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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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ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד ָּגרּוַע יֹוֵתר ֵמִאיָׁשה 
ל ְועֹוָׂשה זֹאת  ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ְלַבּׁשֵ

ל ְוֵאיָנּה  עֹוָׂשה זֹאת. )המפרי בוגארט(– ְוהּוא ִאיָׁשה ַהּיֹוַדַעת ְלַבּׁשֵ
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שלום לכל החברים.

כשלושה  לפני  פתחנו  שתוכנן,  כפי 
לאחר  כרמיאל.  סניף  את  שבועות 
חברים  בנוכחות  “שקטה”  תקופה 
שמחנו  הסניפים,  רוב  בפעילויות 
מעבר  זה.   סניף  בפתיחת  כפליים 
לאחר  סניף  הוספת  של  לעובדה 

למעלה משנה, המתנדבת הטריה לשמש כיו”ר הסניף, גב’ שרה דובשן, 
השקיעה מאמצים רבים ועוד יותר רצון טוב ולב פתוח בפתיחה זו.

קרוב ל 80 איש השתתפו בפתיחת הסניף. המיקום הינו מרכזי ועירית 
אהרון  של  בניצוחו  שהניידת,  כמובן  חפץ.  בלב  לנו  סייעה  כרמיאל 
סולימה, האחות חוה ברגר שערכה בדיקות וצלמנו הנאמן זאביק זהבי 
לנוכחים.  בדיקות  ונערכו  הבאים  את  קיבל  הולם  כיבוד  במקום,  נכחו 
כל הערב נשא אופי חגיגי כיאה למעמד מסוג זה כאשר את הרצאת 
הפתיחה נשא פרופסור נעים שחאדה מנהל מחלקת ילדים א’, וגם את 
ולהשמנה, בבית החולים רמב”ם  ומתבגרים  ילדים  המרפאה לסוכרת 

בחיפה.

מזה  ישראל.  דואר  בשירותי  נתפסות  הבלתי  לתקלות  מודעים  כולנו 
כשנתיים שאנו במסכת טלפונים ופגישות עם רשויות הדואר. זרם בלתי 
פוסק של תלונות מצד חברים על כך שלא קיבלו את הביטאון, שלא 
קיבלו בזמן הזמנות להרצאות, מוצרים שנשלחו אליהם ועוד ועוד. גם 
המגיעים  פניות  או  רישומים  של  זו  לתופעה  שותפים  באגודה  אנחנו 

באיחור רב ובנוסף גניבות של כסף מזומן הנשלח בגין רישום. 

בשבוע שלפני הפסח חזרו אלינו שלוש מעטפות שנשלחו עם הזמנות 
ידוע  נכונה/לא  לא  כתובת  מופיע:  המעטפה  על  כאשר  להרצאות 
למרות שווידאנו בטלפון שאכן זו הכתובת. המיוחד במעטפות אלו הוא 
שהן נשלחו בחודש מאי 2014, כלומר – הסתובבו בארץ במשך שלוש 
שנים עד שמישהו החליט להחזיר לשולח. אנו פונים אליכם שוב ושוב: 
לא לשלוח כסף מזומן במעטפות החזר אלא בשיק למוטב בלבד או 

באמצעות כרטיס אשראי בטופס רישום או בטלפון.

לסיום, משהו משמח: 

ועומדת בראשו מזה כ-18  ד”ר לאה קנטי - מתנדבת בסניף אשדוד 
שנים, כשבמהלך שנים אלו, ציבור רחב של סוכרתיים באשדוד ומחוצה 
לה נהנה מהידע הרב ומהעשייה רבת השנים, העשירה והמעשירה שלה 
- זכתה במגן שר הבריאות למתנדבים המצטיינים לשנת 2016-17.                

אנו שמחים בזכייתה, ומאחלים לה שנים רבות של עשיה פורייה 
והרבה נחת.

בברכה,

מוטי

 )STRESS( נפשי  דחק  בין  הקשר 
סוכרת  החמרת  או  לפריצה  מקדים 

מסוג 1 וסוג 2
האגודה  הקימה  שנה   20 לפני 
שתדון  ועדה  לסוכרת  הישראלית 
משרד  בקשת  לפי  זה,  באספקט 
את  סיימה  אלה  בימים  הביטחון. 

הוועדה  וסוכרת.  דחק  בין  על הקשר  מומחים שדנה  ועדת  עבודתה 
בשטח  מומחים  כללה  לסוכרת  הלאומית  המועצה  ידי  על  שמונתה 

הסוכרת.
הוועדה שעברה על הספרות הרפואית העדכנית קבעה שתי מסקנות 

עיקריות:
יש קשר חזק בין דחק נפשי מקדים ופריצה של מחלת הסוכרת.. 1
חוזק הקשר תלוי במאפיינים אישיים ונסיבות האירועים של כל . 2

חולה וחולה ועל הרופא לחקור את הנסיבות הללו.

המומחה יקבע אם היתה נוכחות סוכרת טרם אירוע הדחק ואם היתה 
סוכרת האם היה שיבוש באיזונה בעטיו של הדחק הנפשי.

המומחה ינסה לקבוע את עוצמת הדחק והסמיכות בין תקופת הדחק 
לפרוץ או שיבוש המחלה. יחד עם זאת חשוב להיות זהירים ולא ליצור 
הכלליות  על המסקנות  יסתמכו  דחק  מטופלים שחוו מצב  בו  מצב 

הללו על מנת לתבוע שלא לצורך את הביטוח הלאומי.
ביחס  ומועדו  הדחק  עוצמת  את  שיכמתו  קריטריונים  להיות  חייבים 
להופעת הסוכרת או החמרתה. קשה מאוד לכמת את עוצמת הדחק 
יש  לכן,  דחק.  לעוצמת  מדידה  אמצעי  אין  שכן  אובייקטיבי,  באופן 
מכלול  שקילת  תוך  לגופו  מקרה  כל  ביותר  רבה  בזהירות  להעריך 
הגורמים המעורבים בהתפרצות המחלה. צריך לקחת בחשבון גורמי 
הפרעות  עישון,  השמנה,  משפחתית,  היסטוריה  גנטיקה,  כמו  סיכון 

שינה.
חשוב לציין שיש רופאים שלא מכירים באסכולה של הקשר הנפשי 
להתפרצות הסוכרת ואני מקווה שבעקבות המלצות הוועדה מעמד 

אסכולה זו יוחלש.



דבר העורך
זאביק זהבי

דבר העורך המדעי
פרופ’ חוליו וינשטיין

ַהִּמְתַעֵּסק ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֹלא 

ֶיְחַּכם ְלעֹוָלם. 

)ר’ ַאְבָרָהם ֶאֶבן ֶעְזָרא(
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את העיתון הפעם בחרנו להקדיש 
ברובו לכל מה שקשור באוכל: מיני 
לסוכרתי  אסור  או  שכדאי  מזונות 
 – לכך  ובהקשר  להשמנה  לאכול, 

לדיאטות.

של  מאמר  לאחרונה  התפרסם 
רוברט  אמריקאי,  אנדוקרינולוג 

הכותרת  ובנזקיה.  הסוכר  בתעשיית  חורמה  מלחמת  המנהל  לוסטיג, 
לתת  אין  אומר,  הוא  לפיכך,  הילדים”,  של  האלכוהול  הוא  “סוכר  היא: 
מזונות  ביום,  חשובות  הכי  הארוחות  שהן  הבוקר,  בארוחות  לילדים 
ממותקים, כי הסוכר פוגע ישירות בכבד ובמוח של ילדים, וזוהי ראשיתה 
של התמכרות. תעשיות המזון יודעות להחביא את הסוכר היטב. יש לו 
56 שמות שונים ועל ידי שימוש בסוגים שונים של סוכר בכמויות קטנות 
קרא  שלו,  מוקדם  במאמר  במזון.  העיקרי  למרכיב  הופך  הוא   – מאד 

לוסטיג להרצאתו: “סוכר – האמת המרה”. ראו, הוזהרתם!

בריאים”  “זמנים  במגזין   בסוכר”,  העולם  “מלחמת  הכתבה  למקרא 
אראלה  ביקשה   29.1.2017 ראשון  מיום  אחרונות”  “ידיעות  עיתון  של 
“בשני  להגיב,  לסוכרת,  האגודה  של  פתח-תקווה  סניף  יו”ר  אלישוב, 
שנים, עם מעל חמישים שנות   84 בת  סוכרתית  כובעים”: האחד, של 
סוכרת, עברתי תלאות וסיבוכים במהלך שנותיי כסוכרתית. כיום בתחום 
הסוכרת  סיבוכי  את  גבי  על  נושאת  אני  אבל  “מאוזנת”  אני  הסוכרת 
שנצברו במהלך השנים. השני, הוא מקצועי: אני אחות מוסמכת, בעלת 
לבריאות”,  ה”חינוך  בתחום  רבות  עסקתי  הציבור.  בבריאות  התמחות 
רבות  להשקיע  שיש  לי  נראה  לכך,  אי  זה,  בתחום  מאמינה  מאד  ואני 
בשיטה של “חינוך לבריאות” לשם מניעת הסוכרת. יש להתחיל בגיל 
צעיר עוד בבית הספר היסודי על מנת למנוע סוכרת בעתיד, במיוחד 
היום, כאשר הילדים יושבים הרבה וצמודים למחשב. מן הראוי לשתף 
גורמי חינוך, בריאות, צוות רב מקצועי, בתחום הפעילות הגופנית, שידוע 
וכן בתחום  והן לטיפול בסוכרת,  הן למניעה  כיום על תרומתה הרבה, 
“נכונים” על מזונות, על השפעת  נתונים  יש להביא  התזונה המאוזנת. 
הפעילות הגופנית, לפרסם את התופעות הגופניות הקודמות להתחלת 
הסוכרת ולארגן בדיקות לגילוי מוקדם במסגרות שונות, בכדי להקדים 
רפואה למכה בשלב מוקדם. מובן שכדאי להשקיע משאבים כספיים 
רבים בנושא המניעה והגילוי המוקדם. זוהי השקעה לטווח ארוך, אך גם 

חיסכון בצידה והיא כדאית”. 

אנחנו מביאים גם שני סיפורים אישיים של סוכרתיים מאד ותיקים: 
בארץ  אינסולין  במשאבת  המשתמשים  ותיק  שהוא   ,90 בן  אחד, 

ושני, שהוא צוללן למרות היותו סוכרתי מסוג 1. מרשים!

קריאה נעימה ומועילה לכולם!

שלום חברים,

אלברט  הגאון  פסק  יחסי”  “הכל 
את  לראשונה  חשף  כאשר  איינשטיין 
יותר מ-80 שנה.  תורת היחסות לפני 
הוותיקות  מהמחלות  היא  סוכרת 
ביותר בהיסטוריה של הרפואה ותיעוד 
ניתן  שנה,  כ-5000  מלפני  קיומה,  על 
של  החרטומים  בכתבי  כבר  לראות 

המצרים הקדומים.

של  בריאותם  את  לשפר  הרפואה  הצליחה  לא  שנים,  אלפי  במשך 
קצרה  הייתה  אשר  חייהם,  תוחלת  את  להאריך  לא  וגם  סוכרת  חולי 
שנה  כ-90  לפני  רק  הבריאה.  לאוכלוסייה  בהשוואה  שנים  בעשרות 
התברר לראשונה, כי ההורמון אינסולין משחק תפקיד מכריע במחלת 
הסוכרת ורק אז הוחל הטיפול בו בחולים שנזקקו לו. המחלה שינתה 

פניה ותוחלת חיי הסוכרתיים החלה להתארך.

באחד   ,)19.04.2017( לאחרונה,  ופורסם  בשבדיה  שנערך  מחקר 
את  שוב  מוכיח   ,NEJM הרפואה,  בעולם  ביותר  היוקרתיים  העיתונים 
באירופה:  אחרות  מדינות  ומספר  אמריקה  בצפון  תואר  כבר  אשר 
תוחלת החיים של חולי סוכרת, גם סוג 1 וגם סוג 2, ממשיכים להתארך 
באופן משמעותי. נתונים אלו משקפים שילוב של התפתחויות חשובות 
וביניהן: חינוך החולה להבנה ולניהול המחלה הכרונית, קידמה טכנולוגית 
מרשימה בגישה לטיפול במחלות לב, בניטור סוכר הדם ובעיקר, הטיפול 
“הרע”,  הכולסטרול  דם,  לחץ  יתר  כגון  הסיכון  בגורמי  היום  המתקדם 
)לדל-כולסטרול( וחלבון בשתן. טיפול חיוני זה הוא היום נחלת מרבית 

הלוקים בסוכרת, גם בישראל. 

בנוסף לאלו, במהלך העשור האחרון, הצליח המחקר הרפואי להביא 
וחכמות,  מתקדמות  וטכנולוגיות  תרופות  המרקחת  בתי  מדפי  אל 
בריאות  נוסף את  אשר שימושן המושכל עשוי לקדם צעד משמעותי 

הסוכרתיים ולהאריך עוד את תוחלת חייהם.  

מתקדמת,  הסוכרת  רפואת  בו  והמסחרר  המהיר  הקצב  ימשך  באם 
ישמעו   2117 בשנת  כי  לדמיין  ניתן  שיתוק,  שנות  לאלפי  בהשוואה 
שנה  כ-100  “לפני  אומר:  שלהם  הפרופסור  את  לרפואה  סטודנטים 
פשטה בעולם מגיפה קשה, סוכרת שמה. פה ושם, ניתן עדיין להיתקל 
בחולה מסוג זה במדינות עניות אך הסיכוי קלוש...” נשמע היום מגוחך 
ואולי גם מצחיק, אך תרחיש דומה התרחש כבר בעולמנו לגבי מגיפות 

רבות אחרות.

ניתן להגדיר את התקופה בה אנו חיים, מבחינת הסוכרת, כטובה מאד 
ביחס לעבר וכלא מספיק טובה ביחס לעתיד המשוער. הכל יחסי.

נפרד מכם בנימה אופטימית ובאיחולים של המשך  שיפור 
הבריאות.

פרופ’ חוליו וינשטיין – העורך המדעי



על שאלותיכם יענה 
ד”ר משה זילבר, 

מומחה באנדוקרינולוגיה 
וברפואה פנימית

מחבר הספר “אנשים 
מתוקים לחיים ארוכים”

דוקטור, 
 אני רק שאלה
היפוגליקמיה - סוכר נמוך בדם

מהי היפוגליקמיה?
היפוגליקמיה נגזרת מן המילים “היפו” )נמוך( + 
“גליקמיה” )גלוקוז בדם(, ופירושה רמת גלוקוז 

)סוכר( נמוכה בדם.
גורסים  כיום  מרבית האיגודים הרפואיים בעולם 
- רמת  סוכרתיים המטופלים תרופתית  כי אצל 
סוכר )גלוקוז( בדם שהיא מתחת ל-70 מ”ג/ד”ל 

נחשבת להיפוגליקמיה.
סוכרתיים  שאינם  ובריאים  צעירים  אנשים  אצל 
תחשבנה  עדיין  והן  יותר  נמוכות  רמות  תתכנה 

לתקינות.

מהם סיכוני ההיפוגליקמיה?
מה יקרה לדעתכם למכונית שלנו, כאשר ננתק 

את אספקת הדלק מן המנוע? 
תשובה: המנוע יפסיק לעבוד!

גם הגוף שלנו הינו סוג של מנוע הדורש אספקה 
שוטפת של “דלק”, ואחד מחומרי הדלק הזמינים 
ביותר הוא גלוקוז הדם. יש איברים היודעים לנצל 
גם חומרי דלק אחרים, כגון חומצות שומן, אולם 
המוח שלנו )שהוא צרכן הגלוקוז העיקרי בגוף( 
הגלוקוז  רמת  וכאשר  זאת,  לעשות  מסוגל  אינו 
לסבול,  מתחיל  המוח  במהירות   צונחת  בדם 
הינו  הסבל  כך  יותר,  ניכרת  היא  שהירידה  וככל 
קשה יותר, וכאשר רמת הגלוקוז בדם יורדת מדי 
- עלול להתרחש אובדן הכרה! כעת, תארו לכם 
נוהג  הסוכרתי  כאשר  מתרחש  ההכרה  שאובדן 

ברכבו בכביש מהיר...
הקצר,  בטווח  סיכון  שהינו  הכרה,  לאובדן  פרט 

קיימים גם סיכונים בטווח הארוך:
הסובלים  שסוכרתיים  לכך  ראיות  די  קיימות 
 – שנים  לאורך  תכופים  היפוגליקמיה  מאירועי 
ההיגיון  מתקדם.  בגיל  מוחי  לנזק  יותר  מועדים 
הינו סוג של  הוא שכל התקף של היפוגליקמיה 
“מכה למוח”, ואדם החוטף מכות רבות למוח – 

אחריתו היא שמוחו ייפגע לצמיתות. 
לצרוך  אותנו  מחייבים  היפוגליקמיה  אירועי 
סוכרים כדי להעלות את רמת הסוכר בדם )על 
כך בהמשך(, מה שלעתים מזומנות גורר העלאה 

 300-400( מאד  גבוהות  לרמות  הדם  סוכר  של 
יותר(. התוצאה היא חשיפת כלי- ואף  מ”ג/ד”ל 
מן  חלק  מאד  גבוהות  סוכר  לרמות  שלנו  הדם 
הזמן )לעתים חלק ניכר מן הזמן( דבר המגביר 
סיכון לנזקים של סוכר גבוה )ועל כך לא נרחיב 

בסקירה זו(.
כמו כן, בכל פעם שאנו צורכים סוכר כדי לתקן 
“קלוריות  צורכים  אנו   – בדם  נמוכה  סוכר  רמת 
לחסוך  יכולים  שהיינו  קלוריות  כלומר  מיותרות”, 
אצל  ההיפוגליקמיה.  אירוע  אלמלא  מעצמנו 
אנשים הסובלים מהתקפי היפוגליקמיה תכופים 
– אותן קלוריות מצטברות לקילוגרמים מיותרים 
ואשר  מהם,  להיפטר  מאד  קשה  שבהמשך 

בוודאות אינם מיטיבים עם בריאותנו...

מה גורם להיפוגליקמיה?
תרופות  הינה  בסוכרת  להיפוגליקמיה  הסיבה 

)טבליות/זריקות( להורדת הסוכר!
סוכרתיים שאינם נוטלים תרופות להורדת סוכר 
אם  אפילו  היפוגליקמיה,  אינם מפתחים   – הדם 
הם צמים )קיימים מקרים חריגים, שהם בבחינת 

היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל(. 
טבעי  מנגנון  קיים  שבגופנו  היא  לכך  הסיבה 
סוכר  שאינם  מחומרים  סוכר  המייצר  )בכבד( 
וכך מונע ירידה ברמת הסוכר בדם מתחת לסף 
או  אינסולין  מזריקים  אנו  כאשר  אולם,  מסוים. 
מן  אינסולין  המגייסות  טבליות  נוטלים  לחילופין 
הלבלב )“ממריצי לבלב”( כגון גלובן, גלוקו-רייט, 
בדם  האינסולין  עודף  אזי  נובונורם,  או  אמריל, 
ולהוריד  עלול להתגבר על המנגנון הטבעי הזה 

את רמת הסוכר בדם מתחת לרצוי.
ו/ אינסולין  המזריקים  רבים  שסוכרתיים  מובן 
סובלים  אינם  לבלב”  “ממריצי  הנוטלים  או 
מהיפוגליקמיה, אך עדיין מדובר בתופעה נפוצה. 
אינסולין  שאינן  תרופות  של  הסיכון  לכך,  בניגוד 
ואינן “ממריצי לבלב” לגרום להיפוגליקמיה – הוא 

נמוך מאד.

גורם  שאינו  אינסולין  קיים  האם 
להיפוגליקמיה?

כל סוגי האינסולין הקיימים בשוק עלולים לגרום 
להיפוגליקמיה!

לפיכך, אם מבטיחים לכם “אינסולין שאינו גורם 
)אולי  שקרים  לכם  מוכרים    - להיפוגליקמיה” 

בעתיד יהיה אינסולין שכזה...(.
סיכון  כל  כמו  להיפוגליקמיה,  הסיכון  כי  ברור 
האנשים,  מן  בחלק  רק  מתממש  בחיים,  אחר 
לעולם  יסבלו  שלא  מטופלים  יהיו  שתמיד  כך 

מהיפוגליקמיה, בעוד שאחרים יחוו אירועים כאלו 
שוב ושוב.

בעלי  הם  האינסולינים  כל  לא  כי  לדעת  חשוב 
סיכון דומה לגרימת היפוגליקמיה:

מצד  הוא  להיפוגליקמיה  ביותר  הגבוה  הסיכון 
נובורפיד,  )הומלוג,  קצרי-טווח  אינסולינים 
אינסולינים  של  בדם  שהרמה  משום  אפידרה(, 
אלו מטפסת במהירות רבה מרגע ההזרקה עד 
יותר, ולאחר  לשיא כעבור כשעה אחת או מעט 

מכן ההשפעה מתחילה לדעוך. 
“מיקס” עלולים אף הם לגרום  אינסולינים מסוג 
שהם  משום  גבוה,  די  בסיכון  להיפוגליקמיה 
התמהיל  מן  כחלק  קצר-טווח  אינסולין  מכילים 
למעשה  הוא  “מיקס”  אינסולין  )כל  שלהם 
אינסולין  לבין  קצר-טווח  אינסולין  בין  תערובת 

לטווח בינוני(.
מצד  הוא  להיפוגליקמיה  ביותר  הנמוך  הסיכון 
אינסולינים ארוכי-טווח )טרגלודק, לנטוס, בסגלר, 
טוג’או, לבמיר(, אם כי כאמור גם כאן מתרחשים 

אירועי היפוגליקמיה. 

של  התקף  בזמן  מרגישים  מה 
היפוגליקמיה?

התסמינים שונים מאדם לאדם אך נוטים לחזור 
אצל אותו האדם.

מסיבה זו, חשוב למדוד את רמת הסוכר כאשר 
מדובר  אם  לבדוק  כדי   – מוזר”  “חשים  אנו 
בהיפוגליקמיה או לא, וכך להכיר את התסמינים 

האישיים שלנו.
)הנקראים  המוקדמים  התסמינים  רוב  על-פי 
גם “תסמינים אוטונומיים”( כוללים את אחד )או 
יותר( מן הבאים: רעד בגוף, חרדה, דפיקות לב, 
תחושת  בזמנו”,  ש”אינו  עז  רעב  חולשה,  הזעה, 
דרכו  הם  אלו  תסמינים  ועוד.  בגפיים  “נימול” 
של הגוף לאותת לנו לצרוך סוכר במהירות וכך 

לעצור את הירידה ברמת הסוכר בדם!
אולם, אם רמת הסוכר ממשיכה לרדת, עלולים 
על  המעידים  בהרבה  קשים  תסמינים  להופיע 
נוירוגליקופניים”(,  )“תסמינים  המוח  של  סבל 
וביניהם טשטוש ראייה, בלבול, נמנום ואף אובדן 

הכרה ופרכוסים!

חשים  שאינם  אנשים  יש  האם 
בהיפוגליקמיה?

“התסמינים  הסוכרתיים  מן  חלק  אצל 
האוטונומיים” אינם מופיעים כלל.

להיפוגליקמיה  אי-מודעות  הנקרא  זה,  מצב 
הינו   ,)Hypoglycemia Unawareness(
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בסוכרתיים  או  ותיקים  בסוכרתיים  במיוחד  נפוץ 
הנוטים לסבול מאירועי היפוגליקמיה תכופים.

תסמינים  שבהעדר  הוא  זה  במצב  הסיכון 
באמצעים  נוקט  אינו  הסוכרתי   – מקדימים 
עלולה  והרמה  בדמו,  הסוכר  רמת  להעלאת 
לרדת עד שהמוח אינו מקבל את כמות הסוכר 

המינימלית הנחוצה לו ו”מגיב” באובדן הכרה!

אי-מודעות  לתקן  כדי  עושים  מה 
להיפוגליקמיה?

כדי  התרופתי  הטיפול  מינון  את  להפחית  ניתן 
לגרום להעלאה מכוונת של רמת הסוכר בדם 
מספר  )בדרך-כלל  קצובה  תקופה  למשך 
“כיול  מתבצע  וכך  ימים(,  חודש  עד  שבועות 

מחדש” של יכולת הגוף לחוש בהיפוגליקמיה.
יש להבין כי אין שיטה העובדת תמיד, וגם שיטה זו 

צולחת רק בחלק מן המקרים.
למותר לציין כי כל שינוי תרופתי מבצעים אך ורק 

בתיאום עם הרופא המטפל.

מה עושים בעת התקף היפוגליקמיה?
התסמינים  על-סמך  הבעיה  של  מהיר  זיהוי 

שפורטו.
אישור החשד באמצעות מד-הסוכר האישי.

אכילה או שתייה של מזונות המכילים ריכוז גבוה 
של סוכר, למשל גלוקוז בנוזל/טבליות/ג’ל, סוכר 
שולחני, מיץ, חלב, משקאות קלים מסוכרים )אך 
לא משקאות דיאט, כמובן...(, סוכריות, דבש ועוד.

בדיקה במד-הסוכר כדי לוודא שהסוכר אכן עלה, 
ואם לא – אז צריכה מנה נוספת של סוכרים.

“פחמימה  לאכול  הממליצים  יש  מכן,  לאחר 
תפוח-אדמה(,  פסטה,  לחם,  )כגון  מורכבת” 
גורמת  וכך  לאט  המתפרקת  פחמימה  כלומר 
למנוע  במגמה  הדם  בסוכר  מאוחרת  לעליה 

צניחה חוזרת ברמת הסוכר בדם.
מניעת ההתקף הבא: סוגיה חשובה ביותר אשר 

בה נדון בהמשך.

המלווה  בהיפוגליקמיה  עושים  מה 
באובדן הכרה?

אירועי ההיפוגליקמיה הגוררים אובדן הכרה הם 
די נדירים.

אולם, כאשר אירוע כזה מתרחש, זה שמאבד את 
הכרתו אינו יכול עוד לעזור לעצמו, וחובת הסיוע 

מוטלת על הסובבים.
או  מאכל  להחדיר  הוא  הראשון  האינסטינקט 
הבעיה  אך  הסוכרתי,  של  לפיו  ממותק  משקה 

ומה  לבלוע  יכול  אינו  היא שאדם מחוסר הכרה 
שמוחדר אל חלל הפה עלול למצוא את דרכו אל 

קנה הנשימה ולגרום לחנק!  
אז מה עושים?

הטיפול המומלץ במקרה זה הינו הזרקת חומר 
)נוזל  תרופתי  בתכשיר  מדובר  גלוקגון.  בשם 
ואבקה הדורשים ערבוב קצר( המוזרק אל תוך 
אותו  להזריק  ניתן  התת-עורי.  לאזור  או  השריר 
צורך  אין  כלומר  הבגדים,  שכבת  דרך  אפילו 
טבעי  הורמון  מכיל  החומר  מיוחדת.  במיומנות 
הקיימים  סוכר  מאגרי  לפירוק  הגורם  )גלוקגון( 
זמין  סוכר  משתחרר  וכך  בכבד(  )בעיקר  בגוף 
אל תוך הדם. סוכרתי המסוגל להזריק – מסוגל 
צורך  אין  כזה  ובמקרה  לבלוע,  גם  הסתם  מן 
בהזרקת גלוקגון אלא באכילת מזון המכיל סוכר!
עם  היפוגליקמיה  פעם  חווה  אשר  סוכרתי  כל 
אובדן הכרה חייב לדאוג לאחזקת גלוקגון בסמוך 
אליו )בבית ובעבודה( ולוודא שיש מי שיודע כיצד 

להשתמש במזרק.
בניידות מגן-דוד-אדום, במוקדי החירום ובחדרי-
ורידית  והוא הזלפה תוך  נוסף  המיון קיים טיפול 
של  מיומנות  דורש  הדבר  גלוקוז.  תמיסת  של 
על-ידי  בדרך-כלל  מבוצע  ולכן  וריד”  “פתיחת 

אנשי צוות רפואי.

כיצד מונעים את ההתקף הבא?
נזק  “מניעת  המשפט  את  מצטטים  רבים 
יעילה עשרות מונים מאשר טיפול בנזק שכבר 

התרחש”, אך אינם מיישמים אותו בפועל.
לעתים מזומנות אני נתקל בסוכרתיים המתגאים 
ביכולתם לטפל בהתקף היפוגליקמיה “פעמיים, 
שלוש או יותר בשבוע”, בעוד שהם אינם עוצרים 

לרגע כדי לחשוב כיצד למנוע את האירוע הבא!
כפי שהוזכר קודם לכן, הסיבה להיפוגליקמיה היא 
בהזרקת  מדובר  ובדרך-כלל  הטיפול התרופתי, 
לבלב”.  “ממריצי  טבליות  בנטילת  או  אינסולין 
לפיכך, סוכרתיים הסובלים מאירועי היפוגליקמיה 
כי הדרך למנוע התקפים  תכופים חייב להפנים 
הינה  אותם(  לצמצם  הפחות  לכל  )או  עתידיים 

הפחתת המינון של הטיפול התרופתי!

בתיאום  אמנם  להתבצע  אמור  תרופתי  שינוי 
הנוטלים  סוכרתיים  )ואצל  המטפל  הרופא  עם 
בתבונה  לשקול  יש   – לסוכרת  תרופות  מספר 
שהרופא  כדי  אך  להפסיק(,  ומה  להפחית  מה 
לו  יש לספר   – ימליץ על שינוי בתכנית הטיפול 
על אירועי ההיפוגליקמיה, המועדים שבהם הללו 
מתרחשים, תכיפות האירועים, משכם והתסמינים 
המופיעים. במידה שהרופא מודע היטב לאירועי 
על  מתעקש  זאת  ובכל  תכופים  היפוגליקמיה 
המשך אותה תכנית טיפול אשר גורמת לאירועים 

אלו - מומלץ מאד לחפש רופא אחר...

זֹוִהי עּוְבָּדה ְמַׁשֲעַׁשַעת 
ַּבֵּקיָבה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּבֲעֵלי ֶׁשַהַּמְחָׁשָבה ְׁשקּוָעה ָּתִמיד ְּבִעיָקר 
ַּדְוָקא ְּגדֹוֵלי ַההֹוִגים. )וולטיר(ַהֵּקיבֹות ַהְּמׁשּוָּבחֹות ְּביֹוֵתר ֵאיָנם 
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דע את זכויותיך 
כמה ימי מחלה מגיעים לך

יכול  אתה  ימים  כמה  זכויותיך:  דע 
להיעדר מהעבודה בתשלום אם אתה, 

ילדך, בן זוגך או ההורה שלך חולה
מאת האגודה לזכויות החולה

על-פי חוק, עובד זכאי לקבל שכר במקרה של 
היעדרות עקב מחלה - גם כאשר מדובר במחלה 
של הילד, בן הזוג או ההורה - בתנאים מסוימים. 

מה מגיע לכם?

כשאתה חולה
וחצי מחלה לכל חודש עבודה   עובד זכאי ליום 
היותר(. לא השתמשתם  לכל  )18 לשנה  מלא* 
בימים השנה? את ימי המחלה ניתן לצבור - עד 
90 יום סך הכל. התשלום מתחיל מיום המחלה 
השני, כאשר בימים השני והשלישי דמי המחלה 
הם בגובה מחצית השכר וביום הרביעי ואילך דמי 

המחלה הם בגובה השכר.

כשהילד חולה
ימי מחלה בשנה בשל מחלות   הורה זכאי ל-8 
של ילדיו )עד גיל 16(. את ימי המחלה האלה אי 
אפשר לצבור. ניצול ימי המחלה כשהילד חולה 
הוא על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד עצמו. 
ההורה זכאי לימי מחלה אלה רק אם בן זוגו עובד 
בהחזקתו  הילד  אם  מעבודתו/עסקו.  נעדר  ולא 
הבלעדית של העובד/העובד הוא הורה יחיד, הוא 
ילד.  מחלת  בשל  בשנה  מחלה  ימי  ל-16  זכאי 
היא מחלה   )18 גיל  )עד  הילד  אם המחלה של 
ממארת, העובד זכאי ל-90 ימים בשנה או 110 
ניצול  )כולל  הבלעדית  בחזקתו  כשהילד  ימים 
האלה  הימים  רגילה(. את  ילד  מחלת  בגין  ימים 
אי אפשר לצבור והניצול שלהם הוא על חשבון 
ימי  חשבון  על  או  לעובד  הצבורים  המחלה  ימי 
החופשה הצבורים לו - לפי בחירתו. עובד זכאי 
לימים אלה רק בתנאי שהוא עובד במשך שנה 

לפחות אצל המעסיק.

אם אתה הורה של אדם עם מוגבלות
 הורה של אדם עם מוגבלות )לקות פיסית, נפשית 
זמנית,  או  קוגניטיבית, קבועה  או שכלית לרבות 
אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי( זכאי 
ל-15 ימי מחלה בשנה לצורך מתן סיוע אישי. את 
על  הוא  והניצול  אי אפשר לצבור  הימים האלה 
חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד או על חשבון 
ימי החופשה הצבורים לו - לפי בחירתו. כל זאת 

בתנאי שהוא עובד אצל המעסיק לפחות שנה.
בבן  נעזר  שאינו  מוגבלות  עם  אדם  של   הורה 
זוג לטפל בילד, בנוסף ל-15 ימים של כל הורה 
נוספים  ימים   15 זכאי לעד  לאדם עם מוגבלות, 

בשנה. 

 אם בן הזוג חולה
של  במקרה  בשנה  מחלה  ימי  ל-6  זכאי   עובד 
בן זוג שחלה והפך תלוי לחלוטין בעזרת הזולת 
אי  האלה  הימים  את  יום-יום.  פעולות  בביצוע 
אפשר לצבור והניצול הוא על חשבון ימי המחלה 
ממארת,  במחלה  מדובר  אם  לעובד.  הצבורים 
העובד זכאי ל-60 ימי מחלה בשנה - על חשבון 
ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים לו - במידה 

והוא עובד במשך שנה לפחות אצל המעסיק.

אם אבא/אמא שלך חולה
 עובד זכאי ל-6 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי 
מחלה שלו, לטיפול בהורה שהפך תלוי לחלוטין 
בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום ואינו שוהה 
במוסד סיעודי. את הימים האלה אי אפשר לצבור. 
זוגו  לבן  או  לו  אם  רק  אלה  לימים  זכאי   עובד 

ורק  שנים   65 לו  שמלאו  הורה 
נעדר  ולא  עובד  הזוג  בן  כאשר 
באותו  טיפול  לצורך  מעבודתו 

הורה.

 * שימו לב - המכסות בטבלה מוצגות כפי שהן 
כולל  דהיינו   - קלנדריים  בימים  בחוק,  מופיעות 
מהמעבידים  חלק  וחג.  חג  ערב  שבת,  שישי, 
יש  ואז  עבודה,  ימי  לפי  למכסה  מתייחסים 
)בהנחה  ב-5/7  שבטבלה  מכסה  כל  להכפיל 
ששבוע העבודה באותו מקום הוא בן 5 ימים(, וגם 
ימי ההיעדרות יחושבו לפי ימי העבודה בתקופת 
 7 רשומים  הרפואית  בתעודה  )אם  ההיעדרות 

ימים קלנדריים תחויב הצבירה ב-5 ימי עבודה(.
 ** הזכות לדמי מחלה מכל הסוגים ניתנת כנגד 
מצוינים  שבה  רופא,  על-ידי  חתומה  תעודה 
הפרטים האישיים של החולה, האבחון והתקופה 
בה החולה לא היה מסוגל/לא צפוי להיות מסוגל 

לעבוד.
 *** המידע שהובא כאן הוא מידע כללי ואינו 
מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. בכל 
לייעוץ  לפנות  יש  בעיה  מקרה של 

משפטי. 
לזכויות  האגודה  באדיבות  המידע 

החולה 
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סוכרת ומנגל
תזונה בריאה ביום העצמאות )ובחגים אחרים(

מאת: בתיה אלימלך, דיאטנית 
קלינית מומחית לסוכרת, יועצת 

התזונה של א.י.ל האגודה 
הישראלית לסוכרת.

ידידותי  כחג  בעינינו  נתפס  העצמאות  יום 
להיתפס  נטייה  לו  יש  קולינרית:  מבחינה 
כ’חגיגה בשרית’, חג בו מרבית המאכלים אינם 
עשירים בפחמימות, ולכן, על פניו, הם מזיקים 
פחות. אך לא כך הם פני הדברים. וארוחת “על 
האש” טיפוסית איננה בהכרח דלת פחמימות. 
להיפך: ארוחת “על האש” המורכבת מבשרים 
מכילה  וסלטים,  חומוס  עם  פיתות  שמנים, 
דבר  שחקים,  מרקיעות  סוכר  כמויות  בפועל 
העלול להסתכם בערכים גבוהים של קלוריות, 
לא  בפרט  אחד,  לאף  מומלצים  שאינם 

לסוכרתיים. 
מודעים  להיות  שכדאי  דגשים  כמה  ישנם 
שהשיפודים,  לפני  עוד  מראש:  אליהם 
אנו  מהמנגל,  יורדים  והקבבים  הסטייקים 
מתאבנים:  הצלחת  על  להעמיס  מתחילים 
פיתות, סלטים - מאכלים הנתפסים כ”זולים” 
מורכבות  ולחמניות  פיתות  קלוריות.  מבחינת 
לרוב מקמח לבן, הגורם לעלייה בערכי הסוכר, 
ניתן  כמויות.  על  מקפידים  לא  כאשר  בעיקר 
מלא,  מקמח  העשויות  באלה  אותן  להמיר 
כמו  בריאים,  הנחשבים  קמחים  שגם  ולזכור 
חיטה מלאה ושיפון, מכילים פחמימות. חשוב 
פחמימות  כמות  מכילה  אחת  שפיתה  לדעת 
גדולה  ולחמנייה  לחם  פרוסות  ל-3  השווה 
אף מכילה יותר פחמימות. לכן, כדאי להיערך 
מראש ולהגיע לאירוע עם לחם מחיטה מלאה 
או לחם פרוס קל ולצמצם את צריכתו בארוחה. 
סלטים רבים שמגישים לשולחן מכילים כמות 
סלט  חומוס,  פחמימות:  של  מבוטלת  לא 
עם  כרוב  )במיוחד סלטי  כרוב  וסלט  עגבניות 
על  חישבו  אותם,  לאכול  בבואכם  לכן,  מיונז(. 
מה  על  מראש  והחליטו  הכוללת  הארוחה 

תוותרו כך שלא תפריזו בצריכת הפחמימות.
מה מומלץ לאכול ביום העצמאות?

יותר  הדלים  אלה  הם  העדיפים  הסלטים 
בפחמימות, כגון טחינה, סלט אבוקדו, חצילים 
)עם מעט שמן  ירקות טריים  או סלטי  קלויים 

הפעמים,  במרבית  לתיבול(.  רוטב  ומעט 
סלטים בהכנה ביתית יהיו טובים יותר מסלטים 
 קנויים, המכילים המון מלח וחומרים משמרים. 
אדם,  לאף  מומלצת  אינה  מתוקה  שתייה 
והיא בעייתית בפרט לסוכרתיים, מכיוון שהיא 
הסוכר.  בערכי  וחדה  מהירה  לעליה  גורמת 
מכילים  במקום  הנסחטים  טבעיים  מיצים  גם 
מעלות  אשר  פחמימות  של  גדולה  כמות 
את  להמיר  מומלץ  לכן  הסוכר.  ערכי  את 
השתייה המתוקה במים, בעיקר בימים חמים 
בשמש.  ארוכות  שעות  שוהים  אנו  שבהם 
מבעבעים. מים  או  סודה  ולשתות  לגוון   ניתן 

משמעותית  היא  הלב  בריאות  על  שמירה 
שמדובר  כיוון  סוכרתיים,  אצל  במיוחד  ביותר, 
באחד הגורמים המשמעותיים לסיבוך ותמותה 
לבעיות  לגרום  עלול  עודף  כולסטרול  אצלם. 
רמות  מכך.  להימנע  מומלץ  כן  ועל  רפואיות 

לעלות  עלולות   ,LDL הרע,  הכולסטרול 
מהחי  מזונות  של  מופרזת  אכילה  בעקבות 
ובעיקר מבשרים עתירי שומן. מומלץ להמעיט 
המורכבים  מאכלים  בצריכת  הניתן  ככל 
מאיברים פנימיים, כדוגמת בשר כבש, צלעות 
כמות  מכילים  שהם  מכיוון  שומניים,  ובשרים 
גדולה של כולסטרול. עדיף, אם כך, לצלות על 
המנגל בשרים רזים יותר, כגון עוף, הודו ופרגיות. 
בשרים אלה דלים יותר בשומן ומכילים כמויות 
היא  נוספת  אפשרות  פחמימות.  של  נמוכות 
בשר בקר רזה, המגיע בצורת פילה, כתף או 
הוא  המנגל  על  ביותר  הרזה  המאכל  סינטה. 
ודלים  ומינרלים  בוויטמינים  העשירים  הדגים, 
סלמון  כגון  הצפוני,  הים  דגי  גם  בשומן.  מאוד 
האומגה  תכולת  בשל  מזינים,  טרייה,  וטונה 
מאוד  טעים  מאכל  ומהווים   - בהם  הגבוה   3

לאחר צלייה “על האש”.
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ָטן ׁשֹוֵלַח  ֱאֹלִהים ׁשֹוֵלַח ָּבָׂשר. ַהּשָׂ

ַטָּבִחים. )ג’ון טיילור(

המשך

כדי  גם  במנגל,  להשתמש  מומלץ  ואף  ניתן 
לצלות ירקות כמו חצילים, קישואים, פלפלים 
ופטריות. אלה דלים בפחמימות ויכולים להוות 
נוסף:  דבר  לארוחה.  וטעימה  בריאה  תוספת 
נמוכה  בטמפרטורה  הבשר  את  להכין  נסו 
ככל שניתן, ולהימנע מלאכול חלקים שרופים, 
משום שאלה אינם מתפרקים בצורה מספקת 
נאכלים  הם  אם  נזק,  לגרום  ועלולים  בגוף, 
הארוחה  המקרים,  ברוב  גבוהה.  בתדירות 
המומלצת היא כזו שתכיל מנה בשרית וסלט 
ירקות, מאחר ולא תעלה את ערכי הסוכר. עם 
באינסולין,  המטופלים  סוכרתיים  עבור  זאת, 
ובמידת הצורך להתייעץ עם  לב,  כדאי לשים 
רופא, כדי לבדוק את הצורך להזריק אינסולין 

גם עבור ארוחה מסוג זה.
ל”ג בעומר בא, ומה יש לאכול סביב המדורה?

 
בלוח  נחקקה  המדורות  הדלקת  מסורת 
השנה ומביאה איתה אפשרויות שונות מגוונות 
המזונות  הם  מה  אז  בוערים.  לנשנושים 
העתירים ביותר הנאכלים סביב המדורה וכיצד 
מהירה  מסקירה  נזקים?  לצמצם  ניתן 
כלל  בדרך  למצוא  ניתן  הכיבוד  בשולחנות 
והמבוגרים  אוהבים  שילדים  מהירים,  מזונות 

אוכלים בכל פינה.
אדמה  תפוחי  בלחמניות,  נקניקיות  פיצות, 
זה  בערב  העיקריים  הכוכבים  הם  ומרשמלו 
והם מהווים ברוב המקרים את ארוחת הערב 
הלא כל כך מזינה אך מאוד עתירת קלוריות 

ונתרן לאותו הערב.
חריכה  עברו  אשר  שמזונות  לציין  גם  חשוב 
חומרים  מכילים  והתפחמו  באש  ישירה 
יכולים  גבוהה  בתדירות  ונצרכים  שבמידה 
תאים  התפתחות  ולעודד  באיברים  להצטבר 

סרטניים בגוף.
רוצים  לא  שאנחנו  סיגריה  עשן  על  חישבו 
לשאוף דרך הריאות ובכן עשן דומה לו ותוצרי 
להביא  ויכולים  שלנו  במזון  נספגים  השריפה 
לתוצאות שליליות אם נאכלים ברמה היומית.

ושאר  אדמה  תפוח  היטב  לעטוף  עדיף  לכן, 
החלקים  את  לאכול  ולא  כסף  בנייר  תפודים 

המפוחמים )השרופים שלו(.
חג  ארוחת  כמה  לדעת  רוצים  כמובן שאנחנו 

נתרן )מ”ג(קלוריותהמזון
פיצה משולש 

בינוני
320600

נקניקיה 
בלחמנייה

3891072

תפוח אדמה 
אפוי

80382

6416                                       מרשמלו                                 

העובדות  את  קיבצתי  כן  ועל  לנו  “תעלה  זו 
בפניכם למען יראו וייראו.

ביום  לנתרן  המומלצת  הקצובה  להזכירכם, 
נתרן  של  מוגברת  וצריכה  מ«ג   1500 היא 
נמצאה כמזיקה לכלי הדם באופן משמעותי. 
בלחמנייה  אחת  נקניקיה  שאכילת  מכאן 
מהווה כ70% מכמות הנתרן המומלצת ביום!

המקרים  ברוב  במדורה  הכיבוד  שעל  כיוון 
אחראיים ההורים, ניתן לשלב מזונות בריאים 
המדורה  סביב  לארוחה  כאלטרנטיבה  יותר 
כגון סלט פסטה, סלטי ירקות ופשטידות וכך 
גם  אנחנו ואולי אפילו הילדים יתרגלו לאכול 

סביב המדורה ארוחת ערב מזינה ובריאה.

 חג שמח
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תזונה צמחית וסוכרת סוג 2

מאת בת-אל באר
דיאטנית קלינית, בוגרת קורס 

תזונה טבעונית וצמחונית מטעם 
עמותת ע.ת.י.ד ומתמחה בטיפול 

בסוכרת.
בעשורים  ממש  של  למגפה  הפכה  סוכרת 
בארצות  והן  מתפתחות  בארצות  הן  האחרונים, 
חולי  כלל  אומדן  בישראל.  גם  וכך  מפותחות, 
הסוכרת בישראל בשנת 2012 עמד על 535,320. 
צפוי  לעלות  ימשיכו  התחלואה  ששיעורי  בהנחה 
 .2030 בשנת  מיליון  למעל  להגיע  החולים  מספר 
בשכיחותה  הרביעית  המוות  סיבת  היא  סוכרת 
ממוקמת   OECD-ה למדינות  וביחס  בישראל, 
ממנה. התחלואה  בתמותה  השני  במקום  ישראל 
הציבור  בבריאות  מרכזית  בעיה  היא  בסוכרת 
בישראל,  הבריאות  מערכת  על  כבד  נטל  ומהווה 
רמות  בכל  רבה  השקעה  מחייבת  כי  ספק  ואין 

המניעה.
גופים גדולים בעולם כבר התייחסו ליתרונותיה של 
 ;2 סוג  בסוכרת  ובטיפול  במניעה  צמחית  תזונה 
ארגון התזונה האמריקאי, ה-ADA, פרסם בשנת 
2009 נייר עמדה ובו התייחס לשני מחקרים שהעלו 
האדוונטיסטים  מחקר  בנושא:  דומים  ממצאים 
ומחקר האחיות. בקרב האדוונטיסטים, אוכלוסייה 
החולים  שיעור  כי  נמצא  צמחונית,  שחלקה 
הצמחונים בסוכרת סוג 2 נמוך פי 2 מאלו שאינם 
 2 סוג  מסוכרת  התמותה  כי  נמצא  וכן  צמחונים, 
מחקר  הצמחונים.  החולים  בקרב  יותר  נמוכה 
אדום  בשר  צריכת  בין  חיובי  קשר  מצא  האחיות 
ובשר מעובד לתחלואה בסוכרת, גם אחרי תקנון 
מזונות  ירקות,  צריכת  בין  וכן מצא קשר   ,BMI-ל
מופחת  לסיכון  ואגוזים  קטניות  מלאים,  מדגנים 
ולשיפור   2 סוג  לסוכרת  אינסולין,  בפני  לעמידות 

בבקרה הגליקמית.
מאמר   PLOS העת  בכתב  פורסם  האחרון  ביולי 
מחקרי  שלושה  של  תוצאותיהם  את  המסכם 
מעל  אחר  יחד  שעקבו  פרוספקטיביים  עוקבה 
הבריאות  במקצועות  ונשים  גברים   200,000
האחיות,  מחקר  שנה:  מעשרים  למעלה  במשך 
)גברים(.  הרופאים  ומחקר  השני  האחיות  מחקר 
הנבדקים מילאו שאלונים בנוגע לתזונתם, לאורח 
ולאבחנות  שלהם  הרפואית  להיסטוריה  חייהם, 
לתתי־קבוצות  חולקו  הנבדקים  חדשות.  רפואיות 
ככל  צמחים:  מבוססת  תזונה  של  אינדקס  לפי 
שהנבדקים צרכו יותר מזון מן הצומח ופחות מזון 
מן החי ניתן להם ציון גבוה יותר. מחקרים קודמים, 
תזונה  בין  קשר  מצאו  לעיל,  שתוארו  אלו  דוגמת 
מופחת  סיכון  כולל  משופרת,  לבריאות  צמחונית 
לסוכרת סוג 2, אך מחקר זה היה הראשון להבחין 
לא  לתזונה  צמחים  מבוססת  בריאה  תזונה  בין 
מרובה  צריכה  הכוללת  צמחים,  מבוססת  בריאה 

דגנים  ושל  ממותקים  ומשקאות  מזונות  של 
עישון,  לגיל,  תקנון  עברו  התוצאות  מעובדים. 
וערפלנים    BMI,קלורית צריכה  גופנית,  פעילות 
תזונה  בין  הפוך  קשר  נצפה  נוספים.  אפשריים 
אצל  הן   2 סוג  לסוכרת  צמחים  מבוססת  בריאה 
 BMI-ל תקנון  אחרי  גם  נשים.  אצל  והן  גברים 
ונחלש רק במעט. המחקר  הקשר נשאר מובהק 
צמחים  מבוססת  יותר  שהייתה  תזונה  כי  מצא 
לסיכון  קשורה  החי(  מן  מזונות  של  נמוך  )שיעור 
תזונה  לעומת   2 סוג  לסוכרת  ב-20%  מופחת 
פחות מבוססת צמחים. אכילת גרסה בריאה של 
תזונה צמחית נמצאה קשורה לסיכון נמוך ב-34% 
בריאים  מזונות  הכוללת  שהגרסה  בעוד  לסוכרת 
כן  ב-16%.  מוגבר  לסיכון  קשורה  נמצאה  פחות 
נמצא שאפילו הפחתה מתונה של צריכת מזון מן 
החי, למשל הפחתה מכשש מנות ביום לארבע או 

פחות, קשורה לשכיחות נמוכה יותר של סוכרת.
נייר  לאחרונה  הוציא  האמריקאי  התזונה  ארגון 
להתפתחות  מופחת  סיכון  על  דיווח  ובו  עמדה 
ובקרב   )77%( טבעונים  בקרב   2 סוג  סוכרת 
נשאר  הקשר  כל.  אוכלי  לעומת   )54%( צמחונים 

.BMI-חזק ומובהק גם אחרי תקנון ל
 ,2 סוג  בסוכרת  לטיפול  אסטרטגיות  מבחינת 
בתזונה טבעונית דלת שומן הושגו שיפורים גדולים 
בדם  הליפידים  בערכי  הגליקמית,  בבקרה  יותר 
ובמשקל הגוף לעומת תזונה המבוססת על הקווים 
מחקר  האמריקאי.  הסוכרת  איגוד  של  המנחים 
בקרב  שבועות   24 במשך  שנערך  מבוקר  קליני 
טבעונית  איזו־קלורית  מתזונה  שניזונו  מטופלים 
הדגים שיפור ברגישות לאינסולין, הפחתה בשומן 
הויסרלי והפחתה בסמני דלקת לעומת מטופלים 
שניזונו מהתזונה המקובלת לטיפול בסוכרת. מכל 
זאת ניתן להסיק כי תזונה צמחונית מספקת כלים 

טיפוליים יעילים בניהול סוכרת סוג 2.
על  מצביעים  רבים  נוספים  ומחקרים  אלו  ראיות 
יתרונותיה של תזונה צמחית לסוגיה במניעת סוכרת 
סוג 2 ובטיפול בסוכרת קיימת. יתכן שהדבר טמון 
הצמחונית  האוכלוסייה  של  יותר  הנמוך   BMI-ב
והטבעונית. אך האם ישנם היבטים נוספים במזון 
מן החי שעלולים להעלות את הסיכון לסוכרת סוג 

2? ניתן להצביע על מספר כיוונים אפשריים:
צריכתם  כי  נמצא   – מעובד  ובשר  אדום  בשר 
תלוי  בלתי  באופן   2 סוג  לסוכרת  הסיכון  מעלה 
לרעילות  לגרום  עלול  מעובד  בשר   .BMI-ב
לתאי בטא בלבלב ובכך לפגוע בייצור האינסולין. 
בנייר העמדה החדש מצביעים על מספר רכיבים 
המצויים בבשר מעובד שאחראים כנראה לקשר 
חומצות  של  גבוהה  תכולה   :2 סוג  לסוכרת  בינו 
וניטראטים, ברזל מסוג הם  שומן רוויות, ניטריטים 
 ,heme(, Trimethylamine Nitric oxide(
חומצות אמינו מסועפות וכימיקלים המשבשים את 
המערכת האנדוקרינית. באשר לברזל מסוג הם – 
אליה וקוץ בה. ברזל זה אמנם נספג טוב יותר בגוף 

האדם, אך עלול להיספג בעודף. עודף זה מפריע 
לקליטת גלוקוז בתאי שומן ושריר, מפריע לקליטת 
אינסולין ופינוי אינסולין בכבד, ומעצם היותו מחמצן 
בטא  בתאי  חמצונית  לעקה  לגרום  יכול  חזק, 

בלבלב.
שומן רווי – נמצא כגורם אפשרי לעמידות לאינסולין 
במספר מנגנונים כמו שינוי הרכב חומצות השומן 
קשיות  את  המשנה  ושריר,  שומן  תאי  בממברנת 
גבי  על  לאינסולין  הקולטנים  וחסימת  הממברנה, 

הממברנה.
מנגד, נמצאו מספר גורמים מגנים בתזונה בריאה 
ירקות, דגנים מלאים, קטניות  מן הצומח המכילה 
ופירות. רכיבים אלו קשורים לירידה בסיכון לסוכרת 

ממספר סיבות: 
נמצא כי צריכה מרובה של פירות וירקות, במיוחד 
הסיכון  את  מובהק  באופן  מורידה  ירוקים,  ירקות 

לחלות בסוכרת סוג 2.
בפירות ובירקות צהובים־כתומים ואדומים מצויים 
חזקים  אנטיאוקסידנטים  שהינם  קרטנואידים 

שביכולתם להפחית נזק חמצוני.
לקטניות אינדקס גליקמי נמוך והן עשויות להפחית 
את רמות הסוכר הפוסט־פרנדיאלי )הנמדד לאחר 
בארוחה  ואף  נצרכו  שבה  בארוחה  הארוחה( 
הארוחה  “אפקט  מכונה  זו  השפעה  העוקבת. 

השנייה”. 
המצויים  מסיסים  סיבים  בעיקר  תזונתיים,  סיבים 
לכלוא  עשויים  ובקטניות  בירקות  בפירות, 
ולפנות  הסיבים  ברשת  הסוכר  מולקולות  את 
מחקרים  כמה  בנוסף,  בצואה.  מהגוף  אותן 
פרוספקטיביים הראו שסיבים תזונתיים מקושרים 

עם הורדת רמות של סמני דלקת.
נמצא קשר הפוך בין צריכה מרובה של מינרלים 
צמחי  במזון  הנמצאים  ואשלגן  מגנזיום  דוגמת 
לסוכרת סוג 2. השפעתם המגינה נובעת ממנגונים 
 acid(החומצי המטען  הורדת  השאר  בין  שונים, 
load(  אשר נמצא קשור לסוכרת ולמדדי תסמונת 
מטבולית: השמנה בטנית, תנגודת לאינסולין, יתר 

לחץ דם ודיסליפידמיה.
נמצא  בישראל  הסוכרת  חולי  מספר  לסיכום, 
)ע”פ  בעלייה מדאיגה של כעשרה אחוזים בשנה 
זאת,  לצד   .)2010–2007 מהשנים    INHIS סקר 
צמחונית  בתזונה  העניין  האחרונות  בשנים  עולה 
הולכות  כיום  קודמים,  לעשורים  בניגוד  וטבעונית. 
ומצטברות עדויות לכך שאימוץ תזונה צמחונית או 
טבעונית עשוי בהחלט להועיל למטופל. לאור זאת, 
סיכון לפתח  גורמי  כדאי לתמוך במטופלים בעלי 
סוכרת המעוניינים לעבור לתזונה צמחית ולהדריך 
אותם באשר למזונות הצמחיים המתאימים להם 

ויתרונותיהם.
עתיד - עמותת תזונאים ודיאטנים בישראל
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הערת העורך:
המלצה  אופן  בשום  מהווה  אינו  זה  מאמר 
מהתרופות  אחת  לכל  תרופתי.  לטיפול 
לוואי,  תופעות  להיות  עלולה  כאן  הרשומות 
חלקן גם קשות. מדובר בתרופות המונפקות 

אך ורק באמצעות מרשם אישי.

מאי 2017איל12

מאת ד”ר נירית 
אבירן ברק

אנדוקרינולוגית 
ורופאת סוכרת 

בכירה במכבי שירותי 
בריאות

מגפת ההשמנה הולכת וצוברת תאוצה, ואיתה 
גם המאמץ של המדענים וחברות התרופות, 
למצוא פתרון תרופתי יעיל. ידוע זה מכבר כי 

ההשמנה נושאת בחובה נזקים בריאותיים רבים 
וזה לא רק עניין אסתטי בלבד. השמנה מעלה 
את הסיכון למחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם, 

סוגי סרטן שונים, קרישיות יתר, כאבי גב, מחלות 
כיס מרה ועוד.. והיא גורם משמעותי בקיצור 

תוחלת החיים.

בעולם המערבי ובישראל בפרט, שיעור ההשמנה 
באוכלוסייה מגיע לכ 30% בגילאי הביניים 45-75 
הוכח  כן  כמו  ונשים.  גברים  אצל  דומה  בשיעור 
מעבר לכל ספק, שירידה במשקל, מובילה שיפור 
וירידה בשיעור המחלות  באיכות ותוחלת החיים 
אך  רבות  הן  להשמנה  הסיבות  השונות.  הנלוות 
עיקרן, אורח החיים היושבני, עליה בתצרוכת מזון 
השנים  במהלך  וסטרס.  בשינה  מחסור  מעובד, 
לטיפול  תכשירים  כמה  לשוק  יצאו  האחרונות 
זמן  כעבור  מהמדפים  נעלמו  חלקם  בהשמנה, 
אקומפליה.. רדוקטיל,  לוואי-  תופעות  עקב  מה 

וחלקם עדיין אתנו אבל יעילותם אינה גדולה.

יש עליה משמעותית בשיעור  בשנים האחרונות 
הניתוחים הבריאטריים – ניתוחי “קיצור קיבה” אך 
הם מיועדים בעיקר לאוכלוסייה המאד שמנה וגם 
יעילותם אינה מושלמת. חלק נכבד מהמנותחים 
עולה בהמשך במשקל, וכמו כל ניתוח, יש סיכון 
לאחר  לוואי  תופעות  של  מסוים  ושיעור  מסוים 
לרדת  שמצליחים  האנשים  שיעור  הניתוח. 
באמצעות  הזו,  הירידה  על  ולשמור  במשקלם 
מי  כל  כאשר  גדול,  אינו  וספורט,  תזונה  שינוי 
שניסה לרדת במשקל יודע, שהקושי העיקרי הוא 
על  בשמירה  אלא  במשקל,  בירידה  דווקא  לאו 
המשקל התקין לאורך זמן. עבודות רבות הוכיחו 
בריא  חיים  ואורח  תרופתי  טיפול  בין  שהשילוב 
)תזונה ופעילות גופנית( יעילים יותר מכל אמצעי 

בפני עצמו.

התרופות שקיימות היום 
בשוק:

הוותיק  התכשיר   -  ORLISTAT  – קסניקל 
הוא  במעי.  השומן  ספיגת  את  שמפחית  ביותר 
מורכת  שלהם  שהתזונה  לאנשים  במיוחד  יעיל 

יחסית  נמוכה  יעילותו  שומן,  של  גדולה  מכמות 
והוא גורם לצואה שומנית מסריחה ולעיתים רבה 

ומטרידה. התכשיר לא כלול בסל הבריאות.

מדכא  תכשיר   –  PHENTERAMINE  - רזין 
בלבד  שבועות   12 של  לטיפול  שמוגבל  תאבון 

וכרוך בלא מעט תופעות לוואי ויעילות נמוכה.

נוגד  תכשיר   -  TOPIRAMATE  – טופמקס 
לו  יש  אך  אפילפסיה,  לחולי  שמיועד  פרכוסים 
מבולמוסי  שסובלים  באנשים  מסוימת  יעילות 
וניתן  זו  בהתוויה  בישראל  רשום  לא  אכילה. 

במקרים מאד ספציפיים.

מכולם  החדש   -  LORCASERIN  – בלוויק 
דיכוי  של  במנגנון  עובד  הבא.  התכשיר  למעט 
לסרוטונין  קולטנים  על  השפעה  דרך  תאבון 
כלול  לא  אך  בישראל  לאחרונה  נרשם  במוח. 

בסל התרופות. 

לירידה  הטיפולים  במגרש  החדש  והשחקן 
 .SAXENDA הסקסנדה  הוא  במשקל 
בעולם  היטב  מוכרת  בתרופה  למעשה  מדובר 
 - ה-לירגלוטייד  הגנרי  החומר  שכן  הסוכרת, 
שמהווה  החומר  אותו  הוא    LIRAGLUTIDE
ובישראל  בעולם  הנפוצים  התכשירים  אחד  את 

.VICTOZA - לטיפול בסוכרת, הויקטוזה

תכשירים שהם  בתרופה ממשפחה של  מדובר 
בשם  לחלבון  בדומה/כמו(  )פועלים  אנלוגיים 
העיכול  במערכת  מתאים  מופרש  אשר   GLP1
של  בסופו  וגורם  פחמימות  לאכילת  בתגובה 
הורמון  אותו  מהלבלב,  אינסולין  להפרשת  דבר, 
תאי  לתוך  הדם  מכלי  סוכר  להכניס  שמטרתו 

הגוף השונים לצורך ייצור אנרגיה.

בחולי סוכרת סוג 2 יש מחסור יחסי בחלבון הזה, 
ומתן שלו, מסייע בהורדת רמות הסוכר בדם וכן 

מסייע לירידה במשקל.

הסקסנדה הוא אם כן, אותו חומר גנרי אך במינון 
 1.2-1.8 לעומת  לזריקה  מ”ג   3  – יותר  גבוה 
 2 סוג  סוכרת  לחולי  ויקטוזה  לזריקה במתן  מ”ג 
בנוסף,  בדם.  הסוכר  רמות  את  להוריד  במטרה 
השובע  מרכז  על  יותר  גדולה  השפעה  לו  יש 
במוח ועל קצב התרוקנות הקיבה, וכך הוא מסייע 
לדיכוי התיאבון וירידה במשקל, בנוסף לתרומתו 
המשמעותית  להורדת רמות הסוכר )לא מתחת 
מסוכן  ולא  סוכר  נפילות  גורם  לא  ולכן  לנורמה 

לבריאים( ולחץ הדם.

לאחרונה  הוכיחה  שהויקטוזה  גם,  לציין  חשוב 
והטיפול  על מצב הלב  יתרון בשמירה  לה  שיש 
ותמותה  לב  התקפי  בשיעור  בירידה  כרוך  בה 
מדובר   .)LEADER ה  )מחקר  לב  ממחלת 
בזריקה תת עורית יומית שמבוצעת עצמאית ע”י 

המטופל )בדומה לאינסולין(. חשוב להעלות את 
המינון בהדרגה )אחת לשבוע(, בעיקר על מנת 
להימנע מתופעות הלוואי ובראשן בחילה. אנשים 
הסובלים מאי ספיקת כליות או שבעברם אירוע 
של דלקת הלבלב, לא יוכלו לקבל את התכשיר. 
במטופלים  בו  להשתמש  ניתן  כן  זאת  לעומת 
להורדת  כטיפול   ,1 סוג  סוכרת  עם  שמנים 
הסוכר.  רמות  של  הדוק  ניטור  תוך   , משקל 
בקרב אוכלוסייה של מטופלים עם טרום סוכרת, 
נרשמה ירידה ניכרת בשיעור התפתחות סוכרת 
האינבו  קבוצת  לעומת  בתרופה  הטיפול  עם 

)שלא קיבלו תרופה(.

כל סוכרתי שמדד ה- BMI שלו )מדד מסת הגוף 
שמחושב כמשקל לחלק לגובה בריבוע( מעל 27 
או אדם בריא עם BMI מעל 30 ואינו בקבוצות 
ולהשתמש  לרכוש  יכול  לעיל,  שצוינו  הסיכון 
של  ניסיון  התכשיר  עם  יש  להיום  ונכון  בתרופה 
אין עליה  לרוב  רצוף, כאשר  טיפול  שלוש שנות 

במשקל תוך כדי הטיפול בתרופה.

מרבית המטופלים יחוו ירידה של כ 5% ממשקל 
גופם, תחת הטיפול התרופתי, אך יש גם שירדו 
ברור  ממשקלם.   15% כ  ישילו  ומעטים   10%
מסוימת  עליה  תחול  הטיפול,  הפסקת  שעם 
במשקל. התרופה רשומה בישראל ונמכרת היום 
בעלות פרטית של כ-1260 ₪ לחודש, אך חלק 
גדול מהביטוחים הפרטיים מחזירים חלק נכבד 
הכניסו  בריאות  שירותי  מכבי  כן,  כמו  מהעלות. 
התרופות  לרשימת  התכשיר  את  לאחרונה 
המשלים,  הביטוח  דרך  בהנחה  שנמכרות 

בהתוויות מסוימות.

ושוב, חשוב לחזור ולהדגיש, שהתרופה יעילה 
כפי  חיים  ארוחות  שינוי  עם  במשולב  ביותר 

שצוין לעיל.

טיפולים תרופתיים להשמנה
מה חדש?



ָהָרָעב הּוא ַהְּמׁשּוָּבח ַּבַּתְבִליִנים. 
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איזון סוכרת 
לא רק עניין של פחמימות!

טיפולים תרופתיים להשמנה
מה חדש?

מאת מורן אקוס 
-  דיאטנית 

סוכרת וטיפול 
באכילה רגשית

הסוכר,  רמות  את  לאזן  כדי 
הראשון  הדבר  כלל  בדרך 
הוא  לראש  לנו  שעולה 

איזה?  כמה?  הפחמימות:  לקבוצת  התייחסות 
על  הסוכרתי  של  העיסוק  עיקר  כי  נדמה  מתי? 
מנת להגיע לאיזון נמצא במענה לשאלות האלו. 
וזה נכון וחשוב. אך לא רק. גם לקבוצת השומנים 
כתוצאה  הסוכר  באיזון  ותומך  חשוב  תפקיד  יש 
מה  בנוסף,  לאינסולין.  התאים  רגישות  משיפור 
נלווית  תחלואה  איזון  הוא  פחות  לא  שחשוב 

לסוכרת - איזון השומנים בדם. 

 ADA  )American Diabetes-ה פי  על 
לצריכת  שונה  המלצה  אין   )Association
שאר  לעומת  סוכרת  עם  לאדם  שומנים 
 20-35% היא  ההמלצה  כאשר  האוכלוסייה, 
נאמר במפורש שסוג  ואף  היומי.  מהסך הקלורי 
היומית,  הכמות  מסך  יותר  חשוב  הנצרך  השומן 
בחומצות  עשירה  לתזונה  היא  ההכוונה  כאשר 

שומן חד-בלתי רוויות.

את  להכיר  יש  הנכון,  הסוג  את  לבחור  מנת  על 
ארבעת סוגי השומנים במזון דרך השפעתם על 
 HDL-אשר מוביל שומן לתאים ו LDL-רמות ה

שאוסף שומן מהתאים. 

מהו שומן רווי?
רמות  בהעלאת  היא  השלילית  השפעתו  עיקר 
מרגרינה,  בחמאה,  בעיקר  נמצא  הוא   .LDL-ה
מהשנים  מחקרים  קוקוס.  ושמן  דקלים  שמן 
האחרונות מראים שלשמן קוקוס השפעה פחות 
מזיקה מכיוון שאורך חומצת השומן קצר יותר ולא 
משפיע באופן בשלילי כמו יתר חבריו בקבוצה זו.

מהו שומן בלתי רווי?
בקבוצה זו נכללים: שומן חד בלתי רווי )אומגה 9( 
ושקדים. שומן  זית, אבוקדו  נמצא בעיקר בשמן 
רב בלתי רווי )אומגה 3( מקורו בדגים כגון סלמון, 
טונה, מקרל וכן בשמן פשתן ובאגוזי מלך. שומן 
רב בלתי רווי )אומגה 6( - מצוי בשמנים מהצומח 

כמו שמן חמניות, טחינה, זרעים ואגוזים .

יתרונו הגדול של השומן הבלתי רווי הוא ביכולת 
שלו להוריד את רמות ה-LDL!!! במילים אחרות, 

אם נבחר את השומן הנכון לתפריט שלנו, הבלתי 
מסוג  שומנים  להוריד  לנו  שיעזור  זה  הוא  רווי, 

!!!LDL

מהו כולסטרול?
בכל מה שמגיע  החי,  מן  ורק  אך  שומן שמקורו 
את  יש  בביצה  כאשר  ברמות משתנות.  החי  מן 
כ-300  למשקל,  ביחס  ביותר  הגדולה  הכמות 
לסוכרתיים  ההמלצות  לביצה.  כולסטרול  מ”ג 
היא הגבלת כמות הביצים ל4 בשבוע. השפעתו 
של הכולסטרול דומה לשומן רווי בהעלאת רמות 

.LDL-ה

מהו שומן טראנס?
הגרוע מכולם. גם מעלה את רמות ה-LDL וגם 
בצורה  עלינו  פועל   !!!HDL-ה רמות  את  מוריד 
ביוני  הוגדר  בארה”ב  החזיתות!!!  בשתי  שלילית 
2015 כאויב לאומי שיש להסירו מהמדפים על פי 
חוק עד יוני 2018 בשל ראיות מחקריות מבוססות 
של  רב  מספר  על  השלילית  השפעתו  של 
לתשומת  לקחת  יש  לכן  בריאותיים.  פרמטריים 
לבכם הימנעות ככל הניתן משומן זה, אשר נמצא 
בעיקר במאפים, בורקסים, וופלים, עוגות, עוגיות, 
ג’חנון, מלאווח, בצק עלים. כמו כן, הינו תוצר של 

טיגון.
איך ניתן ליישם את כל המידע הזה?

להיעזר בתווית מזון! היצרן מחויב להציג על גבי 
המוצר את כמות השומנים שנמצאת ב-100 גרם 
מוצר, כמות זו בעצם מייצגת אחוז. מה הכוונה? 
שומן  גרם   20 יש  מסויים  במוצר  אם   – למשל 
 20% יש  מוצר  שבאותו  נדע  מוצר  גרם  ב-100 
שומן. כך למשל בגבינה שיש בה 5% שומן יהיו 
בה 5 גרם שומן ל-100 גרם מוצר. תעשו סיבוב 
אני בטוחה   – תוויות המזון  ותבחנו את  במטבח 
שתמצאו הפתעות! בנוסף, היצרן מציג פירוט של 
הרווי,  השומן  לסך  בהתייחסותו  השומנים  מקור 
הכולסטרול ושומן טרנס – כך שניתן לדעת בדיוק 

את ההרכב ולעשות קנייה מושכלת.

היצרן  בה  היום,  של  במציאות  חשובה:  הערה 
יותר מודע לתהליך הגברת המודעות של הצרכן, 
אנחנו פחות נמצא שומן טרנס במוצר שיש עליו 
תווית מזון. שומן טראנס יהיה בעיקר איפה שאין 
תווית מזון – לכן הקפידו לקנות מאכלים שיש 

להם תווית מזון.



מיזם עוצמה
בחולי סוכרת - מה אנו למדים מהעולם? שילוב מלווי סוכרת בשגרת הטיפול  

ד”ר קרן 
הרשקופ, תמר 
כהן-יוגב, ד”ר 

אורלי טמיר
היומיומי  הטיפול 
הסוכרת,  במחלת 
לאיזון  הגעה  הכולל 
מדדי  של  אופטימלי 
על  ושמירה  המחלה 
בריא,  חיים  אורח 
אתגרים  בחובו  טומן 
רבים, עיקרם קשורים 
בניהול שגרת החיים. 
עם  ההתמודדות 
הוכחה  אלו  אתגרים 
כאשר  יותר  יעילה 
לטיפול  האחריות 
נמצאת בידי המטופל 

ניהול עצמי של  והוא מנהל בעצמו את מחלתו. 
טובים  בריאותיים  לתוצאים  גם  מביא  המחלה 

יותר ולשיפור באיכות החיים. 

התווך  מעמודי  אחד  את  מהווה  טיפולי  חינוך 
מוגדר  טיפולי  חינוך  כרונית.  במחלה  בטיפול 
לנהל בעצמו  לסייע למטופל  כתהליך שמטרתו 
את הטיפול במחלתו, למנוע סיבוכים ולשפר את 
במטופל  התומך  תהליך  אותו  והוא  חייו  איכות 
ומסייע לו להיצמד להנחיות הטיפוליות. כל זאת 
כל  של  הייחודיים  במאפיינים  התחשבות  תוך 
אדם. תהליך זה מובל על–ידי איש מקצוע שעבר 
לסוכרת  מחנך  מכונה  והוא  מתאימה,  הכשרה 

  .)Diabetes educator(

במדינות רבות בעולם, מחנך לסוכרת הוא תפקיד 
הוא  המחנך  רוב  על-פי  כאשר  וממוסד,  רשמי 
מערכת  בתוך  פועל  והוא  הבריאות  ממקצועות 
הבריאות. לאורך השנים התפתחו מודלים נוספים 
של תמיכה בחולי סוכרת גם במסגרות קהילתיות 
הבריאות,  ממקצועות  שאינו  אדם  על-ידי  וזאת 

)Lay Educator( והוא מכונה מלווה סוכרת

סיבות,  נובע ממספר  סוכרת  הצורך במלווי 
ובהן:

מחסור באנשי צוות רפואי •

העדר פריסה גאוגרפית מספקת של מחנכי  •
סוכרת ושל הצוותים הרפואיים

גבוהה להעסקה של מחנכי  • עלות כלכלית 
סוכרת ואנשי מקצועות הבריאות

פער תרבותי בין הצוות הרפואי והמטופלים •

פער שפתי בין הצוותים המטפלים למטופל •

קהילתיות  במסגרות  פועל  הסוכרת  מלווה 
גורם  מהווה  הוא  רבות  ולעיתים  שונות 
המגשר בין המטופל לבין מערכת הבריאות. 
לרוב  הן  הסוכרת  מלווה  עם  הפגישות 
הרפואיים  מהמעקבים  יותר  תכופות 
ליווי  נוצר  וגם  מתאפשר  מכך  וכתוצאה 
של  תפקידו  למטופל.  ומתמשך  רציף 
המטופל,  את  להעצים  הוא  סוכרת  מלווה 
ללוות אותו בתהליך השינוי, לספק תמיכה 
רגשית ולעיתים לתת מידע רלוונטי אודות 
ניהול טוב יותר של המחלה ולסייע למטופל 

להגיע לטיפול ומעקב רפואי. 

מיהו מלווה הסוכרת?
מלווה הסוכרת הוא אדם אשר מגיע על-פי-רוב 
מרקע תרבותי וחברתי דומה לזה של המטופל. 
מסוים  מקצועי  רקע  בעל  להיות  צריך  אינו  הוא 
תיכונית  השכלה  בעל  להיות  ידרש  כלל  ובדרך 
בסיסית. מלווה הסוכרת יכול להיות חולה סוכרת 
אשר חווה בעצמו את אתגרי המחלה והוא מסוגל 
טוב  לניהול  חיובי  מודל  ולשמש  רגשית  לתמוך 
של המחלה. לעיתים הוא בן משפחה של חולה 
במסגרות  בריאות  עובד  הוא  ולעיתים  סוכרת 

קהילתיות. 

הכשרתם של מלווי סוכרת:
בעולם  במדינות  הסוכרת  מלווה  של  הכשרתו 
רבה  במידה  נגזרת  זאת  שונות  אחידה.  אינה 
מהתקציבים העומדים לרשות המערכת העוסקת 
בהכשרה והן מהרקע ממנו מגיע מלווה הסוכרת 
ומהגדרת התפקיד. ההכשרה בדרך כלל כוללת 
להגברת  ומיומנויות  כלים  של  בסיסית  ליבה 
מוטיבציה, העצמת המטופל, ליווי רגשי בתהליך 
עקרונות  הכרונית,  המחלה  עם  ההתמודדות 
ועקרונות  חיובית  תקשורת  קבוצות,  בהנחיית 
ההכשרה  מתוכניות  בחלק  הלומד.  המבוגר 
המחלה  על  ידע  העברת  של  מרכיב  גם  קיים 

והתמצאות בתוך מערכת הבריאות. 

תוכניות ההכשרה השונות על פי רוב מתחלקת 
מאד,  קצרה  הכשרה  עיקריות:  קבוצות  לשלוש 
שעולה  כפי  בסיסית,  הכשרה  וארוכה.  בינונית 
ממחקרים בתחום, אורכת מספר שעות עד ימים 
תקשורת  במיומנויות  מתמקדת  והיא  בודדים 
יכולה  נוספת  הכשרה  המטופל.  והעצמת 
מובנית  קבוצתית  תוכנית  בהעברת  להתמקד 
עבור מלווי הסוכרת ומתן כלים להנחיית קבוצות. 
ידע  הכוללות  יותר  ארוכות  הכשרות  גם  ישנן 
המחלה.  של  עצמי  לניהול  וכלים  המחלה  על 
במקומות מסוימים, קיימת הכשרה המשכית וליווי 

לאותם אנשים לאורך תקופת עבודתם. הכשרה 
נוספת וליווי יכולות להיות תקופת הסתכלות על-

ידי מחנך לסוכרת ממקצועות הבריאות, סופרויז’ין 
או ימי הכשרה נוספים. 

מסקירת ספרות מקצועית בתחום עולה כי 
קיימים מספר מודלים מרכזיים לתפקיד של 

מלווה הסוכרת:
עמיתים-חולי  • בהנחיית  תמיכה  קבוצות 

מטרת   - קבוצתיים(  )מפגשים  סוכרת 
ולסייע  כללי  מידע  לספק  אלו  קבוצות 
את מחלתם.  יותר  טוב  לנהל  למשתתפים 
 15 עד  כלל  בדרך  מונות  הקבוצות 
משתתפים ומנוהלות לעיתים על ידי עמית-

יחד  מנחה,  לשמש  שהוכשר  סוכרת  חולה 
עם מחנך לסוכרת מתוך מערכת הבריאות. 
קבוצות אלו מתקיימות לרוב מחוץ לשעות 
עבור  יתרון  מהווה  אשר  דבר  העבודה, 
מהווים  עמיתים-מנחים  רבים.  משתתפים 
ויכולים  למשתתפים  ומעודד  חיובי  מודל 
אינו  רבות  פעמים  אשר  שיח  לאפשר 
אנשי  ע”י  המנוהלות  בקבוצות  מתקיים 
הקבוצתיות  המסגרות  בלבד.  מקצוע 
בעיקר  נמוכה,  יחסית  בעלות  כרוכות 
על- בנוסף,  פרטני.  אישי  לליווי  בהשוואה 

עבודתם  את  עושים  העמיתים  פי-רוב 
הפעלת  את  מוזיל  אשר  דבר  בהתנדבות, 
התוכנית. יתרון התוכנית עבור העמיתים היא 
שניהול תוכניות אלו מחייבת אותם לשמש 
דוגמה על-ידי שמירה על איזון וניהול אורח 
חיים בריא, ומאפשרת להם גישה נוחה יותר 

לאנשי המקצוע. 

•  - פיזיים(  )מפגשים  אישי  עמיתים  ליווי 
מגיעים  אשר  מאוזנים,  סוכר,  חולי  עמיתים 
מרקע דומה לזה של המטופלים ומדברים 
היא  העמיתים  של  הכשרתם  שפתם.  את 
בתחום התקשורת, הקשבה, פתרון בעיות, 
בריאות.  מטרות  וקביעת  לימוד  מיומנויות 
אישית  לעבודה  עמיתים  של  הכשרתם 
פרטנית עוסקת גם ברכישת כלים לעבודה 
עם הצוות המקצועי. עמיתים אלו נותנים ליווי, 
זה הוא  ותמיכה חברתית. מודל  סיוע רגשי 
ויכול להתנהל  יחסית עבור המטופל  גמיש 
גם  מתאים  שהוא  כך  המטופל,  בבית  גם 
עבור אלה אשר אינם יכולים/רוצים לצאת 
סיכון  כמפחית  נמצא  זה  מודל  מביתם. 
לדכאון. במודל זה, העמיתים הם מתנדבים 
או בשכר סמלי,כאשר הערך המרכזי עבורם 
והתרומה  מהנתינה  וסיפוק  מחוייבות  הוא 

לזולת. 
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מיזם עוצמה
בחולי סוכרת - מה אנו למדים מהעולם? שילוב מלווי סוכרת בשגרת הטיפול  

קהילתי  • בריאות  /מקדם  קהילתי  עובד 
קהילה  עובד   - סוכרת  מלווה  גם  המשמש 
או מקדם בריאות בקהילה הוא אדם מטעם 
חברתי  אירגון  או  ביישוב  הציבורי  השירות 
של  לזה  דומה  מרקע  מגיע  אשר  מקומי, 
אך  סוכרת  חולה  בהכרח  אינו  המטופל. 
כשל  ושפה  תרבותי-חברתי  רקע  בעל  הוא 
של  תפקידו  עובד.  הוא  איתה  האוכלוסיה 
ליווי  של  בהיבט  הקהילתי  הבריאות  עובד 
למחלת הסוכרת כולל סיוע בהיבטים טכניים 
עם  ההתמודדות  של  רגשיים  ובהיבטים 
טוב  לניהול  כלים  מתן  זה,  בכלל  המחלה. 
יותר של המחלה הכרונית, תמיכה רגשית בין 
המפגשים עם הצוות הרפואי, כמו גם מתן ידע 
ועזרה בזיהוי גורמים מקצועיים שיכולים לסייע 
להם, גישור בין אנשי מקצוע או נותני שירותים 
לבין המטופל, ואף לסייע למטופל המתקשה 
במילוי  וסיוע  למרפאה  קבוע  באופן  להגיע 
הנחיות רפואיות. הכשרתו של מלווה סוכרת 
ליווי  ובדרך-כלל  בסיסית  כוללת הכשרה  זה 
מתמשך של איש מקצוע. במקומות מסוימים 
העבודה מול חולי סוכרת בקהילה מתבצעת 
יחד עם איש מקצוע אחר )כגון עובד סוציאלי(. 
מלווה סוכרת זה הוא עובד לכל דבר והעסקתו 
יכולה להיות במשרה קבועה הכוללת תכולה 
רחבה יותר, ויכולה להיות לפי שעות עבודה. 

תמיכה באמצעות שיחות טלפון - תמיכה  •
עצמו  בפני  תמיכה  מודל  מהווה  טלפונית 
שיכול להשלים תמיכה מסוג אחר. לדוגמה, 
מתן תמיכה טלפונית למטופל בין מפגשים 
יכולה  הטלפונית  התמיכה  קבוצתיים. 
עמית- )כגון  מוכר  אדם  ידי  על  להתבצע 
התמיכה  נפרד.  אדם  ידי  על  או  מנחה( 
על  המושתתת  שיחה  בין  נעה  הטלפונית 
תמיכה  הנעתית.  שיחה  לבין  תזכורות 
למטופלים  המאפשר  מודל  היא  טלפונית 
שמאפשר  ונמצא  אנונימיות  על  לשמור 
לשוחח ביתר חופשיות על נושאים שקשה 
להעלותם במפגשים פנים-אל-פנים. מודל 
זה יכול לגשר על מרחקים גאוגרפיים. חסרון 
של מודל זה יכולים להיות העדר האפשרות 
לקרוא תווי פנים ושפת גוף. שיחות הטלפון 
סוכרת  מלווה  ידי  על  להיעשות  יכולות 
מעקב  יהיה  זה  שבמודל  חשוב  קהילתי. 
עם  שנעשו  השיחות  מספר  של  מסודר 
הכשרה  יקבל  הסוכרת  מלווה  מטופל.  כל 
הכוללת הקשבה  טלפון  לשיחות  מתאימה 
וכלים  פתוחות  שאלות  שאילת  אקטיבית, 
להנעת מטופלים בשיחה קצרה וממוקדת. 
כמו כן במודל זה יש צורך בתמיכה מקצועית 

לאותו מלווה הסוכרת.

תמיכה  •  - דיגיטליים  באמצעים  תמיכה 
אלקטרוני  דואר  באמצעות  או  אינטרנטית 
שיחה  באמצעות  לתמיכה  בדומה   -
טלפונית, גם מודל זה יכול להוות פתרון טוב 
לאנשים המתקשים בשיחה אישית במפגש 
הכולל  זה,  מודל  )פנים-אל-פנים(.  פיזי 
אלקטרוני  דואר  באמצעות  תמיכה  בעיקר 
רחב  לקהל  פניה  מאפשר  מיסרונים,  או 
זמן  השקעת  מבחינת  חסכוני  באמצעי 
להינתן בכל שעות  יכולה  זו  ועלות. תמיכה 
היום ויכולה לגשר על מרחק גאוגרפי. המודל 
יכול לשמש תוכנית תמיכה בפני עצמה והוא 
יכול לשמש כתמיכה משלימה לזו הניתנת 
במפגשים קבוצתיים או פרטניים. השימוש 
המרכזי שנעשה בו הוא לטובת מתן מידע 
בניהול  רגשית  תמיכה  למטופל,  מקצועי 
המחלה ובשינוי אורחות חיים. חשוב שמודל 
סוכרת  מלווה  ידי  על  מנוהל  אם  גם  זה, 

קהילתי, יהיה תחת פיקוח מקצועי מסודר. 

של  לתפקיד  בעולם  מרכזיים  מודלים  תמצית 
מלווה סוכרת:

הערכת יעילות התפקיד:

מי יכול לשמש מודל
תגמול למלווה פיקוח מקצועיהכשרהמלווה סוכרת

תמיכה במלווי הסוכרתהסוכרת
קבוצות תמיכה 

בהנחיה של 
עמית-חולה 

סוכרת

אנשי מקצועות הבריאות או 
על-פי רוב ניתן על-ידי 20-24 שעות חולים כרונים 

מחנך סוכרת מקצועי

לרוב בהתנדבות. היות 
ומחוייב לשמש דוגמה 
אישית, מרוויח שיפור 

במצב הבריאות שלו עצמו 

מתקיימות פגישות רענון 
בתוספת  להכשרה,

לעיתים מתבצע פיקוח 
)סופרוויז’ן(

פגישות אישיות 
פנים-אל-פנים 

עם עמית-חולה 
סוכרת

אנשים אשר התמודדו 
8-32 שעות הכשרה בהצלחה עם מחלה כרונית

תוכן הפגישה נכתב 
ומועבר למחנך לסוכרת 

מקצועי. לאחר מכן העתק 
נשלח לרופא המטפל

לרוב בהתנדבות.  
היות ומחוייב לשמש 

דוגמה אישית, מרוויח 
שיפור במצב הבריאות 

שלו עצמו

תמיכה מתמשכת במתנדבים לאורך 
עבודתם. ניתנת להם אפשרות 

לחלוק חוויות, לפתור בעיות, 
ולהיתמך תמיכה הדדית. במקרים 

רבים מוצעות הכשרות המשך 

עובד/מקדם 
בריאות קהילתי 

דוברי השפה, מאותו מוצא 
אתני, המגיעים מאותה 

קהילה של המטופלים. אין 
הכרח שיהיו חולי סוכרת 

בעצמם 

משתנה, ונע בין יומיים 
עד הכשרות בהיקף 

160 שעות

קיים פיקוח מקצועי מטעם 
הגוף שמספק את השירות. 
לעיתים העבודה מתבצעת 
בשיתוף עם אחות או איש 

צוות רפואי אחר

תגמול משרה או לפי 
שעות 

מוצעים מפגשי/ימי רענון 
בהמשך להכשרה

מטופלים חולי סוכרתתמיכה טלפונית

הכשרה ממוקדת קצרה 
)כיומיים( הכוללת 

חומרים כתובים על 
סוכרת ושינוי התנהגות. 

בנוסף, משחקי תפקידים 
וסימולציות טלפוניות. 

נמצא בקשר טלפוני ודואר 
אלקטרוני עם אחות או 

איש צוות רפואי אחר
לרוב מתבצע 

בתשלום 
תמיכה טלפונית על-ידי איש 

מקצוע  

תמיכה 
אינטרנטית או 

דיגיטלית אחרת 
או באמצעות 

דואר אלקטרוני 

במקרים רבים אלה הודעות 
אוטומטיות, לעיתים מותאמות 

לפרופיל מטופל. תמיכה 
רגשית בדרך-כלל ניתנת על-

ידי מלווה סוכרת, בעצמו חולה 
סוכרת, בהתכתבות אישית

חברות/גופים מפתחים את 
התוכנות על בסיס המלצות 

והנחיות מקצועיות מקובלות. 
האחריום לתכנים נתונה בידי 

הגורם המפעיל את השירות

ככל שישנה מעורבות 
של מלווה סוכרת, הוא 

לרוב משולם 
תמיכה זו מבוקרת על-ידי אנשי 

מקצוע מטעם ספק השירות 
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לאורך  כי  עולה  המדעית  הספרות  מסקירת 
בפרט,  האחרונים  העשורים  ושלושת  השנים, 
פורסמו עבודות רבות שבחנו היבטים שונים של 
תפקיד מלווה סוכרת קהילתי ובעיקר את יעילותן 
עמיתים-חולי  המערבות  שונות  התערבויות  של 
מספר  מובאות  זה  בפרק  מודלים.  או  סוכרת 
של  תועלת  פוטנציאל  על  המצביעות  דוגמאות 
סוכרת  חולי  בקרב  אקראי  במחקר  זה.  תפקיד 
בשתי  בוצע  אשר  אינסולין,  מטופלי   2 מסוג 
קהילות ספר בסין, נבחנה יעילותה של התערבות 
סוכרת  עמיתים-חולי  של  בהנהגה  קבוצתית 
)n=97( לעומת קבוצת ביקורת שקיבלה טיפול 
סטנדרטי )n=111(. שתי הקבוצות קיבלו טיפול 
לאחריהם,  חודשים.  שלושה  במשך  סטנדרטי 
הביקורת  קבוצת  חודשים  ארבעה  במשך 
מפגשים  שכלל  סטנדרטי,  בטיפול  המשיכה 
מידע  נמסר  בהם  מקצוע  איש  עם  קבוצתיים 
באינסולין  השימוש  אופן  הסוכרת,  מחלת  לגבי 
קבוצת  לעומת  בסוכרת.  הטיפול  ניהול  וכללי 
ההתערבות  קבוצת  זהה  זמן  בפרק  הביקורת, 
מנחים  לשמש  שהוכשרו  עמיתים  עם  נפגשה 
קהילתיות  פעילויות  לארגן  היה  ובאחריותם 
שיחות  גם  כמו  בסוכרת,  בטיפול  התומכות 
נצפתה  ההתערבות  בקבוצת  והעצמה.  תמיכה 
ההמוגלובין  ברמת  משמעותית  ירידה  ירידה 
A1C ורבה מזו שבקבוצת הביקורת ) 8.45% ל- 
7.85% בקבוצת ההתערבות ו- 8.45% ל-8.11% 
בקבוצת הביקורת(. קבוצת ההתערבות שיפרה 

באינסולין.  שימוש  על  הידע  את  מובהק  באופן 
הניהול  ביכולת  שיפור  הראו  הקבוצות  שתי 
העצמי של המחלה, אך השיפור בקרב קבוצת 
ההתערבות היה גבוה יותר באופן מובהק. מחקר 
בתום  השפעתה  את  בחן  באוסטריה  שבוצע 
קבוצתית  בפעילות  השתתפות  של  שנתיים 
בהנחיית עמיתים-חולי סוכרת בהשוואה לטיפול 
בוצעה  המחקר  במסגרת  בסוכרת.  סטנדרטי 
המטופלים  סוכרת  חולי  של  אקראית  הקצאה 
על ידי רופאי משפחה להמשך טיפול סטנדרטי 
קבוצה  כל  בקבוצה.  השתתפות  של  ולתוספת 
שני  עם  ונפגשה  משתתפים   8-10 מנתה 
אחת  לביצוע  לכך,  שהוכשרו  עמיתים-מנחים, 
הליכה  )כגון  בטבע  גופנית  פעילות  של  לשבוע 
וכדומה(. הקבוצה נפגשה גם  מודרכת, מתיחות 
לשיחות תמיכה בנושאים רגשיים-חברתיים ומדי 
עם  פגישה  הקבוצתית  לפעילות  נוספה  חודש 
נפתחו  המחקר  תקופת  בתחילת  מקצוע.  איש 
בקבוצת  משתתפים.   202 שכללו  קבוצות   41
הביקורת נכללו 191 משתתפים. התוצאות בתום 
בקרב  כי  הראו  ההתערבות  מתחילת  שנתיים 
רמת  נשמרה  העמיתים  בקבוצת  המשתתפים 
איזון הגלוקוז, בעוד בקרב קבוצת הביקורת חלה 
הפחתה מסויימת באיזון. החוקרים ציינו כי ביחס 
ניכרה  בכללותו,  הפרוייקט  של  העל  למטרת 
הצלחה במיסוד של קבוצות תמיכה לחולים, אשר 
ואשר  זמן  לאורך  להתקיים  להמשיך  מסוגלות 

מיזם עוצמה - המשך

אינן מחייבות מעורבות של הצוות הרפואי מעבר 
אחר  מחקר  לתקופה.  אחת  מקצועית  לתמיכה 
בחן התערבות של עובדי קהילה )n=19( שעברו 
הכשרה בתחום התקשורת המוטיבציונית וביצעו 
ביקורי בית אצל 57 חולי סוכרת במהלך תקופה 
סוכרת  חולי  אחר  מעקב  חודשים.  ששה  של 
אלו מצא שיפור מובהק באופן שבו המטופלים 
עליה  ונצפתה  במחלתם  הטיפול  את  העריכו 
התזונה  בהרגלי  שיפור  גופנית,  פעילות  בביצוע 

ושיפור מובהק בהיענות לנטילת תרופות. 

לסיכום:
במסגרות  לפעול  יכול  קהילתי  סוכרת  מלווה 
קהילתיות שונות ובמודלים שונים על מנת לתת 
ליווי ותמיכה לחולי הסוכרת הן בהיבט של תמיכה 
רגשית והן בהיבט של ניהול טוב יותר של מחלתם. 
מתאימה  הכשרה  לעבור  צריך  הסוכרת  מלווה 
הנסמכת על הכשרה בסיסית והכשרה/תחזוקה 
מתמשכת. שילוב מלווי סוכרת כחלק מהטיפול 
הכוללני במסגרת הרפואית בחולי סוכרת נמצא 
יעיל ותורם לאיכות החיים ולניהול עצמי טוב יותר 
מערכת  מבחינת  ומהווה  הסוכרת,  מחלת  של 

הבריאות פתרון שעלותו יחסית נמוכה. 
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ַלְסָּפאֶּגִטי. )סופיה לורן(ָּכל ָמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה – ֲאִני ַחֶּיֶבת 



4 יחידותפילה דג דניס
כרוב לבן חתוך גס 

מלח גס, פלפל שחור גרוס, לימון קצוץ, שום 
פרוס ושמיר

חצי כרוב קטן, כ-300 גרם )אפשר להוסיף 
עוד סוגי ירקות( 
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סלט כרוב סיני - )עשיר בסיבים תזונתיים(

פילה דניס מאודה - )מנת חלבון וירקות(

דואט אורז

בתאבון

מתוך חוברת מתכונים:
“טעים ובריא”- מיזם עוצמה ותוכנית

“نحمي-לשמור“

רכיבים

רכיבים

רכיבים

אופן ההכנה: מערבבים את כל החומרים ביחד ומגישים קר

אופן ההכנה: שיטת בישול המנה היא באמצעות אידוי בסלסלת במבוק או מסננת על מים רותחים: בתוך סלסלת 
במבוק מסדרים כרוב לבן ומעל מניחים את פילה הדג. מפזרים מעל הדג את שאר הרכיבים, מכסים, מאדים 15 דקות 

ומגישים מיד.

אופן ההכנה: מבשלים את אורז הבר - עם הרבה מים קרים )כ-2 כוסות מים(. קוצצים את הבצל, מחממים שמן בסיר, 
מוסיפים בצל ומאדים. מוסיפים אורז וממשיכים לערבב. מוסיפים את הציר או המים לאורז החם עם המלח, מערבבים 
היטב, מנמיכים את האש ומכסים. אחרי 3 דקות מכבים את האש ומשאירים מכוסה במשך 20 דקות. מסננים את אורז 

הבר, מערבבים עם אורז היסמין ומגישים.

כ-300 גרם )כשני חצאי כרוב קטנים(כרוב לבן ואדום חתוך לרצועות דקות           

100 גרם נבטים סינים                                          

1 בינונימלפפון טרי חתוך ג’וליין )רצועות דקות(   

30 גרם שומשום לבן                                       

2 וחצי כפות שמן שומשום                                      

2 כפותרוטב סויה

קורט מלח

4 יחידותפילה דג דניס

כרוב לבן חתוך גס 
מלח גס, פלפל שחור גרוס, לימון קצוץ, שום פרוס 

ושמיר

חצי כרוב קטן, כ-300 גרם )אפשר להוסיף עוד סוגי 
ירקות( 

כוסאורז 
רבע כוסאורז בר

2 כפותשמן תירס
חצי קטןבצל

כוס וחציציר ירקות או מים חמים
קורטמלח



לחיות עם סוכרת
 גדי קופלר
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 10 בן  כשהייתי 
התגלתה  בערך, 
סוכרת.  אצלי 
בבית  אושפזתי 
ביפו,  חולים 
בדונולו כדי שאני 
אלמד איך לחיות 
ומיד  סוכרת  עם 
טיפול  התחלתי 
את  באינסולין. 
הראשון  המזרק 

אפשר  לי.  הזריקו  לא  פעם  ואף  לבד  הזרקתי 
להגיד שגדלתי לא רע, ברוך השם, למדתי, שירתי 
כך  כל  לא  זה  נעורים  סוכרת  לחיות עם  בצבא. 
מפריע, לא לי בכל אופן. לא נידו אותי מהחברה, 
הייתי פעיל בכל דבר, הבנתי שבשביל לחיות חיים 
הכל  בסך  כולם.  כמו  להיות  צריך  אני  נורמליים 
השתתפתי  הטיולים,  לכל  נסעתי  רע,  לא  חיים 
בגדנ”ע ויריתי בנשק ועשיתי את מה שכולם עשו, 
כמו  חברות,  לי  היו  חריג.  דבר  שום  עשיתי  לא 
כולם, כמו כל מתבגר. אחרי הלימודים החלטתי 
כבר  שווים.  בין  שווה  להיות  לצבא,  להתנדב 
הייתי הנדסאי אלקטרוניקה ושירתי בחיל האוויר 
די  והצבא  התחתנו  אשתי,  את  היכרתי  בצריפין. 
כל  כמו  נורמליים  חיים  ממש  כלכלית,  בי  תמך 
החברים שסבבו אותי, עם הסוכרת - לא היתה 

בעיה.

תמיד חלמתי להיות צוללן. אני מאד אוהב לצלול. 
שנורקלים  הים,  את  אוהב  אני  ילד  שהייתי  מאז 
כזה  היה  השלום  עליו  אבי  וגם  כאלה,  ודברים 
כל  שוחה  אני   – מזה  יותר  ובריכה..  ומים  ים   –
בהתחלה  יום.  כל  קילומטר  בבריכה  שוחה  חיי, 
הלכתי ונרשמתי לקורס צלילה ולא סיפרתי שיש 
לצלול  הזמן שמעתי שכן אפשר  סוכרת. עם  לי 
הצלילה  מועדון  למנהל  באתי  אז  סוכרת,  עם 
מתחילים  שאתם  רואה  אני  לו:  ואמרתי  שלי 
להתעסק עם צוללים עם סוכרת. אז הוא אומר 
לי: מה לך ולזה? )אנחנו גם קצת חברים מעבר 
אז  סוכרת...  עם  אני  גם  לו:  אומר  אני  למועדון( 
שיש  לי  סיפרת  לא  אוי, אתה ממזר,  אומר:  הוא 

כשיר  ונמצאתי  בדיקות  סוכרת. עשיתי כמה  לך 
בכיס  סוכר  להחזיק  כמו  מסוימים,  תנאים  עם 
במים.  גם  אותו  לקחת  שאפשר  כזאת  בצורה 
 – מרוכז  מאד  ג’ל  של  כזה  פטנט  יצא  גם  אז 
גלוקוג’ל, שלוקחים תוך כדי צלילה גם אם אתה 
אחרי  מאד  טוב  והרגשתי  היפוגליקמיה  חוטף 
אוויר  עם  לצלילה  מיוחד  קורס  עשינו  צלילות. 
שביקש  ולמי  לעצמי  והבטחתי  בחמצן,  מועשר 
ממני שגם במצב של היפו במים אפשר לקחת 
את הג’ל, להוציא את הצינור מהפה, ללחוץ על 
כפתור הגלישה לרוקן את הפה משאריות ואפילו 
כשמשהו  לצלול.  ולהמשיך  מהמים  לצאת  לא 
בינינו  יש  החוצה,  יוצאים   – בסדר  לא  ממש 
סימנים מוסכמים בתוך המים. היתה צלילה אחת 
במיוחד שאני לא אשכח אותה, ליד הגבול ותחנת 
היתה הצלילה של החיים  זו  החשמל הסעודית. 
שלי, איזה יופי של דבר, צללנו לעומק המקסימלי 
שזה  כמה  מהמים  שיכורים  יצאנו  מטר,   30 של 
היה יפה. הצלילה הפכה להיות עיסוק. אני צולל 
עם אשתי, עם הילד, והחלטתי להתקדם בנושא 
 ,dive master-וללמוד ולעשות את ההכשרה ל
כוכבים  שלושה  בכיר,  צלילה  מדריך  כמו  משהו 
מה שנקרא, עם רישיון לצלילה בעומק 40 מטר 
מוביל  צולל   – חשוב  שיותר  מה  אבל  בערך, 

לסוכרתיים שעברו קורס צלילה.

מכיתה  מילדות,  עוד  במוזיקה,  מתעסק  גם  אני 
להנאתי,  מנגן,  ואני  אורגנית  עם  חדר  לי  יש  ה’, 
מנגן,  אני   – משהו  או  מסיבה  כשיש  ולפעמים, 

בהתנדבות. 

ק”ג   60 שקלתי  כשעוד   ,2004 בשנת  לימים, 
ק”ג(   100 מעל  )הרבה  היום,  אני  מאשר  פחות 
הלכתי על הליכון בחדר כושר ועשיתי פצע ברגל 
ומפה התחילו החיים שלי להשתבש. הזנחתי את 
נעליים  לי ברגל,  הפצע. הרגשתי שמשהו מציק 
כי  ולטפל,  לראות  כדי  עצרתי  לא  אבל  חדשות, 
הייתי צריך לעשות שעה הליכה, בגלל הסוכרת. 
ולשחות  לצלול  המשכתי  לי,  הסתבך  הפצע 
שהיה  למצב  והגעתי  כרגיל  לעבודה  וללכת 
לי את הזרת, האצבע הקטנה של  צריך לקטוע 
שנה  אחרי  אבל  בחיים,  המשכתי  שמאל.  רגל 

די  התפתחה לי באמצע כף רגל שמאל מחלה 
שרקו”.  של  “המפרק  שנקראת  בימינו  נדירה 
והתחברו  התפרקו  הרגל  כף  אמצע  עצמות 
ואני  נוצרה בליטה,  מחדש בצורה שונה, ולמטה 
את  הפסקתי  בינתיים  מיוחדת.  נעל  עם  הולך 
ולמרות  להשמין  התחלתי  הגופנית,  הפעילות 
שהצלחתי יפה בעבודה זה הפריע לי לעבוד וב-

2011 נאלצתי לעזוב את העבודה.

לאנשים  להגיד  רוצה  אני  לי,  שיש  הניסיון  לאור 
לדיאטה:  מעבר  בחיים  דברים  שני  הסוכרתיים 
דבר ראשון - פעילות גופנית, להזרים את הדם 
ודבר שני –  יום מינימום חצי שעה,  לרגליים, כל 
כל דבר הכי קטן, כל פצע שקורה לכם ברגליים, 
לרוץ לרופא ולא להזניח כי כל דבר יכול להזדהם. 
נקודה קטנה,  קיבלתי פעם מכה קטנה מכיסא, 
לטפל  למדתי  כבר  ואז  להזדהם  התחילה  מיד 
בזמן. וכמובן – לשמור על התזונה, זה מה שאני 
מציע לכל סוכרתי ולא להיכנס לדיכאון מזה שאני 
לא!  ממש  לא!  עולמי,  עלי  חרב  כאילו  סוכרתי 

אפשר לחיות נורמלי עם הסוכרת.



לחיות עם סוכרת
פרדי ברקוביץ

ְנִׁשיקֹות ֵאיָנן ַמֲחִזיקֹות ַמֲעָמד 

ִּבּׁשּול, ֵּכן! )ג’ורג’ מרדית( 
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נא להכיר: 
פרדי 

ברקוביץ,
בן 90, 

הסוכרתי 
המבוגר 

ביותר 
בארץ עם 

משאבת אינסולין.
שמה  טוען  שנים,   44 כבר  סוכרתי  שהוא  פרדי, 
שהורג אותו זה לא הסוכרת, אלא רק הסיבוכים 
שלה. והמסקנה שלו היא שיש לטפל במחלה כדי 

שלא יתפתחו ממנה מחלות אחרות. 

ובשביל לטפל בה צריך כמה דברים: 

דבר ראשון, אומר פרדי - לדעת איך לאכול, מה 
לאכול וכמה לאכול. זה מה שמשפיע הכי הרבה 

על הבריאות של הבן אדם. 

מה  כי  רגוע.  להיות  עצבים,  בלי   – שני  דבר 
שהעצבים גורמים לגוף, לא ניתן לריפוי. ולכן, יש 
להסתכל תמיד על החצי המלא של הכוס, להיות 
פרדי,  אומר  לכך,  טובה  הכי  והתרופה  אופטימי. 
שגם לא עולה בכסף וגם אין צורך במרשם של 
רופא - היא החיוך! שכל הזמן יהיה לך חיוך על 

הפנים.

לפחות  ללכת  גופנית.  פעילות   – שלישי  דבר 
שעה ביום ברגל ואם קשה מדי, אפשר להיעזר 
הולך  כשאני  אבל  מקל,  בלי  אמנם  אני  במקל. 
טוב  תחליף  שהיא  עגלה,  עם  הולך  אני  לקניות, 

למקל. חשוב מאד שנלך כל הזמן קדימה!

אותו  היכרתי  אשתו(:  הזמן  )כל  ברקוביץ  סופי 
כשהייתי בת 12. רצינו לבוא לארץ ביחד. התחתנו 
מוקדם ואנחנו ביחד 68 שנים. מאותו רגע שהוא 
קיבל את הסוכרת, אני חושבת שהיה לי תפקיד 
די חשוב בעובדה שהוא הגיע לגיל 90 במצב כזה. 
אני יודעת בדיוק מה וכמה מותר לו לאכול, דואגת 
שיאכל בשעה קבועה ואם צריך ללכת לאיזשהו 
אירוע בערב, קודם כל הוא אוכל ארוחת ערב ואם 
הוא רוצה להוסיף משהו באירוע, אז הוא מוסיף 
ממליצים  שהרופאים  הדיאטה  אינסולין.  טיפה 
פרי  שום  תראה  לא  בבית  אצלי  חשובה.  מאד 
המון  להם  שיש  ענבים  כמו  שיאכל,  כדאי  שלא 
כאלה  סוכר,   בלי  עוגות  לו  עושה  כן  אני  סוכר, 
זוג.  וזה תפקידי כבת  והוא אוהב  שמותר לאכול 

עד 120!

משאבת  לשוק  יצאה   2000 בשנת  פרדי: 
את  לקבל  הראשונים  בין  הייתי  האינסולין. 
היה בסל  לא  עוד  זה  עליה.  המשאבה. שילמתי 
המשאבה  אחר.  אדם  בן  אני  ומאז  התרופות. 
סדרה את החיים שלי. כמובן שאני ממליץ לכולם 
להשתמש במשאבת אינסולין. עוד משהו חשוב 
תחביב,  הובי,  איזשהו  למצוא  זה  שלנו,  בחיים 
על  לשבת  לגן  ללכת  לא  בחיים.  משהו  לעשות 
לעשות  ובציפורים.  בילדים  ולהתבונן  הספסל 
הזמן  כל  ולחשוב  לשבת  לא  להתנדב.  משהו. 
את  שקיבלתי  שנה  באותה  שלך.  המחלה  על 
המשאבה – התחלתי לצייר, בעיקר קריקטורות. 
חולים  בית  של  הסוכרת  במרפאת  מתנדב  אני 
התפקיד  שם.  אני  בשבוע  פעם  בחולון.  וולפסון 
סדר  לעשות  אלא  בחולים,  לטפל  לא  זה  שלי 
ולרכז את כל הבדיקות  בתיקים שלהם, לרשום 
שלהם ובכך להקל על הרופאים לקבל החלטות 
לגבי החולה. יום נוסף בשבוע אני עושה את אותו 

הדבר במרפאת קופת חולים שלי. 

סופי: אנחנו מאד מבסוטים מהחיים שהיו לנו עד 
עכשיו, עם הסוכרת, בלי הסוכרת, זה בהחלט לא 
משנה. אדם יכול לחיות באופן נורמלי, עם טיולים, 
בארץ ובחוץ לארץ, בלי שום בעיה. רק לשמור כל 

הזמן על הדיאטה הנכונה.

שכבר  כמו  הוא  שלי  החיים  של  הטיפ  פרדי: 
על  קדימה  הפנים! תסתכל  על  חיוך   – אמרתי 
מחלה  לא  היא  סוכרת  חיובי.  באופן  החיים 
שהורגת את הבן אדם. אם אתה שומר על אורח 
החיים שלך, נמנע מלחצים, אוכל נכון – אפשר 

להגיע לגיל שלי, אולי גם ליותר.



חומוס
כל מה שצריך לדעת

אילו סגולות בריאותיות מיוחסות לגרגירי 
מירב  את  מחומוס  מפיקים  איך  חומוס? 

ההטבות הבריאותיות? 
וגם: מתכון לארוחה מלאה בסיר אחד

מאת: שירי עמית
לשמש  יכולים  ולכן  וברזל  בחלבון  עשירים  הם 
כתחליף נהדר למנת בשר. אך זהו רק יתרון אחד 
מבין רבים של גרגרי חומוס. בעזרת ד”ר רלי אבל 
וניאורה מרטה, תזונאיות בכירות בשירותי בריאות 
כללית, ריכזנו את כל מה שצריך לדעת על גרגירי 
לבריאות  לעשות  יכולים  שהם  מה  ועל  חומוס 

שלנו.

סגולות בריאותיות וערכים 
תזונתיים של חומוס

 חומוס )חמצה( הוא צמח ממשפחת הקטניות. 
גרגרי החומוס הם מקור עשיר לחלבונים, ויטמינים 
בין  כולסטרול.  מכילים  לא  והם  שונים  ומינרלים 

היתר, החומוס מכיל:

חיוני  מינרל   - בברזל  עשיר  החומוס  ברזל. 
וכן  באנמיה  שמקורן  וחולשה  עייפות  למניעת 
יכולת  ושל התפתחות  לתפקוד תקין של המוח 
גרגירי  גרם  במאה  וילדים.  בתינוקות  הלמידה 
היומית  מהצריכה   16% יש  מבושלים  חומוס 

המומלצת.

חומצות אמינו חיוניות. חומצות אמינו הן 
חיוניות  אמינו  החלבון. חומצות  של  הבניין  אבני 
אינו  שהגוף  לגוף,  החיוניות  אמינו  הן חומצות 
עשירים  ממזונות  ומקבל  בעצמו  לסנתז  מסוגל 
בחלבון כמו ביצים או בשר. גרגירי חומוס מכילים 
כמעט את כל חומצות האמינו שמרכיבות חלבון 
שלם ובשילוב של פחמימה מקבלים את חומצת 

האמינו הנוספת שחסרה. 

סיבים תזונתיים. החומוס מהווה מקור נפלא 
פעילות  להסדרת  שתורמים  תזונתיים,  לסיבים 
מערכת העיכול, לשמירה על המשקל, להפחתת 
בדם,  הגלוקוז  רמות  ולוויסות  הכולסטרול  רמות 
רבות,  למחלות  הסיכון  את  מפחיתה  וצריכתם 
וסוכרת.  לב  מחלות  הגס,  המעי  סרטן  לרבות 
 150% יש  מבושלים  חומוס  גרגירי  גרם  במאה 

מהצריכה היומית המומלצת.

לתפקוד  הכרחי  מינרל  הוא  אשלגן  אשלגן. 
לו  יש  הגוף.  ואיברי  רקמות  תאי,  כל  של  תקין 
שרירים,  בהתכווצות  עצבית,  בהולכה  תפקיד 
בעיכול תקין ובשמירה על חוזק העצם. האשלגן 
הנוזלים  מאזן  על  ושומר  הלב  לתפקוד  הכרחי 
בגוף ולכן תורם להפחתת הסיכון ליתר לחץ דם 
ומחלות לב. במאה גרם גרגירי חומוס מבושלים 

יש כעשרה אחוז מהצריכה היומית המומלצת.

העצם,  לחוזק  החיוני  מינרל  הוא  הסידן  סידן. 
לחץ  רמות  ולהפחתת  אוסטיאופורוזיס  למניעת 
דם. במאה גרם גרגירי חומוס מבושלים יש 5% 

מהצריכה היומית המומלצת.

של  תקין  לתפקוד  חשוב  המגנזיום  מגנזיום. 
השרירים, לפעילות הלב, כלי הדם והמעי. במאה 
גרם גרגירי חומוס מבושלים יש 10% מהצריכה 

היומית המומלצת.

מסייע  פולאט  פולית(.  )חומצה  פולאט 
לנשים  חשוב  ולכן  מולדים  מומים  למניעת 
רמות  להפחתת  גם  תורם  הוא  הפריון.  בגיל 
ההומוציסטאין בדם, מה שעשוי לסייע בהפחתת 
הסיכון למחלות לב וכלי דם וכן תורם להפחתת 
לסייע בשמירה על תפקוד  ועשוי  הסיכון לסרטן 
המוח ועל חוזק העצם. במאה גרם גרגירי חומוס 

מבושלים יש 40% מהצריכה היומית המומלצת.

חומוס  גרם  ל-100  מרכזיים  תזונתיים  ערכים 
מבושל )כ-3/4 כוס(

קלוריות: 164

חלבון: 9 גרם

פחמימות: 27.4 גרם

שומנים: 2.6 גרם

סיבים תזונתיים: 7.6 גרם

ברזל: 2.9 מ”ג

סידן: 49 מ”ג

מגנזיום: 48 מ”ג

אשלגן: 291 מ”ג

חומצה פולית: 172 מק”ג

שאוכלים  באנשים  כי  הראו  רבים   “מחקרים 
סוכרת.  ופחות  גס  מעי  סרטן  פחות  יש  קטניות 
לאנשים  גם  חומוס  גרגירי  לאכול  ממליצה  אני 
וכולסטרול  שומני  כבד  של  מבעיות  שסובלים 

גבוה ובמצבים של עודף משקל”, אומרת רלי.

חומוס ומשקל
בסיבים  מאוד  עשירים  כאמור  החומוס  גרגרי 
תזונתיים, לכן הם יספקו תחושת שובע בהשוואה 
תזונה  לדוגמה.  אורז  של  דומה  כמות  לאכילת 
ורחבי  רבים  במחקרים  נמצאה  בסיבים  עשירה 
להשמנה.  הסיכון  להפחתת  קשורה  היקף 
 2016 במארס  פורסמו  שממצאיו  גדול  מחקר 
 The American Journal of העת  בכתב 
הוספת קטניות  כי  Clinical Nutrition מצא 

כמו חומוס לתזונה תסייע לרדת מעט במשקל, 
ממזונות  הימנעות  קלוריות,  הגבלת  ללא  וזאת 
הקנדים  החוקרים  אחר.  מאמץ  כל  או  מסוימים 
שכללו  מבוקרים  מחקרים  מ-21  נתונים  ניתחו 
ההשפעה  את  לבחון  כדי  נבדקים,   940 יחד 
מצאו  הם  היומית.  לתזונה  קטניות  הוספת  של 
אחת  מנה  לאכול  החלו  שהנבדקים  לאחר  כי 
ירדו בממוצע  הם  ביום,  גרם( של קטניות   130(
שליש ק”ג במהלך שישה שבועות, מבלי שעשו 
של  אחרים  מסוגים  להימנע  מיוחדים  מאמצים 
מזונות. מחקר קודם של אותו צוות חוקרים מצא 
ב-31%  השובע  תחושת  את  מעלות  קטניות  כי 

באנשים שנמצאים בדיאטה.

 חומוס וסוכרת
היתר  בין  לסוכרתיים,  נהדר  מזון  מהווה  חומוס 
המסייעים  מכיל,  שהוא  והחלבון  הסיבים  בזכות 
חומוס  לגרגרי  בדם.  הסוכר  רמות  את  לווסת 
אינדקס גליקמי נמוך - 10-20 כשהוא לא מבושל 
30-40 כשהוא מבושל - מה שמונע קפיצת  או 
מחקרים  הארוחה.  אחרי  בדם  הסוכר  ברמות 
להוסיף  התבקשו  סוכרתיים  בהם  התערבותיים 
מסייע  חומוס  כי  הוכיחו  לתזונה  חומוס  גרגרי 
בשליטה על רמות הסוכר בדם. מחקר שפורסם 
בשנת 2012, העלה כי בקרב אנשים עם סוכרת 
סוג 2, תוספת כוס קטניות דוגמת גרגירי חומוס, 
בדם  הסוכר  ברמות  לשיפור  להוביל  עשויה 
לסיבוכי  הסיכון  את  להפחית  וכך  הדם  ובלחץ 
 121 כלל  ושבץ. המחקר  לב  להתקפי  המחלה, 
הנבדקים  קבוצות:  לשתי  שחולקו  סוכרתיים 
לתזונתם  להוסיף  התבקשו  הראשונה  בקבוצה 
לפחות כוס קטניות ביום במשך שלושה חודשים 
מוצרים  יותר  לאכול  ובקבוצה השנייה התבקשו 
תזונתיים.  סיבים  המכילים  מלאה  מחיטה 
ההמוגלובין  ברמות  שינויים  בדקו  החוקרים 
רמות  ממוצע  את  המשקף  מדד   - המסוכרר 
הסוכר בדם בשלושת החודשים האחרונים. הם 
ההמוגלובין  קטניות  שאכלה  בקבוצה  כי  מצאו 
המסוכרר ירד ב-0.5%, בעוד שהתזונה העשירה 
בחיטה מלאה הביאה לירידה של 0.3%. בקבוצת 
הביאה  המסוכרר  בהמוגלובין  הירידה  הקטניות 
בנוסף,  מומלצים.  לערכים  מהסוכרתיים  חלק 
ירידה  זוהתה  קטניות,  שאכלו  משתתפים  אצל 
מ”מ   4.5 של  הסיסטולי  הדם  בלחץ  ממוצעת 
כספית  מ”מ   2.1 של  לירידה  בהשוואה  כספית, 
בקרב משתתפים שאכלו מוצרים מחיטה מלאה.

 עם זאת, יש לזכור שגרגרי החומוס מכילים גם 
לא מעט פחמימות )כ-27 גרם פחמימות למאה 
גרם גרגרים מבושלים( ולכן יש לשים לב לכמות 

ולהתחשב בכך במסגרת התזונה היומית.
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ִּגילּוי ֶׁשל ַּתְבִׁשיל ָחָדׁש ּתֹוֵרם 

ָלאֹוֶׁשר ֶׁשל ָהֱאנֹוׁשּות יֹוֵתר ִמִּגילּוי 

ּכֹוָכב נֹוַסף )סאבארין( 

 חומוס ומחלות לב וכלי דם

 חומוס עשוי להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי 
הסיבים  באמצעות  לרבות  אופנים,  במספר  דם 
הכולסטרול,  בהפחתת  המסייעים  המסיסים 
הדם  לחץ  באיזון  המסייע  אשלגן  כמו  מינרלים 
ומגנזיום המסייע לשמירה על גמישות כלי הדם, 
חומצה פולית המפחיתה את הסיכון למחלות לב 

וכלי דם ונוגדי חמצון.

מי צריך להיזהר עם צריכת חומוס?
 לדברי רלי, לאנשים שסובלים ממעי רגיז עדיף 
לא לאכול חומוס מאחר שהוא גורם לגזים. ניאורה 
מוסיפה כי “בשל תכולת החלבון הצמחי הגבוהה, 
ירידה  בעלי  אנשים  והמינרלים,  הוויטמינים 
בתפקוד הכלייתי צריכים להתייעץ עם דיאטנית 
קלינית מוסמכת לגבי הכמויות המומלצות להם 

לצריכת חומוס או קטניות אחרות”.

איך לבחור גרגרי חומוס?
וגרוסים.  גדולים  קטנים,  חומוס  גרגירי  יש 
הגרגירים הגדולים דורשים זמן בישול ארוך יותר, 
ואת הגרוסים אין צורך להשרות לפני הבישול וזמן 
בערכים  הבדל  אין  בפועל  יחסית.  קצר  הכנתם 
התזונתיים בין סוגי הגרגירים. גם החומוס שמגיע 
בערכים  נבדל  אינו  באריזות  וקפוא  מבושל 

התזונתיים.

שימורים  בקופסאות  שמגיעים  חומוס   גרגירי 
השימורים  במרבית  אמנם  מומלצים.  פחות 
נמצא  אבל  שימור,  חומרי  כבר  מכניסים  לא 
של  הפלסטי  הציפוי  כי  שונים  מחקרים  בכמה 
הקופסאות שמכיל ביספינול A, זולג למזון ועלול 

לגרום למגוון מחלות.

ההטבות  מירב  את  תפיקו  כך 
הבריאותיות מחומוס

הנבטה. מומלץ להנביט את גרגרי החומוס לפני 
הבישול, על מנת להעלות את הערך התזונתי של 

הגרגירים. ההנבטה תקצר גם את זמן הבישול. 

דגנים  עם  בארוחה  חומוס  של  שילוב  דגנים. 
מעלה את איכות החלבון בארוחה כך שהשפעתו 

מיטבית יותר.

המכיל  פרי  או  ירק  עם  חומוס  שילוב   .C ויטמין 
הברזל  ספיגת  את  מעלה  לימון(  )כמו   C ויטמין 

מהחומוס.

אל תכניסו אבקת סודה. רצוי להימנע מהכנסת 
בישול  בעת  הבישול  למי  לשתייה  סודה  אבקת 
בוויטמינים  פוגעת  שהיא  מאחר  הגרגרים, 

ומינרלים בחומוס.

איך להכין ממרח חומוס בריא?
בין  התזונתי  בהרכב  משמעותיים  הבדלים   יש 
ממרח חומוס שהוכן בבית לסלטי חומוס קנויים. 
שומן  אחוז  כ-30  מכילים  החומוס  סלטי  לרוב 
וחומרים משמרים, מה שהופך את המנה להרבה 
ביתי  חומוס  בהכנת  זאת,  לעומת  בריאה.  פחות 
אפשר לשלוט על כמויות השומן ולהגיע לממרח 

חומוס טעים ובריא.

במים  החומוס  את  להשרות  יש  הבישול   לפני 
לפחות 4 שעות )מומלץ להשרות במשך יממה( 
ומומלץ להחליף את המים כמה פעמים במהלך 
גרגרי  את  לבשל  יש  הבא  בשלב  ההשריה. 
מתרככים  שהגרגרים  עד  טריים,  במים  החומוס 
– במשך כשעתיים. אם מצטבר קצף על המים 
הסירו אותו באמצעות כף. ניתן להשתמש בסיר 
לחץ כדי לקצר את משך הבישול. רצוי להימנע 

משימוש באבקת סודה לשתייה.

 מומלץ לבשל כמות גדולה מהנדרש של גרגרי 
מי  בתוך  גרגרים  של  מנות  ולהקפיא  חומוס 
ולהשתמש  להפשירם  יהיה  שניתן  כך  הבישול, 
או  חומוס  ממרח  להכנת  בהמשך  בקלות  בהם 

שדרוג של מאכלים אחרים.

טוחנים עם מעט ממי  הגרגרים המבושלים  את 
לימון, טחינה, מלח  זית,  הבישול, שיני שום, שמן 
והמרקם שאתם אוהבים. ככל  וכמון לפי הטעם 
יותר  שמתקבל  המרקם  טחינה  יותר  ששמים 
יותר  המרקם  חומוס  יותר  שמים  אם  מוצק. 
אוורירי. את הממרח אפשר לאחסן במקרר עד 

שלושה ימים.

 איך ניתן לשלב יותר חומוס בתזונה? 

חומוס יכול לשמש כארוחה בפני עצמה וכתחליף 
והברזל שבו. שילוב  לבשר בגלל כמות החלבון 
של חומוס עם פחמימות כמו קינואה או בורגול 
ותוספת של ירקות זו ארוחה מלאה ובריאה. כדי 

להוסיף יותר חומוס לתזונה ניתן:

להכין ממרח חומוס ביתי. אם תשמרו במקפיא 
מנות של גרגרים מבושלים תוכלו להכין ממרח 

חומוס בספונטאניות ובקלות. 

להנביט חומוס ולאכול כנשנוש
להיות  יכולים  חומוס  גרגרי  לתבשילים.  להכניס 
רכיב נהדר בתבשילים רבים, לדוגמה אורז, מרק 

ואפילו שקשוקה.

תוספת  להוות  יכול  חומוס  לסלטים.  להוסיף 
נהדרת לדוגמה לסלט ירוק. 

 

קציצות פלאפל ביתיות
כמעבה  חומוס  בקמח  להשתמש   אפשר 
למשל   - שונות  למנות  כבסיס  ואף  ומסמיך 
הוספת קמח חומוס לתערובת של קציצות עוף 
תעניק לקציצות מרקם ייחודי. ניתן להכין חביתה 
או  ביצים  ללא  ומים  חומוס  מקמח  טבעונית 

לביבה מקמח חומוס וירקות. 

)ארוחה  מהיר  חומוס  נזיד  מתכון: 
מלאה בסיר אחד(

 רכיבים:  

 חצי שקית גרגירי חומוס קפואים מבושלים לפי 
ההוראות

בצל קצוץ דק

גזר קצוץ דק

קישוא קטן חתוך לקוביות קטנות

כף שמן זית

רבע כפית כורכום

מעט פלפל שחור גרוס

מלח לפי הטעם

כוס מים

הכנה:

לטגן את הבצל עד להזהבה

להוסיף את התבלינים ולערבב מעט

מים  כוס  והירקות,  החומוס  גרגירי  את  להוסיף 
ולהביא לרתיחה

לבשל על אש קטנה כחצי שעה

אפשר להגיש על מצע של בורגול או אורז

 *המתכון באדיבות: ניאורה מרטה

סיוע מקצועי:
ודיאטה  ד”ר רלי אבל, מנהלת היחידה לתזונה 

של שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

שירותי  של  בכירה  דיאטנית  מרטה,  ניאורה 
בריאות כללית בנהריה
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מהו אינדקס גליקמי
יעקב פוגלמן

על 
האינדקס 
הגליקמי, 

העומס 
הגליקמי 

והשפעתם 
על המשקל 

והבריאות
ד”ר  מאת: 
פוגלמן  יעקב 

משקל  בעודף  לטיפול  - מומחה 
מטעם האיגוד האירופאי לחקר וטיפול 

בהשמנת יתר ובקופת חולים לאומית
רמות  על  בהשפעתן  מזו  זו  נבדלות  פחמימות 
אכילתן. מדד  לאחר  בדם  והאינסולין  הגלוקוז 
מדד  הינו   )GI( גליקמי  אינדקס  או  גליקמי 
שמדרג פחמימות ומראה כמה מזון זה או אחר 
שאוכלים  אחרי  בדם  הסוכר  רמת  את  מעלה 
אותו. לפחמימות שמתפרקות במהירות ובקלות 
גליקמי  מדד   - בגלוקוז  חדה  לעליה  ומביאות 
ומשחררות  גבוה. לפחמימות שמתפרקות לאט 
מדד   - הדם  למערכת  הדרגתי  באופן  גלוקוז 

גליקמי נמוך.

איך מחשבים את האינדקס הגליקמי?
מסוים,  מזון  של  גליקמי  ערך  לקבל  מנת  על 
מחשבים את השפעתו על הגלוקוז בדם לאחר 
ארוחה בהשוואה למזון שנבחר כבסיס להשוואה. 
לגלוקוז יש את המדד הגליקמי הגבוה ביותר ולכן 
לרוב משווים אליו, כשהוא מקבל את הערך 100.

מזונות עם מדד נמוך הם אלה להם ערך גליקמי 
נמוך מ-55

מזונות עם מדד בינוני הם אלה להם ערך גליקמי 
בין 55 ל-69

מזונות עם מדד גבוה הם אלה להם ערך גליקמי 
בין 70 ל-100 

 ניתן למצוא אינדקס גליקמי של מזונות ספציפיים 
DIABETES CARE באתר

 האם אפשר להשפיע על המדד הגליקמי של 
המזון?

מלא  קמח  חום,  סוכר  כמו  מלאים   למאכלים 
ואורז מלא ולמאכלים המכילים סיבים תזונתיים, 
יש מדד גליקמי נמוך מזה של מזונות מעובדים 
לבן. גם הדרך  ואורז  לבן  לבן, לחם  סוכר  - כמו 
יכולה להשפיע על הערך  בה מכינים את המזון 
הגליקמי שלו. כך למשל, המדדים הגליקמיים של 
אם  אבל  יחסית,  נמוכים  והקטניות  הדגנים  רוב 
גורסים או מרסקים אותם המדד הגליקמי שלהם 
עולה משמעותית. ככל שהקטניות או הדגנים הם 
יותר, מהירות העלייה של הסוכרים  גרוס  במצב 
בדם יותר גבוהה. לעומת זאת, נוכחות של מעט 
שומן יכולה לעכב את עיבוד הפחמימות ולהקטין 

את הערך הגליקמי של המזון.

כיצד האינדקס הגליקמי משפיע על 
הדיאטה והבריאות?

 בעקבות צריכת מזון עם אינדקס גליקמי נמוך יש 
הפרשה נמוכה יותר של אינסולין ושליטה טובה 
יותר ברמות הסוכר בדם לאורך זמן. לעומת זאת, 
אינדקס  עם  מאכלים  שאכילת  מצאו  מחקרים 
את  ומפחיתה  הרעב  את  מגבירה  גבוה  גליקמי 

תחושת השובע.

מהו עומס גליקמי?
מזון  של  אכילה  לאחר  הסוכר  ברמות   העלייה 
נובעת לא רק מהאינדקס הגליקמי שלו,  מסוים 
גליקמי  אלא גם מכמות הפחמימות שבו. עומס 
האינדקס  את  גם  בחשבון  שלוקח  מדד  הוא 
הגליקמי וגם את כמות הפחמימות וכך מייצג את 
סך ההשפעה הגליקמית של המזון. עומס גליקמי 
מתחת ל-10 נחשב נמוך ומעל 20 נחשב גבוה. 

באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”

ַהֵּמַעִים נֹוְׂשִאים ֶאת ַהֵּלב ְוֹלא 

ַהֵּלב ֶאת ַהֵּמַעִים. )סרוואנטס( 
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
דיאטת הללויהָאז צֹוֲחִקים

אני מביא לכם מין הומור שכזה: ההומור הזה נחשף בספר שעסק בשפת הרופאים האמריקאיים, והוא הציג   
את שפת הרופאים כשפה שתכליתה בעיקר ליצור חיץ בין הרופאים לבין החולים. חלק מהחיץ נועד למנוע מן החולים 
מידע על המחלה הקשה שלקו בה; חלק אחר משמש קוד בין הרופאים להבעת דעה על חולים טרדנים, מתחזים, 

טיפשים, לא שפויים או חסרי תקווה.

דיאטת הללויה - סוגי דיאטות: לא לסוכרתיים, ראו, הוזהרתם! לקרוא ולגחך...
ּדִיֶאַטת ֶאְטִקיְנס. ְמבּוֶסֶסת ַעל ִהיָמְנעּות ֵמֲאִכיַלת ַּפְחֵמימֹות ְוִריּבּוי ְּבֶחְלּבֹוִנים.

ִּדיֶאַטת ֶאֶלף ָמאַתִים ַהָּקלֹוְריֹות. ְמַאְפֶׁשֶרת ֶלֱאכֹול ָּכל ָּדָבר ְּבִמְסֶּגֶרת 0021 ָקלֹוְריֹות ַלּיֹום.

ִּדיֶאַטת ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות. ְמבּוֶסֶסת ַעל ַטְבִלּיֹות ַּתְמִצית ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות.

ִּדיֶאַטת ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך. ְמבּוֶסֶסת ַעל ְׁשֵּתי ֲארּוחֹות ְלֹלא ַּפְחֵמימֹות ַוֲארּוָחה ְׁשִליִׁשית חֹוְפִׁשית.

ִּדיֶאַטת הֹוְלפֹוְרד. ְמבּוֶסֶסת ַעל ְׁשִליָטה ְּבָרַמת ַהֻּסָּכר ַּבָּדם.

ִּדיֶאַטת ַהחֹוף ַהְּדרֹוִמי. ְמזֹונֹות ֲעִׁשיִרים ְּבִסיִבים ְּתזּוָנִתִּיים, ְיָרקֹות ְטִרִּיים ּוָבָׂשר ָרֶזה.

ִּדיֶאַטת ַהְללּוָיּה. ְמבּוֶסֶסת ַעל ִהָּנְזרּות ִמָּבָׂשר ּוָמזֹון ֹלא ְמבּוָׁשל ְּבִעיָקרֹו.

ִּדיֶאַטת ַהּמֹוֲעדֹוִנים. ּכֹוֶלֶלת ַסִמים ּוְתרּופֹות ְמַדְּכאֹות ֵּתיָאבֹון.

ִּדיֶאַטת ַהְּנקּוּדֹות. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיָלה ַעל ִּפי ַטְבַלת ְמזֹונֹות.

ִּדיֶאַטת ַהִּפיָצה ְוַהִמיְלְקֵׁשייק. ְמבּוֶסֶסת ְּבִעיָקר ַעל ַּפְחֵמימֹות.

ִּדיֶאַטת ַהְׁשָמָנה. ְלַבֲעִלי ִמְׁשָקל ָנמּוְך, ְּתזּוָנה ֲעִׁשיָרה ְּבָקלֹוְריֹות ַוֲאִכיָלה ְרצּוָפה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום.

ִּדיֶאַטת חֹוֶמץ ַּתּפּוִחים. ְמבּוֶסֶסת ַעל חֹוֶמץ ַּתּפּוִחים, ָאצֹות ָים, ֶלִציִטין ְוִסיִבים ְּתזּוָנִתִּיים.

ִּדיֶאַטת ֲחֵמֶׁשת ַהִּטיּפּוִסים. ִנְׁשֶעֶנת ַעל ָהְרפּוָאה ַהִּסיִנית.

ִּדיֶאַטת ֶחְרמֹון. ַעל ָּבִסיס ֵצירּוֵפי ָמזֹון ְוִדיקּור ִסיִני.

יָגה ּתֹוָצאֹות, ַאְך ֵהן ֶנֱעָלמֹות ְּכֶׁשִהיא ִנְזַנַחת ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה.  ִּדיֶאַטת יֹויֹו אֹו ָאקֹוְרֵדיאֹון. ַמּשִׂ

ִּדיֶאַטת ָּכַסח. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיָלה ִמיִניָמִלית ְלאֹוֶרְך ְזַמן. ַּגם: ִּדיֶאַטת ֶרַצח.

ִּדיֶאַטת ַּכְרַּפס. ָראֵׁשי ֵּתיבֹות: ְּכָלל ִראׁשֹון - ֶּפה ָסגּור.

ִּדיֶאַטת ֶלֶחם. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיַלת 8-6 ְּפרּוסֹות ֶלֶחם ַקל ְּביֹום.

ִּדיֶאַטת ְמָלְפפֹוִנים. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיַלת ְמָלְפפֹוִנים ְלֹלא ַהְגָּבָלה.

ִּדיֶאַטת ָמָרק ַהְּכרּוב. ְמַאְפֶׁשֶרת ֶלֱאכֹול ָמָרק ְּכרּוב ְלֹלא ַהְגָּבָלה, ְּבַצד ַמֲאָכִלים ַּדֵּלי ָקלֹוְריֹות.

ִּדיֶאַטת נֹוְזִלים. ְמבּוֶסֶסת ַעל ְׁשִתַּית נֹוְזִלים ִּבְלַבד.

ִּדיֶאַטת ֶסְקס. ְמבּוֶסֶסת ַעל ַּתְפִריט ַּדל ָקלֹוְריֹות ָהָאמּור ְלַׁשֵּפר ֶאת ַחֵּיי ָהַאֲהָבה.

ִּדיֶאַטת ְסָקְרְסֵּדיל. ֲעִׁשיָרה ַּבֶחְלּבֹוִנים ּוְמַׁשֶּלֶבת ֵּפירֹות ִויָרקֹות.

בּועֹות. ִמְתָּבֶסֶסת ַעל ִּגיוּון ְוַהְחָלָפה ֶׁשל ִּדיֶאָטה ִמֵּדי ָׁשבּוַע. ִּדיֶאַטת ֲעֶׂשֶרת ַהּׁשָ

ִּדיֶאַטת ּפֹוְּפקֹוְרן. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיַלת ּפֹוְּפקֹוְרן ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום.

ִּדיֶאַטת ִּפְטִרּיֹות. ְמבּוֶסֶסת ַעל ֲאִכיַלת ִּפְטִרּיֹות ִמּקּוְפַסת ִׁשימּוִרים ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום.

ִתַּית ִמיִצים. ִּדיֶאַטת צֹום ַהִּמיִצים. ְמבּוֶסֶסת ַעל ִהיָּנְזרּות ִמּׁשְ

ִּדיֶאַטת קֹוְרְנְפֶלְקס. ְמבּוֶסֶסת ַעל ְׁשִתַּית ָחָלב ַּדל ׁשּוָמן ְוקֹוְרְנְפֶלְקס.

ִּדיֶאַטת ָרָעב. ָּפחֹות מ-008 ָקלֹוְריֹות ַלּיֹום.

ְּבִקיצּור: ֵיׁש ִלי ְּבָעָיה ִעם ַהָּתִאים – ַהּכֹל ָטִעים ִלי...
זאביק זהבי
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איבחון סוכרת 
כל מה שצריך לדעת

מאת: דן אבן
והשתנה  יתר  סובלים מהשמנת 
ואתם  במשקל  ירדתם  מרובה? 
ותשישות?  חולשה  מרגישים 
חוסר  או  עקצוצים  גם  לכם  יש 

ולא  בסוכרת,  שחליתם  ייתכן  בגפיים?  תחושה 
חולי  מ-450,000  יותר  חיים  בישראל  ידעתם. 
של  הערכות  ולפי  בתרופות  המטופלים  סוכרת 
למשרד  המייעצת  לסוכרת  הלאומית  המועצה 
סוכרת  עם  אנשים   200,000 עוד  יש  הבריאות, 
שאיננה מאובחנת ואיננה מטופלת. אבחון סוכרת 
חשוב כדי לטפל במחלה ולמנוע את הסיבוכים 
הנלווים לה, לרבות פגיעה בכליות, אובדן ראיה, 
עצביות  פגיעות  נרפאים,  שאינם  ופצעים  כיבים 
בסיכון למחלות  עלייה  וכן  וכאבים ממקור עצבי 
לב וכלי דם. ריכזנו את כל מה שצריך לדעת על 
אבחון של מחלת הסוכרת והסיבוכים הנלווים לה 

בשלביה השונים.

תסמינים
רב  מגוון  רפואית  מטופלת  שאיננה   לסוכרת 
הנצפית  לעלייה  מעבר  אפשריים,  תסמינים  של 
רק  לרוב  המאובחנת  בדם  הסוכר  ברמת 
האופייניים  התסמינים  אקראית.  דם  בבדיקת 
בדבר  אדומה  נורה  להדליק  שיכולים  למחלה, 
הצורך לבקש הפנייה מרופא לבדיקות מעבדה, 
לכך  הקשורה  שתן,  במתן  עלייה  לרוב  כוללים 
ומגדיל  נוזלים  יותר  סופח  בסוכר  הרווי  שהדם 
את כמות הפרשות הנוזלים מהגוף בשתן; צמא 
ויובש בפה שמקורם בהשתנה מרובה ובספיחת 
העשויה  במשקל  ירידה  לה;  הגורמת  הנוזלים 
ידי הגוף  להיגרם מניצול של שכבות השומן על 
את  המשמש  והסוכר  מאחר  אנרגיה,  לצורכי 
למחזור  מווסת  אנרגיה  ליצירת  האנשים  רוב 
אובדן  או  קור  חום,  ותחושות  עקצוצים  הדם; 
רמות  של  מהנזק  הנגרמות  בגפיים,  תחושה 
בשם  ומכונות  העצבים,  למערכת  גבוהות  סוכר 
הכולל ‘נוירופתיה סוכרתית’; וגם חולשה, עייפות, 
העיכול  במערכת  סיבוכים  וכן  ורעב  תשישות 
העשויים להיגרם כתוצאה מהפגיעה ביכולתו של 
הגוף להשתמש בסוכר לצרכי אנרגיה. עם זאת, 
סימנים אלה לרוב יאפיינו סוכרת סוג 1 )שכונתה 
בעבר “סוכרת נעורים”(, ואילו סוכרת סוג 2 לרוב 
לעובדה  פרט  אופייניים,  תסמינים  נושאת  איננה 
עודף  גם מתמודדים עם  שרוב המאובחנים בה 
2 האבחון  סוג  יתר. בסוכרת  משקל או השמנת 

יהיה לרוב בבדיקות דם שבוצעו באקראי.

אבחון בבדיקות לרמת הסוכר
 שיטות האבחון המעבדתיות של מחלת הסוכרת 
השתנו ברבות השנים, ולצדן השתכללו בדיקות 
ההליך  במסגרת  המבוצעות  השונות  המעבדה 

1997 מאובחנת מחלת הסוכרת  האבחוני. מאז 
בבדיקה לרמת הסוכר בדם כעבור שמונה שעות 
כשתוצאת  מים(,  לשתות  )ניתן  צום  של  לפחות 
יחידות מ”ג גלוקוז לדציליטר   126 הבדיקה היא 
המבוצעות  חוזרות  בדיקות  בשתי  ומעלה  דם 
במועדים נפרדים. עד לאותה שנה אובחנה סוכרת 
כשתוצאת הבדיקה הייתה גבוהה מ-140 יחידות 
גלוקוז  )מ”ג  יחידות   100 עד  תוצאה של  בלבד. 
לדציליטר דם( בבדיקה המבוצעת בצום נחשבת 
מוגדרת  יחידות   126-100 ותוצאה של  לתקינה, 
כמצב טרום סוכרתי.  מעבר לבדיקה בצום, רמת 
סוכר של 200 יחידות )מ”ג גלוקוז לדציליטר דם( 
בבדיקה אקראית הנעשית ללא צום, מהווה אף 
של  ובמקרה  סוכרתי,  שהמטופל  לכך  סמן  היא 
בצום  סוכר  לבדיקת  יופנה  לרוב  הוא  זו  תוצאה 
לאימות האבחנה. כשמופיע ערך גבולי לסוכרת 
בבדיקת הדם בצום, או כשהערך בבדיקה בצום 
הופעתם  לאחר  למחלה  חשד  קיים  ועדיין  תקין 
העמסת  בדיקת  שונים, מתבצעת  תסמינים  של 
רוויה  מים  כוס  הנבדק  שותה  במהלכה  סוכר, 
שעתיים.  כעבור  דם  ומוסר  סוכר,  גרם  ב-75 
ערך של עד 140 יחידות )מ”ג גלוקוז לדציליטר 
 199-140 דם( מוגדר כבדיקה תקינה, טווח של 
יחידות   200 של  וערך  כגבולי,  מוגדר  יחידות 
ומעלה מוגדר כסוכרת. בישראל אין כיום המלצה 
רשמית לביצוע בדיקות דם לנוכחות סוכר בדם 
של  החדשות  ההמלצות  כלשהי.  תקופה  מדי 
כוח המשימה הישראלי לקידום בריאות ורפואה 
שעודכנו  המשפחה,  רופאי  איגוד  של  מונעת 
לאחרונה ביולי 2013, קוראות רק לביצוע שגרתי 
 35 מגיל  לגברים  לכולסטרול  דם  בדיקות  של 

ונשים מגיל 45 אחת לחמש שנים.

בדיקת המוגלובין מסוכרר 
)HbA1C(

וערכיו  מסוכרר,  המוגלובין  הוא   HbA1C 
האדומות  הדם  כדוריות  שיעור  את  מבטאים 
הגלוקוז  התחבר  אליו  המוגלובין  המכילות 
משמשת  מסוכרר  המוגלובין  שבדם. בדיקת 
מצבם  אחר  למעקב  חשוב  ככלי  שנים  מזה 
הופכת  האחרונות  בשנים  אך  סוכרת,  חולי  של 
הראשוני  בשלב  יותר  לשימושית  גם  הבדיקה 
כבדיקה  הוכרה  הבדיקה  המחלה.  אבחון  של 
למטרות אבחון סוכרת בינואר 2011 על ידי ארגון 
הבריאות העולמי )WHO(. ההנחיות המעודכנות 
של איגוד הסוכרת האמריקאי )ADA( שפורסמו 
כי  במפורש  לראשונה  מצהירות   2014 בינואר 
היא אחת משלוש הבדיקות המאפשרות לאבחן 
בצום  בדם  הסוכר  לרמות  בדיקה  לצד  סוכרת, 
 HbA1C ובדיקת העמסת סוכר. תוצאות בדיקת
ניתנות באחוזים, כאחוז המוגלובין מסוכרר מסך 
מ-6.5%  גבוהה  כשהרמה  בדם.  ההמוגלובין 

6.5%- של  רמות  כסוכרתי.  מאובחן  הנבדק 
סוכרת  סמויה/טרום  לסוכרת  נחשבות   5.7%
נחשבות לתקינות.  נמוכות מ-5.7%  רמות  ואילו 
 HbA1C יש השקה ברורה בין תוצאות בדיקת“
לבין רמות סוכר בדם” מסביר ד”ר חוליו ויינשטיין, 
וולפסון  הרפואי  במרכז  לסוכרת  מנהל היחידה 
זו מצביעה על רמות  7% בבדיקה  “תוצאה של 
וכל  סוכר,  לדציליטר  מ”ג   154 של  ממוצעות 
מ”ג”.   30 של  תוספת  מהווה  אחוז  של  תוספת 
 ,HbA1C כך לדוגמה, תוצאה של 8% בבדיקת
מ”ג  כ-180  של  בדם  סוכר  רמות  משמעותה 
לדציליטר. לדברי ד”ר ויינשטיין, “כיום ניתן לוותר 
לרמות  הבדיקה  את  ולבצע  סוכר,  העמסת  על 
לא  אך  יותר,  יקרה  אמנם  בדיקה  זו   .HbA1C
של  החיים  ומשך  מאחר  בצום.  לבצעה  נדרש 
חודשים,   4-3 לרוב  הוא  אדומות  דם  כדוריות 
הבדיקה מאפשרת לאמוד בממוצע את חשיפת 
חודשים  ב-4-3  סוכר  של  גבוהות  לרמות  הדם 
לביצוע  חשובה   HbA1C בדיקת  האחרונים”. 
בקרב חולי סוכרת מסוג 2 לפחות אחת לשנה, 
ובשנים  המחלה,  מצב  אחר  לעקוב  במטרה 
האחרונות אף הוכנס ביצועה בקרב חולי סוכרת 
למדדי האיכות בקופות החולים. לפי דו”ח מדדי 
האיכות של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות 
לשנת  נכון  הבריאות,  ומשרד  בריאות  ומדיניות 
 88.9% בישראל  הבדיקה  את  ביצעו   2012
בישראל  החיים  סוכרת  חולי   458,769 מתוך 
ומטופלים בתרופות, ירידה קלה בהשוואה לשנת 
2010 )92.6%(. מתוך אלה נמצא כי רק 63.1% 
היו עם רמות המוגלובין מסוכרר הנמוכות מ-7% 
מאוזנת  סוכרת  על מצב של  רמה המצביעה   -

תרופתית.

סוכרת סוג 1 או 2?
 מטופלים שאובחנו כסוכרתיים יופנו בהמשך על 
ידי קופות החולים לבדיקות דם במטרה לאבחן 
האם לקו בסוכרת סוג 2, המתאפיינת בעמידות 
 -  1 מסוג  בסוכרת  או  בגוף,  האינסולין  להורמון 
מחלה בה מערכת החיסון הורסת את תאי הבטא 
שמייצרים אינסולין בלבלב - המתבטאת בחוסר 
מוחלט של הגף להפריש אינסולין. בדיקות אלה 
התוקפים  בדם  נוגדנים  של  הימצאותם  בוחנות 
מאפשרת  עצמה  “הקליניקה  הבטא.  תאי  את 
במקרים רבים לסייע באבחנה האם קיים סוכרת 
“סוכרת סוג  ויינשטיין,  2” מסביר ד”ר  או   1 מסוג 
או  משקל  עודף  עם  לאנשים  אופיינית  לרוב   2
והרמות  במשפחה,  סוכרת  כשיש  יתר,  השמנת 
במיוחד,  גבוהות  אינן  בדם  סוכר  של  הגבוהות 
 1 סוכרת מסוג  זאת,  לעומת  ומתגלות באקראי. 
מופיעה לרוב אצל צעירים עם תופעה סוערת של 
ויובש בפה, השתנה משמעותית  ירידה במשקל 
נוספים  אנשים  אין  ולרוב  במשקל,  וירידה 
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במשפחה עם סוכרת, כי ההסבר שלה הוא פחות 
גנטי”. במקרה של אבחנה מבלבלת ניתן לבצע 
נוגדנים בדם האופייניים  בדיקת אימות לנוכחות 
יש  “אם  כי  מבהיר  ויינשטיין  ד”ר  אך  ללבלב, 
על  מצביע  הדבר  בבדיקה,  נוגדנים  של  נוכחות 
סוכרת סוג 1, אולם אם הבדיקה שלילית, היא לא 
בהכרח מצביעה על סוכרת סוג 2. יש מספר גבוה 
של כ-50 נוגדנים המאפיינים סוכרת סוג 1, ואילו 
הבדיקות במעבדות כיום מאפשרות לאבחן רק 
מתוכם”. בדיקה נוספת המסייעת להבחין   3-2
בין סוכרת סוג 1 ל-2 היא בדיקה לרמות פפטיד 
על  מצביעות  והבדיקות  והקליניקה  במידה  סי. 
גדולה:  הנבדק  עבור  המשמעות   ,1 סוג  סוכרת 
אינסולין  בהזרקת  לטיפול  מיידית  לעבור  עליו 

לכל חיים.

דיוק בדיקות הדם
המערבי  העולם  בכלל  הנידונות  הסוגיות  אחת 
המעבדה  בדיקות  של  בדיוק  הבעייתיות  היא 
לנבדקים  מותאם  פיהן  על  סוכרת,  המאבחנות 
אף  “אין  ויינשטיין,  ד”ר  לדברי  תרופתי.  טיפול 
לוקחים  תמיד  ואנו  ברפואה,  מדויקת  בדיקה 
למעלה   10% של  אפשרית  טעות  בחשבון 
של  מצב  לנו  היה  כבר  בתוצאות.  למטה  או 
שאובחנו  בינלאומיים  במחקרים  משתתפים 
של   HbA1C תוצאות  שדרשו  כסוכרתיים, 
נבדק  של  דם  דגימת  וכששלחנו  ומעלה,   8%
והוא  תוצאה של 7.3%  יצאה  לחו”ל,  פוטנציאלי 
יחד עם זאת,  יכול היה להשתתף במחקר”.  לא 
2013-2012 החלה פעילות אינטנסיבית  בשנים 
בהובלת  לסוכרת  הלאומית  המועצה  של 
בין  סטנדרטיזציה  ליצירת  רפפורט,  מיכה  פרופ’ 
כדי  במדינה,  החולים  קופות  ארבעת  מעבדות 
לייצר בדיקות אחידות לרמות סוכר, וחשוב מכך 
- לרמות של המוגלובין מסוכרר, כדי לאפשר קו 

אחיד בתוצאות הבדיקות בכל הארץ.

בדיקות שתן
נהוג  החולים,  בקופות  האבחון  מתהליך  כחלק 
לעתים להפנות את המטופל גם לבדיקת סוכר 
בשתן, שכן בקרב אנשים בריאים שתן אינו מכיל 
2 כשרמת  ואילו בקרב חולי סוכרת מסוג  סוכר, 
הסוכר בדם גבוהה, מופרש הסוכר לכליה וממנו 
בשתן  מופיע  “סוכר  ויינשטיין,  ד”ר  לדברי  לשתן. 
)מ”ג  יחידות  מ-180  גבוהה  בדם  כשרמתו 
לדציליטר דם(, אם כי לא נהוג להתבסס באבחון 
סוכרת על מדידה זו, כי ישנם אנשים עם סף כלייתי 
גבוה או נמוך, למשל נשים בהיריון שניתן לאתר 
אצלן סוכר בשתן מבלי שקיימת רמת סוכר גבוהה 
בדם המעידה בהכרח על סוכרת”. בדיקת שתן 
שכיחה יותר לסוכרתיים היא בדיקה לרמות חלבון 
האלבומין בשתן. אלבומין הוא חלבון עיקרי בדם, 

משמעותה  בשתן,  מיקרו-אלבומין  של  והפרשה 
פגיעה בכליות, העשויה להתפתח גם בקרב חולי 
ובדיקת  “במידה  ויינשטיין,  ד”ר  לדברי  סוכרת. 
נוכחות  על  מצביעה  סוכרתי  נבדק  בקרב  שתן 
בכליות,  פגיעה  החלה  כי  להניח  ניתן  אלבומין, 
ויש לפעול בטיפול משולב לאיזון סוכר ולחץ דם, 
ולהתחיל במתן  ודלת מלח,  דלת חלבון  דיאטה 
גם אם לחץ  תרופות שמורידות את לחץ הדם, 
הדם עצמו תקין, כדי להקטין את כמות האלבומין 
בשתן ולמנוע את הידרדרות הכליות”. בדיקה זו 
נהוגה בקרב מטופלים שאובחנו כסוכרתיים אחת 
לשנה, במידה והיא תקינה, ובשכיחות גבוהה יותר 
סוכרת  חולי  ככלל,  חריגות.  ומאובחנות  במידה 
נמצאים בסיכון גבוה פי שלושה לפגיעה בכליות 
וכ-20%-40%  הבריאה,  לאוכלוסייה  בהשוואה 
מחולי סוכרת סובלים מפגיעה בכליות. כ--40%
הכליה  ומושתלי  הדיאליזה  מטופלי  מכלל   15%
הפגיעה  של  מוקדם  ואבחון  סוכרת,  חולי  הם 
הידרדרות  את  להאט  או  למנוע  יכול  הכלייתית 
הכליות לכדי מצב של אי ספיקת כליות הדורש 

פתרון של דיאליזה והשתלת כליה.

בדיקות עיניים
עם  מאובחנים  בראיה.  לפגוע  עלולה  סוכרת 
עיניים  בדיקת  לעבור  יכולים   1 מסוג  סוכרת 
ראשונה כעבור חמש שנים מהאבחנה, כדי לבחון 
את תקינות הראיה. לעומת זאת, מאובחנים עם 
סוכרת סוג 2 - שמתגלה ברוב המקרים באקראי 
ולעתים לאחר שנים של סוכרת סמויה - מחויבים 
לעבור בדיקה ראשונה מיד עם האבחנה ובהמשך 
בעין  אפשריות  פגיעות  לזהות  כדי  לשנה,  אחת 
נזק לרשתית הקרוי  בייחוד  האופייניות לסוכרת, 
מבעוד  בהן  ולטפל  סוכרתית’,  ‘רטינופתיה 
טיפול  הראיה:  הידרדרות  את  למנוע  כדי  מועד 
לתוך   VEGF נוגדני  בהזרקת  לייזר,  באמצעות 
עיניים  בדיקת  סטרואידים.  בנטילת  או  העין 
בדיקת  למעשה  היא  סוכרת  עם  למאובחנים 
רשתית הכוללת צילום של הרשתית לאבחון כלי 
פלואורסצאין(,  צילום  )הקרוי  שברשתית  הדם 
המבוצע לרוב לאחר הזרקת חומר צבע לווריד 
היד, כדי לזהות כלי דם פגומים ברשתית; בדיקת 
הרשתית  למיפוי  מורחבים  אישונים  דרך  צילום 
ובמקרים   ;))OCT הקרויה  בצקת  אזורי  ואיתור 
בהם קיים נזק משמעותי בעין המונע הסתכלות 
על הרשתית, למשל קטרקט מתקדם, יש לבצע 
של  אנטומית  תמונה  המספק  סאונד  אולטרה 

הרשתית.

אבחון שלב המעבר לאינסולין
להזריק  נאלצים   1 סוג  סוכרת  חולי  כאמור, 
אינסולין מרגע האבחנה. בסוכרת סוג 2 הטיפול 
לרוב מתחיל בשינויי אורח חיים ותרופות. אבחון 

סוג  סוכרת  חולי  בקרב  לאינסולין  שלב המעבר 
סמך  על  לרוב  נעשה  בתרופות  המטופלים   2
הרופא  של  משותפת  והחלטה  קלינית  אבחנה 
החולה  “אם  ויינשטיין,  ד”ר  לדברי  המטופל.  עם 
לטיפול  מגיב  ולא  התרופתי  לטיפול  מגיב  לא 
ימליץ  ארוך,  הסוכרת  ומשך  חיים  אורח  בשינוי 
עשר  לאחר  לאינסולין.  מעבר  על  לרוב  הרופא 
מהחולים  ל-70%-80%   ,2 סוג  סוכרת  שנות 
אוזל האינסולין, והסוכר לא ירד בדם גם אם יתנו 
להם הרבה תרופות”. ההחלטה הקלינית תלויה 
שחלף  הזמן  משך  גיל,  לרבות  רבים,  בגורמים 
הבנת  לרבות  אקונומי,  סוציו  ומצב  מהאבחנה 
החולה את מצבו והמוטיבציה שלו לאזן את רמות 
ויינשטיין מסביר כי “יש חולים  הסוכר בדמו. ד”ר 
יהיו אצלם   HbA1C-צעירים, שנרצה שרמות ה
על  נמליץ  וכשיש חריגה מהיעד  נמוכות מ-6%, 
אינסולין, ויש קשישים שפיתחו סוכרת, ולא צריך 
להעבירם במהירות לאינסולין, כי יש בזה גם סיכון 
בדיקת  היפוגליקמיה”.  בהתקפי  עבורם  מסוים 
חולה  מטופל  האם  לאבחן  המסייעת  מעבדה 
להזרקת  מעבר  הדורש  בשלב  נמצא  סוכרת 
המשמשת  סי,  פפטיד  בדיקת  היא  אינסולין, 
לבדיקת תפקוד הלבלב וכמות האינסולין שהגוף 
שרשראות  שתי  יש  אינסולין  למולקולת  מייצר. 
C-PEPTIDE. אם  שמחוברות בחלבון המכונה 
נרצה לדעת כמה אינסולין יש בגוף, בירור רמות 
מספקת,  תמונה  לתת  יכול  אינו  בדם  האינסולין 
לאחר  הדם  למחזור  מגיע  והאינסולין  מאחר 
ד”ר  לדברי  הכבד.  את  ועבר  בלבלב  שהופרש 
ויינשטיין, “הכבד אינו אדיש לאינסולין ויכול להרוס 
חלק מהאינסולין, לכן רמות האינסולין בדם אינם 
בהכרח הרמות שהפריש החולה”. בדיקת פפטיד 
הלבלבית’,  ‘הרזרבה  מהי  לקבוע  מאפשרת  סי 
הלבלב  מפריש  עדיין  אינסולין  כמה  כלומר 
חולה הסוכרת. כשרמת הפפטיד בבדיקה  אצל 
הרבה  מפריש  שהגוף  לכך  סימן  זה  גבוהה 
רמה  על  שמצביעה  בדיקה  מאידך,  אינסולין. 
וודאי  אומדן  מאפשרת  סי  פפטיד  של  אפסית 
יש  וכי  אינסולין  להפריש  הפסיק  שהלבלב  לכך 
לעבור מהתרופות לשלב ההזרקה של אינסולין. 
מאיזה  לקבוע  גם  מאפשרת  סי  פפטיד  בדיקת 
הפפטיד  כשרמת  המטופל:  סובל  סוכרת  סוג 
מאוד נמוכה, והגוף אינו מייצר אינסולין, האבחנה 
היא קרוב לוודאי של סוכרת סוג 1. ואילו בסוכרת 
מייצר  עדיין  כשהגוף  הראשונים,  2 בשלביה  סוג 
ולעתים  תקינה  תהייה  הפפטיד  רמת  אינסולין, 
אף גבוהה מהנורמה. רמות תקינות של הבדיקה 
למיליליטר  ננוגרם   2.5-0.5 הן  מבוגרים  בקרב 

לאחר צום של שמונה שעות.

מצב טרום סוכרתי
בסוכרת מוכרים שני מצבי ביניים, המצביעים על 

25 איל מאי 2017



האחד  סמויה’:  ‘סוכרת  או  סוכרת’  ‘טרום  ‘מצב 
הוא מצב של רמות שבין 100 ל-126 יחידות מ”ג 
בצום,  סטנדרטית  סוכר  בבדיקת  דם  לדציליטר 
רמות  של  מצב  הוא  השני   .-  IFG הקרוי  מצב 
גלוקוז שבין 140 ל-200 מ”ג לדציליטר דם לאחר 
העמסת סוכר - הקרוי IGT. כשמאובחן בבדיקת 
הלב  נטיית  אלה,  מצבים  משני  אחד  בצום  דם 
במחלה  ולטפל  לנסות  לרוב  היא  הרופאים  של 
תזונה  הרגלי  הטמעת  באמצעות  תרופות,  ללא 
ופעילות  ושומנים(  סוכרים  )הפחתת  בריאה 
גופנית, בניסיון להוריד את רמת הסוכר בדם. עם 
זאת, בשנים האחרונות מחקרים העלו כי טיפול 
הנמצאת  מטפורמין/גלוקופאז’  בתרופה  יומיומי 
ראשון  קו  לתרופת  ונחשבת  הבריאות  בסל 
להרזיה  כגלולה  המשמשת  בקסניקל,  בסוכרת, 
בפרנדאז,  או  רפואי  בישראל במרשם  הנמכרת 
הכלולה בסל הבריאות, עשוי למנוע את המשך 
ההידרדרות ברמת הסוכר בדם ולעכב את הופעת 
הסוכרת. לדברי ד”ר ויינשטיין, “כיום רופאים רבים 
נותנים מטפורמין למטופלים עם  ובעולם  בארץ 
טרום סוכרת, בייחוד אם הם סובלים מהשמנה, 
10%- להפחית  חודשים  שלושה  להם  ונותנים 
הם  אם  דיאטה.  באמצעות  גופם  ממשקל   5%
תרופתי,  בטיפול  להתחיל  מומלץ  מצליחים,  לא 
רמת  את  במהירות  להשיב  כמובן  שמטרתו 

הסוכר בדם לנורמה”.

בדיקות עתידניות
שיטות  על  האחרונות  בשנים  עמלים  חוקרים 
נוספות לאבחון סוכרת בשלביה המוקדמים של 
הנזקים  של  התפתחות  למנוע  בניסיון  המחלה, 
הנלווים. חוקרים דיווחו כי הצליחו לאתר שמונה 
פפטידים בנוזל הדם המשתנים בהתאם לרמות 
ומתוכם שלושה מרכזיים העשויים  בדם,  הסוכר 
לסוכרת.  אבחנתיות  לבדיקות  לשמש  בעתיד 
הצליח  כי  דיווח  מספרד  חוקרים  צוות  בנוסף, 
סוכרת  שיוכל לשמש לאבחון  לאבחן סמן בדם 
את  המשפעל  אפיגנטי  בסמן  המדובר   .2 סוג 
 )DNA( התאים  בגרעיני  הגנטי  המטען  פעילות 
 CpG 25 ומצביע על שינוי בפעילות באזור הקרוי
רקע  על  זאת   .2 סוג  בסוכרת  חולים  המאפיין 
סוכרת  לאבחון  חדשות  שיטות  לפתח  הצורך 
שאינן נסמכות על הצורך בצום מקדים. חוקרים 
דיווחו על שיטה חדשה לאבחן סוכרת בבדיקת 
 1,5- הקרוי  ברוק  סמן  רוק. הבדיקה מאבחנת 
שלו  נמוכות  שרמות   ,1,5-AnhydroGlucitol
ברוק, כפי שמצאו החוקרים, מצביעות על אדם 
סוכרתי. הסמן נבחן על מדגם ראשוני בקרב 369 
את  לשפר  ביכולתו  החוקרים  ולטענת  נבדקים, 
בדיקות סקירה  ולהנגיש  תהליך אבחון הסוכרת 
חוקרים  נרחבות.  באוכלוסיות  סוכרת  לאבחון 
כי  דיווחו   Purdue מאוניברסיטת  אמריקאים 

סוכרת,  לאיתור  מיוחדת  הדמיה  בדיקת  פיתחו 
סאונד  אולטרה  אותות  מדידת  על  המבוססת 
ממולקולות שנחשפות לקרן לייזר. הקרן מכוונת 
לגוף ופולטת אותות קצרצרים )לפרקי זמן של ננו 
שניות( באורך גל שבטווח אינפרה אדום, ומייצרת 
להתחמם  לרקמות  שגורמות  בגוף  תנודות 
גלים  של  תנודות  מצידן  ולייצר  ולהתפשט 
בתדירות של אלטרה סאונד, כלומר בתדירות על 
קולית. תנודות אלו נקלטות על ידי מכשיר חיצוני 
לתמונת  אותן  שמתרגם   ,transducer הקרוי 
החדשנית  הטכנולוגיה  ממדית.  תלת  הדמיה 
פנימי  טרשתי  רובד  היווצרות  לאתר  מאפשרת 
מולקולות  לאתר  גם  באפשרותה  ויש  דם,  בכלי 
שומן בשרירים ולזהות באמצעותן התפתחות של 
סוכרת. זאת על בסיס מחקרים שמצאו כי מחלת 

המשך

הסוכרת מעכבת את עיבוד השומן ברקמות שריר 
ובכבד, וגורמת להתפתחות מצבורים גבוהים של 
חוקרים  דיווחו   2013 במארס  בשרירים.  שומן 
באמצעות  סוכרת  לאבחן  הצליחו  כי  הולנדים 
ובכבד  בשרירים  שומן  מולקולות  רמות  מדידת 

.MRI בעזרת טכנולוגיית הדמיה מסוג
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אוכלים ומרזים: 
למה דגנים מלאים מסייעים להרזיה?

מאת" אלה 
הר נוי

מחקרים הצביעו 
בין  קשר  על 
דגנים  צריכת 
וצריכה  מלאים 
של  גבוהה 
תזונתיים  סיבים 
ת  ו ב ט ה ל
ת  ו י ת ו א י ר ב

מתפרסם  כעת  במשקל.  ירידה  לרבות  שונות, 
חלק  על  שמצביע  חדש  מבוקר  מחקר 
בדגנים  עשירה  תזונה  בזכותם  מהמנגנונים 
לטובת  המשקל.  על  לשמור  מסייעת  מלאים 
מזון  סיפקו  מוסדות  ממספר  חוקרים  המחקר, 
 ,40-65 בגילי  נשים  ו-32  גברים  ל-49  ושתייה 
השבועיים  במהלך  שבועות.  שמונה  במשך 
הראשונים כל הנבדקים קיבלו תזונה דלת סיבים 
זהה. לאחר מכן הם חולקו באופן רנדומלי לשתי 
תזונה  שבועות  שישה  במשך  שקיבלו  קבוצות 
האספקטים,  ובשאר  התזונתיים  ברכיבים  דומה 
פרט להבדל אחד - מקור הדגנים. קבוצה אחת 
קיבלה דגנים מלאים )כמו לחם מדגנים מלאים 
)כמו לחם  דגנים מזוקקים  והשנייה  ואורז מלא( 
לבן או אורז לבן(. התזונה עם הדגנים המלאים 
כללה צריכה יומית ממוצעת של 207 גרם דגנים 
התזונה  תזונתיים.  סיבים  גרם   40 בהם  מלאים, 
דגנים מלאים  כללה  לא  הדגנים המזוקקים  עם 
תזונתיים  סיבים  גרם   21 וכללה בממוצע  בכלל 
כך  תוכננה  לנבדקים  שניתנה  התזונה  ביום. 
שלא   – יציב  הנבדקים  משקל  על  שתשמור 
תוביל לירידה או עלייה במשקל. לאורך המחקר 
בחנו  החוקרים  צואה.  דגימות  סיפקו  הנבדקים 
קלוריות   – הצואה  של  האנרגטית  התכולה  את 
בדיקות  גם  עברו  הנבדקים  בגוף.  נספגו  שלא 
של הקצב המטבולי, במטרה לקבוע את כמות 
האנרגיה שהגוף שורף במנוחה. בנוסף, הנבדקים 
סיפקו דגימות דם ומילאו שאלונים לגבי התיאבון, 
לאחר  מהתזונה.  שלהם  הרצון  ושביעות  הרעב 
שישה  במשך  המותאמת  התזונה  על  הקפדה 
שבועות, נמצא כי בהשוואה לאלה שקיבלו תזונה 
תזונה  שקיבלו  לנבדקים  מזוקקים,  דגנים  עם 
עשירה בדגנים מלאים היו יותר יציאות, עם תכולה 
אנרגטית גבוהה יותר – 57 קלוריות נוספות ביום 
ידוע  פחות(.  או  יותר  קלוריות   17 של  )בטווח 
שהסיבים עצמם לא מתעכלים במערכת העיכול 
כבר  זה  אך  קלורי,  ערך  להם  אין  בעצם  ולכן 
נלקח בחשבון. לכן, מבהירים החוקרים בהודעה 
יותר  הגבוהה  האנרגטית  התכולה  לעיתונות, 
שיצאה בצואה לא נבעה מתוספת הסיבים עצמם 
אלא מההשפעה של הסיבים על העיכול וספיגת 

כי  הראו  הבדיקות  אחרים.  ממזונות  הקלוריות 
בקבוצה שקיבלה תזונה עם דגנים מלאים הקצב 
המטבולי במנוחה היה גבוה יותר והוביל לשריפת 
48 קלוריות יותר ליום )בטווח של עד 25 קלוריות 
יותר או פחות(. לאחר שהחוקרים נטרלו משתנים 
התוצאות,  על  ולהשפיע  להתערב  עלולים  שהיו 
המשולב  היומי  האנרגיה  איבוד  כי  חישבו  הם 
היה גבוה ב-92 קלוריות ביום בממוצע בקבוצת 
הדגנים  לקבוצת  בהשוואה  המלאים  הדגנים 
המזוקקים - איבוד קלוריות שמתרגם לירידה של 
2.5 ק”ג בשנה. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות 
בתיאבון, ברעב או בשביעות הרצון מהתזונה. זהו 
לא המחקר ההתערבותי היחיד שהראה כי ניתן 
של  צריכה  באמצעות  רק  במשקל  מעט  לרדת 
מזונות עשירים בסיבים כמו דגנים מלאים. מחקר 
שפורסם לפני כשנה הראה כי דיאטה שמתרכזת 
רק בהעלאת הצריכה של סיבים מובילה לירידה 
מסצ’וסטס  מאוניברסיטת  חוקרים  במשקל. 
240 אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת  חילקו 
מורכבת  דיאטה  בתוכנית  להתמיד  התבקשה 
ומגבילה יחסית, בעוד שהקבוצה השנייה קיבלה 
זה  שנדרש  כל  בה  מתירנית  לתזונה  הנחיות 
באמצעות  ביום  סיבים  גרם   30 לפחות  לאכול 
ירקות  פירות,  כמו  מזונות  של  צריכה  העלאת 
במשקל  הירידה  שנה,  לאחר  מלאים.  ודגנים 
בקבוצה שרק הוסיפה סיבים לתזונה נעה בין 1.3 
ל-2.9 ק”ג, כאשר הירידה הממוצעת הייתה של 
2.1 ק”ג. ההבדל בירידה הממוצעת במשקל בין 
הדיאטה המגבילה לתזונה העשירה בסיבים עמד 

על 0.6 ק”ג בלבד. 

האם הימנעות מגלוטן תפחית את 
הסיכון לסוכרת? )ספוילר: לא!(

מאוד  פופולאריות  הפכו  גלוטן  נטולות  דיאטות 
הימנעות  שמצדיק  רפואי  מצב  ללא  באנשים 
בעדויות  מחסור  שקיים  למרות  וזאת  מגלוטן, 
לכך שהפחתה בצריכת הגלוטן מספקת הטבות 
מאוניברסיטת  חוקרים  טווח.  ארוכות  בריאותיות 
צריכת  אם  לבחון  ביקשו  בבוסטון  הרווארד 
על  ובייחוד  הבריאות  על  משפיעה  גלוטן 
כך הם  2. לשם  סוג  סוכרת  הסיכון להתפתחות 
שהשתתפו  איש  כ-200,000  של  נתונים  בחנו 
אחר  שעקבו  טווח  וארוכי  גדולים  במחקרים 
נמשך  המעקב  הבריאות.  ממקצועות  אנשים 
אובחנו  מהם   15,947 ובמהלכו  שנה   30 כמעט 
עם סוכרת סוג 2. בהתבסס על שאלונים שמילאו 
הנבדקים כל שנתיים עד ארבע שנים, החוקרים 
חישבו את צריכת הגלוטן היומית שלהם. המקורות 
פסטה,  היו  הנבדקים  בקרב  לגלוטן  המרכזיים 
דגני בוקר, פיצה, מאפינס, בייגלה ולחם. החוקרים 
מצאו כי רוב המשתתפים צרכו פחות מ-12 גרם 
הכי  שאכלו  אלה  זה,  צריכה  ובטווח  ביום,  גלוטן 

הרבה גלוטן היו בסיכון מופחת לפתח סוכרת סוג 
2 - סיכון נמוך ב-20% באלו שצרכו את כמויות 
ביותר בהשוואה לאלה שצרכו  הגלוטן הגבוהות 
שאכלו  ביותר. הנבדקים  המעטות  הכמויות  את 
פחות גלוטן גם נטו לאכול פחות סיבים מדגנים, 
סוכרת  התפתחות  מפני  מגן  כגורם  הידועים 
ההשפעה  את  נטרלו  שהחוקרים  לאחר   .2 סוג 
הפוטנציאלית של סיבי דגנים, נמצא כי לאנשים 
בחמישון העליון של צריכת גלוטן היה סיכון נמוך 
לאלה  בהשוואה   2 סוג  סוכרת  לפתח  ב-13% 

שצרכו את הכמויות המעטות ביותר של גלוטן.  

עוד עולה, כי בקרב אנשים מתחת לגיל 65 ללא 
בצריכה  שינויים  משמעותיות,  כרוניות  מחלות 
של גלוטן אינם קשורים באופן משמעותי לעלייה 
הממצאים  החוקרים,  לדברי  הגוף.  במשקל 
שליליות  השפעות  אין  גלוטן  לצריכת  כי  מראים 
עלייה  או   2 סוג  סוכרת  להתפתחות  הסיכון  על 
ראשית,  מגבלות.  מספר  במשקל. למחקר, 
כדי  הנבדקים  דיווחי  על  הסתמכו  החוקרים 
מדובר  בנוסף,  הגלוטן.  צריכת  את  להעריך 
להוכיח  יכול  אינו  הוא  וככזה  תצפיתי  במחקר 
קשר של סיבה ותוצאה, מאחר שגורמים שונים 
התוצאות.  על  ולהשפיע  להתערב  עלולים  היו 
הנבדקים  שרוב  היא  נוספת  חשובה  נקודה 
גלוטן  נטולות  השתתפו במחקר לפני שדיאטות 
נהיו פופולאריות ולכן אין מידע על ההשפעה של 
מחקרים  נדרשים  מגלוטן.  מוחלטת  הימנעות 
כי  לקבוע  יהיה  שניתן  לפני  בנושא  נוספים 
הסיכון  את  מפחיתה  אכן  בגלוטן  עשירה  תזונה 
ללא  אנשים  2. על  סוג  סוכרת  להתפתחות 
מחלת צליאק לשקול מחדש הגבלה של צריכת 
סוכרת.  במיוחד  כרוניות,  מחלות  למניעת  גלוטן 
נראה  דם,  וכלי  לב  מחלות  למניעת  באשר  גם 

שהימנעות מגלוטן מהווה צעד מיותר. 

באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”

ִּביׁשּול – הּוא ָאָּמנּות ַהְרָעַלת ַהִּמין 

ָהֱאנֹוִׁשי ַעל ְיֵדי ֵּגירּוי ַהֵּתיָאבֹון ָׁשָעה 

ֶׁשְּתִביעֹות ַהֶּטַבע ְּכָבר סּוְּפקּו. )פנלון( 
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סוכרתי?
אלה השאלות שאתה צריך לשאול את הרופא

דרך  האבחון,  משלב 
הראשוני  הטיפול 
החיים  ובהמשך 
ריכזנו  המחלה:  עם 
שצריך  שאלות   14
רופא  את  לשאול 

הסוכרת שלך
מאת רבקה פרייליך

“סוכרת היא לא דלקת ריאות”, פוסק פרופ’ חוליו 
הרפואי  במרכז  סוכרת  יחידת  מנהל  ויינשטיין, 
לסוכרת  הישראלית  האגודה  ונשיא  וולפסון 
לשעבר. “כשמדובר בסוכרת, אין תרופה שהרופא 
רושם והכל מסתדר. המטופל חייב להיות מוביל 
הוכיחו  מחקרים  ובטיפול.  ההחלטות  בקבלת 
ארוכה  חיים  ותוחלת  חיים  לאיכות  להגיע  שכדי 
שרופא  ביותר  הטובה  ההשקעה   - סוכרת  עם 
ולהגביר  המטופל  את  לגייס  היא  לעשות  יכול 
בסופו  במחלה.  להילחם  שלו  המוטיבציה  את 
ועם  איתה  להתמודד  שצריך  זה  הוא  דבר  של 
ערכי  שמצאה  דם  בדיקת  עברת  השלכותיה”. 
את  בחייך  לראשונה  שמעת  גבוהים?  סוכר 
“סוכרת” בהקשר שלך? השלב הראשון  המילה 
שתקבל  המידע  הוא  ובהיערכות  בהתמודדות 
מהרופא שלך. נכון שאפשר למצוא מידע רב כאן 
הרופא  אך  נוספים,  מהימנים  ובמקורות  באתר 
לך  העיקרי שמותאם  יישאר מקור המידע  שלך 
אישית. לכן חשוב למצוא רופא שיש אתו “כימיה”, 
השאלות  כל  את  אותו  לשאול  בנוח  שתרגיש 
שהן  בטוח  לא  אתה  אם  גם  אותך,  שמעניינות 

חשובות. 

לשיחות עם הרופא מומלץ להתכונן מראש. יחד 
עם פרופ’ ויינשטיין, ריכזנו עבורכם שאלות שכדאי 

להעלות בפגישות עם הרופא.

שלב האבחון
האם אתה בטוח שיש לי סוכרת?

ישנן שלוש סוגי בדיקות לאבחון סוכרת: בדיקת 
סוכר בדם, העמסת סוכר )בדיקות דם הנערכות 
שתיית  אחרי  ושלוש  שעתיים  ושעה,  לפני  שעה 
מסוכרר  המוגלובין  ובדיקת  ממותק(,  נוזל 
את  המחשבת  דם  בדיקת   –  A1C )המוגלובין 
חודשים  בשלושה  בדם  הסוכר  רמות  ממוצע 
צריך  סוכרת  אבחון  לבדיקה(. לצורך  שקדמו 
בשתי  האלו  הדם  מבדיקות  אחת  את  לבצע 
מספר  לפחות  של  ובהפרש  שונות  הזדמנויות 
סופית,  כשהאבחנה  רק  מהשנייה.  אחת  ימים 

אפשר להתחיל בהתמודדות.

באיזה שלב של המחלה אני נמצא? מה 
דרגת חומרתה? 

 ברוב המקרים, סוכרת היא מחלה שלא מרגישים 
)א-סימפטומטית(, גם במשך חודשים ושנים. כך 
שבעת האבחנה, לא תמיד ניתן לדעת מתי היא 
התחילה )למעט בחולים שכבר סובלים מסיבוכי 
במקרה  ובכליות.  בעיניים  פגיעה  כגון  המחלה 
כבר  מסוכרת  סובל  שהאדם  להעריך  ניתן  כזה 
שנים(. מה שחשוב להבין מהרופא הוא: האם הוא 
הנתונים.  לאור  המחלה  שלב  את  להעריך  יכול 
זאת כיוון שבאופן גס ניתן לומר שמרבית החולים 
וניתנים  יותר  שמתגלים מוקדם נחשבים לקלים 

לטיפול.

 מי הרופא שיטפל בי מעכשיו?
 ,2 מסוג  סוכרת  עם  במטופלים  כלל   בדרך 
שגרתית,  דם  בדיקת  אחרי  מתגלה  כשהמחלה 
המטפל.  הרופא  להיות  ימשיך  המשפחה  רופא 
בחלק מהמקרים, כאשר המחלה מתגלה אחרי 
יובש  ירידה קשה במשקל,  )כגון  סוכרת  תסמיני 
בפה, חולשה קיצונית וערכי סוכר גבוהים מאוד(, 
מומלץ להיות מטופל אצל רופא מומחה לסוכרת 
סוכרת  במרפאת  או  כלל(  בדרך  )אנדוקרינולוג 
דיאטנית,  גם  לרופא  מעבר  הכוללת  ייעודית, 

אחות ועוד.

מהם יעדי האיזון שלי?
יעדי  אך  למחלה,  ברורים  קריטריונים  שיש   נכון 
 – לטיפול  כיעד  הנקבעים  הסוכר  ערכי   – האיזון 
הם אישיים מאדם לאדם. הם נקבעים בהחלטה 
ומושפעים מגיל  משותפת של הרופא והמטופל 
הוא סובל ממחלות אחרות, מה  המטופל, האם 
אורח החיים שלו, האם יש לו תמיכה משפחתית 
ועוד. כך לדוגמה, בחולים צעירים ובריאים, ייקבעו 
בדרך כלל יעדי סוכר נמוכים יותר כדי למנוע את 
בחולים  החיים.  בהמשך  הקשים  המחלה  נזקי 
מבוגרים ועם מחלות רקע, ייתכן שיעדי האיזון יהיו 
גבוהים יותר, כיוון שהמטרה תהיה למנוע סיבוכים 
מיידיים כגון נפילות סוכר שעלולות לגרום למוות.

מה הגורם לסוכרת שלי?
 שתי הסיבות העיקריות לסוכרת סוג 2 הן: השמנה 
האחראי  )ההורמון  אינסולין  לתנגודת  שמובילה 
בדם(  רמתו  והורדת  לתאים  הסוכר  הכנסת  על 
או הרס תאי בטא בלבלב )התאים שמייצרים את 
האינסולין(. חשוב לדעת מה הבעיה, כדי להתאים 

את הטיפול הנכון.

האם מדובר במחלה גנטית?
 סוכרת מסוג 2 נובעת בדרך כלל מגורם גנטי עם 
השפעה סביבתית חזקה. אם אובחנת עם סוכרת 
סוג 2, כדאי ליידע קרובי משפחה מדרגה ראשונה, 

על מנת שיהיו במעקב אחר רמות הסוכר בדמם 
ולסייע בכך לגילוי מוקדם של המחלה.

 שלב הטיפול

תלויה  הטיפול  הצלחת  בסוכרת,   כשמדובר 
המטופל  של  המחויבות  במידת  משמעותית 
לטיפול. מטופל עם מוטיבציה, ששומר על איזון 
בעשור הראשון לאחר האבחון, מקנה לגוף שלו 
טוב  להתמודד  לו  שיאפשר  מטאבולי”  “זיכרון 
יהיה  שלא  חולה  בעתיד.  גם  המחלה  עם  יותר 
מעורב, עלול להגיע למצבים בלתי הפיכים )כגון 
על  הרופא  עם  לדבר  מומלץ  לכן  רגל(.  כריתת 
כל אפשרויות הטיפול, על ההמלצות התזונתיות 
נושא.  כל  על  ולהעיר  לשאול  גופנית,  ולפעילות 
לשקול  יש  הרופא,  עם  טובה  תקשורת  אין  אם 

להחליף רופא מטפל.

מה הטיפול המומלץ עבורי?
בהתחשב  האיזון,  יעדי  פי  על  ייקבע  הטיפול 
המטופל  של  החיים  באורח  למחלה,  בגורמים 
לדוגמה,  בטיפול.  שלו  המעורבות  ובמידת 
בסוכרת מסוג 2 שנובעת מהשמנה משמעותית, 
 5-10% של  ירידה  נמצא במחקרים שמספיקה 
באופן  להוריד  בכדי  ההתחלתי,  מהמשקל 
משמעותי את רמות הסוכר בדם. אפשר להשיג 
גופנית,  פעילות  באמצעות  במשקל  הפחתה 
ניתוח.  באמצעות  הקיצוניים  ובמקרים  תזונה, 
הניתנות  תרופות  הם  לסוכרת  נוספים  טיפולים 

בכדורים וזריקות )אינסולין או הורמונים(.

יש תופעות לוואי?
בדרך כלל לתרופות לסוכרת אין תופעות לוואי. 
עם זאת, יש מקרים בהם אינסולין עלול להוביל 
להיפוגליקמיה וקיימות תרופות שגורמות לעלייה 
עם  לדבר  חשוב  אחרות.  ותופעות  במשקל 

הרופא לגבי הטיפול הספציפי המתוכנן לך.

איך אדע אם נוצרה סבילות לטיפול?
עם  אחד.  בכיוון  מחלה  היא  סוכרת  כלל  בדרך 
תאי  בייצור  הפגיעה  מהזקנה,  כחלק  השנים, 
סבילות  שתתפתח  אפשרות  ויש  גדלה  הבטא 
עלולה  אם  הרופא  את  לשאול  כדאי  לטיפול. 
על אמצעי  עמו  ולדבר  לטיפול  סבילות  להיווצר 

המעקב אחר הטיפול ואפשרויות טיפול אחרות.

המרפא/  בצמח  להיעזר  יכול  אני  האם 
תוסף התזונה/ כל טיפול משלים אחר?

משלימים  לטיפולים  לפנות  מתכוונים  אתם  אם 
ליידע את הרופא, על מנת שיוכל להתחשב  יש 
שמדובר  ולוודא  שלו  הטיפולית  בתוכנית  בכך 
אמצעי  שכל  כמובן  במצבכם.  בטיחותי  בטיפול 
שיקרב את החולה ליעדי האיזון הוא מבורך, אך 

מאי 2017איל28



חשוב שהרופא יהיה מיודע על כך.

חיים עם המחלה
האם כחולה סוכרת יש לי מגבלות?

שכדאי  מגבלות  ישנן  התזונה,  לנושא   מעבר 
סוכרת,  לחולה  אסור  לדוגמה  כך  עליהן.  לדעת 
גם אם הוא מאוזן, ללכת יחף, וודאי שלא לים או 

לבריכה. כל פציעה ברגליים יכולה להסתבך.

לאיזה מעקב אני זקוק?
 יש בדיקות שאדם עם סוכרת צריך לבצע כל יום 
בדיקות שצריך  יש  )כגון בדיקת מצב הרגליים(, 
המוגלובין  )כגון  חודשים  לשלושה  אחת  לבצע 
בדיקות  ויש  בשתן(,  חלבון  בדיקת  או  מסוכרר 
והרחבת  עיניים  בדיקת  )כגון  שנתיות  מעקב 
ולעקוב  הדברים  את  לרשום  חשוב  אישונים(. 

בהתאם.

איך יראה העתיד שלי?
אי אפשר לנבא, ורבות תלוי בהיענות לטיפול, אך 

כדאי לערוך תיאום ציפיות.

דחופה  פנייה  מחייבים  מקרים  אילו 
לרופא?

למיון  פנייה  שדורשים  קיצוניים  מקרים  ישנם 
בלבול  של  מצב  גבוהים,  מאוד  סוכר  ערכי  כגון 
סיבוך   – חמצת  על  להעיד  )שיכול  הקאות  או 
ואינסולין(. כדאי לברר עם  נוזלים  עירוי  שמחייב 

הרופא את המצבים הרלוונטיים לך.

 

באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”

ַהֶּדֶרְך ַלֵּלב ַהֶּגֶבר מֹוִביָלה ֶּדֶרְך 

ַהֵּקיָבה. )פאגי פרן( 
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מוצרים עם תו!
המאושרים  המוצרים  למפעל.  או  לחברה  ולא  בנפרד  מוצר  לכל  ניתן  האגודה  תו  לב!   שימו 
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. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרי מזון
אביב פרויקטים

Sweetango אבקת ממתיק על בסיס אריטריטול 
וסטיביה, באריזות 200 גרם.

אחדות, ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים 
)אחוה(

עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יער. 
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.

אסם
 דיאט עסיס לימונענע, דיאט עסיס אשכולית אדומה, 
דיאט עסיס פטל, דיאט עסיס תפוז, דיאט עסיס תפוח, 

דיאט עסיס אננס, פייבר1;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ

מחמצת  בסיס  על  מיוחד  לחם  “לבריאות”;  לחם 
בסיס  על  מיוחד  לחם  גרם.   500 סובין,  בתוספת 

מחמצת בתוספת סובין, 650 גרם;
ארומה אספרסו בר

ארומה  מתוצרת  מלא  קמח  לחם  קל;  דגנים  לחם 
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר 

סוכרזית בע”מ
סוכרזית   ;300 סוכרזית  )פטרייה(;  טבליות  סוכרזית 
כמו  “דיאטיפ”;   נוזל  סוכרזית   ;1200 סוכרזית   ;700
סוכר; סוכרלייט כפית לכפית; סוכרלייט ממתיק נוזלי 
קלוריות  ללא  טבליות  סוכרלייט  סוכרלוז;  בסיס  על 
וניל;  בטעמים:  אישיות  סוכרזית  שקיות  סוכר;  בטעם 
סטיוייה  סוכרזית  שקיות  קרים;  אייריש  קינמון;  לימון; 
)אבקה  לכפית  כפית  סטיוויה  שקיות(;   100 )אריזת 
 100 אריזת  )מבושל(,  סוכרזית-סוכלרוז  בצנצנת(; 
סוכרזית  שקיות(;   100( קלאסי  סוכרזית  שקיות; 
סוכלרוז חצי כפית )100 שקיות(, סוכרזית סטיוויה חצי 

כפית )100 שקיות(.
גלידות פלדמן - פלקו                               

פקאן,  שוקו  וניל,  שוקו  בטעמים:  מ”ל   900 גלידל 
יח’   8( “גלידל”  ריבת חלב. מאגדת שלגוני  וניל תות, 
וניל  תות,  וניל  וניל,  שוקו,  בננה,  בטעמים:  במאגדת( 
פרי”  “גלידל  שלגוני  מאגדת  מוקה.  אייס  פסיפלורה, 
אשכולית  דובדבן,  פטל,  בטעמים:  במאגדת(  יח’   8(
אדומה, למון ליים, אייס תה אפרסק; כוס גלידל שוקו 

מופחת  שלגון  גלידל  יחידות(;   4 )במאגדת  פקאן 
גלידל  יחידות(;   8 )במאגדת  קינמון  בטעם  קלוריות 
ריבת חלב עם סירופ ריבת חלב )4 גביעים במאגדת(;

דג טעים
גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

דנשר )1963( בע”מ                      
משמש;  אננס,  שדה,  תות  בטעמים:  מרמולייט  ג’לי 
פטל,   תפוזים,  ענבים,  בטעמים:  מרמולייט  תרכיזי 
 200 ו-   100 )אריזת  סוכלרוז  שקיות  לימון;  תפוחים, 
שקיות( טבליות סוכלרוז )אריזת 150 ו- 300 טבליות(; 
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס 
גרנולה   Tusso סטיקס;  סוכלרוז  )שקיות(;  סטיביה 
עם תפוחי עץ ואגוזי לוז; סוכלרוז טוויסטר; מרמולייט 
עולש;  בסיס  על  סיבים  בתוספת  סוכלרוז  ממתיק 

ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח הסטיביה;
TUSSO  סלט פירות דיאט )2 גביעים במשקל 110 
 2( דיאט  אפרסק  לפתן    TUSSO אחד(;  כל  גרם 
עוגת   TUSSO ,)כל אחד גרם   110 גביעים במשקל 
עוגת   TUSSO סוכר,  תוספת  ללא  תפוז  מאפינס 
עוגת   TUSSO סוכר,  תוספת  ללא  שיש  מאפינס 

מאפינס קינמון ללא תוספת סוכר;
הדרום תעשיות מזון בע”מ

יער;  פירות  קונפיטורה  שדה;  תות  קונפיטורת 
ריבה  דובדבנים;  קונפיטורה  אוכמניות;  קונפיטורה 

מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
הרמזית 

על  ממתיק  טבליות   – הקלאסי  הממתיק  הרמזית 
בסיס סכרין ללא קלוריות.  

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים 
בע”מ – קוקה קולה ישראל 

ליטר,   1 בקבוק  ליטר,   1.5 בקבוק  זירו:  קוקה-קולה 
מ”ל,   350 בקבוק  מ”ל,   500 בקבוק  ליטר,   2 בקבוק 
 2 ל,   1.5( ששיה  לנשיאה:  מארזים  מ”ל,   330 פחית 
בקבוק  קוקה-קולה:  דיאט  )פרידג’פק(,  פחיות   6 ל(, 
350 מ”ל, פחית  500 מ”ל, בקבוק  ליטר, בקבוק   1.5
330 מ”ל, מארזים לנשיאה: ששיה )1.5 ל(, 6 פחיות 
)פרידג’פק(; דיאט קוקה-קולה לימון: בקבוק 1.5 ליטר, 
ליטר;   1.5 בקבוק  קפאין:  ללא  קוקה-קולה  דיאט 
ספרייט זירו: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, בקבוק 

350 מ”ל, פחית 330 מ”ל, מארז ששיה )1.5 ל( ; דיאט 
פאנטה אורנג’: בקבוק 1.5 ליטר, דיאט פיוז תה בטעם 

אפרסק: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל;
זנלכל בע”מ )יכין(

תירס צעיר; תירס לייט; תירס צעיר בד”צ; תירס לייט 
בד”ץ; סירופ דיאט בטעמים: אשכוליות, פטל, תפוחי 
בננה,  תות  אננס,  תות שדה,  מנגו,  לימון, תפוזים,  עץ, 
 ,diet תותים  עץ  תפוחי  רסק  פול;  חומוס;  ענבים; 
רסק תפו”ע בטעם בננות diet, רסק תפו”ע בטעם 
אפרסקים, רסק תפו”ע בטעם פירות יער, רסק תפו”ע 

בטעם קנמון;
טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ

תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: תות, 
לימון, מנטה, עוגיות קוקוס, קפה מקיאטו, קרמל;

טמפו משקאות בע”מ
ליים, טמפו סודה בנגיעות  טמפו סודה בנגיעות למון 

אבטיח, טמפו סודה בנגיעות פירות יער, 
למון  בטעם  סודה  טמפו  אננס,  בנגיעות  סודה  טמפו 

ליים עדין;
יוניליוור ישראל מזון בע”מ 

מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה 
גרם(,   340( בד”צ  שפע  תלמה  קרנצים  )340(גרם, 
ברנפלקס, ברנפלקס בד”צ, ברנפלקס ללא תוספת 
סוכר, ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד”צ, ברנפלקס 
לייט,  בטעמים: משמש   778 קונפיטורות  גלוטן.  ללא 

אוכמניות לייט, תות שדה לייט, דובדבנים לייט.
י. כהן

)sweet lose( ממתיק בשקית על בסיס  לוז  סוויט 
סוכרלוז; סוויט רוז – ממתיק בשקיות על בסיס סכרין; 
סוויטבע - שקיות ממתיק אישי על בסיס סטיוויה עם 
דקסטרוזה; ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות ממתיק 
על  ממתיק  דקטרוזה(;  עם  סוכלרוז  בסיס  על  אישי 
בסיס סוכלרוז )אבקת ממתיק על בסיס סוכלרוז עם 
מלטודקסטרין(; מתוק לייט – שקיות ממתיק אישי על 

בסיס סוכרלוז )בתפזורת(
יפאורה תבורי

דיאט RC קולה; דיאט RC קולה לימון; תפוזינה דיאט 
לימונים; תפוזינה דיאט תפוז; תפוזינה דיאט אשכוליות; 
עץ;  תפוח  דיאט  ספרינג  אשכוליות;  דיאט  פז  מיץ 
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המשך בעמודים הבאים

אשכוליות  קריסטל  אננס;  אשכוליות  דיאט  ספרינג 
דיאט     RC;ליטר  1.5 ליים  למון  דיאט   ;  RCדיאט
מוגז;  דיאט  אשכוליות  משקה  ליטר;   0.5 ליים  למון 
RC cola free; ספרינג נקטר חמוציות דיאט )1.25 
ליטר(; ספרינג TEA דיאט אפרסק; שוופס דיאט למון 
ליים; שוופס WATER בטעם אפרסק 0 קלוריות )1.5 
ליטר(; שוופס WATER בטעם תפוח 0 קלוריות )1.5 
שוופס  ליטר(,   1.5( לימון  סודה בטעם  שוופס  ליטר(; 

סודה בטעם נענע ליים )1.5 ליטר(.
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ

סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי

דגנים,    9 ושובע  בריאות  ושובע, לחם  בריאות  לחם 
קל, לחם  מלא  מלא  לחם  קל,  ושובע  בריאות  לחם 
מלא מלא, לחם קל, לחם דגנים קל, מארז לחמניה 
קלה ביס 100% קמח חיטה מלאה, מארז פיתה ביס 
קלה 100% קמח מלא, אגמי PRE ביוטי )פיתה ביס 

עם תוספת סיבים פרה ביוטיים(; לחם מלא יום יום;
מאפיות אנג’ל בע”מ

לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון;לחם אנג’ל קל; לחם 
בתוספת  קל’   100 אנג’ל  לחם  קל;  דגנים  שבעה 
שיפון; לחם אנג’ל 100 34 קלוריות לפרוסה; לחם הכי 
מלא; לחם שיפון כפרי )אנג’ל אורנים(;  לחם פת חי 
100% מלא )אנג’ל אורנים(; הלחמנייה הקלה )אריזת 
6 יחידות(; לחם עינן פרוס; פיתה קלה בקטנה; לחם 
פשוט מלא; לחם שיפון 100% קל; חלה קלה; לחם 

עינן קל; אנג’ל חיטה מלאה;
מאפיית ברמן

לעניין- קלות; לחם  דגני  קל; לחם  שיפון  חלה קלה; 
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה 
מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם ברמן אקטיב;

מאפיית ודש מקבוצת ברמן
לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם 

דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען;
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

לחם  “מיוחד”;  לחם  מלא;  מקמח  בריאות  לחם 
שיפון  לחם  מלא;  שיפון  מקמח  קל  לחם  משפחתי; 

בורודינסקי
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

לחם שיפון;  לחם שיפון עם אגוזים;  לחם 5 דגנים; 

לחם חיטה מלאה קל; לחם קל 100% שיפון;
מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(

לחם דני קל, לחם גלילי קל, לחם קל קמח מלא
מאפיית דגנית - עין בר

לחם שיפון אמיתי קל; לחם שיפון קל; לחם דגנים קל; 
לחם שחור פרוס אחיד קל;  לחם טבע קל מחיטה 
מלאה;  מחיטה  קל  לחם  מלא;  חיטה  לחם  מלאה; 
לחם ירוק  מקמח מלא; לחם מלא פלוס שיפון; לחם 

חיטה מלא פלוס כוסמין;
מאפיית דוידוביץ 

לחם ריחיים קל; לחם FIX חיטה מלאה; לחם 100% 
כוסמין

מאפיית עלית )מזרחי( בע”מ
 10 )מארז  מלא  מקמח  קלוריות  דל  מיני  פיתות 

יחידות(; לחם דגנים קל; חלה קלה;
מאפייה מרחבית 1986 בע”מ, קרית שמונה

לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת 
קלוריות;  פחות   25% עינב  לחם  פרוס;  ויטמינים 
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת 
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן

מאפיית פולנסקי
לחם  סקנדינבי,  בריאות  לחם  אוקראיני,  שיפון  לחם 
לחם  בורודינסקי,  שיפון  לחם  טבעי,  שיפון  סקנדינבי 

חיטה נבוטה, לחם שיפון קל 
מבשלות בירה ישראל בע”מ )קרלסברג(

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 
אשכוליות 1.5 ליטר, 330 מ”ל;

מור ים מרקטינג
מחית תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים 

עם אפרסק, מחית תפוחים עם תות
מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 

מעדן חלב בטעם שוקולד 0% שומן )125 גרם( מארז 
רביעייה;

אפרסק,  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0%
Muller simply fruit 0% יוגורט ביו פירות יער, 

 Muller ,יוגורט ביו תות Muller simply fruit 0%
simply fruit 0% יוגורט ביו אננס, 

מכוורת עמק חפר 
מעדן לייט

מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ
קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש 

לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;

מנה א. י. בע”מ
פריכיות אורז מלא, פריכיות אורז מלא ללא תוספת 
מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות אורז מלא 
עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז 

מלא 5 דגנים.
מצות אביב

עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: וניל, 
קפוצ’ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה 

מלאה.
נסטלה גלידות – נגה

  מאגדת שלגונים שוקו לייט; לה קרמריה שוקו וניל 
לייט באריזה משפחתית; מאגדת שלגוני לייט בטעם 
ריבת חלב; מאגדת שלגונים מופחתי קלוריות בטעם 
וניל עוגיות; סורבה מנגו-תות לייט באריזה משפחתית; 
מנגו מאגדת  בציפוי  יוגורט  לייט  מיני  מאגדת שלגוני 
קרחוני לייט מנגו ולימון; מאגדת שלגוני מיני לייט יוגורט 

עם ציפוי שרבט חמוציות;

סודה סטרים ישראל.
סירופ דיאט אנרגיה; סירופ דיאט בטעמים: אשכולית 
אדומה, למון ליים, פטל חמוציות, תה אפרסק, תפוזים; 
 sugar,  סירופ דיאט בטעם קולה; סירופ בטעם קולה

freeסירופ דיאט בטעם אננס-אשכולית; 
סוכרה דיאט בע”מ )מתוק וקל(

סוכרה דיאט – שקיות להמתקה בישול ואפיה )25,100 
ו- 250 שקיות(; סוכרה דיאט לבישול ואפיה – )אריזת 
100 גרם(. סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת 
אישי  ממתיק  )שקיות  סטיביה  וקל  מתוק  משקאות. 
ממתיק  )שקיות  וקל  מתוק   ;)20 ו-   100,50 סטיביה 
אישי סכרין 50 ו – 250 יחידות(. מתוק וקל זהב )שקיות 

ממתיק אישי אספרטיים 50 ו – 100 שקיות(.
 סופר פארם ישראל

Wellness עוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת 
סוכר )מותג לייף(.

ענבי ציון
 600 של  באריזה  לייט  יער  פירות  ביתית  קונפיטורה 
של  באריזה  לייט  שדה  תות  ביתית  קונפיטורה  גרם, 
600 גרם, קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של 
של  באריזה  לייט  פטל  ביתית  קונפיטורה  גרם,   600
באריזה  לייט  אוכמניות  ביתית  קונפיטורה  גרם,   600

של 600 גרם
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פיתה אקספרס בע”מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס 

מקמח מלא;
ק.י.פ.ל. טבליות וממתיקים )2001( בע”מ

בסיס  על  נוזלי  ממתיק  סוכרלס  חופשי  כרמית 
 ( סוכרלס שקיות  חופשי  כרמית  מ”ל(,  סוכלרוז)200 
טבליות  סוכרלס  חופשי  כרמית  שקיות(,   200 ו   100
סוכלרוז )150 ו- 300 טבליות(, קיפל  סוכרלס )300 
בסיס  על  נוזלי  ממתיק  חופשי  טבליות(,  כרמית 
)200 מ”ל(, כרמית חופשי ממתיכל טבליות  סטיביה 
על בסיס סכרין )1200 טבליות(, קיפל ממתיכל טבליות 
על בסיס סכרין )1200 ו- 300 טבליות(, כרמית חופשי 
שקיות(,   500( סוכרלס  קיפל  שקיות(,   100( סטיביה 

קיפל סטיביה )500 שקיות(
ריאו

וניל, גלידה  וניל שוקו, שלגון גלידה קלה שוקו  גלידת 
קרחונים   8 מאגדת  חלב,  ריבת  וניל  בטעמים  קלה 
ללא תוספת סוכר Litgh Ice בטעמים: קולה לימון, 

משמש, לימון
שופרסל )מותג פרטי(

ברנפלקס ללא תוספת סוכר)אריזות בגדלים שונים(; 
100 שקיות;  בראנפלקס; ממתיק על בסיס סוכלרוז, 
שוקו  ליטר;   1.5 קלוריות,  דל  אשכוליות  קל  משקה 
נטול לקטוז ללא תוספת סוכר, 1 ליטר. לחם שאור קל.

שטראוס גלידות  בע”מ 
בתוספת  חלבי  שלגון  מיני  לייט  שטראוס  מאגדת 
יוגורט בציפוי בטעם אפרסק, מאגדת שטראוס לייט 
מיני שלגון חלבי בתוספת יוגורט בציפוי בטעם דובדבן, 
מאגדת שטראוס לייט מיני סנדוויץ, אייס לייט מאגדת 
מנגו  לימון,  בטעמי  קלוריות  מופחתי  שרבט  קרחוני 

ואשכולית אדומה.
וניל,  שוקו  בטעם  חלביים  וגלידה  ביסקוויט  חטיפי 
מאגדת שטראוס לייט שוקולד – מיני שלגון שוקולד 
עם ריפל שוקולד, מאגדת שטראוס לייט ריבת חלב - 
שלגוני וניל עם ריפל ריבת חלב )גם ביחידתי(, מאגדת 
עם  יוגורט  בתוספת  חלבי  שלגון  מיני  לייט  שטראוס 
וניל  שוקו  לייט  קרמיסימו  דובדבן,  וריפל  אוכמניות 
אגוז.  מיני  לייט  שלגוני  משפחתית.  מאגדת  גלידה 

מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות )6 יחידות במאגדת(
שטראוס בריאות בע”מ 

יוגורט דנונה 0% לבן )גביעי 150 גרם ו 200 גרם(, דנונה 
1.7% לבן )גביעי 150 גרם ו 200 גרם(, אקטיביה 0% 

לבן, אקטיביה 1.5% לבן, דנונה דיאט קפוצ’ינו, דנונה 
)גביעי 100  דיאט רום צימוקים, דנונה דיאט אפרסק 
גרם ו 150 גרם(, דנונה פרי בתחתית דיאט אוכמניות 
דיאט  אקטיביה  תות,   0% בתחתית  פרי  דנונה   ,0%
שזיף מיובש )מארז רביעייה(, אקטיביה 0% אוכמניות 
חמוציות; יוגורט דנונה ביו 1.7% 150 גרם; דנונה יוגורט 
בטעם פאי לימון  0% 150 גרם, דנונה יוגורט בטעם 

בננה קרמל  0% 150 גרם,       
שלגוגו

משמש;  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרח  שלגוני 
)המכירה ברח” שמוטקין 8 ראשל”צ(.

תה ויסוצקי ישראל בע”מ
ויסוצקי קר )תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים 
קרים, בתוספת סטיביה( בטעמים: אפרסק, לימונענע, 

פירות יער;
תנובה                                                  

יופלה  דיאט  גרם,   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
דובדבן  יופלה  דיאט  גרם;    150 גביע   0% אפרסק  
0%, גביע 150 גרם דיאט יופלה תות 0%; גביע 150 
גרם דיאט יופלה פירות יער 0% גביע 150 גרם,  דיאט 
יופלה בד”צ תות  יופלה עוגת גבינה ותות 0%; דיאט 
גביע 150 גרם 0% גביע 150 גרם, דיאט יופלה בד”צ 
אננס – 0% גביע 150 גרם; דיאט יופלה עם אפרסק 
גביע   0% תות בתחתית  דיאט  גרם;   150  0% בד”צ 
150 גרם; דיאט אפרסק פסיפלורה בתחתית 0% גביע 
גרם;  יופלה   200 גביע  יופלה טבעי 1.5%  גרם;   150
גביע  דיאט  גרם  יופלה  0%   150 גביע  טבעי 1.5% 
200 גרם,  יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150 
גרם;   200 גביע  ג”ר, יוגורט תנובה לבן 1.5%, שומןביו 
דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית  0% 150 
גרם משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(, דיאט 
יופלה עם אפרסק 0% 100 גרם, דיאט יופלה עם תות  
0% 100 גרם; דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות 

בתחתית 0% 150 גרם.

תוספי מזון, מכשור 
רפואי ומוצרי עזר
B.LAOR ארומה קוסמטיקה ייחודית

קרם רגליים ארומטי
גאמידה בע”מ

משחה    סוכרתית,  ברגל  לתמיכה  גבס  מערכת 
dermagran-B

סם-און בע”מ
לסיוע  ליפואית  אלפא  חומצה  קפליות   – נוירובטיק 

  Gluco-Gel(( במניעת נוירופתיה, גלוקו ג’ל
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות, די-ויט 200 טיפות, די-

ויט 400 טיפות.
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם 
סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו

רפואי  מיכשור  תרופות, 
ומוצרי עזר

פריגו ישראל טייקו דיאגנוסטיקה
CONTOUR PLUS – מד סוכר מתקדם ללא כיול 
כולל דוקרן MICROLET 2 לדקירה עדינה מאוד – 
הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, דוקרן מקלונים, מחטים 

והוראות הדרכה בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית. 
מקלוני  CONTOUR PLUS – מקלונים לשימוש עם 

מכשיר לבדיקת סוכר
כולל  כיול  ללא  מתקדם  סוכר  מד   –  CONTOUR
 – מאוד  עדינה  לדקירה   MICROLET 2 דוקרן 
הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, דוקרן מקלונים, מחטים 

והוראות הדרכה בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
מקלוני CONTOUR – מקלונים לשימוש עם מכשיר 

CONTOUR לבדיקת סוכר
רציף  סוכר  מד   –  DEXCOM G4 PLATINUM
מאושר לילדים מגיל שנתיים ולמבוגרים, כולל משדר 
גירויים,  למניעת  מפלטינה  ימים  לשבוע  סנסור  קטן, 
מסך צבעוני ומגוון התרעות להשגת איזון מיטבי ומניעת 

מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה
גרבי קופרון – גרביים לסוכרתיים ובעלי כפות רגליים 
 , פטריות  שקוטלות  נחושת  פרורי  המכילות  רגישות 
הגרב  הרגל,  מכף  רע  ריח  ומונעות  ווירוסים  חיידקים 

מותאמת לסוכרתיים.
איכותיות  מחטים   –   COMFORTLANCE מחטי  
 –  G32  ( דוקרנים  למגוון  המותאמות  ביותר  ועדינות 
עדינה ביותר בצבע צהוב, G30 – עדינה בצבע סגול, 
ירוק  בצבע  רגילה   G 23ו כחול  בצבע  דקה   G28

לבעלי עור עבה(
 KETOSTIX , KETODIASTIX  - שתן  מקלוני 

מקלוני שתן לבדיקת סוכר ו/או אצטון 
למשאבות  שירות   –  COZMO אינסולין  משאבות 

אינסולין COZMO  כולל מגוון פרפריות מתקדמות
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ברייסון שיווק בע”מ
בכפות  וחתכים  צבתיות  ללא  בטוח  לטיפול  מוצרים 

הידיים והרגליים:
cuticle away - מסיר ללא מאמץ את העור סביב 
הציפורן. callus away - מסיר עור גס וקשה מכפות 
הרגליים ב-5 דקות. dry heel - קרם לריפוי ומניעה 

של עקבים יבשים וסדוקים.
אנשי  ידי  על  לשימוש   –  Callus eliminator
ידי  על  לשימוש   –  Cuticle eliminator מקצוע. 

אנשי מקצוע.
דין דיאגנוסטיקה

 Accu-Chek Sensor, Accu-Chek סוכר:  מדי 
 ,GO, Accu-Chek Active

 Accu-Chek Inform,Accu-Chek
   Performa, Accu-Chek Performa Nano

Accu-Chek Spirit Combo  :משאבה
Infusion set(( Accu-  :ציוד מתכלה למשאבות

Chek TenderLink,  Accu-chek Flexlink
 Accu-Chek 360, Accu-Chek :מידע מערכות 

Smartpix
 Accu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:דוקרנים

Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro
גרמניה  מתוצרת  דם  לחץ  למדידת  ביתי  מכשור 
UEDE ,  דגם Comfort 20/40  Visomat לזרוע, 
 – Frio לפרק היד, נרתיקי  Visomat Handy דגם

פתרונות קירור לתרופות.
אלפרסן – קרם קצף לעור יבש עבור רגל סוכרתית,

Timesulin- מכסה חכם לעט האינסולין
Dailly Dose – מזרק האינסולין הקטן בעולם

פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 
יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 
טיפולי  פורטה  קרם  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
יו-לקטין קרם פורטה  )מכיל Urea בריכוזים שונים(, 
יו- טיפולי,  גוף  תחליב  יו-לקטין  הרגל,   לכף  טיפולי 

טיפולי  פילינג  ג’ל  יו-לקטין  טיפולי,  ידיים  לקטין קרם 
יו-לקטין שמפו  יו-לקטין אל סבון טיפולי,  לכף הרגל, 
אייקר   / אייקר  טיפולי.  פנים  קרם  יו-לקטין  טיפולי, 
פורטה - מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של 
העיניים. אמול / אמול פורטה / אמול נטורל - שמן 
אמבט. פדיסול קרם לריכוך וטיפול בכף הרגל, פדיסול 
תרסיס דאודורנט לכף הרגל - מרענן, סופג זיעה ומונע 

ריח

 אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב
סוכרת  חולי  לשימוש  מאושרת   PG Lite נעליים: 
ללא דפורמציה או פתולוגיה,  תחת השגחה רפואית, 
דפורמציה  ללא  סוכרת  חולי  לשימוש   Molinavi
 Mendivi רפואית,  השגחה  תחת  פתולוגיה.  או 
מאושרת לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בגב כף 
רגל ובאצבעות. תחת השגחה רפואית, מדרס מתאים 
תחת  בלבד,  קלות  דפורמציות  עם  סוכרת  לחולי 

השגחה רפואית
אופציה, סוכנות לביטוח 

נסיעות  ב.  ביטוח  סוכרת,  לחולי  סיעודי  א.  ביטוח 
לחו”ל לחולי סוכרת, ג.  ביטוח בריאות לחולי סוכרת

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע”מ
קרם טיפולי פורטה לרגליים

טעם טבע - אלטמן
קרם   – הרגל; פלקסיטול  לכף  – משחה  פלקסיטול 
לטיפוח  קרם   – פלקסיטול  מאוד;  יבש  לעור  ידיים 
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול 

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
טופ-נייל שיווק בע”מ

קלירנס  מ”ל;   250 ליטר/   1 טיפולי  סבון  קלירנס 
מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס קרם רגליים טיפולי; 
קלירנס קרם ידיים טיפולי; קלירנס תערובת ציפורניים 

אקטיבית; קלירנס דיאודורנט ספריי לכף הרגל
כצט 

לקטופיל  לפנים;  טיפול  ניקוי  מוס  יאנג   - לקטופיל 
טיפולי;  ידיים  קרם   - לקטופיל  טיפולי;  גוף  קרם   -
  X, צרבת – TZAREVET X  ;תחליב סבון טיפולי

Calcichew D3 בטעמים מנטה, לימון ותפוז.
מורז צמחי מרפא

לטיפול  משחה   – משושת  לרגליים.  קרם   – כפתן 
בפצעים פתוחים. משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם 
לטיפול  ציפורניים  מגן  ראומטיים.  כאבים  ולהקלת 

בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א. מוצרי טבע ובריאות

טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת 
סוכר. 

מנפאואר  קאר בע”מ
מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת

מכבי שרותי בריאות
 Care Sens ,200 , קרם רגליים שיקומיD + קלציום

N , דרמה סב.

טימין,  בתוספת  לכסניות   Strep Car קאר-  סטרפ 
אובלפיחה, אבץ וויטמין C במארז בן 24 יח’.

פייבר CARE  סיבים תזונתיים מסיסים באבקה.
AHAVA – מעבדות ים המלח

לעור  ידיים  קרם  ורגיש;  יבש  לעור  מזין  גוף  קרם 
קלינרל  ורגיש;   יבש  לעור  רגליים  קרם  ורגיש;  יבש 
 D-MEDIC קלינרל  הרגל;  לכף  קרם   D-MEDIC

ג’ל גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ

Nail Drops Medifoot  לציפורניים )סיוע בטיפול 
בפטרת ואקזמת כף הרגל(

רב  קרם   )Multipurpose cram )Medigel
שימושילחות והזנה לעור

בכף  וגס  קשה  עור  בהסרת  סיוע   Medifoot
הרגלללא צורך בסכין או משייפים חדים

נובונורדיסק )פארמדיה(
 NOVOPEN 3 , NOVOLET , מסוג:  הזרקה  עטי 

.NEEDLE NOVOLIFE,  PENMATE
סוכנות ביטוח אלי ארליך

תוכניות ביטוח סיעודי, בריאות, תאונות אישיות, נסיעות 
לחו”ל

סיגמא בי די בע”מ
גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני

סילון ספורט שיווק בע”מ
דגם  נעליים   ;990V4 דגם  נעליים   ;927 דגם  נעליים 

860V6 880; נעליים דגםV6
קארט קוסמטיקס בע”מ

מוקוסווט,  ציפורנית,  הרגל,  לכף  טיפולית  משחה 
לכף  טיפולי  קרם  טיפולי,  טלק  תחליב  ג’ל,  קורנקס 
נוזל  לציפורן;  פילינג  ספורט;  ג’ל  וסדוקה,  יבשה  רגל 

לציפורניים; פילינג אניזמטי לכף הרגל;
 רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע”מ

גרון,  כאב  על  סוכר-  להקלה  ללא  תות  סטרפסילס 
נורופן לילדים בטעם תות, נורופן לילדים בטעם תפוז; 
מנטה,  נוזל  גביסטון  לימון,  סוכר  ללא  סטרפסילס 
גביסטון מנטה טבליות;  קרם טיפולי לסדקים בעקב 

;Scholl בתוספת קרטין מבית
בלבד:  רופא  במרשם  תרופות   – תרופות  חברות 
ישראל  אינגלהיים  ברינגר  בע”מ,  ישראל  באייר 
נובונורדיסק   ,MSD ודוהם  שארפ  מארק  בע”מ, 

)פארמדיה(, נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס.
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מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

אשדוד - יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה, 

טל:  -8660673 08  נייד: 053-3341201  
ימי פעילות: א’ 12:00-10:00 ב’, ד’ 19:00-17:00
השמנה  “סוכרת,  בנושא:  הרצאה   – פברואר 
בר-אור,  יצחק  ד”ר  מרצה,  חדשים”  וטיפולים 

מומחה לסוכרת, ביה”ח וולפסון 
אפריל - הרצאה בנושא: “שומנים ותוויות המזון” 

מרצה, מורן אקוס דיאטנית קלינית
קלוד  גב’   – יו”ר    - השרון   רמת   - הרצלייה 

לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 

טל: -9512706 09 נייד: 053-3342609, 
ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00

לעבור  אפשר  “איך  בנושא:  הרצאה   - מרץ 
פסח בשלום?” המרצה, מורן אקוס, דיאטנית –

לאומית יחידת סוכרת, נתניה
אפריל - המשך פעילות בית הספר לסוכרתיים 
בנושא  העוסקות  שבועיות  פגישות   6 הכולל 

הסוכרת
חדרה -  יו”ר – מר ששון פנחס
מועדון לקשיש, רח’ ירושלים 15

טל: 6247397 04-   
ימי פעילות: ג’  -19:00 17:00 

חולון - בת ים -  יו”ר – גב’ רחל זנד
56, חולון טל:  “בית המתנדב” רח’ אחד במאי 
שעות    053-3345693 נייד:   ,03-5033391

פעילות: יום שני בין 11:00-09:00
ומתי  “תרופות...איך  בנושא:  הרצאה   - מרץ 
מתאמת  רשיד,  שרית  מרצה,  וההשפעות” 

סוכרת בביה”ח וולפסון
חיפה -  יו”ר - מורי הוד  

053-3379062 ו 04-6902346 
בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
לנצח  צעיר  “להישאר  בנושא:  הרצאה   – מרץ 
אדווה  ד”ר  מרצה,  גיל“,  בכל  בריא  חיים  אורח 

צוק און מומחית ברפואה משפחה 
כף  בריאות  על  לשמור  “כיצד  הרצאה:   - מאי 
הרגל, טיפול בעור עבה וסדוק בפטרת ויבלות”, 

חב’ קארט, הרצאה והדגמות           
סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 

17, קרית  מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות 
מוצקין, טל: 04-8306680 נייד: 053-3350287  

שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30
ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי  

טלפון נייד - 054-4512336, 
ימי פעילות: ג’, 10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00

ארבע  שיחה,  מפת  קבוצת  מפגש   - אפריל 
פגישות שבועיות מה- 29.4.2017 במתנ”ס זיו

כפר סבא ורעננה  -  יו”ר – מר יורם פריד

טל: 7729107 - 09 נייד: 053-3376895   
ימי פעילות: א’, ד’ 19:00-17:00

נהרייה -  יו”ר – מר אלי נדיב , אח סוכרת
מועדון גמלאים - כצנלסון, דרך יחיעם 2,  

טל: -9000795 04 / 050-6479461 
ימי פעילות: ד’ 18:00-16:30

נתניה -  יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד, 
אחות. / חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 

    050-5534438 נייד:  נתניה    9 אחימאיר  רח’ 
ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  

מרץ - הרצאה בנושא: “עושים סדר בשומנים 
דיאטנית  אקוס,  מורן  המרצה,  המזון”  ובתוויות 

קלינית.
פתח-תקווה -  יו”ר – גב’ אראלה אלישוב, אחות

מרכז הבריאות רח’ אחד-העם 31, 
טל: -9052661 03  נייד: 053-3354241  

ימי פעילות: ב’ -12:00 09:00, ג’ 18:00-16:0  
ראש העין -  יו”ר- זאביק זהבי

   053-3342694 נייד:     054-4758567  : טלפון 
מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 18:30

פברואר - הרצאה: “חשיבות המעקב והטיפול 
יאנה  הגב’  המרצה:  הסוכרתית”  הרגל  בכף 

סיומינה, קארט קוסמטיקס 
מרץ – הרצאה בנושא: “עושים סדר בשומנים 
דיאטנית  אקוס,  מורן  המרצה,  המזון”  ובתוויות 

קלינית
ורגל  היפוגליקמיה  בנושא:  הרצאה   – אפריל 
סוכרתית, מרצה, שרית רשיד, מתאמת סוכרת 

בביה”ח וולפסון
יו”ר – גב’ עמליה הינדי, אחות  ראשון לציון -  

סוכרת
בית המהנדס, רח’ מנחם בגין 2 ראשון לציון טל: 
03-9561565 ימי פעילות: א’, ה’ – 16:00-18:00

רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת
מען למכתבים: השקמה 3 קריית עקרון, 70500 

טל: 941407  טל: 9414071–08  
נייד: 053-3319210

וטיפול  פחמימות  “ספירת  הרצאה:   - מרץ 

דיאטנית  שולמן,  אירה  המרצה,  בסוכרת” 
קלינית, מומחית לטיפול תזונתי בסוכרת

מודיעין : יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’ 
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 

טל: 08-9706262 טל/פקס 08-9751140  
נייד: 053-3347085 

ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00 
והטיפול  המעקב  “חשיבות  הרצאה:   - אפריל 
יאנה  הגב’  המרצה:  הסוכרתית”  הרגל  בכף 

סיומינה, חב’ קארט קוסמטיקס 
עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי

 5 קורצ’אק  יאנוש  רח’  לשלום,  האישה  בית 
)מקלט 11(, ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00     

מועצה אזורית גזר: יו”ר – גב’ חנה סיבוני 
הפה  בריאות  “קידום  בנושא:  הרצאה   - מרץ 
והשיניים במעגל החיים ובמצבי בריאות מגוונים” 
מרצה, הגב’ שולה וייס, שיננית ביחידה לרפואת 
תל  שיבא,  ביה”ח  גבוה,  בסיכון  וחולים  שיניים 

השומר
אפריל - הרצאה בנושא: “קידום בריאות בעולם 
טכנולוגי “ישבני” המרצה: מר ישראל ויטלשטיין 

מאמן בריאות וכושר גופני
כרמיאל-משגב: יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן 

במרכז קהילתי נעמ”ת, רח’ חבצלת 1 כרמיאל. 
טל: 054-6680995

בדיקות  התקיימו  במרץ.  ב-28  נפתח  הסניף 
פרלמוטר  מוטי  האגודה.  בניידת  סוכר   רמת 
הסניף.  פתיחת  לרגל  בירך  האגודה  מנכ”ל 
דובשן.  שרה  ע”י  נאמרו  והכרות  ברכה  ודברי 
הערב כלל הרצאה בנושא: “חידושים בסוכרת 
שחאדה,  נעים  פרופ’  מרצה,  ובעולם”  בארץ 
מנהל מכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם 

ביה”ח רמב”ם, חיפה. 

גרנטשטיין  איילה  לנירה  לפנות  ניתן  לפרטים 
 03-9508222 לטלפון:  הסניפים  מנהלת 
ו/או   8:00-15:00 השעות  בין   5 שלוחה 

להשאיר הודעה בתא הקולי
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 רישום חברות לאגודה ישראלית לסוכרת

 __חידוש חברות/הצטרפות (נא להקיף בעיגול את בחירתכם)  תאריך: _________

 מספר חבר באגודה (למחדשי חברות): _______ שם פרטי _______ שם משפחה: _______

 ת.ז.: _________ רחוב: _____________ מספר: _____ יישוב: __________________

 וד: _______ טלפון: __________ נייד: __________ מספר למקרי חירום: ________מיק

 תאריך לידה: ____________ אני מעוניין להשתייך לסניף: ___________  2/  1סוג סוכרת: 

 כתובת דואר אלקטרוני: _________________________     

 ובאיזה תחום: _________________________________ נא לציין אם מעוניין/ת להתנדב

) 70חברות מן המניין (עד גיל       ש"ח לשנה 120 -

ומעלה)  70חברות לגיל הזהב (מגיל       ש"ח לשנה 90 -

 חייל בשירות חובה פטור מתשלום בהצגת תעודת חוגר או קצין    

מני סוכרת, דיאטנים/יות) חברות בסקציה המדעית (רופאים/ות, אחים/אחיות, נא      ש"ח לשנה 150 -

מיכל, בימים א' - 3(שלוחה  03-9508222ניתן להרשם בטלפון:   )15:00-08:30ה' -

 75056 ראשון לציון 46או לשלוח את הפרטים בדואר לאגודה ישראלית לסוכרת, דרך המכבים 
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