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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

דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת דבר העורך המדעי
פרופ’ נעים שחאדה

חודש נובמבר הינו חודש המודעות
למחלת הסוכרת.
ביום רביעי ,14.11.18 ,אנו נפגש ביריד
הסוכרת השנתי על מנת ללמוד עוד על
מחלת הסוכרת וסיבוכיה .היריד ייערך
במרכז הירידים ,גני התערוכה בתל אביב,
ביתן ( 10שימו לב! למיקום האירוע).
תוכנית היריד מופיעה בגיליון זה.
מבין המרצים ,פרופ’ חוליו וינשטיין ,פרופ’ ירון ארבל ,ד”ר איציק בר-אור
ועוד מומחים רבים וטובים מתחום הסוכרת.
בחודש זה אנו מחויבים להביא לידיעת הציבור מידע על שכיחות
הסוכרת ההולכת ועולה בעולם.
מספר חולי הסוכרת נמצא בעלייה מהירה הן בארצות מפותחות והן
בארצות מתפתחות.
על פי אומדנים שונים ,מספר חולי הסוכרת מסוג  2בעולם יגיע בשנת
 2035ל 600-מיליון.
ניתן לראות כי שכיחות הסוכרת עולה בד בבד עם מגיפת ההשמנה ,לכן
שמירה על משקל מאוזן ואורח חיים בריא תוביל להפחתה בשכיחות
הסוכרת.
כללים שיובילו לשמירה על משקל מאוזן ואורח חיים בריא:
חייבים להקפיד לא להפריז באכילה
להימנע מצריכת מזון מתוק
לאכול הרבה ירקות
לא לשתות כלל משקאות עם סוכר.
יש להגביר פעילות גופנית:
לעלות במדרגות ולא במעלית/לבצע פעילות יומית מחוץ לבית
להימנע מישיבה ממושכת אל מול מסך הטלוויזיה או המחשב ואם
מוכרחים אז לא יותר משעתיים ביום.
יש להימנע מעישון ולא לאכול יותר מ 3-גרם מלח ביום.
אם נדאג לבצע את הנ”ל שכיחות הסוכרת והסיבוכים הנלווים תפחת
ולא תעלה כפי שצופים המחקרים.
בברכת בריאות טובה.
פרופ’ נעים שחאדה ,נשיא האגודה הישראלית לסוכרת ומנהל
המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,רמב”ם הקריה
הרפואית לבריאות האדם

פרופ’ חוליו וינשטיין

שלום חברים
על רקע השיפורים ,השינויים והגילויים
המציפים אותנו כמעט מידי יום בעולם
הרפואה ,יש צורך להתעדכן בתדירות
גבוהה .הרפואה הפכה למקצוע
דינאמי ביותר ,ולא תמיד הטיפול שהיה
הטוב ביותר עבור חולה מסוים לפני
שנה ,ממשיך להיות עדיין כזה גם היום.
כמעט בכל מדינה בעולם ,סוכרת היא אחת המחלות השכיחות
המחייבת התייחסות למניעה וטיפול מיוחד .לא במקרה יש במרבית
המדינות בעולם ,אגודה לסוכרת ,בדומה לזה שלנו.
אחד התפקידים החשובים ביותר של האגודות לסוכרת בעולם הוא
לכתוב ולדאוג ליישום קווי הנחייה לטיפול בסוכרת ,על מנת לסייע
ולהקל על כל המטפלים הרבים במחלה זו ,בהדרכה והכוונה לכיוון
הרצוי .רופאי משפחה ,פנימאיים ,רופאי עיניים ,רופאים כירורגיים ,רופאי
ילדים ,אנדוקרינולוגים ,נפרולוגים ,נוירולוגיים ,גסטרו-אנטרולוגיים וכן
פסיכולוגיים ,אחיות ,דיאטניות ,רוקחים וגם סטודנטים – כולם נעזרים
בקווי ההנחיה על בסיס יומיומי ,במטרה להעניק את הרפואה הטובה
והמעודכנת ביותר לכל המטופלים.
האיגוד האירופאי לסוכרת ,יחד עם האגודה האמריקאית לסוכרת,
חברו את קווי ההנחיה לטיפול בסוכרת מסוג  2החדשים והציגו את
המלצותיהם בכנס הבינלאומי שנערך זה עתה בברלין ,בתחילת
אוקטובר .מסמך זה מהווה מקור לכתיבת הנחיות והמלצות לטיפול
במרבית המדינות בעולם ,כולל ישראל.
בהתאם לשינויים ולגילויים החדשים של הרפואה בכלל ,ובשטח
הסוכרת בפרט ,קווי ההנחיה החדשים מתייחסים הפעם בהדגשת יתר
לקיומם של סיבוכים מאוחרים אפשריים ,העלולים להתפתח בחולה
סוכרת מסוג  ,2כולל המלצה לטיפול פרטני בהתאם למצבו הרפואי.
מדובר בטרשת עורקים ,באי ספיקת כליות ובאי ספיקת הלב ,בצורך
בירידה במשקל ובמניעת היפוגליקמיה( ,תת-סוכר הדם) .קווי ההנחיה
החדשים מדגישים תחילה ,לפני כל המלצה טיפולית תרופתית,
שהחינוך לסוכרת ,מתן כלים לחולה מבחינת ידע על מחלתו וכן תמיכה
בו ,על מנת לאפשר לאמץ אורח חיים בריא ,מהווים הבסיס העיקרי
להצלחת הטיפול.
המסקנה הפשוטה היא ,כי למרות ההתקדמות המרשימה שחלה
לאחרונה בעולם הטכנולוגיות והתרופות לטובת חולי הסוכרת ,עדיין
הוא – החולה עצמו– נמצא בציר המרכזי האחראי לניהול המחלה.
על מנת להצליח לנצח את הסוכרת ,חשוב מאד לקבל טיפול הולם
אך חשוב יותר מכך הוא הרצון לרצות בכך והמוכנות להשקיע
השקעה יומיומית בבריאות על ידי אימוץ אורח חיים בריא.

– ָק ֵצר ֶאת
ת ַח ֶּייָך
ְּכ ֵדי ְל ַה ֲא ִריְך ֶא ין פרנקלין)
ֶתיָך (בנג’מ
ְמזֹונֹו
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דבר העורך

זאביק זהבי

גם בגיליון זה אנחנו מתייחסים
בהרחבה לנושא התזונה הנכונה
והקשר שלה לסוכרת.
הטיפול שלנו בנושא מתייחס גם
למתכונים לארוחות שכוונתם שמירה
על המשקל ואיזון הסוכרת ,שניתנים
על ידי מומחים לתזונה לסוכרתיים.
המאמרים שלנו עוסקים בדיאטות שונות ובתפקידן בחיינו ,ומציעים
שינויים בתזונה שיהפכו את האוכל שלנו לבריא יותר ,ואת הסוכרת
לנסבלת יותר ,כולל פינת העצה הטובה שחוזרת החודש לעיתון ,כולל
מאמר של דיאטנית קלינית על צמחונות וטבעונות בהקשר של סוכרת
 +מחקר שעוסק בצמחונות ושל דיאטנית אחרת לתזונה וסוכרת באופן
כללי וכן התייחסות לפירות טריים וקטניות והשפעתם על סוכרת.
מפתיע .גם בנושא של צום (למרות שיום כיפור עבר) הבאנו כמה
דברים חשובים .לקרוא ולהפנים.
אנחנו מביאים מאמר מלומד של נשיא האגודה לסוכרת ,פרופ’ שחאדה,
המדבר על כל סיבוכי הסוכרת האפשריים ומה לעשות כדי להימנע
מהם .חשוב ומעניין!
יש גם מאמרים בנושאים אחרים :על בדיקות עדכון ומעקב סוכרת
ובנושא שלא עסקנו בו עד היום – סוכרת וחלל הפה .שנדע ונתנהג
בהתאם...
יש סוכרתיים שמסתירים את עובדת היותם חולי סוכרת ,לפעמים
אפילו ממשפחתם ,ומצד שני יש מחקרים שמראים ששיתופם של בני
המשפחה הוא חיובי ,תורם ומשפר אותה.
אנחנו מביאים גם כמה עצות שימושיות בנושא :הכן גופך לחורף!
למרות העובדה שסוכרת היא מחלה מעצבנת ,אנחנו מביאים כאן
כתרופת נגד ,כמו תמיד ,מבחר של פתגמים על רפואה ותרופות ,בנימה
הומוריסטית ,להעלאת המורל ,ועוד כמה תובנות על הצחוק בחיינו.
אז – קריאה מועילה לכם ו...העיקר להיות בריא ,שיהיה תענוג
להביט בראי!..
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קוראים יקרים
שימו לב!!!

ב 14.11.18-ייערך יריד
הסוכרת השנתי
של האגודה הישראלית
לסוכרת
(ראו מודעה מוגדלת בעמוד )6
הפעם יתקיים היריד –
בגני התערוכה ביתן  10בתל-אביב
סמוך לתחנת הרכבת האוניברסיטה
דרכי הגעה ליריד:
רכבת ישראל –
יש לרדת בתחנת האוניברסיטה
אוטובוסים:
אגד – קו 521
דן – קווים 389,189,89,40,22,12
מטרופולין – קווים 247,48,47
קווים – קו 137
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( .בנג’מין פרנ ק ֵּבל ֶאת
קלין)
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הכן גופך

לחורף
 8צעדים שיעזרו
לכם למנוע עליה
במשקל ולהגן על
הגוף מפני מחלות
בעונת החורף
מאת :רונית ציוני
דיאטנית קלינית וממנהלי קהילת
השמנה ב”כמוני”

רבים מראים כי תזונה עם הרכב חלבונים נכון נוגדי חמצון המסייעים בתהליכי הרזייה ובמניעת
יכולה לתרום לחיזוק הגוף בכלל וחיזוק מערכת מחלות.
החיסון בפרט.
 .7פעילות גופנית
בנוסף ,ארוחות מאוזנות בהן תשלבו חלבונים ,כשקר וגשום ,לא קל לצאת מהבית ולעשות
בנוסף לירקות ולפחמימות ,יתרמו לתחושת פעילות גופנית .אבל אם תעברו את המכשול
שובע מתמשכת לאורך זמן.
הזה ,תזכו ליהנות מפעילות שתחמם אתכם
חלבונים שונים תוכלו למצוא במוצרי חלב ,מוצרי בצורה הטובה ביותר ,תסייע להזרמת הדם
סויה ,בשרים ,דגים ,ביצים ושילוב של קטניות (תחשבו כמה שעות ישבתם על הספה או
במשרד) ,תשחרר הפרשת נוירו-אנדורפינים
ודגנים (שילוב המספק “חלבון מלא”).
שישפרו את מצב רוחכם ותעזור לכם לאזן את
 .4פירות וירקות
הצריכה הקלורית היומית ולשמור על המשקל.
חשוב לצרוך פירות וירקות לאורך כל עונות
השנה – עדיף בקליפתם .פירות וירקות מכילים  .8לבוש חם
ויטמינים ומינרלים התורמים לבריאות הגוף .כאשר אנו סובלים מקור ,גופנו מחפש אנרגיה על
הקליפה מכילה כמות גדולה של סיבים תזונתיים .מנת להתחמם .זוהי אחת הסיבות לכך שבחורף
אנו מוצאים עצמנו רעבים יותר ומבקשים באופן
בחורף ישנה חשיבות רבה במיוחד להקפיד על תדיר יותר לאכול .חשוב להקפיד על לבוש חם
אספקה תקינה של הוויטמינים  Cו ,E-המוכרים בחורף ,הן על מנת למנוע התקררות והן על מנת
בשל השפעתם כנוגדי חמצון מצוינים המחזקים לשמור על איזון בצריכת המזון.
את המערכת החיסונית ועוזרים בהגנה על הגוף
שיהיה לכולנו חורף חמים וטעים.
מפני מחלות החורף.
מזונות עשירים בוויטמין  Cהם :פלפל אדום,
גויאבה ,כרוב ,ברוקולי ,פירות הדר ,קיווי ותות
שדה.
מזונות עשירים בוויטמין  Eהם :ירקות עליים
ירוקים ,אגוזים ,שקדים ,חלבון ביצה וטחינה
משומשום מלא.

חורף .עונת ההתכרבלות ,עונת הפינוקים בבית
החם מול סרט או ספר טוב ,עונת האוכל .מתכון
כמעט בטוח להשמנה .אבל ניתן למנוע את
ההתרפדות המסורתית של החורף ולחסוך את
ניסיונות ההרזיה שלפני עונת בגדי הים הבאה.
להלן  8צעדים שיעזרו לכם לעבור את החורף
בצורה חכמה ,ליהנות מהאוכל ,לשמור על
המשקל ולהגן על הגוף מפני מחלות.
 .1אוכל חם
כשהטמפרטורות בחוץ יורדות ,חשוב לשמור
על חום גוף תקין .דרך טובה לעשות זאת היא
להחליף את המזונות הקרים במזונות חמים.
למעשה כל הארוחות העיקריות של היום יכולות
להפוך לארוחות חמות :דייסת שיבולת שועל
עם פירות וקינמון ,פשטידות על בסיס ירקות
וגבינות ,מרקי קטניות ,מרקי עוף ובשר ,תבשילי
ירקות ומוקפצים למיניהם ,תבשילי סויה וסייטן .5 ,פרוביוטיקה
שקשוקה חמה .הרשו לעצמכם ליהנות מהתזונה החיידקים הפרוביוטיים הם חיידקים ידידותיים
המגנים על גופנו על-ידי איזון אוכלוסיית
העשירה והבריאה של תבשילים כאלה.
החיידקים בגוף ומניעת זיהומים .דאגו ליטול
 .2פחמימות מורכבות
פרוביוטיקה בקביעות ,בין אם במוצרי יוגורט או
ומשפיע
במוח
המיוצר
הסרוטונין הוא מוליך עצבי
בתוספי תזונה .נטילה של פרוביוטיקה חשובה
המוביל
–
סרוטונין
של
על מצב הרוח .הייצור
במיוחד בזמן נטילת אנטיביוטיקה ,הפוגעת באיזון
יום.
לאור
החשיפה
בעת
מוגבר
להרגשה טובה –
החיידקים בגוף.
בחורף אנחנו מאבדים שעות חשיפה לאור יום,
 .6שתייה חמה
מה שמוביל לירידה בייצור הסרוטונין.
כאשר הטמפרטורות יורדות אנו נוטים לשכוח
אחת הדרכים לאזן חזרה את רמת הסרוטונין בדם לשתות .כאשר לא שותים מספיק ,זה מוביל
היא אכילת פחמימות מורכבות ,אשר תורמות להתייבשות של הגוף ומשם לתסמינים של
גם הן להגברת ייצורו .פחמימות מורכבות יספגו מיגרנות וחולשה .אנשים נוטים לטעות ולשייך
בצורה איטית ומתונה לדם ,יאפשרו אספקת זאת להתקררות ,כשבעצם כל שעליהם לעשות
אנרגיה זמינה לגוף לאורך שעות וגם שובע הוא רק להחזיר לגוף את הנוזלים החסרים לו.
מתמשך.
בנוסף ,פעמים רבות כאשר גופנו מיובש אנו
דוגמאות לפחמימות מורכבות הן :לחם מקמחים נוטים לרצות לאכול יותר ,מאחר ועיקר המזון -
מלאים ,אורז מלא ,פסטה מלאה ,תירס ,קינואה אפילו המזון היבש ביותר  -מורכב מנוזלים.
ובורגול.
דאגו לשתות באופן רציף לאורך היום .העדיפו
 .3חלבונים
שתייה חמה שתסייע לכם בשמירה על חום
באמצעות
בעיקר
פועלת
שלנו
מערכת החיסון
הגוף .מומלץ במיוחד לשתות תה ירוק המכיל
הנוגדנים ,שהם בעצם חלבונים שונים .מחקרים
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בדיקות לאבחון ולמעקב במצבי ט
ד”ר ענת-שרה צור
מרפאת סוכרת ואנדוקרינולוגיה-
שרותי בריאות כללית ירושלים
יועצת מחוזית -מרפאת סוכרת
קופ”ח מאוחדת ירושלים

מהו מצב “טרום סוכרת”?

טרום סוכרת הינה מצב בו רמות הגלוקוזה בדם
הינן מעל הערכים הנחשבים תקינים אך עדיין
מתחת לערכים המגדירים סוכרת.
הגדרת מצב זה כוללת  2קבוצות :האחת -
אלו שרמות הגלוקוזה שלהם בצום גבוהות
מהנורמה והשניה  -אלו שרמת הגלוקוזה שלהם
בצום תקינה ,אך אינה חוזרת ל”נורמה” לאחר
“העמסת סוכר” (שתיית תמיסת גלוקוזה).

הגדרות מספריות:
א .הפרעה ברמת הגלוקוזה בצום = )IFG
( Impaired Fasting Glucose
רמת גלוקוזה בצום גבוהה או שווה ל100 -מ”ג/
ד”ל אך נמוכה מ 126 -מ”ג/ד”ל
ב .הפרעה בסבילות לגלוקוזה = Impaired
) Glucose Tolerance ( IGT
רמת גלוקוזה בצום נמוכה מ 100 -מ”ג/ד”ל
אבל שעתיים לאחר שתיית  75גרם גלוקוזה
הרמה גבוהה או שווה ל 140 -מ”ג/ד”ל אך נמוכה
מ 200 -מ”ג/ד”ל.
כאשר הרמה שעתיים לאחר העמסת גלוקוזה
 200מ”ג/ד”ל ומעלה המצב מוגדר כבר כסוכרת,
ולא הפרעה בסבילות לגלוקוזה.
קיימת חפיפה מסוימת בין שתי הקבוצות .יש
כאלה שאצלם גם רמת הגלוקוזה בצום גבוהה
וגם שעתיים לאחר “העמסת הסוכר” גבוהה.
אנשים אלו נמצאים בסיכון מוגבר אף יותר
להתפתחות של סוכרת.
הגדרה זו של טרום סוכרת נקבעה מכיוון שאנשים
במצב זה נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות
סוכרת במהלך – 10-3השנים הקרובות.
בנוסף ,אנשים במצב זה נמצאים בסיכון מוגבר
להתפתחות מחלת כלי דם טרשתית גם ללא
מעבר לסוכרת .אנשים בטרום סוכרת מהווים
קבוצת יעד חשובה לתכניות למניעת סוכרת.

כלל אירגוני הסוכרת בעולם.
סוכרת מוגדרת באחד מ 3 -מצבים:
1 1.כאשר רמת הגלוקוזה בצום הינה  126מ”ג/
ד”ל ומעלה.
2 2.כאשר רמת הגלוקוזה בדם שעתים לאחר
העמסת סוכר של  75גרם הינה  200מ”ג/
ד”ל ומעלה.
3 3.ממצא בבדיקה מקרית (ללא קשר לזמן
האוכל) של גלוקוזה מעל  200מ”ג/
ד”ל בנוכחות תסמיני סוכרת .הסימנים
האופייניים של סוכרת כוללים מתן שתן
מרובה ,צמא וירידה לא מוסברת במשקל.
לצורך אבחנת סוכרת אין להסתמך על בדיקה
בודדת ,אלא יש לאמת את תוצאת הבדיקה פעם
נוספת ביום אחר.
צום מוגדר כהיעדר צריכה קלורית למשך 8
שעות לפחות .

סיכום :
גלוקוזה
שעתיים
לאחר
העמסת
סוכר של
 75גרם
רמת
גלוקוזה
נמוכה
מ140-
מ”ג/ד”ל

המצב

גלוקוזה בצום

תקין

נמוך מ 100-מ”ג/ד”ל

טרום
סוכרת

 :IFGרמת גלוקוזה
בצום  100-125מ”ג%/

סוכרת

רמת גלוקוזה בצום ≥  126רמת
מ”ג/ד”ל או רמת גלוקוזה גלוקוזה
מקרית ≥  200מ”ג/ד”ל 200 ≥ +
תסמיני סוכרת
מ”ג/ד”ל

:IGT
רמת
גלוקוזה
140-199
מ”ג/ד”ל

בעת איבחון הסוכרת קיימים כבר לעיתים
קרובות סיבוכי סוכרת .לכן המטרה היא איתור
מוקדם וטיפול מיידי למניעת או דחיית הסיבוכים.
מה השיטה הטובה ביותר לאבחון מוקדם של
סוכרת סוג  ? 2מתי להמליץ על ביצוע העמסת
סוכר לגילוי סוכרת או טרום סוכרת? מה צריכה
להיות תדירות הבדיקה?
הבדיקה המועדפת היא בדיקת גלוקוזה בצום
במעבדה .בדיקה זו פשוטה וקלה לביצוע .
מהי הגדרת “סוכרת” ?
האבחנה של סוכרת מבוססת על מדידה של הבדיקה מומלצת החל מגיל  45כל  3שנים לאלו
רמת הגלוקוזה בדם.
שאין להם גורמי סיכון להופעת סוכרת ומגיל
הקריטריונים לאבחנת סוכרת גובשו על ידי ארגון מוקדם יותר ובתדירות גבוהה יותר לאלו שיש
הבריאות העולמי (  ) WHOוהם מוסכמים על להם גורמי סיכון לסוכרת .

 8איל נובמבר 2018

גורמי סיכון להתפתחות
סוכרת:

• •רמת גלוקוזה לא תקינה בצום ( )IFGאו
הפרעה בסבילות לגלוקוזה ()IGT
• •סיפור משפחתי של סוכרת בקרוב משפחה
מדרגה ראשונה
• •סוכרת הריונית בעבר או לידת תינוק
במשקל מעל  4ק”ג
• •משקל עודף ( ) BMI ≥ 25 kg/m2
• •חוסר פעילות גופנית
• •יתר לחץ דם
• •היסטוריה של מחלות לב וכלי דם
• •רמת ( HDL Cholesterolהכולסטרול
הטוב) בדם שווה או מתחת ל 35 -מ”ג/ד”ל
או רמת טריגליצרידים שווה או גבוהה מ-
 250מ”ג/ד”ל
• •תסמונת השחלה הפוליציסטית () PCO
• •מוצא אתני (בארץ :למשל יוצאי אתיופיה,
בדואים ,ערבים ,צ’רקסים ,יוצאי אסיה)
עד כה אין הסכמה כללית למי יש לבצע “העמסת
סוכר” .בדיקת העמסת גלוקוזה מזהה קבוצה
גדולה יותר של אנשים הסובלים מסוכרת או
מטרום סוכרת אך בדיקה זו יקרה יותר ,כרוכה
בהשקעת זמן ומחייבת נגישות למעבדה
הערוכה לכך מבחינת ציוד וכוח אדם .בנוסף,
בעוד שבדיקה של רמת הגלוקוזה בצום נוטה
לחזור על עצמה בקירוב בבדיקות חוזרות ,הרי
שבדיקות העמסת סוכר נותנות לעיתים קרובות
תוצאות שונות למרות ביצוען בזמנים סמוכים.
המלצת האגודה הישראלית לסוכרת היא לבצע
העמסת סוכר באנשים שיש להם הפרעה
ברמת הגלוקוזה בצום –  IFGאו בכאלו שאצלם
רמות הגלוקוזה בצום תקינות ,אך הם בסיכון
מוגבר לסוכרת .בדרך כלל ההמלצה היא
לבצע העמסת סוכר כאשר קיימים  2-3גורמי
סיכון מתוך הרשימה לעיל בדרך כלל בנוכחות
השמנת יתר .לנשים לאחר לידת תינוק במשקל
של  4ק”ג ומעלה או שהיתה להן סוכרת הריונית,
מומלץ לבצע העמסת סוכר לאחר הלידה גם
ללא קיום גורמי סיכון נוספים.
לאנשים במצב של טרום סוכרת מומלץ לעקוב
אחר רמת הגלוקוזה בצום כל שנה .בנוסף
מומלצת תכנית התערבותית למניעה או דחיה
של הופעת הסוכרת כפי שמפורט בפרקים
האחרים.

י טרום סוכרת וסוכרת
בדיקת המוגלובין מסוכרר HbA1cמשמשת
כמדד לאיזון בחולה סוכרת אבל לא משמשת
כיום כבדיקה לאבחנת סוכרת ,בעיקר עקב
הבדלים בטכניקת הבדיקה בין מעבדות שונות.

מה הן בדיקות המעקב
בסוכרת?

בדיקות המעקב בסוכרת מתחלקות ל  3סוגים:
1 1.בדיקות הכוללות מעקב אחר איזון רמות
הגלוקוזה.
2 2.בדיקות לאיתור סיבוכי סוכרת.
3 3.בדיקות לאיתור גורמי סיכון לסיבוכי סוכרת
ובדיקות מעקב אחר הטיפול התרופתי
סיכום המלצות לבדיקות המעקב הן כדלקמן.:

א .מעקב אחר איזון רמות
הגלוקוזה:

קיימות שתי שיטות עיקריות להערכה של מידת
האיזון .בדיקה עצמית של רמות הגלוקוזה
ובדיקת המוגלובין מסוכרר ( )HbA1Cבבדיקת
דם.
ניטור עצמי של רמות הסוכר בעזרת מד-
סוכר ,משמש בסיס לטיפול בכל חולי הסוכרת
המטופלים באינסולין ומסייע בהתאמת הטיפול
גם באלו המטופלים תרופתית או אף בדיאטה
בלבד .הבדיקה מאפשרת למטופל לראות בזמן
אמת את התגובה לטיפול התרופתי ,לשינויי
המזון ולפעילות הגופנית ולראות האם הושגו
יעדי הטיפול .תוצאות הבדיקה יכולות לעזור
במניעה של אירועי היפוגליקמיה (ירידת סוכר),
תכנון פעילות גופנית ומזון .
הצורך בניטור עצמי של רמות הגלוקוזה ותדירות
הבדיקה יקבעו לפי מצבו הקליני של המטופל
והמלצת הצוות המטפל .על המטופל לדעת מה
הם יעדי האיזון האישיים שלו וכן לקבל הדרכה
כיצד להשתמש בצורה מושכלת בתוצאות
הבדיקה העצמית לשינוי התנהגותי או תרופתי
כדי להגיע ליעדי האיזון.
( HbA1Cהמוגלובין מסוכרר) בדיקה זו נחשבת
כמשקפת את ממוצע רמות הגלוקוזה ב-
 3החודשים שקדמו לבדיקה .באופן נורמלי
מעט מהגלוקוזה שבדם נקשרת למרכיב של
ההמוגלובין שבכדוריות האדומות החל ממועד
היווצרותן ,בצורה לא הפיכה .ככל שרמות
הגלוקוזה בדם גבוהות יותר כך יקשר יותר
גלוקוזה למרכיב זה של ההמוגלובין .בדם יש
כדוריות צעירות וזקנות .משך חיי כדורית דם הינו
כשלושה חודשים .לכן אחוז ההמוגלובין A1C
משמש מדד לרמות הגלוקוזה שהיו בתקופה זו.

מאת :ד"ר ענת צור

בדיקה זו משמשת במחקרים רבים מדד למידת
איזון הסוכרת והיא נמצאת במתאם טוב עם
סיבוכי הסוכרת.
בדיקת זו של המוגלובין מסוכרר ,המבוטאת
באחוזים ,משלימה את המידע המתקבל
מבדיקת הגלוקוזה העצמית .בדיקת הגלוקוזה
נותנת מידע נקודתי בזמן לגבי רמת הגלוקוזה.
בדיקת ה HbA1C -מהווה מעין אינטגרל לרמות
הגלוקוזה שהיו בפרק זמן ארוך יותר.
קיים מתאם בין רמות הגלוקוזה הממוצעות
לרמת ההמולגובין המסוכרר  HbA1C -כמובא
בטבלה:
מתאם בין  HbA1Cוערכי גלוקוזה ממוצעים:
ערכי גלוקוזה ממוצעים
(מ”ג/ד”ל)
135
170
205
240
275
310

HbA1C%
6
7
8
9
10
11

ישנם מצבים בהם הבדיקה אינה אמינה ואינה
משקפת את ממוצע רמות הגלוקוזה .מצבים
בהם קצב שחלוף כדוריות הדם מהיר יותר יתנו
תוצאה נמוכה יותר מהצפוי מכיון שלכדוריות
הדם היה פחות זמן לקישור הגלוקוזה מעת
היווצרותן .מצבים אלו נראים בעיקר במצבי
המוליזה (הרס דם) או אובדן דם ומצבים בהם
יש שינוי גנטי בהמוגלובין .יש לחשוד בכך כאשר
קיים חוסר התאמה בין מדידות גלוקוזה גבוהות
לרמת  HbA1Cנמוכה מהצפוי לפי רמות
הגלוקוזה שנמדדו.
תדירות הבדיקה – פעמיים שלוש בשנה במטופל
מאוזן ופעם ב 3 -חודשים כשיעדי האיזון לא
הושגו או כשבוצע שינוי בטיפול.

ב .בדיקות לאיתור סיבוכי
סוכרת.

סוכרת יכולה לגרום להתפתחות סיבוכים בכלי
הדם הקטנים (סיבוכים מיקרו-וסקולרים) וכלי
הדם הגדולים (סיבוכים מאקרו-וסקולרים).
הסיבוכים בכלי הדם הקטנים גורמים לפגיעה
בעיקר בעיניים ,בכליות ובעצבים .לאור זאת
ההמלצות לבדיקה:
בדיקת קרקעית העיניים – אחת לשנה וכשיש
פגיעה  -בתדירות שתיקבע על ידי רופא העיניים.
בדיקת דם לקראטינין ודגימת שתן לנוכחות
מיקרואלבומין (רמת חלבון קטנה ביותר),

להערכת תפקוד הכליה ולגילוי מעורבות הכליה
בסוכרת .הבדיקה מומלצת אחת לשנה.
שאלות מכוונות למטופל לאבחון קיום פגיעה
עצבית והשלמת התמונה בבדיקה פיזיקלית
מכוונת.
בדיקת רגלים פעם בשנה כשאין גורמי סיכון
לפגיעה וכל  3חדשים כשיש גורמי סיכון .חשוב
לציין שבנוסף לבדיקה רפואית על החולה לבדוק
את רגליו באופן עצמי או בעזרת בני משפחתו
מדי יום.
שאלות מכוונות ובדיקה פיזיקלית לקיום פגיעה
בכלי הדם הגדולים .
בדיקת אק”ג במועד אבחנת סוכרת ,ובדיקה
תקופתית בהמשך.

ג .בדיקות לאיתור גורמי סיכון
לסיבוכי סוכרת ולמעקב אחר
הטיפול התרופתי.

סוכרת מלווה בעליה משמעותית בתחלואה
ותמותה ממחלות המלוות בטרשת עורקים:
אוטמים בשריר הלב ,אירועים מוחיים ,אי ספיקת
לב ,חסימות בכלי דם ועוד .טיפול להורדת
ערכי הכולסטרול ואיזון יתר לחץ דם מפחיתים
את התחלואה והתמותה .לכן בדיקות לחץ דם
ופרופיל שומני הדם וטיפול בהם לפי הצורך
מהווים חלק בלתי נפרד מהבדיקות והמעקב
בסוכרת .טיפול בתכשירים להורדת הכולסטרול
ניתן כמעט לכל חולי הסוכרת.
על בדיקות המעקב לכלול גם מעקב הנדרש
לתופעות לוואי אפשריות בשל הטיפול התרופתי.
הבדיקות ותדירותן יקבעו על פי הטיפול האישי
אותו מקבל המטופל.
סיכום:
סוכרת היא מצב המוגדר לפי ערכי גלוקוזה בדם.
הגדרת סוכרת יכולה להיות לפי ערכי הגלוקוזה
בצום או ערכים שנמדדו שעתים לאחר העמסת
סוכר.
מצב טרום סוכרת מוגדר כמצב בו נמצאו ערכי
גלוקוזה גבוהים מהנחשב תקין אך עדיין לא
גבוהים לאבחנת סוכרת.
אנשים עם טרום סוכרת מועדים יותר לפתח
סוכרת בעתיד הקרוב ומועדים יותר לסיבוכי
מחלות כלי דם טרשתיות.
בדיקות המעקב לסוכרת כוללות בדיקות למעקב
אחר איזון הסוכרת אך חלק בלתי נפרד מהמעקב
הם בדיקות לאבחון גורמי סיכון המחמירים את
הסיכון שבסוכרת ובדיקות לאבחון סיבוכי סוכרת .
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בדיקות לאבחון ולמעקב
במצבי טרום סוכרת וסוכרת
המשך

מדדים למעקב בחולי סוכרת ותדירות מומלצת לבדיקה*

בדיקה

תדירות

פרוט /יעדים

הערות

כללי
BMI 18-25 Kg/m2

משקל

 6חדשים

גובה

כל  3-5שנים

היקף מתנים

 12-6חדשים

לחץ דם

 4-6חדשים אם לא ידוע על
קיומו

רגליים

 6חדשים
כשלא ידועה בעיה

בדיקה יומית על ידי המטופל

הדרכה לשינוי אורח חיים

כל ביקור מכוון

פעילות גופנית ,דיאטה
הפסקת עישון

גברים 102 < :ס”מ
נשים 88 < :ס”מ

נחשב מדד אמין לסיכון
למחלות לב
עד לאיזון לחץ הדם תדירות
גבוהה יותר

מעבדה
גלוקוזה ורידי או קפילרי

תדירות נקבעת בהתאם
לטיפול

HbA1C

 6-4חדשים

HbA1C≥7 %

עד להשגת היעד
כל  3חדשים

פרופיל שומנים

 1-2פעמים בשנה

 100 <LDLמ”ג/ד”ל

עד להשגת היעד כל  3חדשים

תפקודי כליה וכבד

פעם בשנה

דגימת שתן למיקרואלבומין

פעם בשנה

תדירות גבוהה יותר כשיש
בעיה

רמת ויטמין B12
TSH

לפי הצורך

יתר שכיחות חסר B12
במטופלי גלוקופאג .

משתנה לפי הטיפול התרופתי

הפניות
אק”ג

אחת ל 3-שנים.
(אין הסכמה)

בדיקת קרקעית העין

אחת לשנה

הערה :כשמתגלית או ידועה בעייה תדירות הבדיקה הרלבנטית גבוהה יותר ומשתנה לפי ההמלצות הרפואיות.
תדירות הבדיקות בטבלה הינן על פי המלצות מקובלות אך אין לגביהן אחידות או הסכמה גורפת בספרות.
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שכיחות מוגברת של תת
פעילות תריס בסוכרת

כל הסיבוכים
של מחלת הסוכרת
מאת דן אבן
ופרופ’ נעים
שחאדה*
סוכרת מוכרת כאחת
הכרוניות
המחלות
השכיחות ,ששכיחותה
נמצאת לאורך השנים
במגמת
האחרונות
עלייה מתמדת .בעולם,
לפי הערכות ארגון
העולמי
הבריאות
( ,)WHOחלה עלייה
משמעותית במספר הסוכרתיים מ108-
מיליון בשנת  1980ל 422-מיליון בשנת ,2014
כששיעור הסוכרתיים מקרב האוכלוסייה
הבוגרת מעל גיל  18עמד בשנת  1980על
 4.7%מהבוגרים וכמעט הוכפל לאורך 34
שנים ,והגיע בשנת  2014ל 8.5%-מהבוגרים.
בספרות הרפואית ישנן הערכות כי שיעורי
התחלואה והתמותה מסוכרת צפויים לעלות
בעשרות אחוזים בשנים הקרובות.
בישראל ,לפי דו”ח המדדים הלאומי של
משרד הבריאות והמכון הלאומי לחקר שירותי
בריאות ומדיניות בריאות ,בשנת  2015הגיע
שיעור הסוכרתיים ל 9.7%-מהבוגרים תושבי
הארץ.
הבעיה המרכזית של חולי הסוכרת היא סיבוכי
המחלה שעלולים להוביל לנכויות קשות,
מחלות נלוות וכן מהווים גורמי סיכון לתמותה.
לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי ,סוכרת היא
סיבת המוות השישית בשכיחותה בעולם .לפי
נתוני ארגון המדינות המפותחות ה,OECD-
מובילה ישראל בשיעורי התמותה מסוכרת
( 28.3למאה אלף ,לשנת  )2010מעל לארה”ב
( 18.1למאה אלף) ,גרמניה ( ,)14צרפת (,)9.1
בריטניה ( )5.9ויוון (.)5.3
המטרה המרכזית בטיפול במחלת הסוכרת
היא שמירה על איזון רמות הסוכר בדם למניעת
סיבוכי המחלה .לפי דו”ח מדדי האיכות של המכון
הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות,
שיעור חולי הסוכרת המאוזנים בישראל בגילי
 18עד  84להם נמדדו רמות HbA1C,הגיע
בשנת  2015ל 67.6%-מהסוכרתיים .שיעור
חולי הסוכרת הבוגרים בישראל שאינם מאוזנים
עם רמת   HbA1Cשל  9%ומעלה  -העשויה
להצביע על מחלה לא מאוזנת  -עמד בשנת
 2015על  11%מהסוכרתיים.

ולפי נתוני השירות לעיוור במשרד הרווחה
הסיבוכים האפשריים של
והשירותים החברתיים ,בשנת  2014הפכו
סוכרת:
 144ישראלים לעיוורים כתוצאה מסיבוכים של
סוכרת וקיבלו תעודות עיוור –  10.2%מכלל
התסמונת המטבולית
חולי סוכרת נמצאים בסיכון גבוה לאבחנה העיוורים החדשים באותה שנה.
מקבילה בתסמונת המטבולית ,המהווה מקבץ במחקר ישראלי המסכם נתונים על הסיבות
של מצבים בריאותיים שמגדילים במשותף לעיוורון בישראל נמצא כי סוכרת מהווה את
את הסיכון לתמותה – מקבץ הכולל השמנה הסיבה השנייה בשכיחותה בקרב 12.5%
בטנית ,יתר לחץ דם ,עודף שומנים בדם מהעיוורים בשנת  1999ו 13.2%-בשנת ,2008
(טריגליצרידים) ,כולסטרול טוב ( )HDLנמוך אחרי הסיבה הראשונה  -ניוון מקולרי הקשור
ורמות גבוהות של סוכר בדם בצום .אבחון בגיל (.)AMD
התסמונת המטבולית מבוסס על נוכחות
שלושה מתוך חמשת הגורמים הללו .תסמונת מה עושים? בדיקות העיניים התקופתיות
זו כשלעצמה מעלה פי  2את הסיכון למחלות לאיתור רטינופתיה סוכרתית משמעותיות
עבור חולי סוכרת ,מאחר והטיפול בקרב
לב וכלי דם ופי  5את הסיכון לסוכרת סוג .2
הסובלים מרטינופתיה יעיל למניעת הידרדרות
קרוב ל 85%-מהאנשים עם סוכרת סוג  2הראייה ועיוורון ,ויעילותו גדלה ככל ששלב
מאובחנים גם עם התסמונת המטבולית ,לפי הרטינופתיה הסוכרתית מוקדם יותר.
נתוני המכון הלאומי ללב ,ריאה ודם בארה”ב
בישראל ,לפי הנחיה שאומצה בארבע קופות
(.)NHLBI
החולים ,כל סוכרתי יבצע בדיקת עיניים
מה עושים? הטיפול העיקרי בתסמונת ניתן תקופתית אחת לשנתיים ,ולחולים המאובחנים
בהמלצות לשינוי אורח החיים :שיפור התזונה ,יותר מעשור מומלצות בדיקות אחת לשנה.
הגברת הפעילות הגופנית והפסקת עישון,
ובמידה והמדדים אינם משתנים – התאמת נוירופתיה סוכרתית
תרופות לצורך איזון גורמי הסיכון ,באופן שיוכל סיבוך נוסף בקרב סוכרתיים כולל פגיעה
להפחית את הסיכון לסיבוכים משמעותיים בעצבים ,וקרוי בעגה הרפואית ‘נוירופתיה
בקרב סוכרתיים הסובלים מהתסמונת.
סוכרתית’ ,ומתאפיין בתחושות כאב שורף
ממקור עצבי ,עקצוץ ,הירדמות ,חולשה ,עיכוב
עיוורון
ברפלקסים ואובדן תנועתיות בגפיים.
הסיכון המרכזי לפגיעה בראייה בקרב
חולי סוכרת נוגע לפגיעה בכלי הדם מחקרים מהעולם שסוכמו במאמר שפורסם
הקטנים ברשתית העין ,מצב הרפואי הקרוי בנושא באפריל  2016בכתב העת F1000
 Researchאומדים את היקף הסובלים
‘רטינופתיה סוכרתית’.
מתופעה בכ 50%-מהסוכרתיים בשלב כלשהו
לפי מאמר שפורסם במארס  2012של חייהם .מדובר ,אם כן ,בסיבוך הסוכרת
בכתב העת  Diabetes Careהמסכם השכיח ביותר .נוירופתיה סוכרתית מהווה גורם
 35מחקרים בתחום ,כיום מוערך כי חיים מוביל לנכות כתוצאה מקטיעת גפיים.
בעולם  93מיליון איש שמתמודדים עם
סוג כלשהו של רטינופתיה סוכרתית ,בהם מה עושים? ההמלצה הרפואית קוראת לבצע
 17מיליון עם רטינופתיה סוכרתית לא בדיקות לאבחון נוירופתיה עם האבחון של
שגשוגית ( )Proliferative Retinopathyסוכרת סוג  2וכעבור חמש שנים לאחר אבחון
המאפיינת את הסיבוך בשלביו הראשונים 21 ,סוכרת סוג  .1בדיקת האבחון כוללת בדיקה
מיליון עם בצקת מקולרית על רקע סוכרת גופנית ,לרבות בדיקה נוירולוגית של הולכה
( )Diabetic Macular Edemaו 28-מיליון עצבית (אלקטרומיוגרפיה) בחמישה עצבים
עם רטינופתיה סוכרתית קשה וסיכון לעיוורון .וכן שאלות ,ולעתים בשילוב מבחן הקשה עם
קולן ובדיקת בלוטות הזיעה.
בישראל ,בשנים האחרונות אמנם מדווחת
ירידה בשיעור העיוורים כתוצאה מסוכרת ,הטיפול במצב של נוירופתיה סוכרתית כולל את
משיעור של  2.52למאה אלף בשנת  2008איזון הסוכרת וגורמי הסיכון האחרים הנלווים,
ל 2.36-למאה אלף בשנת  .2010עם זאת ,צמצום הנזק העצבי וטיפול בכאב המלווה את
עיוורון על רקע סוכרת מהווה עדיין בעיה קיימת ,הנוירופתיה הסוכרתית ,כאב המאופיין כחד
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כל הסיבוכים
של מחלת הסוכרת המשך
ושורף ,כשמבין הטיפולים שהוכחו כיעילים על ידי הרופא המטפל או אחות ראשונית
כנגדו נכללים גם משככי כאבים חזקים מסוג לפחות אחת לשנה ,ובמקרה שקיימת פגיעה
אופיאטים ,תרופות נוגדות דיכאון ותרופות נגד תחושתית בכפות הרגליים – אחת לשישה
חודשים .בדיקות אלו לאתר גורמי סיכון בכף
אפילפסיה .עוד על נוירופתיה סוכרתית:
הרגל ,לרבות בצקות ופצעים קטנים.

קטיעות גפיים

קטיעות גפיים מהוות את אחד הסיבוכים
הקשים של סוכרת ,הגורמים לנכות
תפקודית קשה לצמיתות .קטיעות גפיים
בקרב חולי סוכרת נגרמות לרוב כתוצאה
מ’כף רגל סוכרתית’ – מצב שבו מתפתחים
בכפות רגליהם של חולי סוכרת פצעים
שאינם נרפאים כתוצאה ממחלה בכלי הדם
ההיקפיים ,העלולים להוביל להתפתחות נמק
המחייב כריתה.
קטיעת גפיים פוגעת במטופלים חולי סוכרת
לא רק נפשית ,אלא גם פיזית :בקרב 18%
מהמקרים מתפתח לאחר הקטיעה זיהום
מקומי או שהגלד הניתוחי אינו מחלים ו30%-
מהקטועים מפתחים בסמוך אי ספיקת לב,
אירוע מוחי או מחלה לבבית קטלנית .כמו
כן ,כעשירית מאלו העוברים קטיעה נזקקים
לקטיעה נוספת באותה הגפה כעבור שנה.
כ 40%-מחולי הסוכרת מפתחים מחלות בכלי
הדם ההיקפיים כעבור עשרים שנות מחלה וכ-
 4%עד  10%מחולי הסוכרת סובלים מפצעים
קשיי ריפוי בכף הרגל.
מנתוני משרד הבריאות עולה כי מדי שנה
עוברים  1,100ישראלים קטיעות גפיים
כתוצאה מסוכרת ,ובשנים האחרונות 78%-
 70%מהקטיעות נגרמות כתוצאה מסיבוכי
סוכרת.
מדו”ח של המרכז הלאומי לבקרת מחלות
והמועצה הלאומית לסוכרת הנוגע לשנת
 2007עולה כי מתוך  1,097הישראלים שעברו
קטיעות גפיים כתוצאה מסוכרת הרוב היו
גברים ( .)63%מבין הגברים ,הרוב היו בגילי
 ,)32.6%( 74-65ומבין הנשים הרוב היו בגילי
.)31.3%( 84-75

במקביל על חולי סוכרת לשמור על היגיינת
כפות הרגליים ,לרבות באמצעות שטיפה,
ניקוי וייבוש טוב של כף הרגל ,רחצה במים
בטמפרטורה של עד  37מעלות ,הימנעות
מהליכה יחפים – גם לא בבית ,שימון יומיומי
של העור ,חיתוך ציפורניים בקו ישר ,ופנייה
מידית לרופא בכל מקרה של נזק לכף הרגל.
כן מומלץ על התאמת מדרסים ונעליים גדולות
לחולי סוכרת כדי שלא לגרום ללחץ על כף
הרגל העלול לעודד התפתחות פצעי לחץ.

 משיעור של  18.1%סוכרתיים מקרבמטופלי הדיאליזה בשנת  ,1990דרך 35.7%
מהמטופלים בשנת  2000ועד ל44.7%-
מהמטופלים בשנת  .2010גם אחוז הסוכרתיים
מקרב מושתלי הכליה בישראל עלה פי 4.4
באותם שנים.
מנתוני רישום מחלות הכליה בארה”ב
( )USRDSלשנת  2009עולה כי בעוד
שבישראל סוכרת היוותה את הסיבה לסיבוכים
בכליות בקרב  43.1%ממטופלי הדיאליזה,
השיעור דומה לארה”ב ( ,)43.7%הוא גבוה
מרוב מדינות המערב ,לרבות אוסטרליה
( ,)32.6%בריטניה ( ,)25.6%שבדיה (,)25%
צרפת ( ,)22%פולין ( ,)20.6%רוסיה ()16.8%
ורומניה (.)13.1%

כיום ידוע כי כיב כרוני בכף הרגל אינו מהווה
סיבה לקטיעת גפיים ,וישנם טיפולים יעילים
למניעת היווצרות נמק ,אם כי חלקם עדיין
יקרים ואינם כלולים בסל הבריאות .הטיפולים
השגרתיים כוללים טיפול מקומי בפצע ומניעת
לחץ מעל הפצע .בין הטיפולים היקרים יותר
שיעילותם הוכחה :טיפול בתאי לחץ  -לרוב
בסדרה של עשרה טיפולים  -שכיום זמינים
בישראל רק בבתי החולים אסף הרופא
במרכז ואלישע בחיפה ,וכן טיפול אינטנסיבי
בפצע הכולל חשיפה לוויטמינים שונים וללחץ
שלילי (ואקום) המוצע במספר מרפאות
פרטיות (“מרפאות פצעים”) .בשנת 2010
החלו במרכז הרפואי רמב”ם לבצע שיטת
טיפול חדשנית לצינתור רגליהם של חולי
סוכרת הסובלים מכף רגל סוכרתית ,תוך כדי
פתיחת החסימות בכלי הדם וחידוש אספקת
הדם.

הפרשה של מעל ל 300-מ”ג אלבומין ביממה
קרויה ‘פרוטאינוריה’ ,ומהווה גורם מנבא
להתקדמות המחלה הכלייתית והתפתחות
אי ספיקת כליות ,וכן מעלה באופן עצמאי
את הסיכון למחלות לב וכלי דם .ביצוע
הבדיקה מאפשר מתן טיפול תרופתי למניעת
הידרדרות הנזק הכלייתי בתרופות מסוג
( ARBשחוסמות את הקולטן לאנגיוטנסין) וכן
תרופות מעכבות האנזים  –ACEשתי קבוצות
של תרופות המשמשות גם לטיפול ביתר לחץ
דם.

סיבוכים בכליות ודיאליזה

מחלות לב וכלי דם

אחד הסיבוכים המרכזיים של סוכרת היא
פגיעה בתפקודי כליות המכונה ‘נפרופתיה
סוכרתית’ ,העלולה להידרדר עד כדי אי ספיקת
כליות הדורשת טיפולי דיאליזה והשתלת כליה.

מה עושים? בדיקת שתן העוקבת אחר רמות
חלבון האלבומין בשתן חיונית כסמן מוקדם
לפגיעה כלייתית בקרב חולי סוכרת .בישראל,
בדיקת שתן לרמות אלבומין נקבעה כסטנדרט
טיפולי בארבע קופות החולים ,ומבוצעת אחת
לשנה לכלל הסוכרתיים.

סוכרת מעלה משמעותית את הסיכון
למחלות לב וכלי דם ,לרבות התקפי לב ושבץ
מוחי ,וחלק מהתרופות לסוכרת גם מוגדרות
כתרופות למניעת אירועי לב.

ככלל 20% ,עד  40%מחולי הסוכרת מפתחים לפי עמדת ארגון הבריאות העולמי (,)WHO
נפרופתיה לאורך השנים ,כשהשלב המוקדם סוכרת מהווה את אחד מגורמי הסיכון למחלות
מה עושים? איחור באבחנה של כף רגל מתבטא בהפרשה מוגברת של חלבון לב וכלי דם ,לצד יתר לחץ דם ורמות גבוהות
של שומנים בדם (היפרליפידמיה).
סוכרתית מהווה את אחת הסיבות המרכזיות האלבומין בשתן.
לקטיעות בקרב חולי סוכרת ,מאחר וחולים
רבים אינם שמים לב בזמן לקיומם של פצעים ,בישראל ,לפי דוח של המרכז הלאומי לפי נתוני האיגוד הקרדיולוגי ,שיעור חולי
שלפוחיות או פטרת קשה בין האצבעות ,ואינם לבקרת מחלות במשרד הבריאות והאיגוד הסוכרת מתוך מדגם של  1,898ישראלים
פונים לקבל טיפול מונע קטיעה .לכן מומלץ הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם ,שיעור שעברו התקפי לב בשנת  2013ואושפזו ב25-
כיום על ידי ארגוני הסוכרת בארה”ב ואירופה הסיבוכים המאובחנים בכליות בקרב חולי בתי חולים ברחבי המדינה ,עמד על 39.3%
לבצע בדיקה לכפות רגליים של חולי סוכרת סוכרת גדל משמעותית פי  2.5לאורך עשור סוכרתיים ,וסוכרת נמדדה בסקר כגורם סיכון
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זהה למחלות לב כמו עישון סיגריות בהווה
( 39.3%מהמדגם מעשנים) ,וגבוה מהיסטוריה
של אירועי לב במשפחה ( )28.9%ומעישון
בעבר ( .)20.6%באיגוד אף זוהתה עלייה
משמעותית של  20%בשיעור הסוכרתיים
מקרב העוברים התקפי לב בין סקר משנת
 2000לסקר של .2013
מה עושים? האגודה האמריקאית לסוכרת
( )ADAממליצה בנייר עמדה מינואר 2017
על מספר פעולות לניטור וצמצום של הסיכון
למחלות לב וכלי דם בקרב סוכרתיים ,לרבות:
ביצוע מדידות לחץ דם באופן קבוע בכל
בדיקה במרפאה ,וכשמאובחנות חריגות –
יש לבצע בדיקה נוספת ביום אחר לאישור
הממצא.
על רוב הסוכרתיים המאובחנים עם יתר לחץ
דם לקבל טיפול להורדת לחץ הדם הסיסטולי
לרמה של עד  140מ”מ כספית ולחץ הדם
הדיאסטולי עד לרמה של  90מ”מ כספית.
לאנשים בסיכון גבוה במיוחד למחלות לב וכלי
דם מומלץ אף לשאוף לערכי לחץ דם נמוכים
יותר של עד  130/80מ”מ כספית.
לנשים בהיריון עם סוכרת ויתר לחץ דם מומלץ
על ערכי לחץ דם של  120-160/80-105מ”מ
כספית.

השמנה וסיבוכים במערכת
העיכול
סוכרת קשורה בקשר ישיר ומוכר להשמנה:
השמנה מהווה את גורם הסיכון המשמעותי
ביותר להתפתחות סוכרת .והקשר גם הפוך:
סוכרת מעלה את הסיכון להשמנה ,ואחת
הסיבות להשמנה בקרב מי שכבר אובחן כחולה
סוכרת היא הטיפול באינסולין.
לפי הערכות החברה האמריקאית לחקר
השמנה ,עד  90%מהסוכרתיים מתמודדים
עם עודף משקל או השמנת יתר .לגברים
עם השמנת יתר סיכון גבוה פי  6.7לסבול גם
מסוכרת ,ובקרב נשים השמנת יתר מעלה פי
 12.4את הסיכון לסוכרת.
סוכרת עלולה להוביל גם לסיבוכים במערכת
העיכול ,לרבות בתפקודי הקיבה ,תופעה רפואית
המוכרת בשם ‘גסטרופרזיס’ (שיתוק קיבה),
ומתבטאת בהאטה בפעולת ריקון הקיבה למעי.
מחקר ישראלי שבוצע בבית החולים

בילינסון אודות התופעה בקרב סוכרתיים ,לסרטן ,אולם הקשר בין סוכרת לסרטן אינו רק
והופיע בפברואר  2014בכתב העת BMCעקיף ,אלא גם ישיר.
 Gastroenterologyבחן מדגם של 382
חולי סוכרת סוג  ,2והעלה כי לנשים סוכרתיות מאמר סקירה שפורסם בפברואר 2018
נטייה גדולה יותר להשמנה המתבטאת במדד בכתב העת  Lancetהעריך כי ניתן לייחס
השמנה  BMIממוצע של  31.9יחידות  )BMIלסוכרת והשמנה כגורמי סיכון עצמאיים
המחושב כמשקל בקילוגרמים חלקי ריבוע המופיעים במשולב  5.6%ממקרי הסרטן
הגובה במטרים) הגבוה מזה שנמדד בקרב המאובחנים בעולם נכון לשנת – 2012
שמהווים קרוב ל 800-אלף מקרים של סרטן.
גברים ( 29.2יחידות).
לפי מחקרים הנמנים במאמר ,סוכרת הוכחה
באשר לסיבוכים במערכת העיכול ,מכלל בעבודות כגורם סיכון עצמאי לסוגים רבים
המדגם סבלו  57.8%מבטן או כרס בולטת ,של גידולים ממאירים :סרטן המעי הגס ,סרטן
 53.25ממראה חיצוני מנופח 52.6% ,מתחושת הלבלב ,סרטן הכבד ,סרטן שלפוחית שתן,
כבדות אחרי ארוחות 45.7% ,מתחושת עצירות סרטן השד וסרטן הרחם.
בבטן 36.7% ,מתחושת שובע מוקדמת,
 31.8%מבחילות 23.1% ,מאובדן תיאבון ,מחקר ישראלי מהמרכז הרפואי רמב”ם
העלה כי השמנה וסוכרת מהוות גורמי סיכון
 9.8%מרפלקס הקאה ו 6.9%-מהקאות.
להיפראינסולינמיה – כלומר לרמות גבוהות
מה עושים? כיום מומלץ לחולי סוכרת לנסות של הורמון האינסולין בדם .בקרב חולי סוכרת
ולמנוע התפתחות השמנה על ידי התאמה נגרמות רמות אלו כתוצאה מתנגודת של הגוף
תזונתית .נייר עמדה של איגוד הסוכרת לאינסולין ,ומניסיונו של הלבלב לפצות על
האמריקאי שהתפרסם באוקטובר  2013כך על ידי ייצור עודף של ההורמון .בהמשך
בכתב העת  Diabetes careשם דגש היפראינסולינמיה מהווה על פי מחקרים רבים
על הרגלי תזונה יותר מאשר על דיאטה מצב המעודד חלוקה בלתי תקינה של תאים
מסוימת ,ונקבע בו כי אין המלצה חד משמעית והתפתחות גידולים סרטניים בגוף האדם.
לסוכרתיים להקפיד על דיאטה ספציפית,
למשל דיאטה דלת שומנים או דיאטה דלת הקשר בין סוכרת לסרטן עדיין נחקר ,ולפי
המכון האמריקאי לחקר הסרטן (,)AICR
פחמימות.
הקשר המשמעותי ביותר שזוהה עד כה הוא
לעומת זאת מדגיש המסמך את הצורך בין סוכרת סוג  2לסרטן המעי הגס ,כשחוקרים
להקפיד על הרגלי תזונה למניעת הידרדרות מאוניברסיטת מינסוטה מצאו כי נשים עם
הסוכרת ,לרבות הקפדה כללית על מזונות סוכרת נמצאות בסיכון גבוה ב 60%-לפתח
בריאים; יעוץ תזונתי אישי  -ובישראל ,סל סרטן במעי הגס בהשוואה לנשים ללא
הבריאות הממלכתי לסוכרתיים בישראל כולל המחלה ,ממצא שנסמך על מחקר מעקב
 14מפגשים בשנה אצל דיאטנית ;.קביעת נרחב אחר  45,516משתתפות משנות ה.70-
משקל יעד ושמירה על תזונה שלא תוביל
לחריגה במשקל מהיעד; והקפדה על רמות מה עושים? מומלץ לסוכרתיים ,כפי שמומלץ
כולסטרול רע ( )LDLבדם הנמוכות מ 100-לכל אדם ,לפעול להפחתת גורמי סיכון
יחידות ורמות כולסטרול טוב ( )HDLהגבוהות לסרטן ,ובעיקר – לא לעשן ,לשמור על משקל
מ 40-יחידות לגברים ו 50-יחידות לנשים .גוף תקין ,להקפיד על תזונה בריאה ,להגביל
כמו כן ,במטרה למנוע התקפי היפוגליקמיה את צריכת האלכוהול ולבצע פעילות גופנית
(צניחת סוכר) העלולים להתפתח בקרב באופן קבוע ,וכן להקפיד על בדיקות הסקר
סוכרתיים ,ממליצות ההנחיות לאכול בכל המומלצות לאבחון מוקדם של סרטן.
ארוחה רכיב פחמימתי אך עם זאת למתן
את כמות הפחמימות בארוחות ולא לדלג על פרופ’ חבר קליני נעים שחאדה הוא מנהל
המכון לסוכרת ,אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
ארוחות.
במרכז הרפואי רמב”ם בחיפה ונשיא האגודה
הישראלית לסוכרת
סרטן
מחקרים רומזים כי לחולי סוכרת עשוי להיות
סיכון מוגבר לפתח סוגים שונים של סרטן.
חלק מהקשר שאותר בין סוכרת וסיכון מוגבר
לסרטן נובע מהשמנה התורמת לעלייה בסיכון
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דיאטה
קטוגנית

עדינה בכר -

דיאטנית קלינית
במרכז גלאנט
לסוכרת

ברוכים הבאים
למדריך לדיאטה דלת
פחמימות ועתירת שומנים-
LCHF DIET

•

•וגם :שמנים צמחיים – שמן סויה ,תירס,
חריע ,שומשום ,מיונז

כמה פחמימות ניתן לאכול ביום?

זה תלוי ,כדי להגיע לתוצאות מקסימליות וקטוזיס
– יש לאכול עד  50גרם פחמימה ביום.

מה שותים בדיאטה?

מים ,סודה ,קפה ,ותה רצוי לא ממותקים
(המשך קריאה לאמיצים בלבד)
אלכוהול :רצוי להמעיט ,אך לעיתים ניתן לשתות
מה זה ?LCHF DIET
כוס שמפניה ,יין יבש ,מרטיני יבש ,ויסקי ,קוניאק
 Low carb high fat dietהיא דיאטה דלה וודקה.
בפחמימות ועשירה בשומנים .נקראת
דיאטה איך זה עובד?
חמורה
היא
קטוגנית כאשר הגבלת הפחמימות
הגוף שלנו שואף לאיזון ,הומיאוסטזיס .כשאנו
בהמשך).
(עד  50גר’ ליום ,ראו הסבר
אוכלים ארוחה עשירה בפחמימות ,רמת הסוכר
“דיאטה” ביוונית ,משמעותה אורח חיים ו LCHF-בדם עולה וכתגובה הלבלב מפריש אינסולין
הוא אורח חיים מהפכני ,שיחזיר לכם שליטה על שתפקידו להכניס את הסוכר לתאי הגוף.
האכילה ,ישפר את בריאותכם באופן משמעותי ,מולקולת הגלוקוז גדולה ולכן כניסתה לתאים
ויאפשר לכם לחיות בצורה מהנה ובריאה יותר .בהם היא משמשת לאנרגיה ,תלויה באינסולין.
הגלוקוז נאגר בכבד כגליקוגן ,זהו מאגר קטן
מה אוכלים בדיאטה כזו?
המספיק לכ 24-שעות.
יש להתמקד באכילת בשר ,עוף ,דגים וביצים.
כדאי לשלב בכל ארוחה שומנים בריאים :שמן כשכמות הפחמימות שאנו אוכלים גבוהה
מהדרישות של הגוף לאנרגיה ,עודף הפחמימות
זית ,זיתים ,שמן קוקוס ,חמאה ואבוקדו.
נאגר כשומן (תהליך שמתאפשר בהשפעת
ניתן ליהנות ולאכול במידה גבינות שמנות ,שמנת האינסולין) .כשבתאי השומן אין מקום יותר לאגור
חמוצה ,שמנת להקצפה ,אגוזים (למעט פיסטוק שומן ,נוצרת עמידות לאינסולין ,מצב שבו התאים
וקשיו) ושקדים ,תותים ,פטל ושוקולד מריר  85%אינם מגיבים לאינסולין ונבלמת קליטת הגלוקוז
ממה להימנע או להגביל?
אליהם .מצב זה עלול להביא לעליה ברמות סוכר
• •לחם לסוגיו ,פיתות ,לחמניות ,קרקרים,
וכדי למנוע זאת הלבלב מפריש כמויות גדולות
• •דגנים -אורז ,פסטה ,אטריות ,כוסמת ,יותר של אינסולין (על אותה פרוסת לחם שאדם
אוכל תופרש כמות כפולה של אינסולין על מנת
בורגול ,קוסקוס ,דוחן ,קינואה
לדחוס את הגלוקוז ולהתגבר על העמידות).
• •דגני בוקר ,שיבולת שועל
למעשה אינסולין מגן עלינו מנזקי הגלוקוז בדם,
• •חטיפי אנרגיה
אך עודף אינסולין קשור עם השמנה ,עליה בלחץ
• •מאפים “ ללא סוכר”
הדם ,מחלות לב ,אלצהיימר ,תהליכי דלקת
• •קטניות  -חומוס ,אפונה ,עדשים ,שעועית וחמצון ואף סרטן.
לבנה וחומה ,מש ,פול ,פולי סויה
ברבות השנים ,אם לא יחול שינוי בהרגלי האכילה
• •ירקות עמילניים  -תפ”א ,תירס ,בטטה ,והפעילות ובאורח החיים ,אדם יפתח סוכרת
סוג  .2זוהי בעצם אי ספיקה של הלבלב .חשוב
ערמונים
לזכור ששנים רבות לפני הופעת הסוכרת ,בשלב
• •פירות ,למעט תות שדה פטל ופירות יער
של טרום סוכרת או עמידות לאינסולין מופיעות
• •מזונות המכילים סוכר ,דבש או ריבה  -מחלות הלב שהן תוצר של עודפי הסוכר
גלידות ,מעדני חלב בתוספת סוכר ,עוגיות ,והאינסולין.
עוגות ,ופלים ,קרואסונים
מה קורה בגוף כאשר עוברים
ביסלי,
במבה,
בייגלה,
• •חטיפים מלוחים -
לדיאטת ?LCHF
פופקורן
ברגע שאוכלים פחות פחמימות ,רמות הסוכר
• •משקאות ממותקים ותוספת סוכר לשתייה בדם יורדות והלבלב נדרש להפריש פחות
החמה
אינסולין.

 14איל נובמבר 2018

תהליך זה מאפשר לגוף לפרק את מאגרי
הגליקוגן בכבד ולעבור מניצול גלוקוז לאנרגיה
לניצול שומן לאנרגיה.
כך בעצם נעצר מעגל הקסמים של צריכת
פחמימות-הפרשת אינסולין-אגירת שומן ורעב.
תחושת הרעב בהשפעת השינוי התזונתי יורדת
מידית (לפעמים תוך יום)
הגדלת החלק היחסי של שומן מהקלוריות
בתפריט משפרת את טעם המזון ומאחר ושומן
אינו דורש הפרשת אינסולין ,אדם מרגיש שבע.
בעקבות הורדת האינסולין מתאפשרת שריפת
שומן וירידה במשקל ,תוך שמירה על מסת
השריר (ירידה “איכותית” במשקל)
תוצרי הפירוק של שומנים נקראים קטונים ומכאן
מקור השם דיאטה קטוגנית

למי מתאימה הדיאטה?

הדיאטה מיועדת בעיקר לחולי סכרת ,אך
מתאימה גם לצורך ירידה במשקל ולאיזון שומני
הדם.
הדיאטה מתאימה הן לחולי סוכרת  TYPE 1והן
לחולי סוכרת  TYPE2המטופלים באינסולין והיא
דורשת התאמת מינון האינסולין ומעקב צמוד,
למניעת היפוגליקמיות.
בנוסף ,מחקרים עדכניים מראים כי הדיאטה
עשויה לסייע גם בהתמודדות עם מחלות כמו
שחלות פוליציסטיות ,סרטן ואפילפסיה.
יתרונות הLCHF-
• •ירידה במשקל
• •העלאת חילוף החומרים
• •עיכוב אגירת שומן והאצת תהליך שריפת
השומנים.
• •נרמול ברמות הסוכר בדם
• •ירידה בלחץ דם
• •יצירת שובע והפחתת החשק למתוקים
ונשנושים
• •שיפור במצב הרוח ,באנרגיות וביכולת
הריכוז.
• •שיפור תפקוד קוגניטיבי
• •הפחתת מיגרנות
• •שיפור מראה העור במקרה של אקנה.

מה מרגישים בתחילת התהליך?

בתחילת התהליך אתם צפויים לרדת במשקל,
בעיקר בשל איבוד נוזלים .איבוד הנוזלים יחד
עם תהליך ההסתגלות לדיאטת  LCHFעשויים
לגרום לכם לחוות תסמינים שמזכירים קצת את
מחלת השפעת ,ולכן תופעה זו נקראת “keto
 ”fluשתתבטא בתסמינים כמו

• •סחרחרות
• •כאבי ראש
• •כאבי בטן
• •חוסר ריכוז
• •עצירות
• •בחילה
• •התכווצויות
• •כאבי שרירים
• •הפרעות בשינה
• •עצבנות
חלקכם תרגישו  1-2מהתסמינים ברשימה,
וחלקכם לא תרגישו בהם כלל ,ולרוב התסמינים
חולפים תוך מספר ימים .לאחר תקופת
ההסתגלות אתם צפויים להרגיש יותר מרוכזים,
מפוקסים ואנרגטיים.

כיצד ניתן להקל על התסמינים?
•

•
•
•
•
•

•

•הכנת מרק בשר או עוף עם ירקות ,או מרק
ציר עצמות  .יש לשתות  2כוסות מהמרק
בכל יום בתקופת ההסתגלות (כשבועיים
ראשונים).
•שתיית  2ליטרים של מים בכל יום.
•הוספת מלח למזון
•יתכן והדיאטנית תמליץ על תוספים
•ניתן להוסיף לתופעות הלוואי את הרמת
הגבה של הקרובים אלינו ,רופא המשפחה
לעיתים או כתבות ומחקרים.
•לאורך השנים לימדו אותנו כי שומן הוא
בעייתי וכך נולדו להן דיאטות דלות שומן.
דיאטות אלו המכילות לרוב מוצרים דלי
שומן המורכבים מסוכרים פשוטים ועמילנים,
הובילו בסופו של דבר לעליה במשקל
וכנראה גם למגפת ההשמנה העולמית.
•מחקרים חדשים מראים כי אין לנו סיבה
אמיתית לפחד משומנים טבעיים ,ובדיאטת
 LCHFהשומן הוא רכיב חיוני וחשוב.
בדיאטה ,מצמצמים אכילה של פחמימות
ומזון מעובד ובמקומם אוכלים מזון טרי,
מזין ,משביע וטעים ונהנים מירידה במשקל
ומאיזון רמות האינסולין והסוכר בדם.
תוך הפחתה בטיפול התרופתי וגמילה
מאינסולין.

מה חשוב לדעת על התהליך?
•

•לא מדובר בדיאטה עתירת חלבון (אין
הכוונה לאכילת מנת סטיק במשקל 800
גר’ או לאכילת מנה בשרית פעמיים ביום),
אלא בדיאטה עשירה בשומן .לכן ,חובה
לשלב שומן בכל ארוחה היות והשומן חשוב

ליצירת תחושת השובע ואינו דורש הפרשת
אינסולין .מותר לשלב גם שומן רווי ,מחקרים
עדכניים מוכיחים שצריכת שומן רווי אינה
מעלה את הכולסטרול.
• •אם לא מקפידים על צריכת שומנים גבוהה
קשה להחזיק מעמד ודי מהר חוזרים
לפחמימות ואז תהליך ההסתגלות של
הגוף ,לעבור משריפת גלוקוז לשריפת שומן,
נפגע.
• •מומלץ לשלב בארוחות :שמן זית ,אבוקדו,
טחינה ,זיתים ,חמאה ,קוקוס על צורותיו,
גבינה שמנה ,שמנת חמוצה ,שמנת
להקצפה ,שקדים ,אגוזים ,בוטנים וגרעינים.
• •אם מנשנשים שומן כשלא רעבים ,הדיאטה
לא תעבוד .בכל גר’ שומן  9קלוריות ,כך
שאם לא רעבים ואוכלים ארוחה עתירת
קלוריות זה עלול לבלום את הירידה
במשקל ואף לגרום לעליה במשקל.
• •הדיאטה מחייבת מעקב צמוד של דיאטנית
ושל רופא בתחילת המעקב
• •בשבועיים הראשונים לא מומלץ להגביר
את הפעילות הגופנית.
איך שומרים על דיאטת LCHF

באירועים חברתיים ובחו”ל?
נסיעות לחו”ל

בנסיעות לחוץ לארץ חלק מהחוויה היא לטעום
מן המזונות המקומיים .אבל בזהירות ,בחלק
מהמדינות ,המטבח מהווה מפגע תזונתי אמיתי
לדיאטה דלת פחמימות.
איום תזונתי מסוג אחר נפגוש במדינות בהן
האוכל המקומי לא ערב לחיכנו ,בלשון המעטה.
במקומות כאלה אנו נוטים לבחור לאכול
ברשתות המזון המהיר המוכרות שלרוב לא
מציעת אפשרויות המתאימות ל.LCHF-
איך בכל זאת טסים וממשיכים להינות מיתרונות
ה?LCHF-
• •נסו לאסוף מידע מראש ובדקו מה והיכן
תוכלו לאכול במדינת היעד? למשל חפשו
מסעדת בשרים או דגים מומלצת בעיר
אליה אתם נוסעים .או בדקו מתי ואיפה
מתקיימים שווקי איכרים.
• •סיירו בשווקים ובמרכולים וקנו מזון טרי
ואמיתי .במידה ויש באפשרותכם לבשל
במלון\במקום הלינה ,תוכלו להינות
ממצרכים טריים ומקוריים שלא תמיד ניתן
למצוא בארץ.
• •תכננו את ארוחות היום בתחילת כל יום.
• •העדיפו מלון עם ארוחת בוקר .ארוחת

בוקר טובה שכוללת ביצים גבינות שמנות
וירקות תסייע בידיכם לשמור בהמשך
הטיול .תוכלו לעשות עצירה לכוס קפה
(קחו בתיק אגוזים/שקדים ושוקולד מריר)
ולא להזדקק לארוחה ממשית עד הערב
ותוכלו למצוא הנאה בחוויות שאינן בהכרח
קשורות באוכל.

אירועים חברתיים

האוכל הוא חלק בלתי נפרד מאירועים חברתיים
ומשפחתיים שונים כמו יום-הולדת ,בר מצווה,
חתונה ,וכמובן אין לשכוח את החגים ,שבהם אנו
משופעים .אירועים אלו מקשים על שמירה על
דיאטת .LCHF
כיצד בכל זאת מצליחים להתמודד עם הבעיה
ולשמור על המשקל?
• •הביאו אתכם מנה דלת פחמימות שכולם
יוכלו להינות ממנה – למשל עוגיות שקדים
מדהימות ,פשטידת תרד עשירה בגבינות או
אפילו קרקר פרמז’ן עם מטבל אבוקדו.
• •במידה ואין באפשרותכם להביא מנה
איתכם ,השתדלו להגיע לאירועים שבעים
וכך יקל עליכם לעמוד בפני הפיתויים.
• •פטפוט במקום נשנוש :במקום לאכול
 השתדלו לשוחח עם שאר האורחים,הזדמנות מעולה לרכוש מכרים חדשים.
• •ידעו את המארחים כי אתם בדיאטת LCHF
וסכמו עמם על תפריט שיתאים גם לכם.
• •בהגיעכם לאירוע בדקו באלגנטיות מה
מוגש והחליטו מראש מה תאכלו.
• •השתדלו להתרכז בפריטי מזון דלי
פחמימות ועשירים בשומן .כשיש כללים
ברורים זה בדרך כלל מקל על הבחירה.

רשימת קניות לתחילת דיאטת

LCHF
מה כדאי לקנות כשמתחילים בתהליך?

שומנים
אבוקדו
שמן אבוקדו
שמן זית
אגוזים ושקדים
חמאה
זיתים
שמנת להקצפה 38%
טחינה גולמית משומשום מלא

חלבונים
דגים

נובמבר  2018איל 15

דיאטה

קטוגנית המשך

חזה עוף
 1/4עוף
בשר בקר
איברים פנימיים
סטייק אנטריקוט
סטייק פרגית
המבורגר
ביצים
גבינות שמנות
שמנת חמוצה 27%

ירקות
קישואים או זוקיני
פטריות

דוגמאות

ארטישוק
אנדיב
כרובית
ברוקולי
שעועית ירוקה
חסה
עלי אורגולה
נבטים
תרד
עשבי תיבול
מלפפונים
עגבניות
פלפל

חציל
אספרגוס

פירות
תותים
פטל

מיוחדים
קמח שקדים
פתיתי קוקוס מיובש
אגוזים ושקדים
שוקולד מריר עם לפחות  70%מוצקי קקאו
פירות יער קפואים
זרעי פסיליום טחון

למתכוני LCHF

המתכונים קלים ומהירים להכנה ,כך שתוכלו להתחיל בתהליך בצורה פשוטה וטעימה.

עוף בקארי מוקרם של מוטי
החומרים:
 3יחידות חזה עוף במשקל  100גר’ כ”א ,מופשרות וחתוכות לרצועות
כפית פפריקה
כפית כורכום
כפית קארי
אבקת שום
מלח ,פלפל
קופ’ שמנת צמחית לבישול/קרם קוקוס
 1/4כוס שמן זית

אופן ההכנה:

לתבל את רצועות חזה העוף בפפריקה ,כורכום ושמן זית .לטגן במחבת שחוממה היטב מס’ דקות ולהוציא לצלחת
לחמם באותה מחבת שמן זית (לגרד את השאריות עם כף עץ) ,כפית קארי ,אבקת שום ,מלח ופלפל ,להוסיף את השמנת ,כשמבעבע להוסיף את העוף

סלמון בירקות ויין של מוטי
החומרים:
נתח של סלמון ,רצוי טרי
ירקות שאוהבים מומלץ גזר ,פטריות ,גמבה ,בצלי שאלוט ,שורש פטרוזיליה ושום
 3כפות שמן זית

לרוטב:

כפית חרדל,
 3כפות רוטב סויה דל נתרן,
 2כפיות ג’ינג’ר מגורד,
 2שיני שום קצוצות
כוס יין לבן
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אופן ההכנה:
חותכים את הירקות גס
מכינים את הרוטב בקערה
מחממים במחבת  2כפות שמן זית
מוסיפים כפית קארי ומלח ומערבבים ,מוסיפים את הירקות ומכסים .אחרי כ 5-דקות מוציאים את הירקות מהמחבת ומעבירים לצלחת
מוסיפים עוד כף שמן ,מניחים את הדג עם העור כלפי מטה ומחכים עד ששולי הדג נעשים לבנים .מוסיפים את הירקות ואת הרוטב ,מחממים עוד  2דקות
ומעבירים לתנור לכ 25-דקות ב 180-מעלות -מעדן!

פשטידת בצל ופטריות
החומרים:
קופסת פטריות טריות שטופות וחתוכות
בצל גדול קצוץ
כף שמן זית
מלח ,פלפל
 100גר’ גבינת פטה מגוררת
גביע קוטג’ או ריקוטה
גביע שמנת 9%
 3כפות קמח שקדים
 4ביצים
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אופן ההכנה:

לטגן את הבצל והפטריות בכף שמן זית ,מלח ופלפל עד לריכוך (עם מכסה) ,לצנן ,להוסיף את יתר
החומרים לערבב היטב ולאפות ב 180-מעלות  30-40דקות עד להזהבה
ניתן לגרד ממש מעט גבינת פרמז’ן מלמעלה לטעם

שקשוקת מנגולד של מוטי
החומרים:
 1/2חבילת מנגולד
 1/2חב’ ירק פרא (קייל)
בצל יבש
עגבנייה
 2כפות שמן זית
 50גר’ גבינה בולגרית מגוררת
 2כפות גבינת פרמזן מגוררת
פלפל שחור
מעט לימון
 5ביצים
אופן ההכנה:
מנקים היטב את עלי המנגולד וירק הפרא ,מפרידים את עלי המנגולד מהגבעול
מטגנים את הבצל בשמן זית עד להזהבה ,מוסיפים את השום ,מוסיפים עגבנייה פרוסה ,את המנגולד ואת הקייל ,אם חסרים נוזלים ניתן להוסיף לימון סחוט
או  1/4כוס מים ,לאחר שהעלים מתרככים ,שוברים  4ביצים ,מפזרים מעל את הגבינות מכסים ומסירים מהאש כשהביצים מוכנות לאכילה
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חצילים קישואים ופלפלים ממולאים גבינה בתנור
החומרים:
חציל פרוס לפרוסות ברוחב  2ס”מ
 2פלפלים אדומים חתוכים לרבעים
 2קישואים חצויים לאורך
 1ביצה
עגבניה בשלה מרוסקת
תבלינים
תערובת גבינות  :בולגרית ,קצ’קבל ,קוטג’ 9%
שמן לטיגון

אופן ההכנה:

לטגן את הירקות בשמן ולהוציא לצלחת
לערבב את הגבינות עם הביצה והעגבנייה ,להוסיף תיבול ,להניח מעל הירקות ולאפות כחצי שעה בתנור -מעדן

פיצה מוצרלה
בקערה  150גר’ מוצרלה ואורגנו  -לחמם במיקרו דקה
להוסיף ביצה ו 4-כפות קמח שקדים ולחמם עוד  10שניות
ללוש לבצק לשטח על נייר אפיה לקשט בירקות :גמבה ,עגבנייה ,פטריות ,ברוקולי ולאפות ב 180-מעלות כ 20-דקות

קרקר פרמז’ן
/https://www.facebook.com/1169809754/posts/10215269008016377

החומרים:

 100גר’ גרעיני חמנייה קלופים
 100גר’ גרעיני דלעת קלופים
 100גר’ גבינת פרמז’ן מגורדת דק
 3חלבונים
מעט מלח גס ,צ’ילי גרוס יבש ותבלין שום

אופן ההכנה:

לערבב את החלבונים ,להוסיף את שאר החומרים
לשטח בעזרת מערוך בין שני ניירות אפייה
לאפות ב 180-מעלות  15-20דקות עד שמזהיב .להשאיר בתנור סגור עוד ¼ שעה
אפשר להוסיף שקדים ושומשום
אפשר להוסיף יותר פרמז’ן

לחמניות ביס
/https://www.facebook.com/1169809754/posts/10215269008016377
 14גר’ פחמימות לכל המתכון
כוס קמח שקדים
כוס מוצרלה מגוררת
ביצה
כף שמן זית
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אורגנו/צ’ילי
זיתים לקישוט
לערבב את כל החומרים ליצור עיגולים ,לקשט כל עיגול בזית ולאפות ב 180-מעלות כ 20-דקות
בסרטון שבקישור כוס קמח שקדים הוחלף בכוס פרמז’ן ויצא עוד יותר טעים ופחות פחמימות ( 2גר’ לכל המתכון)
אפשר גם ½ כוס קמח שקדים ו 1/2-כוס פרמז’ן מגורד

עוגת “כל החמאות”
החומרים

כף טחינה גולמית משומשום מלא
 2כפות חמאת בוטנים
 3כפות חמאת שקדים
 1/4כוס שמנת להקצפה 38%
כף קוקוס
 4ביצים
 3שקיות סוכרלוז
שברי אגוזי מלך
כפית סודה לשתייה או אבקת אפייה -להוסיף בסוף

אופן ההכנה
מערבבים היטב את כל החומרים מעבירים לתבנית אינגליש
קייק ואופים -כ 20-30-דקות בחום של  180מעלות (עד שמ�כ
ניסים קיסם ויוצא יבש) .לצפות בשוקולד המומס .אפשר חלק
מהשוקולד המומס להכניס לתוך העוגה

סלט ברוקולי
החומרים

ברוקולי שטוף היטב
 5בצלים ירוקים
לרוטב:
 2-3כפות מיונז קל
 2כפות חומץ
 2כפות שמן
 2שקיות סוכרה לייט

אופן ההכנה

קוצצים דק את הברוקולי ואת הבצל הירוק ,מערבבים את חוכ
מרי הרוטב ומוסיפים
אפשר להוסיף  2כפות גרעיני חמניות או שקדים מולבנים

מרק ציר עצמות
החומרים

אופן ההכנה

 3-4קילוגרמים עצמות מוח וברך של פרה
 7גזרים חצויים
 1קילוגרם דלעת חתוכה לקוביות גדולות
 7בצלים קלופים חצויים
 1אגס חצוי
 3קולרבי חצויים
 2גבעולי סלרי עלים חצויים
 1שורש פטרוזיליה קלוף וחצוי
⅓ כוס שמן זית

מניחים את העצמות בתבנית מרופדת בנייר אפייה ,צולים
בתנור מחומם היטב ל 250-מעלות במשך כ 35-30-דקות או
עד שהעצמות צלויות כהלכה ושחומות.
בינתיים מטגנים את הירקות שהכנתם בסיר גדול מאוד בשמן
הזית במשך כ 15-10-דקות ,תוך כדי ערבוב בכף עץ גדולה.
כשהעצמות צרובות היטב מוסיפים לסיר עם הירקות ומציפים
במים .מביאים לרתיחה ומסירים (מקפים) את הקצף שצף
מלמעלה .מנמיכים את הלהבה ושוכחים מהסיר למשך 12-
 10שעות.
לאט-לאט כל הטעמים שבציר מתמרכזים .מניחים לציר
להתקרר .מסננים את הנוזלים מהירקות ומהעצמות .אם אתם
לא משתמשים בכל הכמות מיד ,אפשר להקפיא בקופסאות
פלסטיק קטנות ולהשתמש כשצריך.
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חבראוניז שוקולד וחמאת בוטנים של מיכל
 10מנות ,בכל מנה  180קלוריות 4 ,גר’ חלבון 3 ,גר’ פחמימות ו 17-גר’ שומן

החומרים:

 1מיכל שמנת להקצפה 38%
 100גר’ שוקולד מריר 85%
 3-4כפות אריתריתול  2/כפיות סוכרלוז נוזלי
 2כפות חמאת בוטנים עם שבבים
כפית תמצית וניל
 2ביצים XL
חצי כפית אבקת אפייה

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל 180-מעלות
להמיס את השוקולד עם השמנת והממתיק ,להוסיף את חמאת הבוטנים ,הוניל ואבקת האפייה ולערבב היטב ,להוסיף את הביצים ,להעביר לתבנית
ולאפות כרבע שעה (העוגה צריכה להיות חצי אפויה) .רצוי לתת לה לילה במקרר.

מוס שוקולד
המרכיבים:
 100גר’ שוקולד מריר  85%לינדט
מיכל שמנת להקצפה

אופן ההכנה:

ממיסים את השוקולד ואת השמנת בסיר כפול ומצננים מעט
מקציפים ,מוסיפים עוד חצי מיכל שמנת להקצפה מעבירים לכלי הגשה קטנים ומאחסנים בקירור
*ניתן להוסיף לשוקולד אגוזים ,שקדים או בוטנים קצוצים (או לזרות מלמעלה)

לסיכום:

תזונה דלת פחמימות ועתירת שומן  -עשה ואל תעשה
מילות המפתח הן למידה ,תכנון וגיוון
עשה:
•

•
•
•
•
•
•

•למד על התזונה מכל מקור מידע אפשרי -דפי מידע של המרכז שלנו ,אתרי אינטרנט ,מאמרים מדעיים ,בלוגים וקבוצות פייסבוק בארץ
ובחו”ל ,התייעצות עם הצוות במרפאה.
•עקוב אחר כמות הקלוריות היומית שאתה צורך וכמות הפחמימות ,שומנים וחלבונים (דרך אפליקציות בנייד ,אתרי אינטרנט או במפגשים
עם הדיאטנית)
•שאל שאלות  -צוות המרפאה עומד לרשותך ,הצטרף לקבוצה הסגורה שלנו בפייסבוק ,קרא חומר באתר שלנו ובאחרים עליהם ימליץ
לך הצוות
•היה במעקב צמוד של דיאטנית ושל הצוות המקצועי עד שתרגיש שעקרונות התזונה מובנים לך ועובדים בשבילך
•זכור שהפלאטו (עצירה בירידה) הוא חלק מהתהליך .שים לב לכמות הפחמימות ,לכמות הקלוריות ולכמות החלבונים בתפריט .הוסף
צומות לסירוגין בהתייעצות עם הצוות
•שתה מים – לפחות  2ליטרים ביום
•למד להתנהל באירועים ,מסעדות וסופי שבוע (במסעדה הזמן את המנות שמתאימות לך ,אל תבחר מתוך תפריט ,באירועים ובמפגשים
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•
•
•
•
•

חברתיים/משפחתיים בחר מתוך מגוון המזונות את המתאימים לתזונה
•מצא פרטנרים לתהליך
•מצא הנאה בשינוי ההרגלים שיוביל אותך אל המטרה
•תכנן את הארוחות וגוון באמצעות מתכונים טעימים
•הרחק פיתויים מטווח הראיה
•היה פעיל
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אל תעשה

• •אל תציב רף ציפיות גבוה מדי ,ציפייה לא ריאלית תגרום לך לאכזבה ולחוסר היצמדות לתהליך
• •אל תשווה את קצב הירידה במשקל או השיפור במדדי הסוכר/שומן/לחץ דם לאחרים
• •אל תנסה לאכול יותר פחמימות (או למתוח את הגבול)
• •אל תגזים עם ממתיקים מלאכותיים ,עם ירקות או עם אלכוהול
• •אל תגוון יותר מדי ,מגוון משפיע על הכמות הנאכלת
• •אל תוותר ,ההסתגלות לדיאטה עשויה לקחת  3שבועות ,חכה בסבלנות ,זכור כי כל חייך שרפת סוכר כדלק ,תן לגוף את הזמן הדרוש לו
על מנת להיפטר מעודפי השומן והסוכר ולהגיע לאיזון מטבולי
• •אל תתבייש לפנות לעזרה וסיוע שלנו .במרכז שלנו תוכל להתייעץ עם מנהלת המרכז ד”ר מריאלה גלאנט שיש לה ידע וניסיון והיא זמינה
למטופליה ,עם ציפי האחות שיש לה ניסיון של כמה עשורים בטיפול בסוכרת ,ארנסה הפסיכותרפיסטית שתוכל לסייע במקרים של אכילה
רגשית ובבעיות אחרות והדיאטניות עדינה ולובה שתשמחנה ללוות אותך צעד אחר צעד בתהליך עד שתוכל להפוך את זה לדרך חיים!
זכור שדיאטה קטוגנית שונה מדיאטות קונבנציונליות ,זה יגרום לך להרגיש שונה בחברה ,אולי אנשים שקרובים לך יטילו ספק ,זו הזדמנות
לגייס גם אותם לדיאטה ולהיטיב עמם
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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
ספטמבר – אומגה  – 3השומן הטוב ,המרצה :ד”ר
לאה קנטי ,מחנכת סוכרת
אוקטובר – נפתחה סדנה של  12פגישות ל”אורח
חיים בריא וסוכרת”

לעבודה נוחה ובטוחה” מרצה :מר סעיד אשקר,
פיזיותרפיסט ,לאומית
נובמבר “ -בחירה של הטיפול בסוכרת מסוג ”2
המרצה :ד”ר עמיר בשקין ,אנדוקרינולוג ,המרכז
הרפואי גליל מערבי

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
אוקטובר  -סדנת אפיה לקראת ראש השנה עם שפרעם :יו”ר הסניף :מונה ג’אלי,
השף אהרון סולמה
טלפון054-9776222 :
נתניה  -יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו”ד ,אום אל פחם :יו”ר הסניף :ד”ר ריאד מחמוד ,סגנית
הרצלייה  -רמת השרון  -יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר אחות / .חדווה דואני  -סגנית יו”ר הסניף
היו”ר :ניסרין אגבריה ,טלפון04-6889782 :
רח’ אחימאיר  9נתניה נייד050-5534438 :
בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה,
ימי פעילות – שני ורביעי
ימי פעילות :ג’ 18:30-16:30
טל 09 9512706- :נייד,053-3342609 :
בין השעות  9:00בבוקר ל13:30-
ימי פעילות :א’ ,ד’ 16:00-18:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה
אוקטובר – “הסוכרת מנקודת מבטו של ראש העין  -יו”ר  -זאביק זהבי,
הקרדיולוג” – מרצה :פרופ’ ירון ארבל ,מצנטר טלפון 054-4758567 :נייד 053-3342694 :גרנטשטיין מנהלת הסניפים
מפגש :ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה  17:30לטלפון  03-9508222 :שלוחה 5
ראשי ,איכילוב
חדרה  -יו”ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש ,יולי :הרצאה של גילה לביא ,אחות מתאמת בין השעות  15:00-08:00ו/או להשאיר
סוכרת באסף הרופא ,בנושא התמודדות עם הודעה בתא הקולי
רח’ ירושלים ,15
השינויים בסוכרת.
טל04 6247397 :
ימי פעילות :ג’ 17:00 19:00-
חולון -בת ים  -יו”ר – גב’ רחל זנד
מתנ”ס חנקין ,חנקין  ,109חולון
טל ,03-5033391 :נייד053-3345693 :
שעות פעילות :יום שני בין 11:00-09:00
אוקטובר – סוכרת והלב – מה צריך לדעת? –
מרצה :פרופ’ ירון ארבל ,קרדיולוג בכיר ,איכילוב

אוקטובר – זיווה יבנאי ,עלמה בטבע
נובמבר – פרופ’ ירון ארבל – הלב וסוכרת.
רחובות  -יו”ר – גב’ צביה ציוני ,אחות סוכרת
מען למכתבים :השקמה  3קריית עקרון70500 ,
טל 941407 :טל08–9414071 :
נייד053-3319210 :

חיפה  -יו”ר  -מורי הוד 053-3379062 -
מודיעין  :יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ -
ו  - 04-6902346בית אבא חושי ,רח’ אבא הילל ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
סילבר  72חיפה
השף אהרון
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן  ,31מודיעין,
אוגוסט – סדנת אפיה לקראת ראש השנה עם טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
השף אהרון סולמה
נייד053-3347085 :
אוקטובר – הרצאה“ :סודות המוח לחיים בריאים
עכו :יו”ר הסניף :אוולין-חווה רשתי
מאושרים וארוכים” – מרצה :אנה מרמילב
מומחית לחיזוק שליטה עצמית ,מאמנת בריאות ,בית האישה לשלום ,רח’ יאנוש קורצ’אק ( 5מקלט
 ,)11ימי פעילות :א’ ו-ב’ 18:00-16:00
גמילה והרזייה
ַא ָּתה
ָ
ּת
ִ
מ
י
ד
ָ
י
כֹול ִ
סניף קריות  -יו”ר  -זלמה רוזן
ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁשל ָה ל ְקרֹוא ֶאת
מרכז
סיבוני,
חנה
גב’
–
יו”ר
גזר:
אזורית
מועצה
רֹו
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות  ,17קריית
ֹל
ֵפאֲ ,א ָ
מוצקין ,טל 04-8306680 :נייד 053-3350287 :יום לזקן ,רח’ שמעון התרסי ,בית חשמונאי
א ַּת ְצ ִלי ַח ִל ְקרֹוא ֶא בל ְלעֹו ָלם
ֶׁשּלֹו( ...פינלי פטר ת ַה ִּמ ְר ָׁשם
שעות פעילות :יום ה’ בין 9:30-12:30
דיון)
כרמיאל-משגב :יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן,
במרכז קהילתי נעמ”ת ,רח’ חבצלת  1כרמיאל.
ירושלים  -יו”ר – מיכה להבי,
טל054-6680995 :
טלפון נייד ,054-4512336 -
אוקטובר – “ארגונומטריה ,סידור עמדת המחשב
ימי פעילות :ג’ ,10:00-13:00 ,ה’’10:00-13:00 ,
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טבעונות,

צמחונות וסוכרת

האם אפשר להיות טבעונים,
צמחונית ומאוזנים?
בתיה אלימלך  -דיאטנית קלינית מומחית
לסוכרת ,יועצת התזונה של האגודה הישראלית
לסוכרת
כיום גוברת יותר ויותר המודעות לתזונה בריאה,
ובתוכה התזונה הצמחונית והטבעונית.
רבים האנשים שמחליטים להוריד מוצרים מן
החי מהתפריט שלהם מסיבות אלו או אחרות.
ייתכן וזו אופנה חולפת ואולי זו מגמה שתישאר
עמנו שנים רבות ,אך בשני המקרים יש להיערך
בצורה נכונה לשינוי בהרגלי האכילה בעת
מעבר לתזונה טבעונית או צמחונית ולדעת
בדיוק במה היא כרוכה ,במיוחד אם יש לנו
סוכרת.

מה היא תזונה טבעונית?
תזונה טבעונית היא תזונה הכוללת מוצרים
מהצומח בלבד ואינה משלבת אף מוצר מהחי
כולל ביצים ,גבינות ,דגים ,בשר עוף וכיוצא
בזאת .התזונה הטבעונית בבסיסה היא תזונה
דלה בשומן רווי ועתירה בסיבים תזונתיים,
ויטמינים ומינרלים ולכן אם מורכבת בצורה
נכונה ,יכולה להיטיב מאוד עם האדם הדוגל
בה.
אם נתבונן על אדם המחליט להיות טבעוני נראה
כי עיקר התזונה שלו תישען על מזון פחמימתי
ושומני ,ומעט חלבון מן הצומח .צורת אכילה זו
עלולה להיות בעייתית בעת ניסיון לשמירה על
ערכי סוכר תקינים בדם.

מה ההבדל אם כך
מהתזונה הצמחונית?
בתזונה הצמחונית אמנם אין שימוש בבשר או
בדגים ,אך ישנה האפשרות להוסיף חלבון רזה
מן החי ,כגון גבינות וביצים ,על חשבון כמות
הפחמימות.
מחקרים רבים כבר החלו להראות את ההטבה
הבריאותית הנגרמת מתזונה צמחונית במדדים
של משקל תקין וערכי כולסטרול ולחץ דם טובים
יותר ,בהשוואה לתזונה המשלבת בשר או עוף.
יחד עם זאת ,תזונה טבעונית שאיננה מאוזנת
יכולה לגרום לחוסרים של ברזל ,סידן וויטמין D
 ,ותגרום בחלק מהמקרים לחוסר בויטמין B12
המחייב נטילת תוסף.

איך תשפיע הטבעונות על הסוכרתי?
ארוחה מאוזנת ,במרבית המקרים ,אצל
אדם שאוכל בשר – תורכב מחלבון,
פחמימה ,שומן וירקות ,לדוגמא :מנת

בשר או דג ,תוספת כגון אורז ,תפוחי
אדמה ,שמן זית וסלט או ירקות מבושלים.
על מנת לשמור על ערכי סוכר תקינים לאחר
האוכל ,על הסוכרתי להקפיד לא להעמיס
בכמות גדולה של פחמימות בארוחה אחת.
מכאן ,אחת האסטרטגיות הטובות ביותר
לשיפור ערכי הסוכר לאחר האוכל ,היא להוסיף
מעט יותר מהמנה הבשרית או הדג ומהירקות
לארוחה ולצמצם את כמות הפחמימות .לאחר
ארוחה מסוג זה ,ברוב המקרים נוכל לראות
ערכי סוכר טובים יותר מאשר בארוחה הכוללת
כמות גדולה של פסטה.
לעומת זאת ,בטבעונות אין שימוש כלל
בחלבונים מן החי ,ועל כן שילוב החלבון
בתפריט היומי הוא מאתגר יותר .אמנם ישנן
פחמימות העשירות יותר בחלבון ,כגון קטניות
(אפונה ,עדשים ,שעועית) וקינואה ,אך עדיין
המרכיב העיקרי שבהן הוא הפחמימות .ולכן
אכילת צלחת גדולה של קינואה ,למרות שהיא
נחשבת דגן בריא ,יכולה להעלות את ערכי
הסוכר מעל לרצוי במקרים מסוימים.
כיום ,ניתן למצוא מוצרים כמו טופו וסייטן,
המהווים חומרי גלם למוצרים חלופיים מן
הצומח כמו שניצלים ,נקניקיות וכדומה .שימוש
במוצרים אלה יכול לגוון את הארוחות ולהוסיף
חלבון לתזונה הטבעונית .טופו מכיל כ 2.5-גרם
פחמימה ל 100-גרם מוצר (בהשוואה לפרוסת
לחם המכילה כ 15-גרם פחמימה) וכ14.6-
גרם חלבון .הסייטן הוא מוצר המופק מחלבון
החיטה ומכיל כ 4-גרם פחמימות וכ 30-גרם
חלבון ל 100-גרם מוצר.
כמובן שמומלץ לשלב שימוש נרחב בירקות
בתזונה הטבעונית ,על מנת להוסיף נפח
לארוחה על חשבון הפחמימות בכדי לראות
ערכי סוכר נמוכים יותר לאחר הארוחה.
כמו כן ,שומן איכותי הוא חלק בלתי נפרד מתזונה
בריאה של כל אדם ומזו של הטבעוני והצמחוני
בפרט ועל כן חשוב לשלבו במשך היום.
אגוזים ,שקדים ,טחינה ושמן זית הינם כמה

דוגמאות לשומן איכותי חיוני בתפריטו של
הטבעוני והצמחוני.
למרות שמזונות אלו עתירים בקלוריות,
מחקרים מראים הטבה באיזון הסוכר ובמשקל
באכילה מתונה של מזונות אלו.
חשוב לזכור כי בכל מקרה ,על הסוכרתי לנטר
את ערכי הסוכר בצום ובמשך היום ,על מנת
להתאים את הרכב הארוחה לערכי היעד
המומלצים עבורו .במקרה של שינוי משמעותי
בהרגלי האכילה ,לעיתים אף ייתכן צורך לשינוי
בטיפול התרופתי ולכן כדאי להיות במעקב על
האופן בו התזונה משפיעה על ערכי הסוכר
בדם.
כך לדוגמא ,סוכרתי שהיה רגיל לאכול בארוחת
הצהריים עוף ,אורז וסלט וכיום אוכל סלט
קינואה בלבד ,יתכן והטיפול התרופתי שניתן
לו לכיסוי הארוחה לא יתאים כעת והוא יצטרך
תוספת טיפול תרופתי או יחידות אינסולין
נוספות לכיסוי לארוחה.
מצב הפוך יכול להיות אצל סוכרתי שהגביר
משמעותית את כמות הירקות הנצרכת
בארוחה ,על חשבון הפחתת פחמימות והבשר,
וכעת יצטרך כמות קטנה יותר של אינסולין על
מנת לכסות את הארוחה.
על כן ,בכל שינוי בהרגלי האכילה מומלץ
להתייעץ עם דיאטנית המומחית בסוכרת ועם
רופא הסוכרת .המטרה תמיד תהיה להתאים
את התכנית הטיפולית להרגלי האכילה של
הסוכרתי ולהימנע ככל שניתן ממצב של
אכילת יתר ,על מנת למנוע ערכי סוכר נמוכים
(היפוגליקמיה) על רקע של טיפול תרופתי
במינון גבוה מהרצוי.
חשוב להבין כי כל מי שבוחר בתזונה טבעונית
או צמחונית ,ביניהם גם סוכרתיים ,יכול לנהל
אורח חיים בריא ,אם תבנה עבורו תזונה
נכונה ומותאמת אישית שתלווה בבדיקות
מעקב שגרתיות ,בניטור סוכר רציף ובהתאמת
התכנית התרופתית עבורו.
איזון נעים
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פירות טריים עשויים להפחית

את הסיכון לסוכרת וסיבוכיה

מאת אלה
הר-נוי
הבריאותיות
ההטבות
של צריכת פירות וירקות
מוכחות ,אך תכולת
הסוכר בפירות הובילה לחששות באשר לסיכון
להתפתחות סוכרת סוג  2ולעלייה ברמות הסוכר
בדם שמעלה את הסיכון לסיבוכים במי שכבר
פיתח את המחלה.
אז האם צריכה גבוהה של פירות עשויה להעלות
את הסיכון לסוכרת? האם למי שכבר פיתח את
המחלה מומלץ להמעיט בצריכה של פירות? כדי
לענות על השאלות חוקרים מאוניברסיטת
אוקספורד בחנו נתונים של כחצי מיליון אנשים
שהשתתפו במחקר שנערך בסין ,במסגרתו
הנבדקים היו במעקב במשך שבע שנים .החוקרים
בחנו מקרים של אבחון סוכרת באנשים שהיו ללא
סוכרת בתחילת המעקב ואת ההתפתחות של
מחלות כלי דם ומוות באנשים שכבר בתחילת
המחקר היו סוכרתיים ,וכן את צריכת הפירות
בקרב כל נבדק.
לאחר שנלקחו בחשבון גורמים שהיו עלולים
להתערב ולהשפיע על התוצאות כמו גיל ,מין,
מצב סוציו אקונומי ,השמנה ,הרגלי חיים אחרים
והיסטוריה משפחתית של סוכרת ,ניתוח הנתונים
העלה כי לאנשים שדיווחו על צריכה יומית של
פירות טריים היה סיכון נמוך ב 12%-לפתח
סוכרת בהשוואה לנבדקים שלא צרכו פירות או
צרכו פירות לעיתים נדירות .ככל שצריכת הפירות
הייתה גבוהה יותר ,הסיכון לסוכרת הופחת.
באנשים שכבר אובחנו עם סוכרת לפני שהמחקר
החל ,צריכה של פירות טריים באופן קבוע נקשרה
לסיכון נמוך ב 17%-למוות מכל סיבה במהלך
המעקב ולסיכון נמוך ב 28%-לסיבוכים בכלי
הדם בקטנים (כמו מחלת כליות ,מחלת עיניים
ונוירופתיה סוכרתית) וב 13%-לסיבוכים בכלי
הדם הגדולים (כמו מחלת לב איסכמית ושבץ).
זאת בהשוואה לאנשים שכמעט לא צרכו פירות –
פחות ממנה בשבוע.
החוקרים מספקים מספר הסברים אפשריים
לממצאים ובהם שהמטבוליזם של הסוכרים
הטבעיים בפירות שונה מזה של סוכרים מזוקקים.
בנוסף ,פירות מהווים מקור טוב לסיבים תזונתיים,
מינרלים ונוגדי חמצון ,שהפעולה המשולבת שלהם
עשויה להפחית את הסיכון למחלה ולסיבוכיה.
דובר במחקר תצפיתי וככזה הוא אינו יכול להוכיח
כי הקשר שנצפה הוא קשר של סיבה ותוצאה.
מגבלות נוספות של המחקר כוללות את העובדה
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שהוא התבסס על נבדקים בסין והסתמך על למנה וחצי בערך ,לאנשים שצרכו יותר קטניות –
דיווחי הנבדקים באשר לצריכת הפירות והירקות  3.35מנות בשבוע ,היה סיכון נמוך ב 35%-לפתח
שלהם .עם זאת ,הוא מחזק את ההמלצה הקיימת סוכרת סוג .2
לצרוך פירות טריים ,גם באנשים עם סוכרת ,כחלק מומלצים במיוחד :עדשים,
מתזונה בריאה ומאוזנת.
חומוס
מחקר נוסף העלה כי הגבלת הצריכה של פירות כשנבחנו בנפרד הסוגים השונים של קטניות,
במאובחנים עם סוכרת סוג  2לא משפיעה על עדשים במיוחד נקשרו לסיכון מופחת להתפתחות
רמות הסוכר בדם .במחקר השתתפו  63גברים סוכרת .בהשוואה לאנשים שצרכו פחות מחצי
ונשים עם משקל עודף שאובחנו לאחרונה עם מנת עדשים בשבוע ,באלה שצרכו כמנת עדשים
סוכרת .כל המשתתפים קיבלו טיפול רפואי בשבוע הסיכון לפתח סוכרת סוג  2היה נמוך
ועצות מתזונאיות ,בהן המלצות לצמצום צריכת ב .33%-גם גרגרי חומוס נקשרו להפחתת הסיכון
הקלוריות .כמחצית מהמשתתפים התבקשו להתפתחות המחלה ,אם כי הקשר היה פחות
להגביל את צריכת הפירות שלהם למקסימום מובהק.
שתי מנות פרי ביום ,בעוד שהאחרים התבקשו
לאכול לפחות שתי מנות פירות ביום .מנת פרי המחקר אומנם מצביע על קשר בין צריכה גבוהה
הוגדרה ככמות המכילה כ 10-גרם פחמימות – של קטניות לסיכון מופחת להתפתחות של סוכרת
לדוגמה תפוח ( 100גרם) חצי בננה ( 50גרם) או סוג  ,2אך הוא אינו יכול להוכיח כי צריכת הקטניות
תפוז ( 125גרם) .לאחר  12שבועות של התערבות גרמה באופן ישיר להפחתת הסיכון למחלה .עם
נמצא כי כל המשתתפים ירדו במשקל ואצל כל זאת ,הוא מחזק את ההמלצה שכבר קיימת,
המשתתפים נצפתה ירידה ברמת ההמוגלובין לשילוב קטניות בתזונה באופן קבוע לשמירה על
המסוכרר ,ללא הבדלים בין אלה שאכלו כמות הבריאות.
גדולה יותר של פירות ואלה שאכלו כמות קטנה קטניות מהוות מזון מומלץ לא רק למניעת סוכרת,
אלא גם למי שכבר אובחן כסוכרתי .חוקרים
יותר.
השוו בין שתי קבוצות של סוכרתיים שהתבקשו
קטניות עשויות להפחית את להוסיף לתזונה הרגילה שלהם כוס פחמימות
הסיכון לסוכרת סוג 2
לפחות בכל יום במשך שלושה חודשים .בקבוצה
קטניות נחשבות למזון בריא במיוחד .הן דלות אחת הפחמימות הגיעו מקטניות כגון עדשים או
בקלוריות אך מעניקות תחושת שובע ,עשירות גרגרי חומוס ובשנייה ממוצרים מחיטה מלאה
בוויטמינים מקבוצת  ,Bמכילות מינרלים רבים  -המכילים סיבים תזונתיים .החוקרים בדקו שינויים
לרבות אשלגן ,סידן ומגנזיום  -וכמות מכובדת של ברמות ההמוגלובין המסוכרר  -מדד המשקף את
סיבים תזונתיים וחלבון .בנוסף ,לקטניות אינדקס ממוצע רמות הסוכר בדם בשלושת החודשים
גליקמי נמוך יחסית  -מה שמונע קפיצת ברמות האחרונים .הם מצאו כי בקבוצה שאכלה קטניות
ההמוגלובין המסוכרר ירד ב ,5%-בעוד שהתזונה
הסוכר בדם אחרי הארוחה.
מסיבות אלה ,קטניות נחשבות למזון מומלץ העשירה בחיטה מלאה הביאה לירידה של .0.3%
למניעה של מחלות כרוניות בכלל וסוכרת סוג בקבוצת הקטניות הירידה בהמוגלובין המסוכרר
 2בפרט .אך האם צריכת קטניות אכן מפחיתה הביאה חלק מהסוכרתיים לערכים מומלצים .לצד
את הסיכון לסוכרת? והאם כל הקטניות מפחיתות היתרונות הבריאותיים שלהן ,יש לזכור שקטניות
באותה מידה את הסיכון למחלה? מחקר חדש מכילות פחמימות (לדוגמה ,כוס של עדשים
שפורסם בכתב העת  Clinical Nutritionמבושלות מכילה כ 35-גרם פחמימות) ,ולכן
על סוכרתיים לשים לב לכמות ולהתחשב בכך
מספק תשובות לשאלות.
במסגרת התזונה היומית  .
החוקרים התבססו על מחקר שביקש לבחון את
ההשפעה של צריכת קטניות מסוימות – עדשים,
חומוס ,שעועית ואפונה – על הסיכון להתפתחות
סוכרת סוג  .2ניתוח הנתונים כלל 3,349
נבדקים שבתחילת המחקר היו בסיכון למחלות
קרדיווסקולריות ,אך ללא סוכרת.
במהלך המעקב ,שבמחצית מהנבדקים נמשך
יותר מארבע שנים 266 ,פיתחו סוכרת .נמצא כי
בהשוואה לאנשים שצרכו מעט קטניות – כ60-
גרם קטניות (לפני בישול) בשבוע ,שהם שווי ערך

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִקים
ָאז ֲ

זאביק זהבי

ּתֹובנֹות ֶׁש ָּצ ַב ְרנּו...
צֹוח ִקים! ַּכ ָּמה ָ
עֹולם ַמ ְצ ִחיק – ָאז ֲ
ָה ָ
ַאזְ ָה ָרה :יֵׁש ָּכאן ַּכ ָּמה ֲא ִמירֹות ְמאֹד ִאינְ ֶט ִליגֶ נְ ִטּיֹות !!!

ֶט ַ
ָ בע ,זְ ַמן וְ ַס
ְ
ב
ָ
ל
נּו
ת
ֵ
ה
הרֹו ְפ ִאים ַהּגְ דֹו ִלים .ם ְׁשלֹו ֶׁשת
(
ה .ג .בוהן)

ּש ֲארּו ַרּכֹות ְּומתּוקֹות
סּוּכ ְר ִתּיִים) ֶׁש ַה ִּמ ִילים ֶׁש ְּלָך ִי ָ ׁ
זֶ ה ַר ְעיֹון טֹוב (וְ ֹלא ַרק ְל ַ
אֹותן!..
לֹוע ָ
ִּכי ַא ָּתה ַאף ַּפ ַעם ֹלא יָכֹול ָל ַד ַעת ָמ ַתי ִּת ְצ ָט ֵרְך ִל ְב ַ
ַחּיֶה ָּכל יֹום ֵמ ַחּיֶיָךְּ ,כ ִאילּו הּוא ַהּיֹום ָה ַא ֲחרֹון – ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיֹום ֶא ָחד זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ְיִהיֶה ָּכ ָכה!..
ּשהּו ֶׁש ֵאין ְלָך ַאף ַּפ ַעם – ֶא ָּלא ַרק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַא ָּתה ָצ ִריְך אֹותֹו…
נִ ָיסיֹון – זֶ ה ַמ ֶ ׁ
ּקֹורה ְלָך – ַּבּזְ ַמן ֶׁש ַא ָּתה ָעסּוק ִּב ְל ַת ְכנֵ ן ֶאת ֶה ָע ִתיד!..
ַה ַחּיִים  -זֶ ה ָמה ֶׁש ֶ
מּוקים – ָע ִדיף ֶׁש ִּת ְסּתֹום ֶאת ַה ֶּפה!..
ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ַּב ַּמיִם ֲע ִ
אֹומ ִרים ֶאת ָה ֱא ֶמת –
ּפֹול ִיט ָיק ִאים ְ
ְּב ָי ִמים ֵא ֶּלהַ ,ה ַּפ ַעם ַהּי ְִח ָידה ָּבּה ִ
“ׁש ְק ָרן”!..
קֹור ִאים זֶ ה ְלזֶ ה ַ
זֶ ה ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
אֹומ ִריםְּ ,ב ֶע ֶצםׁ ,שּום ָּד ָבר –
ּפֹול ִיט ָיק ִאים ֹלא ְ
זֶ ה ַמ ְד ִהים ֵאיְך ַה ִ
הּוצאּו ֶמ ֵה ְק ֵׁש ָרם”..
”ּד ְב ֵר ֶיהם ְ
טֹוענִ ים ָּב ַע ְק ָׁשנּות ֶׁש ִ
וְ ֲ
ֹאׁשם – ֵהם ְיִהיּו ַח ְס ֵרי ִמ ִילים!..
עֹולה ְּבר ָ
ִאם רֹוב ָה ֲאנָ ִׁשים ַיּגִ ידּו ֶאת ָּכל ָמה ֶׁש ֶ
טּוחים ֶׁש ֵאין ָלנּו ֶאת זֶ ה…
רֹוצים – ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו ֵּדי ְּב ִ
יֹוד ִעים ָמה ֲאנַ ְחנּו ִ
רּוּבּנּו ֹלא ְ
ֶ
רֹוצים ִל ְהיֹות ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁ -ש ַּיּגִ ידּו ֶאת ַה ִּמ ָּלה ָה ַא ֲחרֹונָ ה!..
ּשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ִ
יּכּוח ,זֶ ה ְּכ ֶׁש ְ ׁ
וִ ַ
רֹופא – ֵמ ֲא ֶׁשר ַל ֵּת ַא ְטרֹון ,אֹו ְלקֹונְ ֶצ ְרט!…
ֲאנָ ִׁשים ִעם ִׁשיעּול ָק ֶׁשה – ָע ִדיף ֶׁשּי ְֵלכּו ָל ֵ
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תזונה וסוכרת
חיים ביד המזון

דורית אדלר B.Sc,
,MPH

מנהלת מחלקת
תזונה ודיאטה,
מרכז רפואי הדסה
ע”כ ואופטימל
הבשורות הטובות:
בחירה בתזונה בריאה –
משפרת איזון סוכרת  ,מונעת
ומפחיתה מאוד את סיבוכיה.
גישה תזונתית כוללת ותזונה ים תיכונית  ,הוכחו,
כמפחיתות משמעותית התפתחות סוכרת,
מחלות לב ,גורמי סיכון למחלות לב ,ומחלות
נוספות .הוכח כי תזונה קשורה כמעט לכל גורמי
הסכון הניתנים לשינוי בסוכרת ומחלות לב ,החל
מרמות שומנים לא תקינות בדם ,יתר לחץ דם
ואיזון סוכרת.
כאשר אנו מדברים כיום על תזונה אנו מדברים
על אלפי רכיבים תזונתיים .לרבים מהרכיבים
התזונתיים ,השפעות מגינות או מזיקות על
בריאותינו .רכיבים תזונתיים אלה ,כוללים סיבים
תזונתים ,שומנים שונים ,ויטמינים ,מינרלים ,חמרי
צבע של הצמחים (פוליפנולים ועוד) ,כל אלה,
משפיעים על גורמי הסיכון דרך מנגנונים רבים.
כלומר כל גרגיר קטנית ,חיטה ,ירק ,או מזון אחר
מכיל הרבה רכיבים שמשפיעים על לחץ הדם
בדרך מסויימת ועל הפחתת תהליך דלקת בכלי
הדם ,בדרך ומנגנון שונה ,באותה עת.
ראוי לכן שתזונת האדם החולה בסוכרת
תהיה מבוססת על ליבת התזונה הבריאה כפי
שממומלצת על ידי רוב ארגוני הבריאות :ירקות,
פירות ,קטניות ,דגנים מלאים ,מוצרי חלב דלי
שומן ,עוף ,דגים (לא מטוגנים)  -רצוי לפחות
פעמיים בשבוע ,ומקורות השומן המומלצים :שמן
זית ,שמן קנולה ,אגוזים ,שקדים ואבוקדו.
תזונה מערבית ,המכילה בעקר מוצרים המבוססים
על קמח לבן בשילוב עם שומנים צמחיים מוקשים,
מלח ו/או סוכר ,תורמת להגדלת הסיכון למרבית
המחלות ,בהן יתר לחץ דם ,השמנה ,סוכרת
ומחלות לב .לעומת זאת ,תזונה עשירה בירקות
ופירות ,קטניות ,דגנים מלאים ,דגים ,אגוזים ושמן
זית מפחיתים סיכון לתחלואה .הטיפול התזונתי
חייב להתייחס למכלול גורמי הסיכון ולגישות
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התזונתיות שהוכחו כבעלות השפעה משמעותית מתונה ותתחשב בכל המאפיינים האישיים ,גורמי
על הפחתת תחלואת הסוכרת וסיבוכיה.
הסיכון ואורח חייו של האדם .וכן  -אפשר לעשות
הטיפול התזונתי היעיל ,לוקח בחשבון את מאפייניו את כל אלה ,וליהנות מאורח החיים החדש!
האישיים ,התרבותיים ,האתניים ,והכלכליים כמו הרכב התזונה לסוכרתי
גם את מטרות איזון הסוכרת של המטופל .לאור
במשך שנים ,נתן אגוד הסוכרת האמריקאי
מכלול המידע המחקרי ,טיפול תזונתי רפואי על
המלצות מדויקות להרכב הדיאטה ,עם הגדרת
ידי דיאטנית קלינית מהווה מרכיב חיוני במניעת
אחוזים מומלצים של פחמימות ,חלבון ושומן.
הסוכרת ,באיזון סוכרת ומניעה/האטה של מרבית
ההמלצות השתנו מקצה לקצה ,וכיום ההמלצה
סיבוכיה .בגלל מורכבות התזונה בכלל ובסוכרת
הנה לדיאטה אשר תותאם אישית לכל מטופל,
בפרט ,מומלץ וחשוב שהטיפול ,ההדרכה
בהתאם למכלול נתוניו האישיים.
והמעקב התזונתיים לאנשים עם סוכרת ינתנו
על ידי דיאטנית קלינית בעלת ידע וניסיון בנושאי פחמימות – פחמימות הנם המרכיב
תזונה ,סוכרת וחינוך לסוכרת.
התזונתי המשפיע ביותר על רמות הסוכר
מחקרים הוכיחו ,שיפור באיזון הסוכרת ,על ידי והטריגליצרידים בדם .הן הכמות והן סוג
הפחמימות,משפיעים על רמות הסוכר בדם.
טיפול תזונתי שנעשה עם דיאטנים קליניים.
מחקרים מלמדים כי הגבלת כמות הפחמימות
מטרות הטיפול התזונתי
בתפריט ,מסייעת באיזון רמות הסוכר בדם .אולם
בסוכרת
מאחר והמוח זקוק לפחמימות כמקור האנרגיה,
התזונתי
לטיפול
מרכזיות,
מטרות
יש שלוש
כמות פחמימות מסויימת הנה חלק מהתפריט
לאנשים עם סוכרת.
המאוזן המומלץ .גם לסוג הפחמימות השפעה
1 1.השגת ושמירת תוצאות תקינות ככל הניתן על איזון הסוכרת וגם על גורמי הסיכון והסיבוכים.
לרמות הסוכר בדם ,פרופיל שומנים בדם ,מומלץ שהפחמימות יגיעו מקטניות ,מירקות,
דגנים מלאים ,פירות ומוצרי חלב דלי שומן .רצוי
לחץ דם ,ומשקל.
2 2.מניעה וטיפול בסיבוכים הכרוניים של סוכרת להפחית ככל הניתן באכילת מוצרי קמח לבן,
3 3.התאמת הטיפול התזונתי להעדפותיו ,סוכרים וכל מיני המאפה ,מזונות והמשקאות
טעמיו ,תרבותו ,ומוכנותו של המטופל המכילים אותם.
לבצע שינויים .כל זה מחייב לתת כלים צריכת סוכרים
למטופל לשם שמירת ההנאה שבאכילה מרבית ארגוני הבריאות ממליצים לכל
דבר שנעשה על ידי ציוד המטופל בכלים האוכלוסייה ,להפחית צריכת סוכר למינימום –עד
לרכישת מזונות והכנת מאכלים ,בריאים.
 10אחוזים מסך הקלוריות היומיות .הסוכר מספק
לנו קלוריות ריקות ,כלומר דלק בלבד ,ללא כל
עודף משקל
מרבית האנשים עם סוכרת ,סובלים גם מעודף רכיבים תזונתיים מגינים ,ולכן מומלץ לכולם
משקל .עודף משקל והשמנה בסוכרת מהווים להפחית למינימום את השימוש בו.
גורם סיכון משמעותי ליתר לחץ דם ,מחלות חלק גדול מהסוכר המוסף למזונות כיום ,הנו
לב ושבץ מוחי ,רמות שומנים לא תקינות הפרוקטוז המופק מעמילן התירס .השימוש
(דיסליפידמיה) והגדלת הקושי שבאיזון רמות בפרוקטוז כממתיק ( (Added Fructose
אינו מומלץ לסוכרתיים .אולם אין סיבה למנוע
הסוכרת בדם.
הבשורות הטובות  -ירידה במשקל ,גם מתונה ,פרוקטוז המופיע באופן טבעי בירקות ,בפירות,
תורמת משמעותית לירידה ברמות הסוכר בדם ,במסגרת סך הפחמימות היומי.
ירידה בלחץ הדם ובערכי השומנים בדם וכן ממתיקים מלאכותיים :סכרין ,סוכרלוז ,אספרטיים,
ואססולפאם  Kבטוחים לשימוש ,בטווח הצריכה
בשיפור ניכר בהרגשה הכללית.
אפשרי בהחלט לרדת במשקל אולם חשוב היומי המקובל ,כפי שנקבע על ידי ה.FDA -
לדעת  -מדובר בתהליך לטווח ארוך וחשוב שומנים וכולסטרול
שייעשה בהדרכה ומעקב אצל דיאטנית קלינית אנשים עם סוכרת נמצאים בסיכון מוגבר למחלות
המתמחה בסוכרת .הדיאטה חשוב שתהייה לב ,לכן תזונת הסוכרתי צריכה להיות ,תזונה

המגינה בפני מחלות לב.
המטרה העיקרית ביחס לכמות שומנים באנשים
עם סוכרת היא הגבלת השומנים הרוויים
,שומני טרנס וכולסטרול לצורך הפחתת הסיכון
לתחלואת לב .שומנים רוויים ,חומצות שומן טרנס
וכולסטרול הם המשפיעים העיקריים על רמות
הכולסטרול ( )LDLה”רע” בדם.

שומנים במזון
במזון קיימים שלושה סוגי שומנים:
 .1שומן רווי
 .2שומן חד-בלתי-רווי
 3שומן רב -בלתי-רווי .בקבוצה זו שני סוגים:
חומצות שומן מסוג אומגה 3
וחומצות שומן מסוג אומגה .6

שומנים רוויים
השומן הרווי בטבע ,על פי רוב ,מוצק בטמפרטורת
החדר ומקורו בעיקר במזונות מן החי .חמאה,
מוצרי חלב שמנים ,שומן עוף ובשר ,בשר כבש,
עשירים בשומנים רוויים וכן מספר קטן של
שמנים צמחיים כמו שמן קוקוס ,שמן קקאו ושמן
דקלים.
החברה המודרנית ייצרה סוג חדש של שומנים
רווים שאינם קיימים בטבע ,הם השומנים
המוקשים המיוצרים בתעשיית המזון ומשמשים
מרכיב בחלק גדול מהמזונות המתועשים.
תהליך הפיכת השמן לשומן מוקשה מלווה בייצור
של חומצות שומן הקרויות חומצות שומן מסוג
טראנס (נמצאים במרגרינה ומוצרים המכילים
שומנים מוקשים) .חומצות שומן טרנס ,מגדילות
את הסיכון למחלות לב .הן נדירות יחסית במזון
הטבעי ולעומת זאת נפוצות במזון המתועש.
שומנים רווים ושומנים מסוג “טראנס” קשורים
בהעלאת רמות הכולסטרול “הרע” בדם וביתר
לחץ דם ובכך מגבירים את הסיכון למחלות
לב .לכן ,על מנת להפחית את הסיכון לחלות
ביתר לחץ דם ובמחלות לב ,מומלץ להפחית
בצריכת שומנים רווים ובצריכת שומנים מסוג
“טראנס”הנמצאים במרגרינות ,חטיפים למיניהם,
עוגות ,עוגיות ,בורקסים ,מלוואח ,נקניקים,
נקניקיות ,מוצרי בשר מעובדים ועד קרקרים,
כעכים רטבים ועוד  .תעשיית המזון מחוייבת
לפרט על גבי אריזת המזון את תכולת השומן
וחומצות השומן הרווי ובנוסף לפרט את סוג
השמנים ברשימת הרכיבים .אנא חפשו מידע

חשוב זה והשתמשו בו לבחירת מזונות בריאים
למען בריאותכם.
שומנים חד-בלתי-רוויים .מחקרים מראים
כי צריכת שומנים אלו מסייעת לאזן את רמות
הכולסטרול ה”הרע” (( LDLוהכולסטרול ה”טוב”
( ( HDLבדם ולכן מפחיתה סכון למחלות
לב .לכן ,מומלץ לצרוך שומן זה בתפריט היומי
בהתאם לכמות השומן היומית המומלצת.
המזונות העשירים בשומנים חד בלתי רוויים הם:
שמן זית  ,שמן קנולה ,אבוקדו  ,טחינה  ,שקדים
ואגוזי לוז  ,והם מהווים מרכיב חשוב בדיאטה
הים-תיכונית.
שומנים רב-בלתי-רוויים מסוג אומגה  .3שומנים
אלה חיוניים לנו .מזונות העשירים בחומצות
שומן אלו חייבים להכלל בתפריט היומי .מחקרים
רבים מצביעים ששומנים אלה תורמים למניעת
התפתחות טרשת עורקים ולהפחתת מחלות לב
ויתר לחץ דם .בעבר ,שומן מסוג אומגה  3,היה
חלק משרשרת המזון ,התרנגולות קבלו מהעשב
שאכלו ,את האומגה  ,3לכן העוף ,הביצים והחלב
הכילו אותם .כיום חומצות שומן אומגה  ,3נדירות
וחסרות בתזונה המערבית .המקורות העקריים
בתפריטנו – דגי ים צפוני וחלק מדגי הבריכות,
אגוזי מלך ,שמן קנולה ,זרעי פשתן טחונים ושמן
פשתן.
מומלץ לאכול פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע
דגים לא מטוגנים ,כתחליף למנת בשר .הדגים
המומלצים הם דגי-ים כגון :סלמון ,מקרל ,לקרדה
(פלמידה ) והרינג ( מטיאס ).
שומנים רב-בלתי-רוויים מסוג אומגה :6
מספקים לגוף חומצות שומן חיוניות והינם
חשובים בתפריט היומי .אבל ,לחומצות שומן אלו
יש גם השלכות בלתי רצויות ולכן מומלץ לצרוך
מקבוצה זו בהגבלה ,על פי רב  1-2כפיות שמן
ליום (כולל הבישול כמובן).
כולסטרול – כולסטרול במזון עלול להעלות את
רמות הכולסטרול בדם לכן ,מומלץ להגביל את
צריכת הכולסטרול היומית .כולסטרול מצוי רק
במזון מהחי .תכולת כולסטרול גבוהה מצויה
במזונות כמו :ביצים ,חמאה ,בשרים שמנים,
פירות-ים ובעיקר איברים פנימיים כמו מוח ,כבד
וטחול ,לכן מומלץ להימנע ממזונות אלו ולהעדיף
מזונות דלים בכולסטרול כמו דג ועוף ומוצרי חלב
דלי שומן ולהגביל את צריכת הביצים השבועית.
כדאי לציין שבביצה אחת (בחלמון) יש את כמות
הכולסטרול המקסימלית המומלצת ליום .הכמות

המומלצת היא  -2-3ביצים לשבוע ,כולל ביצים
שבבישול ואפיה.
ההמלצות בנוגע לשומני המזון גורסות כי צריכת
שומן רווי לא תגדל מ 7-אחוזים מסך הקלוריות
היומית .צריכת מינימלית ולא עולה על אחוז
אחד של שומני טרנס מסך הקלוריות .צריכת
כולסטרול יומי לא מעבר ל 200-מ”ג ליום .מומלץ
שתי מנות או יותר של דגים המספקים ח”ש
אומגה  3בשבוע ,להוציא דגים מטוגנים.

מלח
צריכת המלח בקרב האוכלוסייה גדולה באופן
משמעותי מההמלצות .אכילת כמות מלח גבוהה
מגדילה את הסכון ליתר לחץ דם ,מחלות לב
ושבץ מוחי .רוב המלח שאנו אוכלים ,מקורו במזון
המתועש .ההמלצות לכל האוכלוסייה הנה לצרוך
נתרן (חלק מהמלח) מתחת ל 2,300-מ”ג ליום.
באנשים עם סוכרת ואי ספיקת לב כמות הנתרן
צריכה להיות נמוכה מ 2,000-מ”ג ליום .צריכת
הנתרן המומלצת (מתחת ל 2,300-מ”ג ליום)
צריכה להיות בשילוב עם תזונה עשירה בירקות,
פירות ,מוצרי חלב דלי שומן לשם הפחתת לחץ
דם .כדי לאכול את רמת המלח המומלצת ,ולא
יותר ,חשוב מאוד,לקרוא את תויות המזון על גבי
האריזות ולבחור מזונות עם רמת נתרן הנמוכה מ
 200מ”ג נתרן ל 100ג”ר מזון.

תוספי מזון

תוספי אנטיאוקסידנטים כמו ויטמיני  E, Cוβ
קרוטן ,אינם מומלצים לאנשים עם סוכרת ,שאין
להם מחסור .אין הוכחות ליעילות התוספים ויש
חשש שהם עלולים לגרום נזק ,בשימוש בהם
לאורך זמן .תוספי כרומיום לאנשים עם סוכרת,
יעילותם לא הוכחה באופן ברור ולכן ,לא ניתן
להמליץ עליהם.

אלכוהול
אם אדם מבוגר עם סוכרת בוחר לצרוך אלכוהול,
מומלץ שהצריכה תהיה מתונה ומוגבלת למשקה
אחד ביום לנשים ועד שני משקאות ביום לגברים.
מנה של משקה מוגדרת כ 350-מ”ל בירה או 150
מ”ל יין או  50מ”ל משקה חריף.
על מנת להפחית את הסכנה להיפוגליקמיה לילית
באנשים המשתמשים באינסולין או בתרופות
המעודדות הפרשת אינסולין ,יש לשתות את
האלכוהול עם מזון .שתיית אלכוהול ללא אכילת
פחמימות יכולה לגרום להיפוגליקמיה.
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תזונה וסוכרת

חיים ביד המזון המשך

באנשים עם סוכרת ,לצריכת אלכוהול מתונה
(הנצרכת ללא מזון) אין השפעה אקוטית על
ריכוז גלוקוז ואינסולין ,אך שתיית אלכוהול מסוג
קוקטיילים או ליקרים או יין מתוק ,עלולה להעלות
את רמת הגלוקוז בדם.

תזונה בריאה מתחילה בקניית
מזונות בריאים
הגישה הישנה שהתייחסה בעיקר להגבלת
סוכרים פשוטים ,אינה עולה עוד בקנה אחד
עם ההמלצות העדכניות ולפעמים אף מטעה
ומבלבלת.
תזונת הסוכרתי ,מבוססת תמיד על אחוז לא
מבוטל של פחמימות .חשוב שפחמימות אלה
יבואו בעיקר מקטניות ומדגניים מלאים ומיעוטם
מסוכרים פשוטים המצויים בחלב ומוצריו בפירות
כמובן בכמויות ובפיזור המותאמים אישית.
מורכבות נושא הסוכרת בא לידי ביטוי לעיתים
קרובות ,בעת רכישת המזונות בסופר.
עד היום קיימת ההתוויה “ללא סוכר” באישור
משרד הבריאות על מזונות.
מזונות רבים הנושאים התוויה זו ,אינם מתאימים
לסוכרתיים ואף עלול להזיק ,למרות שאין בהם
תוספת סוכר!
חלק גדול ממזונות אלה עתירים בשומנים רווים,
שומנים מסוג טרנס ובקלוריות.
השומנים הרוויים ושומני הטרנס ,הינם מהרכיבים
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לגביהם יש הסכמה רחבה ביותר ,כי חשוב
להפחיתם בתזונת הסוכרתיים.
קיימים מזונות רבים הנושאים התוויה זו ובהם
שוקולדים ללא סוכר ,מיני מאפים ללא סוכר ועוד,
שעשירים ברכיבים מזיקים אלה.
חשוב לחפש מוצרים אשר עומדים במכלול
קריטריונים אשר מהווים מענה למכלול גורמי
הסיכון של הסוכרתיים.
תו אייל על מזונות  -קיימים כיום מוצרים אשר
עומדים במכלול של קריטריונים ובהם תכולת
שומן רווי נמוכה ,רמות כולסטרול נמוכות ,רמות
סיבים גבוהות ,והם מתאימים לסוכרתיים למרות
שיתכן ויש בהם סוכר בכמויות קטנות.
העובדה שהמילה סוכר מופיעה על המוצר איננה
סיבה לפסול את המוצר ,אלא ההרכב הכולל של
המוצר ,החל מחמרי הגלם ממנו מיוצר ,הכמויות
והיחסים של שאר המרכיבים.
תו אייל על מזונות :מלמד כי המוצר מכיל כמויות
נמוכות של הרכיבים המזיקים .יחד עם זאת חשוב
להדגיש :העובדה שמזון נושא את התו ,אין
פרושו שאפשר לאכול ממזון זה באופן חופשי!
התו אומר כי ניתן לכלול מזון זה בכמות מוגבלת,
כתחליף למנת פחמימות או שומן או חלבון
וחשוב שכל זה ייעשה במשותף עם הדיאטנית
המטפלת .חלק גדול מהמזונות הנושאים את התו
מהוים תחליף לקינוח ותמיד דובר במנות קטנות
בהתאם לתפריט האישי.

לסיכום
תזונה בריאה יכולה למנוע סוכרת ואנשים
בסיכון לסוכרת וחלק ניכר מסיבוכי הסוכרת.
נושא התזונה הוא מורכב ולכן גם מורכבת
ההדרכה לגביו.
נושא המזון הוא מרכזי וחשוב בכל תרבות –
וחשוב שכך יישאר.
המורכבות העצומה של המזון ,הטכנולוגיות
החדשות ,התוספים למיניהם ,מגפות ההשמנה
והפרעות האכילה ,ההטעיות האינסופיות
בפרסומות ,באמצעי השיווק ובמדיה – כל אלה
מחייבים שהאנשים שיובילו ויטפלו באוכלוסייה
הבריאה והחולה יהיו האנשים שהוכשרו לכך
– הדיאטנים הקליניים ורצוי כאלה שהתמחו
בטיפול בסוכרת.
השתתפות בהדרכות פרטניות ,קבוצתיות ,קורסי
בישול יעודיים לסוכרתיים ,וקבוצות לירידה
במשקל מיוחדות לסוכרתיים ,לא רק מומלצת,
אלא מהווה מתנה אמיתית לחיים.

פינת העצה הטובה
והפעם :על תזונה נכונה

באדיבות ד”ר חוליו
ויינשטיין  -מנהל
היחידה לסוכרת בבית
החולים “וולפסון” בחולון
ונשיא האגודה
הישראלית לסוכרת
לשעבר

?:

האם פירמידת המזון תעזור לי
לחיות חיים בריאים יותר?
כן .פירמידת המזון פותחה כדי לשמש מדריך
לאכילה בריאה ,גם לסוכרתיים .הפירמידה מראה
כמה יש לאכול מהמזונות השונים .מהמזונות
שמופיעים בבסיסה צריך לאכול הרבה ,ומאלה
שמופיעים בקודקוד – מעט מאד .המלצתנו
היא :גוונו את התפריט .יש לאכול מכל קבוצות
המזון שבפירמידה ,ולגוון בתוך כל קבוצה .למשל,
בתפריט שמכיל  1500קלוריות אנו ממליצים
לכלול:
כ 6-יחידות מקבוצת הדגנים ומוצרי המאפה :כל
יחידה =  70קלוריות .לדוגמה :פרוסת לחם אחת,
חצי לחמנייה 3 ,כפות אורז ,תפוח אדמה בינוני2 ,
כוסות פופקורן.
כ 6-יחידות מקבוצת הירקות :כל יחידה = 20
קלוריות .לדוגמה :פלפל אחד ,גזר אחד ,חצי
חציל קטן ,קישוא אחד ,מלפפון אחד.
כ 6-יחידות מקבוצת המזונות העשירים בחלבון.
כל יחידה =  85קלוריות .לדוגמה :חצי שוק עוף
מבושלת 100 ,גרם דג פילה 45,גרם טונה ,ביצה
אחת 2 ,כפות גבינה  4 ,9%כפות גבינה .1/2%
כ 3-יחידות מקבוצת הפירות .כל יחידה = 50
קלוריות .לדוגמה :חצי אשכולית ,תפוז קטן ,אגס
בינוני ,תפוח עץ אחד ,כוס קוביות אבטיח או מלון.
כ 4-יחידות מקבוצת המזונות העשירים בשומן.
כל יחידה =  50קלוריות .לדוגמה :כפית שמן
לסוגיו (עדיף שמן זית) כפית טחינה גולמית ,כף
אבוקדו 7 ,זיתים ,כפית מרגרינה.
כ 2-יחידות מקבוצת הממתקים והמשקאות
האלכוהוליים .להמעיט לאכול מקבוצה זו ככל
שניתן! יש לזכור כי כל יחידה =  40קלוריות.
לדוגמה 2 :כפיות סוכר 2 ,כפיות דבש 2.5 ,קוביות
שוקולד ,חצי כוס גלידה וכן הלאה.

?:

?:

שאלה :האם סיבים תזונתיים
יעזרו לי לאזן את הסוכרת?

תפריטים עשירים בסיבים עשויים להועיל,
במיוחד אם רמת השומנים בדם גבוהה ,או אם
יש לכם נטייה לסוכרת (סוכרת סמויה) .סיבים
יש בעיקר בפירות ,ירקות ,קטניות ודגנים כמו
חיטה ושיבולת שועל .הסיבים מתחלקים לשניים:
מסיסים ובלתי מסיסים.
הסיבים המסיסים ,אותם ניתן למצוא בשיבולת
שועל מלאה ובשעועית ירוקה ,הם רכים,
וכשמערבבים אותם במים מתקבל מרקם דומה
לזה של ג’לי .סיבים בלתי מסיסים כמו תאית
(צלולוזה) שמצויים בסובין של חיטה ובסלרי ,הם
בעלי מרקם צפוף וקשים ללעיסה .רוב הסיבים
אינם נספגים בגוף ויוצאים בצואה .תפריטים
עשירים בסיבים עשויים להועיל לאנשים
שסובלים מסוכרת ,מרמות גבוהות של שומנים
בדם ומעצירות.
נעשו מחקרים רבים במטרה לבדוק את התועלת
שבסיבים .רובם הראו שיש לסיבים השפעה
חיובית (אם כי מוגבלת) על השומנים בדם.
תפריטים עתירי סיבים אכן מורידים את רמת
הכולסטרול בדם .מחקרים מסוימים (בעיקר
לגבי סוכרת מסוג  )2הראו שסיבים משפרים גם
את רמת הסוכר בדם ,אולם השיפור הוא קטן
בדרך כלל.

?

?

האם קריאת התוויות
שמודבקות על המזונות השונים
תעזור לי לשמור על בריאותי?
בהחלט .התוויות מספקות מידע חשוב ובעזרתו
נוכל לודא שאנחנו אוכלים ארוחות וחטיפים
בריאים .יש לרכוש את ההרגל לקרוא את
התוויות שעל כל מוצרי המזון שאנחנו קונים.
יש ללמוד את מספר הקלוריות ,אחוזי השומן,
הפחמימות והנתרן שבהם .במקרים רבים
אפשר לבחור בין יצרנים שונים ,ועל יד השוואת
המידע שעל התווית ,נוכל לבחור במוצר הבריא
יותר .המידע הזה יסייע לנו לעקוב אחר כמות
המרכיבים התזונתיים שאנחנו אוכלים מדי יום.
מידע זה חשוב לתזונה בריאה .חפשו גם את
תו האגודה הישראלית לסוכרת שמוטבע על כל
מוצר המומלץ על ידה.

?

ָה ְ
רפּו ָאה ִענְ ָ
י
נָ
ּה
ְ
ל
ַ
ׁש
ֲ
ע
ַה
ֵׁשע ֶאת
חֹו ֶלהָׁ ,ש ָע
ה
ֶ
ׁש
ַ
ה
ֶ
ּט
ַ
ב
ע
ַה ַּמ ֲח ָלה.
(
וו
ְמ ַר ֵּפא ֶאת
ל
ט
יי
ר
)

נובמבר  2018איל 29

!

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרים עם תו

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

מוצרי מזון

אביב פרויקטים
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם.
אחדות ,ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים
(אחוה)
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יע .ר
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.
אסם
עסיס סירופ בטעמים :אשכולית אדומה דיאט ,פטל
דיאט ,לימונענה דיאט ,אננס דיאט ,תפוח דיאט ,תפוז
דיאט FIBRE1 ,דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ
לחם “לבריאות”; לחם מיוחד על בסיס מחמצת
בתוספת סובין  500גרם (מספר )39
ארומה אספרסו בר
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;
לחמניות ביס מקמח מלא;
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ”ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן ,וניל
תות ,ריבת חלב .גלידל פרי פירות טרופיים (מאגדת
 8יחידות במשקל  80גרם); מאגדת שלגוני “גלידל”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל
פסיפלורה ,אייס מוקה .מאגדת שלגוני “גלידל פרי”
( 8יח’ במאגדת) בטעמים :פטל ,דובדבן ,למון ליים;
מרגריטה אשכולית ,אננס;
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע”מ
ג’לי  Tussoבטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש;
תרכיזי מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל,
תפוחים ,לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  200 ,100ו20-
שקיות) טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות);
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס
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סטיביה ( 100שקיות 150 ,שקיות); ממתיק אישי נוזלי
על בסיס צמח הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז
טוויסטר;  TUSSOעוגת מאפינס תפוז ללא תוספת
סוכ ,ר  TUSSOעוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר;
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא (מארז  6יחידות) ,לחמניות
קלות מקמח כוסמין מלא (מארז  5יחידות) .לחם קל
מכוסמין מלא ,לחם קל מקמח מלא;
הדרום תעשיות מזון בע”מ
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער;
קונפיטורה אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים;
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 ,קוקה קולה זירו
נטול קפאין; בקבוק  350מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארזים
לנשיאה :ששיה ( 1.5ל 2 ,ל) 6 ,פחיות (פרידג’פק);       
דיאט קוקה-קולה :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל,
בקבוק  350מ”ל ,פחית  330מ”ל,
מארזים לנשיאה :ששיה ( 1.5ל) 6 ,פחיות (פרידג’פק);
דיאט קוקה-קולה לימון :בקבוק  1.5ליטר
דיאט קוקה-קולה ללא קפאין :בקבוק  1.5ליטר;
ספרייט זירו :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק  500מ”ל ,בקבוק
 350מ”ל ,פחית  330מ”ל ,מארז ששיה ( 1.5ל) ; דיאט
פאנטה אורנג’ :בקבוק  1.5ליטר
דיאט פיוז תה בטעם אפרסק :בקבוק  1.5ליט ,ר בקבוק
 500מ”ל; קוקה קולה זירו לימון;
זנלכל בע”מ (יכין)
יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית; יכין סירופ דיאט
בטעם לימונענע; יכין סירופ דיאט בטעם אננס; יכין
סירופ דיאט בטעם מנגו; יכין סירופ דיאט בטעם
ענבים; יכין סירופ דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט
בטעם תות בננה; יכין סירופ דיאט בטעם תות; יכין

סירופ דיאט בטעם תפוזים; יכין סירופ דיאט בטעם
תפוחים; יכין סירופ דיאט בטעם דובדבן; יכין סירופ
דיאט בטעם לימון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים :תות,
לימון ,מנטה ,עוגיות קוקוס ,קפה מקיאטו ,קרמל;
טמפו משקאות בע”מ
 ;7UP FREEסודה בטעם למון ליים; סודה בטעם
אננס; סודה בטעם פירות יער; פפסי מקס  330מ”ל,
 500מ”ל ו  1.5ליטר;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ
מוצרי תלמה :פתית בצל ,פתית שיפון ,קרנצים תלמה
()340גרם ,קרנצים תלמה שפע בד”צ ( 340גרם),
ברנפלקס ,ברנפלקס בד”צ ,ברנפלקס ללא תוספת
סוכ ,ר ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ ,ברנפלקס
ללא גלוטן .ברנפלקס ;EXTRA FIBER
קונפיטורות  778בטעמים :משמש לייט ,אוכמניות לייט,
תות שדה לייט ,דובדבנים לייט;
י .כהן
סוויט לוז ( )sweet loseממתיק בשקית על בסיס
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין;
סוויטבע  -שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות ממתיק
אישי על בסיס סוכלרוז עם דקטרוזה); ממתיק על
בסיס סוכלרוז (אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם
מלטודקסטרין); מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על
בסיס סוכרלוז (בתפזורת)
יפאורה תבורי
דיאט  RCקולה; דיאט  RCקולה לימון; תפוזינה דיאט
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות;
מיץ פז דיאט אשכוליות; ספרינג דיאט תפוח עץ;
ספרינג דיאט אשכוליות אננס; קריסטל אשכוליות
דיאט ; RCדיאט למון ליים  1.5ליטר; RCדיאט
למון ליים  0.5ליטר; משקה אשכוליות דיאט מוגז;
 ;RC cola freeספרינג נקטר חמוציות דיאט (1.25
ליטר); ספרינג  TEAדיאט אפרסק; שוופס דיאט למון

המשך בעמודים הבאים
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) .שוופס no sugar
גזוז בטעם תות 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); לחם מלא יום יום;
לחמניות ביס כוסמין (מארז  8לחמניות במשקל 50
גרם); פיתה ביס כוסמין (מארז  10יחידות של  50גרם);
מאפיות אנג’ל בע”מ
לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג’ל קל; לחם
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל  100קל’ בתוספת שיפון;
לחם שיפון כפרי (אנג’ל אורנים); לחם פת חי 100%
מלא (אנג’ל אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת 6
יחידות); לחם עינן פרוס; לחם פשוט מלא; לחם שיפון
 100%קל; אנג’ל חיטה מלאה; לחם מלא (מותג רמי
לוי) ,לחם שיפון קל (מותג רמי לוי); לחם אנג’ל צרפתי
 100%כוסמין; לחם עינן קל; אנג’ל ילדים;
מאפיית ברמן
חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין-
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה
מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם ברמן אקטיב;
מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
לחם שחור מקמח מלא; לחם פרוס מלא מקמח
חיטה  ;E freeלחם פרוס מלא שיפון ;E free
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן
לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם  5דגנים; לחם
חיטה מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם כוסמין ;

מאפיית לחם חן (מקבוצת ברמן)
לחם דני קל ,לחם גלילי קל ,לחם קל קמח מלא
מאפיית דוידוביץ
לחם ריחיים קל; לחם  FIXחיטה מלאה; לחם 100%
כוסמין  500גרם;
מאפיית יוסף ברון בע”מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם “מיוחד”; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית דגנית  -עין בר
לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם אחיד קל; לחם
קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון אמיתי
קל; לחם ירוק מקמח מלא; לחם חיטה מלא  +שיפון;
לחם חיטה מלא  +כוסמין; לחם חיטה מלא שגם
ילדים אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מאפיית עלית (מזרחי) בע”מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז 10
יחידות); לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות
מקמח מלא ( 10יחידות).
מאפייה מרחבית  1986בע”מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח;
אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם
שיפון בורודינסקי ,לחם חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל;
לחם כוסמין מלא; לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון
וחיטה מלאים;
מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט
אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ”ל; פריגת lightמשקה
קל בטעם לימונענע דל קלוריות ,פריגת  lightמשקה
קל בטעם תפוזים דל קלוריות;
מודל שיווק ב.ל .בע”מ
קלקר פלוס שלוקים להקפאה ( 8יחידות של 100
גרם מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות בננה,

לימונענע) ,קלקר מיני שלוקים להקפאה ( 50יחידות
של  29גרם מארז בטעמים :ענבים ,פירות יע ,ר תות
בננה ,לימונענע).
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מילקו תעשיות בע”מ (טרה)
מעדן חלב בטעם שוקולד  0%שומן ( 125גרם)
מארז רביעייה;  Muller simply fruit 0%יוגורט
ביו אפרסק Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו
פירות יע ,ר  Muller simply fruit 0%יוגורט ביו
תות Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו אננס,
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו דובדבן ;
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו תפוח אגס;
מכוורת עמק חפר
מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;
מנה א .י .בע”מ
פריכיות אורז מלא ,פריכיות אורז מלא ללא תוספת
מלח ,פריכיות אורז מלא עם פשתן ,פריכיות אורז מלא
עם תירס ,פריכיות אורז מלא עם קצח ,פריכיות אורז
מלא  5דגנים.
מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים :וניל,
קפוצ’ינו ,לימון ,עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין
מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב ( 6יח’) ,מאגדת
שלגוני לייט בטעם שוקו ( 6יח’)
מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות ( 6יח’) ,מאגדת
קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון ( 8יח’) לה קרמריה
לייט תות מנגו ( 1.4ליטר)
סודה סטרים ישראל.
סירופ דל קלוריות  ZEROסוכר בטעמים  :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל ופירות יע ,ר קולה ,סירופ דיאט
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בטעם פטל חמוציות ,סירופ דיאט בטעם אננס-אשכולית;
סוכרזית בע”מ
סוכרזית קלאסי  100שקיות ,סוכרזית פטריה 300
טבליות ,סוכרזית פטנט  700טבליות ,סוכרזית קנקן
 1200טבליות ,סוכרזית כמו סוכ ,ר סוכרזית קלאסי
נוזלי ,סוכרזית סוכלרוז  100שקיות ,סוכרזית סוכלרוז
נוזלי ,סוכרזית סוכלרוז  75טבליות ,סוכרזית סוכלרוז
 300טבליות ,סוכרזית סוכלרוז כפית לכפית   ,סוכרזית
סוכלרוז  150טבליות ,סוכרזית סטיוויה  100שקיות,
סוכרזית סטיוויה נוזלי ,סוכרזית סטיוויה  75טבליות,
סוכרזית סטיוויה 300טבליות ,סוכרזית סטיוויה כפית
לכפית ,סוכרזית שקיות ממתיק סטיוויה  0קלוריות,
סטכרזית שקיות ממתיק סוכלרוז  0קלוריות.
סוכרה דיאט בע”מ (מתוק וקל)
סוכרה דיאט  -שקיות להמתקה בישול ואפיה (25,100
ו 250 -שקיות); סוכרה דיאט לבישול ואפיה ( -אריזת
 100גרם); סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות; מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק
אישי סכרין  50ו  250 -יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו  100 -שקיות).
סוויטאנגו
 Sweetango, 200גרם
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף); לייף וולנס סטיביה  100שקיות;
לייף וולנס סוכרלוז  100שקיות; לייף וולנס סוכריות
ללא תוספת סוכר בטעמים :מנטה ,לימון ,תות.
ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 600
גרם ,קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של
 600גרם ,קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה
של  600גרם
פיתה אקספרס בע”מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
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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 סוכ ,ר גדלים שונים(מותג
פרטי שופרסל); ממתיק על בסיס סוכרלוז 100,שקיות
(מתוצרת ביסקול ,המשווק על ידי שופרסל); שקיות
ממתיק על בסיס סטיוויה ; שוקו נטול לקטוז ללא
תוספת סוכר  1ליטר (מתוצרת מחלבות רמת הגולן,
המשווק על ידי שופרסל);
שטראוס גלידות בע”מ
מאגדת שלגוני לייט פרי פירות יער עם יוגורט וציפוי
בטעם פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת
שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני
לייט פרי אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם אפרסק;
מאגדת לייט מיני סנדביץ’; מאגדת אייס לייט לימון
אשכולית אדומה ומנגו; קרמיסימו  1.33ליטר ,לייט
שוקו וניל
שטראוס בריאות בע”מ
דנונה  PROטריפל זירו בטעמים :תות ,אפרסק ,אננס,
וניל; דנונה  PRO 0%לבן;
דנונה טריפל זירו בטעמים :תות ,אננס ,אפרסק ,פירות
יע ,ר שטרודל תפוחי עץ; אקטיביה ;0%
דנונה  150 0%גרם ו  200גרם; אקטיביה 150 1.5%
גרם; דנונה  150 1.7%גרם ו  100גרם; מנגו אפרסק
( 150גרם); דנונה פרו טריפל זירו פירות יער;
שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם:
פסיפלורה.
תנובה
דיאט יופלה אננס  0%גביע  150ג”ר; דיאט יופלה
אפרסק  0%גביע  150גרם;
דיאט יופלה עם אפרסק  150 0%גרם בהשגחת
בד”ץ;
דיאט יופלה דובדבן  ;0%גביע  150גרם דיאט יופלה

תות; גביע  150ג” ,ר 0%
דיאט יופלה פירות יער  ;0%גביע  150גרם
דיאט יופלה עוגת גבינה ותות  ;0%גביע  150גרם
גביע  150ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות ;0%
דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית ,0%
 150גרם;
דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית  150 ,0%גרם
דיאט יופלה בטעם לימון  150 0%גרם
דיאט יופלה בטעם קוקוס  150 0%גרם
יופלה טבעי  1.5%גביע  200ג”” ,ר יופלה טבעי 1.5%
גביע  150ג”ר
יופלה  0%דיאט גביע  200ג”ר;
יוגורט תנובה לבן  1.5%שומן ביו גביע  150ג”
משקה סויה לייט אריזת  1ליטר (סוי מג’יק)
דיאט יופלה עם תות  100 0%גרם
סוי מג’יק ,מעדן סויה במתיקות מעודנת
תוספי מזון ,תרופות ,מכשור רפואי ומוצרי עזר
( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו
 B.LAORארומה קוסמטיקה ייחודית
קרם רגליים ארומטי
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 רפואיתMendivi ,
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
ביטוח סיעודי לחולי סוכרת ,ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי
סוכרת ,ביטוח חיים לחולי סוכרת ,ביטוח בריאות
לחולי סוכרת ,ביטוח אי כושר עבודה לחולי סוכרת,
ביטוח משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם

ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
איזי סטיק; אלפא ליפואית;
ברייסון שיווק בע”מ
מוצרים לטיפול בטוח ללא צבתיות וחתכים בכפות
הידיים והרגליים - cuticle away :מסיר ללא מאמץ
את העור סביב הציפורן - callus away .מסיר עור
גס וקשה מכפות הרגליים ב 5-דקות.
 - dry heelקרם לריפוי ומניעה של עקבים יבשים
וסדוקים – Callus eliminator .לשימוש על ידי
אנשי מקצוע – Cuticle eliminator .לשימוש על
ידי אנשי מקצוע.
גאמידה בע”מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
ויטאמד ,תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים
כצט
לקטופיל  -יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל
 קרם גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי;תחליב סבון טיפולי;  – TZAREVET Xצרבת
 X, Calcichew D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז.
קלצ’יצ’ו אקסטרא  3Dבטעם לימון; ויטמין ;D
מורז צמחי מרפא
כפתן – קרם לרגליים .משושת – משחה לטיפול
בפצעים פתוחים .משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם
ולהקלת כאבים ראומטיים .מגן ציפורניים לטיפול
בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א .מוצרי טבע ובריאות
טננבלוט  – Dסירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים :בטעם
סמבוק ,בטעם לימון ,בטעם פירות יע ,ר בטעם מנטה,
בטעם מנטה חריפה.
מנפאואר קאר בע”מ
מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות
קלציום  ,200D +קרם רגליים שיקומיCare Sens ,
סטרפ קאר Strep Car -לכסניות בתוספת טימין,

אובלפיחה ,אבץ וויטמין  Cבמארז בן  24יח’.
מעבדות ים המלח – AHAVA
קרם גוף מזין לעור יבש ורגיש; קרם ידיים לעור
יבש ורגיש; קרם רגליים לעור יבש ורגיש; קלינרל
 D-MEDICקרם לכף הרגל; קלינרל D-MEDIC
ג’ל גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ
 Nail Drops Medifootלציפורניים (סיוע בטיפול
בפטרת ואקזמת כף הרגל)
 )Multipurpose cram (Medigelקרם רב
שימושילחות והזנה לעור
 Medifootסיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגל
ללא צורך בסכין או משייפים חדים
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סופר פארם בע”מ
קרם ידיים לעור יבש במיוחד; משחה לכף הרגל
סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ
411V2; 1080 V6; 860 V6; 880 V5; 990 V4; 928
V2; 847 V2
סם-און בע”מ
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג’ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות ,די-ויט  200טיפות,
די-ויט  400טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין פורטה טיפולי (מכיל
 Ureaבריכוזים שונים) ,יו-לקטין קרם פורטה טיפולי
לכף הרגל ,יו-לקטין תחליב גוף טיפולי ,יו-לקטין
קרם ידיים טיפולי ,יו-לקטין ג’ל פילינג טיפולי לכף
הרגל ,יו-לקטין אל סבון טיפולי ,יו-לקטין שמפו טיפולי,
יו-לקטין קרם פנים טיפולי .אייקר  /אייקר פורטה -
מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים.
אמול  /אמול פורטה  /אמול נטורל  -שמן אמבט.

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

ֵ
אין ְרפּו ָאה
ֹל
א
ַ
ל
ֵ
ּל
י
ָ
ד
ה וְ
ֶא
ָּלא ֵלי ָהנֹות ֵמ ָה ֶרוַ ח ֹלא ַל ָּמוֶ ת,
ֵ
(ס
ּבינֵ י ֶהן.
נטאיאנה)

נובמבר  2018איל 33

			
מי מסתיר את המחלה
ממצאים חדשים
באדיבות “כמוני”
חברים לבריאות
עם
המתמודדים
מצבים רפואיים כרוניים
נאלצים להחליט למי לספר
על מחלתם ומתי ,והדילמה פעמים רבות אינה
פשוטה .מצד אחד שמירת סוד דורשת השקעת
אנרגיה מיותרת וללא אוזן קשבת ועזרה – קשה
יותר להתמודד .מצד שני חשיפת המחלה עלולה
גם להוביל להשפעות שליליות ,החל מכך שהיחס
כלפי המשתף עשוי להשתנות ועד אפליה של
ממש במקום העבודה.
סקר מיוחד של “כמוני” – רשת הבריאות
החברתית – בחן אם ,מתי ולמי מספרים אנשים
שמתמודדים עם מצבים רפואיים שונים על
מחלתם וכיצד משפיעה עליהם החשיפה או
ההסתרה .הסקר נערך בקרב כאלף משיבים
המתמודדים עם מחלות כרוניות מסוימות.
אז מיהם המתמודדים שלא מספרים לאף
אחד על מצבם? מי מרגישים שהם מפספסים
הזדמנויות קידום בעבודה בגלל המחלה? ואצל
מי השיתוף משפיע לטובה במיוחד? הבאנו את
הממצאים המרכזיים מהסקר:

מי משתף יותר?

נראה שבאופן כללי נשים נוטות לשתף
יותר מגברים באשר למצבן הרפואי – בין
אם מדובר בשיתוף עם חברים ,קולגות או
ברשתות החברתיות .כך לדוגמה 70% ,מהנשים
שמתמודדות עם מצבים רפואיים שונים מדווחות
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שחבריהן יודעים על מצבן הרפואי ,לעומת 59%
מהגברים 67% .מהגברים מדווחים כי הם אף
פעם לא משתפים בדבר מצבם הבריאותי
ברשתות חברתיות כמו פייסבוק ,טוויטר או
אינסטגרם ,לעומת  55%מהנשים.
 80%מהמתמודדים עם סוכרת סוג  1סיפרו
לחברים וכך גם  69%מהסובלים ממחלות מעי
דלקתיות.
מצד שני 3% ,מדווחים שאין אפילו אדם אחד
שיודע על מחלתם בסוכרת סוג  1או .2

על אילו מחלות לא מספרים
בעבודה?

 8%מכלל המשתתפים במדגם מדווחים כי
הסיבה המרכזית לכך שלא סיפרו על מצבם
הרפואי במקום העבודה היא מחשש שיפספסו
הזדמנויות קידום/תעסוקה.
 10%מהנשאלים שהיו בריאיון עבודה לאחר
גילוי המחלה נאלצו לחשוף את המחלה בריאיון
עבודה ,בגלל שנשאלו על מצבם הרפואי באופן
ישיר.
 17%מחולי סוכרת מסוג  2מרגישים שפספסו
משרה או קידום בגלל מחלה .כנ”ל  16%מחולי
סוכרת מסוג .1
באופן כללי בקרב מי שסיפרו לסביבתם שיעור
אלה שדיווחו כי הם בעלי איכות חיים טובה
גבוה במעט בהשוואה לאלה שלא סיפרו לאף
אחד .בקרב כלל המשיבים יחד ,נראה שהיתרונות
שבחשיפה עולים משמעותית על החסרונות.
לדוגמה 22% ,דיווחו כי חשיפה במקום העבודה

השפיעה לטובה ,לעומת  10%שדיווחו כי החשיפה
במקום העבודה השפיעה עליהם לרעה .החשיפה
בפני בני משפחה השפיעה לטובה על 48%
מהמשיבים בעוד שב 8%-בלבד היא השפיעה
לרעה .חשיפה לחברים השפיעה לטובה ב37%-
מהמשיבים וב 9%-השפיעה לרעה והחשיפה
בפני מעגלים רחבים יותר השפיעה לטובה בקרב
 19%מהמשיבים בעוד שהיא השפיעה לרעה
בקרב .5%
ערן ברקוביץ’ הפסיכולוג הרפואי של “כמוני”
מסביר כי לאנשים שמסתירים מחלה יש מניעים
שונים“ :פעמים רבות הם אינם רוצים לקבל יחס
שונה .לעיתים יש חששות שלא יצרפו אותם
לפעילויות מסוימות או שלא יקדמו אותם בעבודה.
לעיתים אנשים  -מתוך הרצון להיפטר מהמחלה
ולהרגיש כבריאים  -מציגים ‘דמות ללא המחלה’
לסובבים אותם ,מתוך משאלה סמויה שאם אף
אחד לא מבחין בתסמינים הם בעצם בריאים”
מסביר ברקוביץ’.
אבל להסתרה יש גם מחיר“ .תמיכה מצד
אחרים באדם עם המחלה מהווה את אחד
מגורמי החוסן העיקריים להתמודדות הרגשית עם
המחלה ,וכאשר ההתמודדות הרגשית טובה יותר,
בהתאמה נראה שיפור גם במצבו הגופני” אומר
ברקוביץ’ “ההסתרה תובעת מאמץ קוגניטיבי:
לזכור כיצד הסברתי לכל אחד ,איך אני מתרץ את
ההיעדרות ולמה קיימים כל מיני קשיים ומגבלות
כשאלה עולים .יתרה מכך  -כואב יותר כאשר
מנסים להסתיר את הכאב וקשה הרבה יותר
ללכת שמסתירים צליעה .הקשיים בהסתרה הם
רבים ונכון יהיה שכל אחד המתמודד עם המחלה
יקל על עצמו ולא ייקח על עצמו “מטלות נוספות”.

			

והצד החיובי של סוכרת
בני זוג של אנשים שאובחנו עם סוכרת בסבירות
גבוהה ב 50%-להשתתף בסדנאות לניהול
משקל וסבירות גבוהה ב 25%-להשתמש
בתרופות לגמילה מעישון .כך עולה ממחקר חדש
שכלל כמעט  181,000זוגות .החוקרים השוו זוגות
בהם אחד מבני הזוג אובחן לאחרונה עם סוכרת
וזוגות ללא סוכרת.
חלק מרכזי בניהול סוכרת סוג  2הם שינויים
בריאים באורח החיים הנדרשים מסוכרתיים,
לרבות שיפורים בתזונה ,עלייה ברמות הפעילות
הגופנית וגמילה מעישון במידה שהם מעשנים.
נראה ששינויים אלה משפיעים על בן הזוג.
נוסף על מאמצים לגמילה מעישון ושמירה
על המשקל ,הבדלים נוספים היו קטנים אך
משמעותיים :בני הזוג של סוכרתיים נטו מעט
יותר לעבור בדיקות של רמות הסוכר בדם (7%
יותר) ,לחץ דם ( 2%יותר) ורמות הכולסטרול
( 5%יותר) ,לרדת במשקל באופן משמעותי (סיכוי
גבוה ב )6%-ולקבל חיסון לשפעת (סבירות
גבוהה ב ,)4%-בהשוואה לאנשים שבני זוגם אינם
סוכרתיים.

שינויים כאלו באורח חיים חשובים לבריאות,
במיוחד בקרב בני זוג של סוכרתיים ,שלפי
מחקרים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סוכרת
בעצמם ,מכיוון שהתנהגויות רבות העלולות
להוביל לסוכרת  -כמו מנהגי אכילה לקויים
ואורח חיים לא פעיל  -עשויות להיות משותפות
לבני הבית .מחקר שהתבסס על נתונים משישה
מחקרים נבחרים שנערכו באזורים שונים בעולם
וכללו יחד כמעט  76,00זוגות – העלה כי סוכרת
אצל בן זוג אחד מעלה ב 26%-את הסבירות שבן
הזוג השני יפתח את המחלה בעצמו.
ממצאי המחקר החדש תואמים ממצאים
מעבודות בעבר בדבר השפעות בין בני זוג בכל
הקשור לשמירה על הבריאות .מחקר בריטי
העלה כי אנשים שאימצו אורח חיים בריא השפיעו
על בני הזוג להצטרף לתהליך .בכל המדדים
שנבדקו ,כשאחד מבני הזוג החליט לאמץ אורח
חיים בריא ולטפל בהרגל הרע שסיגל לעצמו,
הדבר העלה את הסיכויים שגם בן או בת הזוג
יקבל בעקבותיו החלטה דומה .לדוגמה ,באשר
לעישון סיגריות ,בקרב  48%מהגברים המעשנים

שהחליטו להיגמל מעישון  -החליטו גם בנות הזוג
לעשות זאת ,סיכוי הגבוה פי  11.82בהשוואה
ל 8%-בלבד של נגמלות מעישון מקרב בנות
הזוג לגברים שהמשיכו לעשן .ואילו  50%מהנשים
שבחרו להפסיק לעשן השפיעו גם על בני זוגן
לעשות זאת ,סיכויים גבוהים פי  11.23בהשוואה
ל 8%-של נגמלים מעישון שהם בני זוג של נשים
שלא הפסיקו לעשן.
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