנלוגי .בתוך שני סוגי אינסולין אלו ,קיימים סוגי
אינסולין לטווח קצר ,ואינסולין המכונה ‘בזאלי’
היעיל לטווח ארוך .אינסולין קצר טווח מזריקים
עם כל ארוחה ,בדרך כלל לפני תחילתה .אינסולין
ארוך טווח מזריקים לרוב אחת ליום.

קבוצת האינסולין ההומאני

בקבוצת האינסולין ההומאני ,שאיננה בשימוש
נפוץ בישראל ,כלולים Humulin R
ו Actrapid-לטווח הקצר ,המשפיעים החל
מחצי שעה לאחר ההזרקה ועד כעבור  8-5שעות
 אלה כלולים בסל הבריאות .לטווח הארוך ישנם Humulin Nו Insultard-המשפיעים החל
משעתיים ועד כעבור  16-10שעות – גם אלה
כלולים בסל הבריאות .כמו כן ישנן תערובות של
אינסולין הומאני לטווח קצר וארוך ,המותאמות
לחולים מסוימים וכלולות אף הן בסל הבריאות:
 Humulin 70/30ו - Mixtard-אלה
משפיעות החל מחצי שעה לאחר ההזרקה ועד
 16-10שעות.

קבוצת האינסולין האנלוגי

התרופות בקבוצת האינסולין האנלוגי כלולות אף
הן בסל הבריאות ,אך מוגבלות לרישום רק על ידי
רופא מומחה .לטווח הקצר ישנם Humalog,
 Novorapidו ,Apidra-המשפיעים החל
מ 15-5-דקות לאחר ההזרקה ועד  6-2שעות
אחריה .כמו כן קיימים תכשירי אינסולין בזאלי
אנלוגי לנטוס ( )Lantusולבמיר (,)Levemir
שהשפעתם מתחילה כשעתיים לאחר ההזרקה
ונמשכת עד כעבור  26-18שעות .בנוסף ,ישנן
תערובות הכוללות אינסולין אנלוגי קצר טווח
עם אינסולין הומאני ארוך טווחHumalog :
 Mixו .Novomix-לאחרונה משווק בישראל
אינסולין לטווח ארוך יותר של  40-36שעות ואף
מעבר לכך ,הניתן בהזרקה יומית ,בשם הגנרי
אינסולין דגלודק ( .)Degludecאינסולין זה
נחקר בניסיון להוכיח ירידה בסיכון להתפתחות
התקפי היפוגליקמיה בקרב המשתמשים בו
בהשוואה לאינסולין האנלוגי הבזאלי הרגיל.
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תרופות אלה אינן כלולות עדיין בסל הבריאות,
ובהן התרופה טרסיבה ( )Tresibaהקרויה
גם ‘אינסולין דגלודק’ ששיווקה החל לאחרונה
בישראל ותרופה נוספת בתהליכי פיתוח בשם
 .U300כאמור ,בישראל רווח השימוש בעיקר
באינסולין אנלוגי .אינסולין הומאני ניתן בעיקר
לנשים הרות ולמטופלים עם תגובה אלרגית
לאינסולין האנלוגי .כשנדרש שילוב בין אינסולין
לטווח קצר ולטווח הארוך ,האינסולין האנלוגי
הבזאלי מאפשר שילוב רק עם אינסולין הומאני
לטווח הקצר ,ושילוב זה אף הוא מקובל בקרב
סוכרתיים הנזקקים לאינסולין ,ומכונה בקרב
הרופאים ‘טיפול ( ’BBטיפול בי-בי) B :אחד
מייצג את האינסולין הבזאלי והשני הוא קיצור
ל’בולוס’ ,דהיינו מתן אינסולין הומאני קצר טווח
לפני כל ארוחה .לדברי ד”ר ויינשטיין B-B“ ,היא
שיטת טיפול מוצלחת ביותר ,אך היא מצריכה
ארבע זריקות ביום  -אחת של אינסולין אנלוגי
בזאלי ושלוש של אינסולין הומאני קצר טווח ,וזה
לא מתאים לכל אחד”

אינסולין ללא דקירה

החיסרון העיקרי באינסולין הוא הצורך להזריקו.
בין חברות הפארמה קיים כבר שנים מרוץ
לפיתוח כדורי אינסולין ,הצפויים לחסוך את
הצורך בהזרקות ולהביא למהפכה בטיפול
במחלה הנפוצה .בין המתחרות בענף  -חברת
נובונורדיסק וכן חברת הפארמה הישראלית
.Oramed
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

תופעות לוואי

הזרקות אינסולין עלולות להיות מלוות בתופעות
לוואי ,המצריכות פניה לרופא במידה והן חמורות:
אדמומיות וגירוד באזור ההזרקה ,שינויים במרקם
העור ,עצירות ,סחרחורות ,ראיה מעורפלת,
עלייה בקצב הלב ,זיעה ,חולשה ונפיחות בידיים/
ברגליים .תופעת הלוואי הבעייתית יותר של
אינסולין היא עלייה במשקל ,הנובעת מכך
שהאינסולין מעודד הכנסת סוכר מהדם לתאים,
אולם סוכר בתאים שאינו נשרף לצורכי אנרגיה
הופך לשומן ,וכך השימוש באינסולין עשוי לעודד
השמנה.

ניטור סוכר

בקרב הנזקקים לאינסולין קיימת חשיבות
מרובה לניטור רציף של סוכר ,במטרה לווסת
את ההזרקות היומיות בהתאם לרמות הסוכר
בדם .החלופה הממומנת בסל הבריאות היא
ביצוע בדיקות דם בדקירה באצבע ,הנדרשות
לעתים מספר פעמים ביום .החלופה היוקרתית
יותר היא מד סוכר רציף המנטר את רמות הסוכר
בדם ,אך זה כלול בסל הבריאות רק לילדים עד
גיל  18ונשים הרות .מד הסוכר הרציף מחובר
לגוף בנקודה אחת (לרוב בזרוע ,בבטן או ברגל)
ומדווח כל דקה עד מספר דקות  -בהתאם
למכשיר  -על רמת הסוכר בדם ,וכן מזהה האם
רמת הסוכר נמצאת בירידה או בעלייה ,במטרה
להתריע מפני נפילות סוכר ולאפשר לחולה
להתאים את התזונה והזרקת האינסולין לרמות
הסוכר בדמו.
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(ז’אן
ז’אק רוסו)

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִ
ָאז ֲ
ֹאׁשָך ,אֹו ָּב ֶא ְצ ַּבע
קים ָּד ְמָך ְּבר ְ
ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּלָך...

זֹאת ָל ַד ַעתׁ :שּום ָּד ָבר ֵאינֶ ּנּו ְּכמֹו ֶׁשהּוא נִ ְר ֶאהַ ,מ ֲע ֶׂשה ָׂש ָטן ֲ / -ח ָתְך ָק ָטן ָּב ֶא ְצ ַּבע ֵאינֶ ּנּו ְס ָתם ֲח ָתְך ָק ָטן / .ז ִֹוהי ְּפ ִר ָיצה
ֲחמ ָּורה ֶאל ַהּגּוףַ ,אל ּתֹוְך ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ֲהגַ ּנָ ה ָה ִראׁשֹונִ ית ְּ /כנֶ גֶ ד ס ְֹול ַלת ַהּזִ יהּום ו ְַה ַּמ ֲחלֹות ֶׁשל ָהע ָֹולם ַה ִחיצֹונִ י!  /ו ְָכל ֲח ָתְך ָּפת ַּוח
ָּבעֹור הּואְ ,ל ַמ ֲע ֶׁשה ֶ -א ְׁשנָ ב  /י ֵֹותר נָ כֹון :הּוא ִּפ ְר ָצה ַהּק ֵֹוראת ַלּגַ ּנָ ב / ...נִ ְפ ַרץ ָהעֹור ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת – ַּומ ָּמׁש תֹוְך ְׁשנִ ּיָה ַּ /ד ְר ָּכן
ֶׁשל ַה ַּמ ֲחלֹות י ָָׁשר ַלּגּוף ָּ -פׁשּוט ְּפנּויָה ִ /מ ְּב ִלי ֶׁשּי ְִצ ָט ְרכּו ַל ֲעבֹור ֶּד ֶרְך ָה ַאף אֹו ַה ֶּפה אֹו ַמ ֲע ָבר ֲח ִצּיָהְ / ...ל ִפ ָיכְך ַלּס ַּוּכ ְר ִתיְּ ,בא ֶֹופן
ַמ ֲע ִׂשי וְֹלא ֵּתיא ֶֹור ִטי – יֵׁש ְּב ָעיָה!
ַהּס ַּוּכ ְר ִתיְ ,וזֹו ֹלא ַמ ָּמׁש ֶסנְ ַס ְציָהֲ ,א ָבל ַּכ ָּמה ֶׁשּזֶ ה נִ ְׁש ָמע נ ָֹורא ו ְָאיֹום ּ /ד ֵֹוקר ֶאת ַע ְצמֹו ָּב ֶא ְצ ַּבע ,אֹו ְּב ָכל ָמקֹום ַא ֵחר – ַּכ ָּמה
ְּפ ָע ִמים ַּבּיֹום! ִּ /כי זֶ הּו זֶ ה וְֹלא ַא ֶח ֶרת ִ /מּיָם סּוף ַעד יָם ִּכּנֶ ֶרת ְּ /כ ֶׁשּיֵׁש ס ֶּוּכ ֶרת!..
(ּבאֹותֹו ָה ֶרגַ עַּ ,כּמ ָּובן) ִאם הּוא ָמתֹוק – אֹו ֹלא!
ְוהּוא מ ֵֹודד ֶאת ִט ַיּפת ַה ָּדם ִעם ּגְ לּוק ֶֹומ ֶטרֶׁ ,ש ָּת ִמיד מ ָּוכן ֶא ְצלֹו ְּ /כ ֵדי ָל ַד ַעת ְ
ִ /ל ְפ ָע ִמים ָר ַמת ַהּס ָּוּכר ַּב ָּדם ְס ִב ָירה ו ְִל ְפ ָע ִמים – ׁשֹוד ו ֶָׁש ֶבר! ֲ /א ָבל ַהּס ַּוּכ ְר ִתי ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַמר ג ָֹורלֹו ְּכמֹו ּגֶ ֶבר ַ /א ֲח ֵרי ַהּכֹל,
ס ֶּוּכ ֶרת זֶ ה ֵע ֶסק ְר ִצינִ י ,הּוא ֹלא ָיכֹול ְל ַהּגִ יד ַל ֲה ָד”ם ְּ /וב ָכל זֹאת יֵׁש לֹו ַה ְרּגָ ָׁשה ַמ ְת ֶמ ֶדת ֶׁש ִהיא ׁש ָֹותה לֹו ֶאת ַה ָּדםֲ / ...א ָבל הּוא
(א ִפילּו ִאם הּוא ֵּת ָימנִ י )...ו ִַיר ֵחם ַעל
י ְִב ַלע ֶאת ָה ֶע ְלּבֹון ו ְֶאת ַה ְּד ָמעֹות ְּבצ ָּורה ְמא ֶּוּפ ֶקת  /י ֵֵׁשב ַּב ַּצד ַּכ ָּמה ַּדּקֹותְּ ,כמֹו ּפ ָֹולנִ י טֹוב ֲ
ַע ְצמֹו ְּב ֶׁש ֶקט...
ְועֹוד ֹלא ִה ְת ַח ְלנּו ְל ַד ֵּבר ַעל ַמ ָּצבֶׁ ,שּבֹו ָּכל ָא ָדם ֵמ ַה ִּיּשּׁוב  /וְֹלא ַרק ס ַּוּכ ְר ִתי – נִ ְד ָקר אֹו נִ ְפ ָצע ְוׁש ֵֹותת ָּדם ׁשּוב ְוׁשּוב ָ /ל ֶכן ֵהם
נִ ְל ָח ִמיםַ ,הּס ַּוּכ ְר ִתּיִיםַּ ,ב ְּפ ִציעֹותְּ ,ב ָכל ְמא ָֹודם ֲ /א ָבל ֵא ֶּלה ָלרֹוב ִמ ְל ָחמֹות ֲעקּוּבֹות ִמ ָּדם ִּ /כי ָהע ָֹולם ָמ ֵלא ְּפ ִציעֹות ַה ְמ ַצּפֹות
ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּפינָ ה:
ַה ַּמ ְע ֵּדר ו ְַה ַּמגְ ֵר ָפה ֶׁש ַא ָּתה ע ֵֹובד ִא ָּתם ַּבּגִ ינָ ה ַ /ה ַּס ִּכין ַה ַח ָּדה ַה ִּמ ְת ַח ֵּבאת ַּב ִּמ ְט ָּבחַּ ,ב ְּמגֵ ָרה  /אֹו ְּכ ֶׁש ַא ָּתה נִ ְת ַקל ִּבזְ ַמן ְׁש ִט ַיפת
ֵּכ ִלים ְּב ַצ ַּל ַחת ְׁשב ָּורה  /אֹו ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ק ֵֹוטף ַס ְּב ֶרס ,אֹו ח ֵֹוטף ֲע ִק ָיצה ִמ ְּדב ָֹורה  /אֹו ִמּנְ ִפ ָילה ֵמ ָהא ַֹופּנַ יִם ַעל ָה ַא ְס ַפ ְלט ,אֹו ַעל
“ּביֹום טֹוב” ֲ -א ִפילּו נְ יָר ָיכֹול ִל ְפצ ַֹוע א ְֹותָך! / ..ו ְֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ָיּפ ַצע ְּכ ֶׁשּק ְֹוט ִפים ׁש ַֹוׁשנִ ים ,אֹו ִּב ְׁש ַעת ַהּגִ יּל ַּוח
ְק ֵצה ַה ִּמ ְד ָר ָכה ֵּ /כןְ ,
ִּ /ומ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ֲא ִפילּו ִל ְׁשּבֹור ּכֹוס ַּב ֲחתּונָ ה ֶׁש ְּלָך זֶ ה ְּכ ָבר ֹלא ָּד ָבר ָּבט ַּוחְּ / ...כל ַֹומר ,אֹו ֶׁש ַא ָּתה ס ַּוּכ ְר ִתי ִעם  / !bad luckאֹו
ֶׁשּנִ ְת ַק ְל ָּת ְּב ַמ ֶ ּׁשהּוְּ ,כמֹו ֶׁשא ְֹומ ִרים – ַחד ו ְָח ָלק!  /או ִאם יֵׁשְ ,ל ָמ ָׁשלַּ ,ב ֶּד ֶרְךּ ,בֹור ָּפת ַּוח – ֶׁשֹּלא ט ַּוּפל ַעל י ְֵדי ָה ִע ִירּיָיה ַ /הּס ַּוּכ ְר ִתי,
“ּפ ַצע ו ְַחּב ָּורה ַּומ ָּכה ְט ִרּיָהָ / ”...אז ִאם יֵׁש ָע ֶליָך ּגְ לּוק ֶֹומ ֶטרְּ ,ב ִמ ְק ֶרהֵּ ,כן...
ְּבו ַָּדאּותִ ,יּפֹול ְלתֹוכֹו ְוי ְַחּטֹוףְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּוב ַּב ְּמקֹורֹותֶ :
ִּב ְר ִצינּות ַ /א ָּתה ָּפׁשּוט ָיכֹול ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות  /ו ְִל ְמדֹוד ַעל ַה ָּמקֹוםָ ,ח ֵבר י ָָקר ֶ /את ָר ַמת ַהּס ָּוּכרִּ / ...ת ְהיֶה ַ !koolאל
ִּת ֵּתן ַל ָּפאנִ ָיקה ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלט ָע ֶליָךִּ ,כי ְל ִפי ָּכל ַהח ִּוקים  /זֶ ה עֹוזֵ ר ָל ַד ַעת ָמה ַמ ַּצב ַהּגְ לּוקֹוז ְועֹוזֵ ר ַלּגּוף ֶׁש ְּלָך ְל ִה ָיל ֵחם ַּב ַחי ְַּד ִקים...
ָּדם ָצ ִריְך ְל ִהי ָ ּׁש ֵאר ְּבתֹוְך ַהּגּוף! (ֹלאֵ ,אין זֹו ַאּגָ ָדהֶ / )...את זֶ ה ָּכל ֶא ָחדֲ ,א ִפילּו ִאם הּוא ֹלא סוכרתי ,י ֵֹוד ַע .ע ְּוב ָּדה!  /ו ְִאם הּוא
ַּבחּוץַ ,ה ָּדם ,ז ֵֹורם ִמּשּׁום ָמהְ ,ל ָכל ָהרּוחֹות  /ו ְַא ָּתה זָ קּוק ִל”גְ א ַּולת ָּדם”ֹ ,לא ָּפחֹות ָ /רצּוי ִל ְראֹות ִּב ְד ִחיפֹות ר ֵֹופא ,אֹו ח ֵֹובׁש ,אֹו
ֹאׁשָך ...אֹו ְּב ַרגְ ְלָך ,אֹו ְּבי ְָדָךְ – ...ל ָכל ָהרּוחֹות! / ..וסוכרתיֶׁ ,שּי ֵֹותר ִמּכ ָּולם ֵ -אינֶ ּנּו ָּכלָ -יכֹול ֵ /אין לֹו,
ָאחֹותִּ / ...כי ִאם ֹלא – ָּד ְמָך ְּבר ְ
ִמ ֶּט ַבע ַה ְּד ָב ִרים – ָּדם ָּכחֹול / ...ו ְִל ְפ ָע ִמיםְּ ,כ ַדאי ְל ִמי ֶׁשח ֵֹוטף ָּכל ַהּזְ ַמן ַמּכֹות ּונְ זָ ִקים ָ /לנ ַּוח ַּכ ָּמה זְ ַמן ְּב ָמעֹון ַל ֲאנָ ִׁשים מ ִּוּכים...
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נירופטיה אוטונומית
בסוכרת

מאת פרופ .נ .גדות
היחידה לנוירולוגיה,
מרכז רפואי מעייני
הישועה ,בני ברק
והפקולטה לרפואה ע’ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב
תקציר:

אחת מן המערכות שנפגעות שכיח בסוכרת
היא מערכת העצבים ההיקפית .תשומת הלב
ממוקדת בד’כ בנירופטיה המוטו-סנסורית משום
שביטוייה קלים לזיהוי מוקדם בשל ההסתמנות
הקלינית האופיינית ,הסימנים הנירולוגיים הדי
אחידים והזמינות וקלות הביצוע והפרשנות של
הבדיקה האלקטרומיוגראפית לאישור האבחנה.
מאידך ,הזרוע האוטונומית של מערכת העצבים
ההיקפית שאף היא נפגעת בחולי סוכרת ומהוה
גורם משמעותי בתחלואה ,איכות החיים ותוחלת
החיים של חולים אלו ,אינה מוכרת דיה בשל
קליניקה בלתי אחידה שלעיתים נחווית כהתנסות
מוזרה על ידי החולה ונשמעת “מוזרה או לא
אורגאנית” באוזני הרופא הלא מנוסה .הסימנים
הקליניים מצריכים ידע מוקדם כיצד להדגימם
ובדיקות העזר המעבדתיות מסובכות ומצריכות
תחכום טכני שהוא לעיתים יקר ובלתי זמין  .נראה
לנו חשוב לסקור בפני הקורא את הידוע כיום על
המעורבות האוטונומית בחולי סוכרת ,להציע
רמזים לאבחנה ,לציין מספר בדיקות עזר ליד
מיטת החולה ולהציע הצעות טיפוליות .

מבוא:

הנירופטיה האוטונומית המלווה את מחלת
הסוכרת ( Diabetic Autonomic
 ,) Neuropathy- DANהינה הנירופטיה
האוטונומית השכיחה ביותר בארצות מפותחות.
הערכות של שכיחות המחלה נעות בין 7.7-
 90%וזאת בשל השוני הגדול בין האוכלוסיות
שנסקרו ,מידת והיקף התחלואה ושיטות המחקר
שננקטו .הנפגעים העיקריים הם סיבי העצבים
האוטונומיים הארוכים ,כמו למשל אלו הכלולים
בעצב ה Vagus-הנושא עימו כ 75%-מכלל
הסיבים הפראסימפטתיים .לכן ,כבר בשלבים
המוקדמים תהיה הפגיעה רב מוקדית .השינויים
הפתולוגיים האופייניים ל DAN-ממוקמים
בעצבים ההיקפיים ובכלי הדם הקטנים.
ההסתמנות התת-קלינית של המחלה צפויה
שנה לאחר שאובחנה סוכרת של המבוגר
( )Type 2ושנתיים לאחר הופעת סוכרת נעורים
( .)Type 1מחלה תת–קלינית קיימת ב 30%-מן
החולים שמשך מחלתם  10-15ש’ והסתמנות
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קלינית קיימת ב 1-5% -מביניהם .הסימנים
הקליניים הרב מערכתיים מופיעים שנים רבות
לאחר תחילת הסוכרת והם משניים לפגיעה
בסיבי העצב הסימפטתיים והפראסימפטתיים.
בעוד שהמעורבות של שתי זרועות המערכת
האוטונומית זהה בשתי צורותיה של הסוכרת,
המעורבות הפראסימפטתית בולטת יותר
בסוכרת המבוגרים .גורמי הסיכון לנירופטיה זו
הם משך המחלה ,חומרת ההיפוגליקמיה ,ערך
מוגבר של המוגלובין  ,A1Cגיל מבוגר ,פגיעה
באברי מטרה (רישתית ,אלבומינוריה) ,קיומה
של נירופטיה מוטו-סנסורית סוכרתית ,תלות
באינסולין ורמה מוגברת של טריגליצרידים.
המחלה כרוכה בסיכון מוגבר לתמותה ולתמותה
פתאומית .כאשר הנירופטיה האוטונומית
מערבת את הסיבים הקרדיו-ווסקולאריים שיעור
התמותה הוא  27-56%במהלך  5-10שנים.
הפתופיסיולוגיה של הפגיעה העצבית בסוכרת
היא קרוב לוודאי מולטיפקטוריאלית וכוללת בין
השאר נזק מטבולי משני לערכים גבוהים של
סוכר ,נזק מהצטברות רדיקאלים חופשיים ,אי
ספיקה נירו-ווסקולארית ,נזק אוטואימוני ,חסר
בחומצות שומן חיוניות ( (essentialוחסר
בפקטורי צמיחה נירו-הורמונאליים .בשנים
האחרונות מרבים לדון באפשרות של Nitric
 Oxideיש חלק בגרימת הנזק לרקמת העצב
בשל פעילות חסרה או עודפת .כל הגורמים
שנזכרו לעיל מובילים בסופו של דבר להפחתה
ביצירת  ATPבשל שפעול שלpoly-(ADP-
 . ribose) polymeraseחסר זה אחראי
לשפעול של גנים המעורבים בנזק נירונאלי .

ההסתמנות הקלינית:

 .1מערכת גניטו-אורנארית
זקפה :זקפה לקויה הוא התסמין הקליני השכיח
ביותר ב DAN-ומצוי ב 30-70%-מהגברים
החולים בסוכרת .הביטוי הקליני הוא כשל שפיכה
משני להפרעה סימפטתית ,או כשל זקפה עם
שמור השפיכה והאביונה .המהלך הקליני מתקדם
במהלך  1-2ש’ עד לפגיעה שלמה שהיא בד’כ
בלתי הפיכה .לקות זו תלויה בגיל ,משך הסוכרת
וקיומה של מחלה ווסקולארית .הפתופיסיולוגיה
כוללת מלבד הפגיעה האוטונומית ,טרשת
של ה internal pudendal artery-קושי
בהרפיית השריר החלק בפין והפרעה בתחושה
הסומטית .שפיכה רטרוגראדית נדירה .בנשים
נגרמת הפחתה ברציה המינית ובסיכוך הפות.
השתנה :ב 50%-מחולי הסוכרת קיימים קשיים
בהתרוקנות שלפוחית השתן עם תדירות
השתנה מוגברת .ב 43-87%-מהחולים התלויים
באינסולין תמצא עדות לכך בבדיקות עזר

פיסיולוגיות .העדות המוקדמת ביותר להפרעות
בהשתנה היא פחת בתחושת ההשתנה שגורם
להעלאת סף רפלקס ההשתנה .בהמשך צפויה
תת פעילות של שריר הדטרוסור הגורמת
להתרוקנות חלקית של השלפוחית ושארית
שתן חריגה ,הפחתה במהירות הזרימה של
השתן והתרחבות משנית של השלפוחית .בשלב
המאוחר צפויה אצירת שתן וoverflow -
. incontinence
 .2מערכת קרדיו-ווסקולארית
הכרת ההיבטים הקרדיו-ווסקולאריים של DAN
היא בעלת חשיבות מיוחדת בשל השלכותיה של
תחלואה כזו על תוחלת ואיכות החיים ולכן נחקרו
סיבוכים אלו בצורה המפורטת ביותר .הפרעות
בתפקוד הקרדיו-ווסקולארי קיימות ב20%-
מהחולים הלא–תסמיניים בצורת טכיקרדיה
במנוחה ,אי סבילות למאמץ ,ירידת לחץ דם
תנוחתית ואיסכמיה “שקטה” של שריר הלב.
הסימן המוקדם למעורבת המערכת הזו הוא
הפחתה בשונות הפיסיולוגית של משך המרווח
 R-Rועימו הדופק בעיקר בעת מאמץ .התוצאה
של תופעה זו היא שלחץ הדם וספיקת הלב אינם
מגיבים כראוי למידת המאמץ הנדרשת .לפיכך
מומלץ שמבחני מאמץ ייערכו לחולים בסוכרת
טרם שיורשו להשתתף בפעילות ספורטיבית
מאומצת .במהלך ניתוחים נזקקים החולים
לתמיכה ווזו-פרסורית עודפת לעומת חולים ללא
 DANוהם אף צפויים לווזודילטאציה מוגברת
ותגובה היפותרמית בולטת יותר כתגובה לחמרי
הרדמה .ירידת לחץ דם תנוחתית היא ביטוי
לדנרוואציה של הefferent sympathetic-
 vasomotor fibersבעיקר בsplanchnic-
 vascular bedיחד עם ירידה בתנגודת
הווסקולארית הכללית .הפרעה תת קלינית
קיימת ב  17-43%מהחולים .התלונות הטיפוסיות
של החולים הן סחרחורת עד סף עלפון ,חולשה,
עייפות ,טשטוש ראייה ,כאבי צוואר והפרעות
קוגניטיביות .הצרוף של הפרעה קוגניטיבית
וסחרחורת שכיח בחולים מעל גיל  60ש’ וחומרתו
של תסמין זה פוחתת עם הזמן .ההפרעה
בולטת בעיקר כאשר קיימת פגיעה באברי
מטרה .החמרה זמנית צפויה לאחר ארוחה,
בשעות הבוקר המוקדמות ובעליית הטמפרטורה
החיצונית .הביטויים הלבביים בזרוע הסימפטתית
כוללים היצרות כלי הדם הכליליים עם הפחתה
באספקת הדם לשריר הלב ויכולת התכווצותו.
כאשר הזרוע הפאראסימפטתית נפגעת ניתן
למצוא הפחתה בשונות של המרווח  ,R-Rעליית
דופק משנית למעורבות הוואגוס ועלייה בתמותה
לאחר אירוע לבבי .המעורבות הזו המבטאת נזק
פראסימפטתי מופיעה לפני התסמינים הקשורים

בנזק למערכת הסימפטתית אם כי שתי המחלה והופך יבש ,ממעט להזיע ,מבוקע וכיבי.
המערכות נפגעות בו זמנית .יתכן כי הסיבה לכך מעורבות העור היא תוצאה של שינויים באספקת
היא שבדיקות העזר למערכת הפראסימפטתית הדם המיקרו וסקולארית יחד עם פחת הזעה.
רגישות יותר .כאשר  2הזרועות נפגעות,
נמצא Anemia
דופק בעל תדירות קבועה שאינו מגיב למאמץ
גופני ולגירויים אחרים המשפיעים על קצב הלב .בחולים בסוכרת נעורים ונפרופתיה מוקדמת
חשוב לציין כי בשל שכיחות היתר של אירוע אשר לוקים ב DAN-נצפתה רמה נמוכה של
לבבי איסכמי “שקט” ,וסף מוגבר לתחושת כאב  Erythropoietinשלא תאמה את מידת
לבבי איסכמי בחולים אלו ,נדרש הרופא המטפל האנמיה שלהם .יחד עם זאת גיוס ההורמון
לערנות יתרה לתלונות כמו כאב בחזה ,תשישות ,כתגובה להיפוקסיה בינונית נמצא תקין .לממצא
בלבול ,עייפות יתר ,בצקת בגפיים ,גניחת דם ,זה אין הסבר חד משמעי ומוסכם.
בחילות ,הקאות ,שיעול וקוצר נשימה שעלולים כשל אוטונומי משני להיפוגליקמיה (
לרמז על אירוע לבבי שקט .לא מפליא שבחולים ) Hypoglycemic autonomic failure
אלו נמצאה שיעור תמותה מוגבר וכן שעור
מוגבר של מוות פתאומי .כמו כן קיים קשר ישיר לחולים עם  DANהפחתה משמעותית בהפרשת
נוראפינפרין תגובתית להיפוגליקמיה יחד עם
בין תחלואה זו ותחלואה צרברו-ווסקולארית.
מודעות ירודה לסימפטומים של היפוגליקמיה.
 . 3מערכת העיכול
המודעות הפחותה תורמת להגברה של ההפרשה
הסימנים למעורבות העצבוב האוטונומי של הלא תואמת של נוראפינפרין המחמירה את
מערכת העיכול די שכיחים וכל חלקי המערכת ההיפוגליקמיה בצורת  . vicious cycleתופעה
יכולים להיפגע משנית ל .DAN-אלו כוללים זו שכיחה בחולים שרמת הסוכר שלהם נשמרת
הפרעות בהתכווצות הוושט ופעילות סוגר הוושט בקפדנות יתר בעיקר באלו הלוקים ב”סוכרת
התחתון ,שיתוק חלקי של הקיבה ששכיח וצפוי תזזית” .יש לזכור שגם בסוכרתיים שלא לקו
בעד  50%מהחולים בסוכרת תזזית  Brittle“ -עדיין ב DAN-קיימת אותה תופעה אך בחומרה
 .”Diabetesהסימנים הקליניים האופייניים הם פחותה .כמו כן חולים ב DAN-מלווה נמצאים
בחילות ,הקאות והרגשת שובע מוקדמת ,תפיחות בסיכון יתר להיפוגליקמיה.
הבטן לאחר ארוחה ,כאב אפיגסטרי וירידה בדיקות עזר
במשקל .חלק מן החולים הם אסימפטומטיים .קיימות  5בדיקות פשוטות ליד מיטת החולה
עצירות מדווחת ע’י  60%מן החולים .לעיתים שערכן הקליני – אבחנתי תוקף מאז שהוצעו
יסבול החולה מעצירות ושלשולים לסירוגין .בדיקות אלו עוד בשנות ה 70-המוקדמות
השלשולים שכיחים בלילה ,הם בד’כ מימיים של המאה הקודמת על ידי . .Ewing et al
ומתמשכים שעות עד ימים ולעיתים מלווים מאחר ותפקודים אוטונומיים מושפעים על ידי
בחוסר שליטה על הצואה .הם שכיחים יותר גורמים נוספים פרט לסוכרת יש לוודא כי לא
בסוכרת נעורים .יש לזכור כי  Metforminעלול קיימים הבאים end organ failure :מחלה
לגרום גם הוא לתופעה דומה .בנוסף קיימת אינטרקורנטית ,שימוש בתרופות כמו נוגדי דיכאון,
אי שליטה על הצואה משנית לדנרוואציה של אנטיהיסטמינים ללא מרשם ,מדכאי שיעול,
הספינקטר האנאלי או פחת תחושה רקטאלית .משתנים ואספירין .כמו כן יש לוודא שהבדיקות
אי השליטה מוחמר על ידי השלשולים .כמו כן הללו לא יבוצעו בסמוך למאמץ גופני אינטנסיבי
קיימת אטוניה והתרחבות משנית של כיס המרה .ולקבל מידע על עישון וצריכת קפאין .כמובן
שבפענוח הבדיקות הללו יש לשייך את הממצאים
הזעה
ההזעה המווסתת את חום הגוף מופחתת לגיל הנבדק מאחר ובגיל מבוגר גם המערכת
ב .DAN-תחילה יש פחת הזעה בפיזור “כפפות האוטונומית “מתבגרת ומזקינה” .המבחנים הם:
וגרביים” ומאוחר יותר זו הופכת לכללית .תמרון ע’ש  , valsalvaתגובת הדופק לנשימה
במקרים רבים קיימת הזעת יתר בכפות הרגליים עמוקה ,תגובת הדופק להזדקפות פתאומית,
מלווה בקור חיצוני מקומי .תופעה מביכה תגובת לחץ הדם להזדקפות פתאומית ולאגרוף
טיפוסית היא הזעה סביב הפה והפנים בשעת ממושך .פרטים על ביצוע הבדיקות הללו
אכילה ( )gustatory sweatingבעיקר כאשר ותוספת של בדיקות מתוחכמות יותר ניתן למצוא
המזון מתובל  .תופעה זו קשורה בדנרוואציה של בפרק ה Appendix -במאמרם של Vinik
. .et al
הסיבים הסימפטתיים בצוואר.

עור

קפדנית על רמת סוכר הדם בסוכרת הנעורים
מונעים סיבוכים מאוחרים כולל הופעת .DAN
רבים סבורים כי כך גם בסוכרת המבוגרים
מטיפוס  2אם כי אין די מחקרים מבוקרים
להוכחת הנחה זו .במחקרים קליניים בודדים
נצפה כי הענקת טיפול זה לחולים עם סימנים
מוקדמים של  DANיעיל ויכול לגרום להטבה
קלינית בתסמינים תוך מספר שבועות .קיימות
גם הוכחות ממחקרים קליניים בודדים כי טיפול
זה כאשר הוא ניתן לחולים שכבר סובלים
מנירופטיה סוכרתית יכול למנוע החמרה של
התסמינים עם הזמן אם כי הסיכוי שהטיפול יגרום
להיעלמותם קלוש .בהתחשב בעובדה שקיימת
מודעות מופחתת למצב היפוקגליקמי בלוקים
ב DAN-יש לדאוג שאיזון רמת הסוכר בדם
ישאף לרמות גבוהות יותר מהרמה האידיאלית
הרצויה אצל אלו שלא לקו ב .DAN-באשר
לנירופטיה הקרדיו-ווסקולארית ,לגבי טיפול
בנוגדי חמצון שונים ACE inhibitors ,וסוגים
שונים של חוסמי בטא הדעות חלוקות באשר
ליעילותם בחולים אלו .אין ספק שהקפדה
על דיאטה מתאימה ופעילות גופנית מבוקרת
מיטיבים עם החולים הלוקים ב DAN-כפי שזה
קורה גם בנירופטיה סוכרתית מוטו-סנסורית,
אולם במציאות ההתמדה במשטר המשלב איזון
הדוק של סוכר הדם ,דיאטה ופעילות גופנית
קשה לחולים והן אינם מסוגלים להתמיד בכך
לאורך זמן.
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טיפול

העור יכול להיות מעורב בשלבים מוקדמים של אין חולק על כך שטיפול יעיל באינסולין ושמירה
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הבריאות שבטעם

מתכוני ארוחות צהריים

בישול לחולי סוכרת

מתוך הספר“ :לא לסוכרת” מאת ד”ר מארק היימן ,בהוצאת פוקוס ספרים לבריאות

מאת ד”ר רני פולק ,מנהל המרכז לבישול בריא ,הדסה אופטימל

סלטים כמה רוטב לשים בסלט?

אורז מטוגן עם טופו

אנשים רבים מוטרדים מאוד ,ובצדק ,מהרטבים בהם טובל הסלט .מסעדות רבות מוכרות סלטים בתור מנות בריאות או מנות מופחתות קלוריות
כאשר בעצם הסלט טובע ברוטב שמנוני המעלה מאוד את הערך הקלורי של המנה .על מנת לתבל סלט בכמות הרוטב הנכונה יש לשים לב
לכלל פשוט :מטרת הרוטב היא לתת טעם לסלט ,כלומר לעטוף את עלי הסלט בנוזל ארומאטי בדרכם לפה .לפי הגיון זה כל עוד הרוטב שמוסף
לסלט עוטף את מרכיביו הרי הוא מוסיף טעם ובשעה שהוא מתחיל להיאגר בתחתית הקערה הרי הוא מיותר וסתם מוסיף קלוריות .בפעם הבאה
שאתם מתבלים סלט תתחילו לצקת את הרוטב לקערה ובמקביל לערבב אותו עם מוצרי הסלט .ברגע שרוטב מפסיק לעטוף את עלי הסלט
ומתחיל להיקוות על הקרקעית ,זה הסימן להפסיק.

מספר מנות I 4 :זמן הכנה 5 :דקות  Iזמן בישול 45 :דקות לאורז  10 +דקות לשאר המתכון  Iתוכנית :בסיסית בלבד

סלט ירוק עם כרוב ניצנים ברוטב עירית וזרעי חרדל.

חומרים עבור  10מנות
סלט
 1קופסא של עלי בייבי לסלט בכל הצבעים
חבילת עלי רוקט
רבע חבילת כרוב ניצנים
רוטב
 1כף גדושה חרדל דיז’ון.
 4כפות שמן זית.
 1כף זרעי חרדל.
 2כפות מיץ לימון טרי
 3כפות מים.
חצי זר עירית
מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה
סלט
הרתיחו מים עם מלח בסיר על אש
גבוהה
חלטו את כרוב הניצנים עד לריכוך וקררו.
ערבבו את העלים עם הכרוב והרוטב
רוטב
ערבבו את כל החומרים בצנצנת ניעור.

מספר מנות“ 8 :מעטפות”  Iזמן הכנה 10 :דקות  Iזמן בישול 10 :דקות  Iתוכנית :בסיסית בלבד
אופן ההכנה:
לסלט
שטפו את הגריסים היטב (עד שהמים שיוצאים מהשטיפה נקיים לגמרי).
בשלו את הגריסים עם הציר בתוספת קורט מלח כ  20דקות או עד שהנוזל נספג
שטפו במים קרים וסננו
חיתכו את המלפפונים באמצע והוציאו בעזרת כפית את החרצנים.
חיתכו אותם לקוביות
הוסיפו את הפטריות ,קוביות האבוקדו ועשבי התיבול
צקו את הרוטב על הסלט
המתינו כמחצית השעה לספיגת הטעמים
תקנו תיבול על ידי מלח ופלפל
לרוטב:
ערבבו את שמן הזית עם מיץ הלימון
ערבבו פנימה את שאר החומרים
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ערכים תזונתיים למנה :קלוריות ,398 :פחמימות 53.5 :ג’ ,סיבים תזונתיים 7.2 :ג’ ,חלבונים 18.0 :ג’ ,שומנים 13.2 :ג’ ,כולסטרול 0 :מ”ג ,נתרן:
 406מ”ג ,סידן 308 :מ”ג.

סלט ביצים בקארי במעטפת חסה עם אספרגוס קלוי

סלט אבוקדו וגריסים.

מצרכים 8( :מנות)
לסלט
 1כוס גריסי פנינה
 2כוסות ציר ירקות
 2מלפפונים ירוקים
 1כוס פטריות קצוצות
 2אבוקדו חתוכים לקוביות
 3כפות תימין קצוץ
 1/2כוס פטרוזיליה קצוצה
לרוטב:
 6כפות שמן זית כתית מעולה
 6כפות מיץ לימון
 1שן שום קצוצה
 1כף דבש
פלפל שחור גרוס
מלח אטלנטי גס

 1כף שום ,כתוש
¼ 1כוסות אורז חום ,שטוף
 1כף ג’ינג’ר ,כתוש
½ 2כוסות מים
½ 1כפות רוטב תמרי נטול חיטה
 2כפות שמן שומשום
 1כף חומץ אורז חום
½ ק”ג טופו מוצק ,שטוף וחתוך לקוביות
 1כף יין לבן
 1בצל קטן ,קצוץ
 2כוסות אפונה ירוקה קפואה
 1גזר קטן ,קצוץ
 2בצלים ירוקים ,פרוסים
שמים את האורז בסיר קטן ומוסיפים את המים .מביאים לרתיחה ,מכסים את הסיר ומקטינים את הלהבה .מבשלים על להבה נמוכה במשך  40דקות
עד שהאורז מתרכך היטב והמים נספגים.
במחבת עמוקה ,מחממים את שמן השומשום על להבה בינונית .מוסיפים את הטופו ומשחימים במשך דקה מכל צד .מוציאים את הטופו בזהירות
מהמחבת ומניחים בצד .באותה מחבת ,שמים את הבצל והגזר ומאדים עד להתרככות .מוסיפים את השום והג’ינג’ר ומאדים במשך כמה דקות
נוספות .מוסיפים את האורז ומערבבים .ממשיכים לאדות את התבשיל עד שהאורז מקבל מרקם פריך מעט בתחתית.
בקערה קטנה ,מערבבים את רוטב התמרי ,החומץ והיין .יוצקים על האורז שבסיר ומערבבים היטב .מוסיפים את הטופו המטוגן ,האפונה והבצלים
הירוקים ומערבבים בעדינות .ממשיכים לבשל עד שהאפונה מתחממת היטב ומגישים.

 8עלי חסה ערבית
 8גבעולי אספרגוס ,קטומים
 1כף שמן זית כתית מעולה
מכבישה קרה
קורט מלח
 8ביצים קשות
 1גבעול סלרי ,קצוץ

 2בצלים ירוקים ,קצוצים
½ כוס מיונז טבעוני ללא ביצים
½ 1כפיות אבקת קארי
 1כפית חרדל גרגרים
מיץ מ 1-לימון
¼ כפית מלח ים

מחממים את התנור לחום של כ 190-מעלות .שוטפים את עלי החסה ,מייבשים בעדינות ומניחים בצד .שוטפים את האספרגוס ומייבשים בעדינות.
מערבבים עם שמן הזית והמלח .מניחים את האספרגוס בתבנית אפייה ואופים במשך  10-8דקות עד להתרככות .מניחים בצד להתקרר.
חותכים את הביצים הקשות לקוביות קטנות ושמים בקערה בינונית .מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים .מורחים את סלט הביצים על עלי
החסה .חוצים כל גבעול אספרגוס .אם הם גדולים במיוחד ,חותכים אותם גם לאורך .מוסיפים גבעול אספרגוס אפוי לכל עלה ומגלגלים כמו טורטייה.
ערכים תזונתיים למנה :קלוריות ,135 :פחמימות 2.7 :ג’ ,סיבים תזונתיים 1.2 :ג’ ,חלבונים 6.6 :ג’ ,שומנים 11.2 :ג’ ,כולסטרול 189 :מ”ג ,נתרן:
 203מ”ג ,סידן 44 :מ”ג.

מתוך הספר :לא לסוכרת ,מאת ד”ר מארק היימן
עריכה מדעית :אופיר פוגל ,נטורופת .הוצאת פוקוס ,ספרים לבריאות
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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  350גרם.
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 :לימון דיאט ,אשכולית אדומה
דיאט ,פטל דיאט ,לימונענע דיאט ,אננס דיאט,
FIBRE1דגני בוקר עתירי סובין ,עסיס תרכיז דיאט
תפוח;
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
ביסקול
סוכרזית טבליות (פטרייה); סוכרזית  ;300סוכרזית
 ;700סוכרזית  ;1200סוכרזית נוזל “דיאטיפ”; כמו
סוכר; סוכרלייט כפית לכפית; סוכרלייט ממתיק נוזלי
על בסיס סוכרלוז; סוכרלייט טבליות ללא קלוריות
בטעם סוכר; שקיות סוכרזית אישיות בטעמים :וניל;
לימון; קינמון; אייריש קרים; שקיות סוכרזית סטיוייה
(אריזת  100שקיות); סטיוויה כפית לכפית (אבקה
בצנצנת); סוכרזית-סוכלרוז (מבושל) ,אריזת 100
שקיות; סוכרזית קלאסי ( 100שקיות); סוכרזית
סוכלרוז חצי כפית ( 100שקיות) ,סוכרזית סטיוויה חצי
כפית ( 100שקיות).
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן,
וניל תות ,ריבת חלב .מאגדת שלגוני “גלידל” ( 8יח’
במאגדת) בטעמים :בננה ,שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל
פסיפלורה ,אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :פטל ,דובדבן ,אשכולית
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אדומה ,למון ליים ,אייס תה אפרסק; כוס גלידל שוקו
פקאן (במאגדת  4יחידות); גלידל שלגון מופחת
קלוריות בטעם קינמון (במאגדת  8יחידות); גלידל
ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב ( 4גביעים במאגדת);
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי מרמולייט בטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש;
תרכיזי מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל,
תפוחים ,לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  100ו200 -
שקיות) טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות);
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס
סטיביה (שקיות); סוכלרוז סטיקס;  Tussoגרנולה
עם תפוחי עץ ואגוזי לוז; סוכלרוז טוויסטר; מרמולייט
ממתיק סוכלרוז בתוספת סיבים על בסיס עולש;
ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה;
 TUSSOסלט פירות דיאט ( 2גביעים במשקל 110
גרם כל אחד);  TUSSOלפתן אפרסק דיאט (2
גביעים במשקל  110גרם כל אחד) TUSSO ,עוגת
מאפינס תפוז ללא תוספת סוכ ,ר  TUSSOעוגת
מאפינס שיש ללא תוספת סוכ ,ר  TUSSOעוגת
מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר;
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 ( 1.5ל2 ,
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  1.5ליט ,ר

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  1.5ליט ,ר דיאט פיוז תה בטעם
אפרסק :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל;
זנלכל בע”מ (יכין)
תירס צעיר; תירס לייט; תירס צעיר בד”צ; תירס לייט
בד”ץ; סירופ דיאט בטעמים :אשכוליות ,פטל ,תפוחי
עץ ,לימון ,תפוזים ,מנגו ,תות שדה ,אננס ,תות בננה,
ענבים; חומוס; פול; רסק תפוחי עץ תותים ,diet
רסק תפו”ע בטעם בננות  ,dietרסק תפו”ע בטעם
אפרסקים ,רסק תפו”ע בטעם פירות יע ,ר רסק תפו”ע
בטעם קנמון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,
לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
טמפו סודה בנגיעות למון ליים ,טמפו סודה בנגיעות
אבטיח ,טמפו סודה בנגיעות פירות יע ,ר
טמפו סודה בנגיעות אננס ,טמפו סודה בטעם למון
ליים עדין;
י.א.א .עולם הפרי
קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם
הפרי  500גרם; קונפיטורה תות שדה לייט מופחת
קלוריות עולם הפרי  500גרם; קונפיטורה דובדבן
חמוציות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי  500גרם
קונפיטורה אוכמניות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי
 500גרם; קונפיטורה משמש לייט מופחת קלוריות
עולם הפרי  500גרם
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 .קונפיטורות  778בטעמים :משמש לייט,
אוכמניות לייט ,תות שדה לייט ,דובדבנים לייט.
י .כהן
סוויט לוז ( )sweet loseממתיק בשקית על בסיס

המשך בעמודים הבאים

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
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).
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 הכי
מלא; לחם שיפון כפרי (אנג’ל אורנים); לחם פת חי
 100%מלא (אנג’ל אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת
 6יחידות); לחם עינן פרוס; פיתה קלה בקטנה; לחם
פשוט מלא; לחם שיפון  100%קל; חלה קלה; 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;
מאפיית יוסף ברון בע”מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן
לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם  5דגנים;
לחם חיטה מלאה קל; לחם קל  100%שיפון;
מאפיית לחם חן (מקבוצת ברמן)
לחם דני קל ,לחם גלילי קל ,לחם קל קמח מלא
מאפיית דגנית  -עין בר
לחם שיפון אמיתי קל; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל;
לחם שחור פרוס אחיד קל; לחם טבע קל מחיטה
מלאה; לחם חיטה מלא; לחם קל מחיטה מלאה;
לחם ירוק מקמח מלא; לחם מלא פלוס שיפון; לחם
חיטה מלא פלוס כוסמין;
מאפיית דוידוביץ
לחם ריחיים קל;
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10
יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה;
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 דל נתרן
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם בריאות סקנדינבי ,לחם
סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם שיפון בורודינסקי ,לחם
חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל
מבשלות בירה ישראל בע”מ (קרלסברג)
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל;
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 תותMuller ,
 simply fruit 0%יוגורט ביו אננס,
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.
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 דיאט אנרגיה; סירופ דיאט בטעמים :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל חמוציות ,תה אפרסק ,תפוזים;
סירופ דיאט בטעם קולה; סירופ בטעם קולה sugar,
freeסירופ דיאט בטעם אננס-אשכולית;
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט – שקיות להמתקה בישול ואפיה (25,100
ו 250 -שקיות); סוכרה דיאט לבישול ואפיה – (אריזת
 100גרם) .סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות .מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק

פברואר  2017איל 29

אישי סכרין  50ו –  250יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו –  100שקיות).
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף).
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
ק.י.פ.ל .טבליות וממתיקים ( )2001בע”מ
סוכרלס ממתיק נוזלי על בסיס סוכלרוז( 200מ”ל),
סוכרלס סוכרלוז ( 150שקיות) ,סוכרלס טבליות
סוכלרוז ( 150ו 300 -טבליות) ,ממתיק סטיביה
( 125שקיות) ,ממתיק נוזלי על בסיס סטיביה (200
מ”ל),ממתיכל טבליות על בסיס סכרין ( 1200ו300 -
טבליות)
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.
שטראוס גלידות בע”מ
מאגדת שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט
בציפוי בטעם אפרסק (גם ביחידתי) ,מאגדת שטראוס
לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט בציפוי בטעם
דובדבן ,מאגדת שטראוס לייט מיני סנדוויץ ,אייס לייט
מאגדת קרחוני שרבט מופחתי קלוריות בטעמי לימון,
מנגו ואשכולית אדומה.
חטיפי ביסקוויט וגלידה חלביים בטעם שוקו וניל,
מאגדת שטראוס לייט שוקולד – מיני שלגון שוקולד
עם ריפל שוקולד ,מאגדת שטראוס לייט ריבת חלב -
שלגוני וניל עם ריפל ריבת חלב (גם ביחידתי) ,מאגדת
שטראוס לייט מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט עם
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אוכמניות וריפל דובדבן ,קרמיסימו לייט שוקו וניל
גלידה משפחתית  .מאגדת שלגוני לייט מיני אגוז.
מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות ( 6יחידות במאגדת)
שטראוס בריאות בע”מ
יוגורט דנונה  0%לבן (גביעי  150גרם ו  200גרם) ,דנונה
 1.7%לבן (גביעי  150גרם ו  200גרם) ,אקטיביה 0%
לבן ,אקטיביה  1.5%לבן ,דנונה דיאט קפוצ’ינו ,דנונה
דיאט רום צימוקים ,דנונה דיאט אפרסק (גביעי 100
גרם ו  150גרם) ,דנונה פרי בתחתית דיאט אוכמניות
 ,0%דנונה פרי בתחתית  0%תות ,אקטיביה דיאט
שזיף מיובש (מארז רביעייה) ,אקטיביה  0%אוכמניות
חמוציות; יוגורט דנונה ביו  150 1.7%גרם; דנונה יוגורט
בטעם פאי לימון  150 0%גרם ,דנונה יוגורט בטעם
בננה קרמל  150 0%גרם       ,
שלגוגו
שלגוני קרח ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש;
(המכירה ברח” שמוטקין  8ראשל”צ).
תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר (תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים
קרים ,בתוספת סטיביה) בטעמים :אפרסק ,לימונענע,
פירות יער;
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150גרם ,דיאט יופלה
אפרסק  0%גביע  150גרם; דיאט יופלה דובדבן
 ,0%גביע  150גרם דיאט יופלה תות  ;0%גביע 150
גרם דיאט יופלה פירות יער  0%גביע  150גרם ,דיאט
יופלה עוגת גבינה ותות  ;0%דיאט יופלה בד”צ תות
גביע  150גרם  0%גביע  150גרם ,דיאט יופלה בד”צ
אננס –  0%גביע  150גרם; דיאט יופלה עם אפרסק
בד”צ  150 0%גרם; דיאט תות בתחתית  0%גביע
 150גרם; דיאט אפרסק פסיפלורה בתחתית  0%גביע
 150גרם; יופלה טבעי  1.5%גביע  200גרם; יופלה
טבעי  1.5%גביע  150גרם יופלה  0%דיאט גביע
 200גרם ,יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע 150
ג” ,ר יוגורט תנובה לבן  ,1.5%שומןביו גביע  200גרם;
דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית 150 0%
גרם משקה סויה לייט אריזת  1ליטר (סוי מג’יק) ,דיאט
יופלה עם אפרסק  100 0%גרם ,דיאט יופלה עם תות
 100 0%גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות
בתחתית  150 0%גרם.

תוספי מזון ,מכשור
רפואי ומוצרי עזר

 B.LAORארומה קוסמטיקה ייחודית
קרם רגליים ארומטי
גאמידה בע”מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
נובומד בע”מ
מד המוגלובין מסוכרר SD-AIC Care
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.
( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו

תרופות ,מיכשור רפואי
ומוצרי עזר

טאיקו דיאגנוסטיקה
 – CONTOUR PLUSמד סוכר מתקדם ללא כיול
כולל דוקרן  MICROLET 2לדקירה עדינה מאוד –
הערכה כוללת מכשי ,ר נרתיק ,דוקרן מקלונים ,מחטים
והוראות הדרכה בעברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
מקלוני  – CONTOUR PLUSמקלונים לשימוש עם
מכשיר לבדיקת סוכר
 – CONTOURמד סוכר מתקדם ללא כיול כולל
דוקרן  MICROLET 2לדקירה עדינה מאוד –
הערכה כוללת מכשי ,ר נרתיק ,דוקרן מקלונים ,מחטים
והוראות הדרכה בעברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
מקלוני  – CONTOURמקלונים לשימוש עם מכשיר
לבדיקת סוכר CONTOUR
 – DEXCOM G4 PLATINUMמד סוכר רציף
מאושר לילדים מגיל שנתיים ולמבוגרים ,כולל משדר
קטן ,סנסור לשבוע ימים מפלטינה למניעת גירויים,
מסך צבעוני ומגוון התרעות להשגת איזון מיטבי ומניעת
מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה
גרבי קופרון – גרביים לסוכרתיים ובעלי כפות רגליים
רגישות המכילות פרורי נחושת שקוטלות פטריות ,
חיידקים ווירוסים ומונעות ריח רע מכף הרגל ,הגרב
מותאמת לסוכרתיים.
מחטי  – COMFORTLANCEמחטים איכותיות

ועדינות ביותר המותאמות למגוון דוקרנים ( – G32
עדינה ביותר בצבע צהוב – G30 ,עדינה בצבע סגול,
 G28דקה בצבע כחול ו G 23רגילה בצבע ירוק
לבעלי עור עבה)
מקלוני שתן KETOSTIX , KETODIASTIX -
מקלוני שתן לבדיקת סוכר ו/או אצטון
משאבות אינסולין  – COZMOשירות למשאבות
אינסולין  COZMOכולל מגוון פרפריות מתקדמות
ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות
הידיים והרגליים:
 - cuticle awayמסיר ללא מאמץ את העור סביב
הציפורן - callus away .מסיר עור גס וקשה מכפות
הרגליים ב 5-דקות - dry heel .קרם לריפוי ומניעה
של עקבים יבשים וסדוקים.
 – Callus eliminatorלשימוש על ידי אנשי
מקצוע – Cuticle eliminator .לשימוש על ידי
אנשי מקצוע.
דין דיאגנוסטיקה
מדי סוכרAccu-Chek Sensor, Accu-Chek :
,GO, Accu-Chek Active
Accu-Chek
Inform,Accu-Chek
Performa, Accu-Chek Performa Nano
משאבהAccu-Chek Spirit Combo :
ציוד מתכלה למשאבותInfusion set)) Accu- :
Chek TenderLink, Accu-chek Flexlink
מערכות מידעAccu-Chek 360, Accu-Chek :
Smartpix
דוקרניםAccu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:
Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro
מכשור ביתי למדידת לחץ דם מתוצרת גרמניה
 , UEDEדגם  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
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין קרם 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
אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב
נעליים PG Lite :מאושרת לשימוש חולי סוכרת
ללא דפורמציה או פתולוגיה ,תחת השגחה רפואית,
 Molinaviלשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או
פתולוגיה .תחת השגחה רפואית Mendivi ,מאושרת
לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף רגל
ובאצבעות .תחת השגחה רפואית ,מדרס מתאים
לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד ,תחת
השגחה רפואית
אופציה ,סוכנות לביטוח
א  .ביטוח סיעודי לחולי סוכרת ,ב  .ביטוח נסיעות
לחו”ל לחולי סוכרת ,ג  .ביטוח בריאות לחולי סוכרת
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ
קרם טיפולי פורטה לרגליים
טעם טבע  -אלטמן
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
איזי סטיק; אלפא ליפואית;
כצט
לקטופיל  -מוס ניקוי טיפולי לפנים; לקטופיל  -יאנג
מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל  -קרם גוף טיפולי;
לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי; תחליב סבון טיפולי;
לקטופיל – קרם כף רגל טיפולי לעור רגליים יבש
וסדוק;  – TZAREVET Xצרבת X, Calcichew
 D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז.
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
סוכ .ר
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’.
פייבר  CAREסיבים תזונתיים מסיסים באבקה.
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
הרגלללא צורך בסכין או משייפים חדים
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סוכנות ביטוח אלי ארליך
תוכניות ביטוח סיעודי ,בריאות ,תאונות אישיות ,נסיעות
לחו”ל
סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ
נעליים דגם  ;927נעליים דגם  ;990V4נעליים דגם
 ;880V6נעליים דגם 860V6
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
קינמור (קבוצת בן גור)
רפידות קינמון לילדים ,רפידות קינמון למבוגרים,
רפידות קינמון לחיילים
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,
שרינג (פריגו)
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מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673- :נייד053-3341201 :
ימי פעילות :א’  12:00-10:00ב’ ,ד’ 19:00-17:00
דצמבר :הרצאה בנושא“ :עצות מעשיות
לשיפור רמות הסוכר בדם ועל החידושים
בטיפול בסוכרת” ,המרצה :ד”ר אלה חסין
מומחית למחלות פנימיות ,יועצת סוכרת במכבי
וקופ”ח מאוחדת
ינואר :הרצאה בנושא“ :החשיבות של דריכה
והליכה נכונה והפעלת לחצים נכונים בכף
הרגל למניעת סיבוכים” המרצה ,פרופ’ משה
איילון ראש רשות המחקר וראש המעבדה
לביומכניקה במכללה האקדמית ווינגיט
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
נובמבר :הרצאה בנושא“ :טיפולים חדשים
קרדיווסקולרים לסוכרתיים” המרצה :ד”ר
אנג’לינה דובינסקי יועצת סוכרת
קופת חולים כללית ולאומית.
דצמבר :הרצאה בנושא“ :הצורך במתוק בגוף
ובנפש” המרצה :טליה לביא ,דיאטנית קלינית
,M.Sc
פברואר :הרצאה בנושא“ :השפעה של השעון
הביולוגי אצל חולי הסוכרת” המרצה :פרופ’
דניאלה יעקובוביץ’ מומחית לסוכרת
ואנדוקרינולוגיה בבית החולים וולפסון
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש ,רח’ ירושלים ,15
טל04- 6247397 :
ימי פעילות :ג’ ”17:00 19:00-
דצמבר :מפגש עם השף אהרון סולמה שהדגים
הכנת פשטידת פטריות ,עוגת תפוחים וסלט
עשיר וטעים ,כולל טעימות ושיחה
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
נובמבר“ :היפוגליקמיה ,ורגל סוכרתית” המרצה:
שרית ראשיד ,מתאמת סוכרת בביה”ח וולפסון
דצמבר :הרצאה בנושא“ :עצות מעשיות
לשיפור רמות הסוכר בדם והדרכים למניעת
היפוגליקמיה וסיבוכים” ,המרצה :פרופ’ חוליו
ויינשטיין מנהל מרפאת סוכרת בביה”ח וולפסון
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חיפה  -יו”ר  -מורי הוד -
 053-3379062ו 04-6902346
בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל סילבר  72חיפה
דצמבר :הרצאה בנושא“ :טיפולים חדשים
בסוכרת” .המרצה :ד”ר בתיה קורנבוים ,מומחית
לרפואת משפחה לטיפול בהשמנה שרותי
בריאות כללית
פברואר :סדנת אפיה :בתוכנית עוגת גזר
עשירה ,פשטידת קישואים קלה ,סלט בריאות
עשיר כולל הסבר וטיפים בנוגע לשמירת מזון.
המנחה :השף אהרון סולמה
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות  ,17קרית
מוצקין ,טל 04-8306680 :נייד053-3350287 :
שעות פעילות :יום ה’ בין 9:30-12:30
נובמבר :נערכו שלושה מפגשים בהנחיית זלמה
רוזן לאנשים עם סוכרת במועדון לפגועי נפש
בחיפה
דצמבר :נערכו שני מפגשים בהנחיית זלמה
רוזן לאנשים עם סוכרת במועדון לפגועי נפש
בחיפה והנחיה עם “מפת
שיחה” לקבוצת סוכרתיים בעכו
ינואר :שני מפגשים בהנחיית זלמה רוזן
לאנשים עם סוכרת במועדון לפגועי נפש בחיפה
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי
טלפון נייד ,054-4512336 -
ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’10:00-13:00 ,
כפר סבא ורעננה  -יו”ר – מר יורם פריד
טל 09 - 7729107 :נייד053-3376895 :
ימי פעילות :א’ ,ד’ 19:00-17:00
נהרייה  -יו”ר – מר אלי נדיב  ,אח סוכרת
מועדון גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם ,2
טל050-6479461 / 04 9000795- :
ימי פעילות :ד’ 18:00-16:30
נובמבר :התחילה פעילות מחקר סוכרת בבית
החולים בשיתוף עם אגודה ישראלית לסוכרת -
מתקיימות בדיקות רמת סוכר ולחץ
דם בדוכן בו יושבים מתנדבי בית החולים
ומתנדבי האגודה הבדיקות נערכות למבקרים
הבאים לביה”ח
ינואר :אלי נדיב מרצה במועדון אוסישקין
ומועדון אלי כהן על סוכרת נפילות ושברים,
במועדון עין שרה ובמועדון כצנלסון על סוכרת
ואורח חיים בריא.
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

פתח-תקווה  -יו”ר – גב’ אראלה אלישוב ,אחות
מרכז הבריאות רח’ אחד-העם ,31
טל 03 9052661- :נייד053-3354241 :
ימי פעילות :ב’  ,09:00 12:00-ג’ 18:00-16:0
ראש העין  -יו”ר -זאביק זהבי
טלפון  054-4758567 :נייד053-3342694 :
מפגש :ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30
דצמבר“ :איזון הסוכרת” המרצה :ד”ר יבגני
מושקוביץ ,בחסות נובונורדיסק
ינואר“ :תזונה נכונה לסוכרתיים :כמה ,מתי
ואיך?” – המרצה :גלית שניר ,דיאטנית קלינית
ראשון לציון  -יו”ר – גב’ עמליה הינדי ,אחות
סוכרת
בית המהנדס ,רח’ מנחם בגין  2ראשון לציון
טל03-9561565 :
ימי פעילות :א’ ,ה’ – 16:00-18:00
רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון70500 ,
טל 941407 :טל 08–9414071 :נ
ייד053-3319210 :
דצמבר“ :פתרונות ביטוח לסוכרתיים” ,המרצה:
דני סלס ,מנכ”ל אופציה סוכנות לביטוח.
מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין,
טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
נייד053-3347085 :
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש קורצ’אק 5
(מקלט  ,)11ימי פעילות :א’ ו-ב’ 18:00-16:00
תל-אביב :בהקמה .יו”ר מיועדת – גב’ עדנה כהן
מועצה אזורית גזר :יו”ר מיועדת – גב’ חנה
סיבוני
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תו האגודה הישראלית

לסוכרת למוצרי מזון

גילה פיימן ,דיאטנית קלינית ,מכון הבודקת את כל רכיבי המזון שבמוצר .עם קבלת מעקב וביקורות
לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,התוצאות משתמשים חברי הוועדה בקריטריונים
אובייקטיביים ועדכניים לצורך קבלת ההחלטות
מרכז שניידר לרפואת ילדים
לאישור מתן התו למוצרים .יש לציין ,כי רוב חברי

האגודה הישראלית לסוכרת פועלת לעזרת
קהל הצרכנים הסוכרתיים באמצעות תו א.י.ל,
המוענק למוצרים שנבדקו על ידי ועדת המזון
של מומחי האגודה ונמצאו מתאימים לכלכלת
הסוכרתיים ,על סמך בדיקת מעבדה בלתי תלויה
וקריטריונים אובייקטיבים ועדכניים .האישור
אינו מסמן שהמוצר “נטול סוכר” וגם לא מהווה
המלצה להעדפתו ,אלא מעיד על התאמתו
לתזונת הסוכרתיים
תו אגודה ישראלית לסוכרת (א.י.ל) משמש כלי
עזר לצרכנים הסוכרתיים ,במטרה להעביר מסר
ומידע תזונתי לטובת קהל הסוכרתיים ,ולסייע
בבחירת מזונות בריאים ומיטביים בחיי היום יום.
בנוסף ,פועלת האגודה במטרה לשפר את מגוון
מוצרי המזון הבריאים הזמינים על המדפים.
תו א.י.ל מציין ,כי המוצר נבדק על ידי ועדת
המזון של האגודה ועמד בקריטריונים המתאימים
שנקבעו על ידה .חשוב להדגיש ,כי המטרה אינה
לסמן שהמוצר “נטול סוכר” ,או שניתן לצרוך
ממנו ללא הגבלה .האישור אינו מהווה המלצה
להעדפת מוצר זה או אחר ,אלא אישור על
התאמת המוצר לכלכלת הסוכרתיים.

תו א.י.ל והקריטריונים לתזונה
המתאימה לסוכרתיים

הוועדה עושים עבודה זו בהתנדבות.
ועדת המזון קיימת ופועלת כ 14-שנים ,ומדי כמה
שנים מתעדכנים הקריטריונים בהתאם להנחיות
המקובלות בעולם ,וביידוע משרד הבריאות.

ההתוויה

בסמוך לתו האגודה הישראלית לסוכרת מופיעה
ההתוויה התזונתית ,שניתנה על ידי ועדת המזון.
ההתוויה מגדירה את גודל המנה ,למה היא מהווה
תחליף מבחינה תזונתית ,וכל זאת במסגרת
הייעוץ התזונתי האישי .יש לזכור להתייחס לכמות
הפחמימות גם במזונות עם תו האגודה .למשל,
אכילת חבילה שלמה של עוגיות ללא סוכר
עם הסמל של תו האגודה תגרום לעלייה חדה
ברמות הסוכר בדם .העוגיות מכילות פחמימות
ושתי עוגיות מהוות תחליף למנת פחמימות.
יש לקרוא היטב את ההנחיה ,מאחר והיא מהווה
הסבר לגבי צריכה נכונה של המוצר .הכיתוב הינו
חלק בלתי נפרד מהתו .לכן ,גם כאשר מופיע תו
האגודה על מוצר מזון ,אין פירושו שניתן לאכול
ממנו ללא הגבלה.
צריכת המוצר מומלצת על פי ההנחיות ומותאמת
לסוכרתיים במסגרת יעוץ תזונתי ואישי ,שניתן
להם על ידי דיאטנית.

הסוכרת הינה מחלה המגבירה את הסיכון סוכר וממתיקים רב כוהליים במוצרי
למחלות לב וכלי דם .לכן ,התזונה המתאימה מזון

כוללת את כל ההיבטים התזונתיים הקשורים גם
לגורמי הסיכון .ועדת המזון של האגודה הגדירה
קריטריונים לצריכת מזונות היכולים להתאים
לסוכרתיים.
התזונה המתאימה לסוכרתיים אינה רק הורדת
הסוכרים ,כפי שרבים נוטים להאמין .מושם דגש
על בחירה של כמות פחמימות מתאימה ומזון
המורכב בעיקר מפחמימות מורכבות ,הגבלה
(אך לאו דווקא מניעה מוחלטת) של הסוכרים,
הגבלה בשומן הרווי והכולסטרול ,הגבלת הנתרן,
ותוספת סיבים תזונתיים.
בסיכומו של דבר ,מוצרי המזון המקבלים את תו
האגודה הם דלי שומן רווי וכולסטרול ,עשירים
בסיבים תזונתיים מהמזון במקור ,מכילים בעיקר
פחמימות מורכבות ומוגבלים בכמות הנתרן.
ועדת המזון של האגודה כוללת אנשי מקצוע
המטפלים בסוכרתיים .חברי הוועדה הם
דיאטנים ,טכנולוג מזון ורופאים ,שלהם ידע
וכלים לבדוק את מוצרי המזון .מוצרי המזון
נשלחים לבדיקת מעבדת מזון בלתי תלויה,

כמות סוכרים קטנה מותרת לסוכרתיים על
פי הנחיות של ה ADA-,AMERICAN,
 DIABETES ASSOCIATIONוהקריטריונים
של האגודה הישראלית לסוכרת .ההתייחסות
של ועדת המזון למוצרי מאפה ודגני בוקר
כוללת קריטריון המגביל את כמות הפחמימות
הכללית עד  22גרם למנה ,שמתוכם הסוכר ו/
או הממתיקים הרב כוהליים (כמו מלטיטול
קסיליטול ,סורביטול ודומיהם) לא יעלו על  7גרם
למנה בסה”כ.
מאחר ולממתיקים הרב כוהליים יש השפעה על
רמות הסוכר בדם ,ההתייחסות לגביהם דומה
להתייחסות לסוכר ,והכמות ,כאמור ,מוגבלת.
כדאי לדעת ,כי השימוש בסוכרים בתעשיית
המזון אינו רק לצורך המתקה ,ולעיתים ,יש צורך
בכמויות קטנות של סוכרים מטעמים טכנולוגיים
ליצירת מרקם מתאים .בדרך כלל מדובר
בכמות קטנה של סוכרים .כמות הסוכרים במוצר
שמוטבע עליו תו א.י.ל אינה עולה ,כאמור ,על 7
גרם למנה.

תו האגודה ניתן לשנה בלבד ויש לחדשו מדי
שנה .במידה ובמהלך השנה בוצע שינוי שהשפיע
על הרכבו התזונתי ,יש ליידע את האגודה על
מהות השינוי .תו האגודה ניתן לכל מזון בנפרד,
ולא לחברה ,או למפעל מזון.
האגודה מתנה את מתן התו בכך שעל גבי המוצר
יופיע פירוט הרכב תזונתי ,כפי שניבדק במעבדה
ל 100-גרם.
במהלך השנה האחרונה מבצעת ועדת המזון
ביקורות מקיפות על מוצרי המזון עליהם מוטבע
תו א.י.ל .הביקורת נועדה לוודא התאמת המוצרים
לקריטריונים העדכניים ולבדוק את צורת ההצגה
של סמל א.י.ל וההתוויה על גבי האריזה.
במסגרת הביקורת השגרתית על מוצרי המאפה
אנו נפגשים עם נציגי המאפיות ומעודדים אותם
להעשיר את הלחם שהם מייצרים בקמח מלא
ולהפחית את כמויות המלח במוצריהם.
בימים אלה עסוקות המאפיות בפיתוח מוצרים
המותאמים יותר לקריטריונים ,לטובת בריאות
הצרכנים.
במהלך השנים האחרונות מבצעת ועדת המזון
ביקורות מקיפות על מוצרי המזון עליהם
מוטבע תו א.י.ל .הביקורת נועדה לוודא התאמת
המוצרים לקריטריונים העדכניים ולבדוק את
צורת ההצגה של סמל א.י.ל וההתוויה על גבי
האריזה
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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__________________ :
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
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