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פרופ’ חוליו וינשטיין

ָחָכם. )הנרי דוד תורו(ַמִים ֵהם ַהַּמְׁשֶקה ַהָּיִחיד ְלָאָדם 

ַהִּדיֶאָטה ַהְּנכֹוָנה ְמַכֶּוֶנת ֶאת 

ָהֶאֶנְרְּגָיה ַהִּמיִנית ַלֲחָלִקים 

ַהְּנכֹוִנים. )ברברה קארתלנד( 

לכל החברים שלום,
כמתוכנן  נערכו  מאי  חודש  בסוף 

הבחירות לוועד המנהל.
בהתאם לתקנון האגודה, חברי הוועד 
האסיפה  חברי  מבין  נבחרים  המנהל 

הכללית.
לצערנו, מבין אלפי חברי האגודה רק 

36 הגישו מועמדות להימנות עם חברי האסיפה הכללית ומתוכם נבחרו 
32. אני אומר לצערנו מכיוון שהאסיפה הכללית היא המוסד העליון של 
האגודה ולחבריה יש את הכוח והיכולת להשפיע על התנהלות האגודה. 
כמו בכל אגודת חולים, אנו מקבלים מעת לעת מכתבי תלונה )ולעתים 
להצטרף  השעה  כשמגיעה  אולם,  התנהלותנו.  על  שבח(  מכתבי  גם 
לאסיפה הכללית ולנסות להשפיע, נעלמים כל המתלוננים ומשאירים 

את ה”עבודה” לאחרים. חבל. 
הוועד המנהל החדש כולל את החברים הבאים:

1.  נציג החוקרים – פרופסור רם וייס מבית חולים רמב”ם

2.  נציגי הרופאים 
פרופסור נעים שחאדה מבית חולים רמב”ם •
פרופסור חוליו ויינשטיין מבית חולים וולפסון •
ד”ר יואל טולדנו מבית חולים בילינסון •
ד”ר שלומית קורן מבית חולים אסף הרופא •
ד”ר עירית הוכברג מבית חולים רמב”ם •

3.  נציגי הסיעוד
גב’ קלוד לנגנואר ראש סניף הרצליה של האגודה •
גב’ זלמה  רוזן ראש סניף הקריות של האגודה •

4.  נציג הפודיאטרים – מר דניאל וייס.

5.  נציגת הדיאטנים – גב’ בתיה אלימלך

6.  נציגי האנשים עם סוכרת
מר פנחס ששון ראש סניף חדרה של האגודה •
מר מיכה להבי ראש סניף ירושלים של האגודה •
מר מורי הוד ראש סניף חיפה של האגודה •

הבאים  הוועד  חברי  נבחרו  החדש  הוועד  של  הראשונה  בישיבה 
לתפקידים המובילים:

פרופסור נעים שחאדה נבחר כיו”ר האגודה
פרופסור רם וייס נבחר כסגן היו”ר
מר מורי הוד נבחר כגזבר האגודה

אנו מאחלים לכל הנבחרים הצלחה ועשייה מרובה.

הגיע הקיץ. השמש לא מרחמת עלינו 
והימים החמים גורמים לנו לחפש את 
המזגן הקרוב. מסתבר, שיש “הוראות 
הפעלה” לסוכרתיים, הקשורות למזג 
ד”ר  של  קצר  מאמר  מצאתי  האוויר. 
המרכז  מנהלת  דלי-גוטפריד,  אורנה 
זיו  החולים  בבית  נעורים  לסוכרת 

בצפת ובו היא אומרת, בין השאר: “כשהאינסולין, העשוי חלבון, נחשף 
בלתי  לתרופה  והופך  מבנהו  את  משנה  הוא  גבוהות,  לטמפרטורות 
שומנים  לפרק  מתחיל  הגוף  אינסולין,  של  מחסור  ישנו  כאשר  יעילה. 
גורמת  בדם  שהצטברותם  קטון  גופי  נוצרים  מכך  כתוצאה  וחלבונים. 
חיים.  סכנת  מהווה  הקיצונית  שבצורתה  סוכרתית,  מטבולית  לחמצת 
לכן, כשיוצאים לטיולים, לים או לבריכה, יש להקפיד על מעקב צמוד 
וערנות לרמת הסוכר. לא מומלץ לצאת לשטח במזג אויר חם במיוחד 
אלא להישאר במקומות מוצלים וממוזגים. אם מוכרחים לצאת, כדאי 
להצטייד בערכת אינסולין חלופית שאותה חייבים לשמור בקירור. אם 
מיד. אם מופיעים  ויש להחליפו  יתכן שהתקלקל  האינסולין לא מסייע 
למצב  לתת  לא   – ובחילות  סחרחורות  ראש,  כאבי  כגון:  סימפטומים 

להתדרדר ולפנות לסיוע רפואי”. עד כאן דבריה. קחו זאת בחשבון!

העוסקת  המשלימה  הרפואה  עם  גם  הפעם  אתכם  מפגישים  אנחנו 
להועיל  שיכול  מה  שכל  בהנחה,  בסוכרת,  הטיפול  עם  גם  במשולב 

לסוכרתיים שווה בדיקה.

רוב חוקרי הסוכרת מסכימים שהפתרון חייב להשתנות מחולה לחולה, 
את  שתלמד  מערכת  לבנות  יש  ולכן  אחר,  באופן  מגיב  גוף  כל  שכן 
הגורמים המשפיעים על כל חולה, ותספק המלצות אישיות לגבי הטיפול 
המתאים לו, מעין “חליפה אישית מותאמת”. כך אנחנו קוראים על ד”ר 
עמיתיה  את  גייסה  והיא  סוכרת,  כחולת  התגלתה  שבתה  גונן,  מירה 
אלגוריתם  לספק  שמטרתו  ומאיכילוב,  אריאל  מאוניברסיטת  למחקר 
יותר  מדויק  באופן  ויחזה  אישי,  באופן  פציינט  לכל  שיתאים  למכשיר 
ויוצרת  קיצוני  באופן  יורדת  או  עולה  בדם  הסוכר  רמת  בהם  מקרים 
מהאוניברסיטה  מיטרני  אדוארדו  פרופ’  של  מאמר  או  היפוגליקמיה, 
העברית שעובד על פיתוח מיקרו לבלב מהונדס לסיוע לחולי סוכרת. 
בביה”ח שניידר כבר עובדים שנים על לבלב מלאכותי. יש לקוות, אפוא, 

שיום אחד יימצא המרפא למגיפת הסוכרת.

בבעיות  עוסקים  השלישי,  בגיל  לסוכרת  גם  הפעם  מתייחסים  אנחנו 
הסוכרת,  של  הגנטי  ברקע  גופנית,  בפעילות  קיבה,  וקיצור  השמנה 
לשאלות  ועונים  בדם  הסוכר  עליית  על  המשפיעים  בגורמים  נוגעים 
אפשריות ונפוצות של מטופלים בנושאי תזונה נבונה. בענייני מזון אנחנו 
גם עוסקים בשאלה איזה לחם טוב לסוכרתיים ומביאים מתכוני סלטים 

לשימושכם.

לראשונה אנחנו מביאים דברים )מרגשים( בשם אומרם בתקווה 
לקבל מכם הקוראים תגובות והרהורי לב, שנשמח לפרסם. 

קריאה נעימה ומועילה לכולם!

חברים יקרים:

אחרי שנים רבות של השקעה בקרב 
ראשי  השתכנעו  המדיניות,  קובעי 
יעקב  השר  בהם  הבריאות,  משרד 
טוב,  סימן  בר  משה  והמנכ”ל,  ליצמן 
למעשים.  מדיבורים  לעבור  עלינו  כי 
שונים,  בצבעים  מזון  דברי  סימון 
המדרגים אותם על פי דרגת תרומתם 

או פגיעתם בבריאותינו, הינו צעד חיוני ומשמעותי ביותר לצמצום כלל 
התחלואה בישראל, כולל מגיפת הסוכרת וסיבוכיה. אנו מניחים ומקווים 
כי הבלטה צבעונית זו של מוצרים מזיקים, )על אף היותם טעימים(, תוביל 
להפחתת צריכתם הפוגענית. כבר לפני קרוב לשני עשורים, המציאה 
האגודה שלנו את “תו האגודה”, אשר עד היום מדריך ומנחה סוכרתיים 
יותר במדפי הסופרמרקטים בכל רחבי  רבים לבחור בחירות בריאות 
לסייע  עשוי  הבריאות,  משרד  ידי  על  שמוצע  כפי  המזון  סימון  הארץ. 
או באדם שאינו סוכרתי.  בין אם מדובר בסוכרתי  לכל צרכן בישראל, 
אכילה בריאה מהווה בסיס לאריכות ימים ובבריאות טובה. חברות המזון 
משרד  ראשי  על  ומקשות  התנגדות  מביעות  והבינלאומיות  הלאומיות 
כוח  יש הרבה  הבריאות להוביל את המהלך המתבקש. לחברות אלו 
ויכולת השפעה אדירה ויעשו כל שביכולתן לסכל את התכנית הברוכה. 
עלינו להתאחד ולתמוך בכל דרך באנשי משרד הבריאות בכדי לסייע 

להם להצליח במאבקם הצודק לטובת בריאות כלל אזרחי ישראל.

כמדי ארבע שנים, האגודה שלנו בחרה את נציגיה בוועד המנהל. היה זה 
הליך דמוקרטי, חלק וללא תקלות, שהוביל לבחירה של קבוצת אנשים 
מצוינים. גם “צעירים ורעננים” עם הרבה מרץ ורצון לעשייה וגם ותיקים 
ובעלי ניסיון. שילוב מוצלח של אנשים שהגיעו לוועד המנהל כמתנדבים, 
עם שאיפה אחת משותפת לכולם: לשפר את חיי הסוכרתיים בישראל. 
פרופ’ נעים שחאדה, אחד מבכירי הרופאים העוסקים בסוכרת בישראל, 
בחירה  ספק,  צל  כל  ללא  האגודה.  כנשיא  לשמש  אחד  פה  נבחר 
נבונה ומוצלחת. אין לנו אלא להודות לוועד היוצא ולאחל לוועד החדש 

הצלחה ענקית.
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אתה לא לבד, אנחנו איתך
המחלות  עם  נמנית  הסוכרת  מחלת 
ופוגעת  בעולם  הנפוצות  הכרוניות 
בכל  האוכלוסייה  של  רבות  בשכבות 
הגילאים. מספר חולי הסוכרת בעולם 
חולים  מיליון  בכ-400  מוערך  היום 
כאשר חצי מיליון מהם חיים במדינת 

ישראל. 
להיאבק  ותמשיך  זכויותיך  על  עומדת  לסוכרת”  ישראלית  “אגודה 

למענך. 
אנו מייצגים אותך בפני מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות, קופות 

החולים, הביטוח הלאומי וצה”ל. 
האגודה שואבת את כוחה מהחברות בה והצטרפותך אליה תהפוך 
אותה לחזקה יותר ותאפשר לה להילחם ולהשיג עבורך את הטיפול 

הרפואי הטוב ביותר, את התרופה החדשה והיקרה שנמנעת ממך . 
בהסתכלות על רשימת התרופות החדשות המאושרות בסל התרופות 
של  הטיפולית  התוכנית  בתחילת  נמצאות  ואשר  סוכרת,  חולי  עבור 
מסתבר  במטפורמין(  הראשוני  הטיפול  לאחר  )מיד  סוכרת  חולי 

 .DPP4 שחלקן אינן נמצאות בסל כמו מעכבי
חשבונם  על  זו  תרופה  רוכשים  בישראל  סוכרת  חולי   120,000
רבות  הגבלות  עם  תרופות חשובות המאושרות  ועוד שתי  הפרטי!!! 

 .SGLT2 וחוסמי GLP1 כמו אנלוגיים של
את  רוכשים  הסוכרת  מחולי  כשליש  בישראל?  כזה  דבר  הייתכן 

התרופות מחשבונם הפרטי!
על זה אנחנו לא נשתוק!

התרופות  את  להשיג  זכותך  על  תיאבק  לסוכרת  ישראלית  אגודה 
הבסיסיות לטיפול בסוכרת במסגרת סל הבריאות.

הצטרף היום לאגודה וגייס את חבריך, ביחד אנחנו חזקים יותר!



באדיבות ד”ר חוליו 
ויינשטיין - מנהל 

היחידה לסוכרת בבית 
החולים “וולפסון” בחולון

ונשיא האגודה 
הישראלית לסוכרת 

לשעבר

והפעם: שאלות בנושאי תזונה נכונה

ְלָך ִמי ַאָּתה. )קאזאנצקיס( ַּבְּמזֹונֹות ֶׁשַאָּתה אֹוֵכל ְואֹוַמר ֱאמֹור ִלי ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה 

?: איזו ארוחה עלי לאכול לפני 
השינה?

לאכול  יש  נורמלית,  היא  בדם  הסוכר  רמת  אם 
בארוחת הלילה כ-1/7 מכמות הקלוריות היומית. 
סוכר  מספיק  לנו  לספק  אמורה  הלילה  ארוחת 
הלילה.  במשך  תרד  לא  הסוכר  שרמת  כדי 
האינסולין בעל הטווח הבינוני או הארוך שהזרקנו 
לפני ארוחת הערב, עשוי להגיע לשיא השפעתו 
הצוות  הסוכר.  רמת  את  ולהוריד  השינה  בזמן 
להתאים  לנו  לעזור  יכול  בנו  שמטפל  הרפואי 
את ארוחת הלילה למנת האינסולין או לתרופות 
עדיין  כך שרמת הסוכר בבוקר  נוטלים,  שאנחנו 

תהיה בטווח הנורמה.
אם רמת הסוכר בדם גבוהה מ-180 מ”ג, איננו 
זקוקים כלל לארוחת לילה. אם רמת הסוכר בדם 
נמוכה מ-180 מ”ג לפני השינה, נזדקק לארוחת 
וחלבונים,  מורכבות  פחמימות  שכוללת  לילה 
למשל – קרקרים או פרוסת לחם עם גבינה דלת 
שומן. אם רמת הסוכר בדם נמוכה מ-100 מ”ג, 

יש לשתות כוס מיץ ולאכול ארוחת לילה רגילה.

?: האם עדיף לאכול 5-4 ארוחות 
קטנות במשך היום במקום 3 ארוחות 

גדולות?
בסוכרת  המחקר  של  ימיו  מראשית  כבר  כן! 
הארוחות  תדירות  את  לקבוע  המדענים  בקשו 
הטובה ביותר. יש יתרונות רבים לאכילת כמויות 
גדולות  כמויות  במקום  היום  במשך  קטנות  מזון 
בבת אחת, ביניהם רמת סוכר נמוכה יותר בדם 
אינסולין  של  מופחת  צורך  ארוחה,  כל  אחרי 
במהלך היום ורמות כולסטרול נמוכות יותר בדם. 
ספיגה  של  תוצאה  כנראה  הם  אלה  יתרונות 
איטית וממושכת של המזון והסוכר במשך היום, 
וחוסך  הסוכר  רמת  של  “קפיצות”  שמונע  דבר 
מהגוף את הצורך לעבור כל כמה שעות למצב 
ביום  קטנות  ארוחות  כמה  מזה,  חוץ  “צום”.  של 
מספר  ואת  שלנו  הרעב  את  להפחית  עשויות 
הקלוריות שאנחנו צורכים. רוב המחקרים חקרו 
את השפעתן של שש ארוחות ביום ומצאו שהן 

עדיפות על שלוש ארוחות ביום.

?: האם אני יכול לשתות מיץ 
תפוזים בבוקר מבלי להסתכן בעלייה 

חדה של רמת הסוכר בדם מאוחר 
יותר?

עדיף לאכול את התפוז )או כל פרי אחר שהתכוונו 
לסחוט( מאשר לשתות את המיץ של אותו פרי. 
בכוס מיץ אחת יש כשלושה תפוזים, וזוהי כמות 
עדיף לחלק את  לכן  סוכר.  ומרוכזת של  גבוהה 
כארוחות  היום  במשך  אותם  ולאכול  התפוזים 
ביניים. כך גם מפזרים את רמות הסוכר שהגוף 
המינרלים,  את  מהתפוז  מקבלים  וגם  מקבל 

הויטמינים והסיבים שחסרים במיץ.
אבל מי שאוהב להתחיל את הבוקר שלו עם מיץ 
תפוזים, עדיף שישתה משקה נטול סוכר בטעם 
הדרים וייהנה מטעם של תפוז בלי התוספת של 
סוכר! האמת היא שלא הסוכר הוא שגורם למיץ 
התפוזים )או לכל מיץ אחר( להעלות את רמת 
מחקרים  הנוזל.  אם  כי  במהירות,  בדם  הסוכר 
שהוו בין מיץ לבין משקאות קלים שמכילים סוכר 
מצאו שאין כל הבדל ביניהם מבחינת השפעתם 
על רמת הסוכר בדם. אני ממליצים לסוכרתיים 
סוכר  ברמת  “טיפול”  דרך  בתור  מיץ  לשתות 

נמוכה בדם, לא בתור מזון.

אם רמת 
הסוכר בדם 

היא...
יש לאכול...

מיץ וארוחת לילה נמוכה מ-100 מ”ג
רגילה

180-101 מ”ג 
ארוחת לילה רגילה, 
פחמימה מורכבת + 

חלבון

אין צורך בארוחת גבוהה מ-180 מ”ג
לילה

??

דברים בשם  אומרם... פינת העצה הטובה
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שאמרה  דברים  להלן, 
מנהלת  דובשן,  שרה 
של  החדש  הסניף 
הישראלית  האגודה 
בכרמיאל  לסוכרת 

בטקס פתיחת הסניף:
בטח תשאלו מה מביא אותי לפתוח את הסניף 
פנסיונרית,  לא  עדיין  בכרמיאל.  האגודה  של 
לכמה  ללכת  משתדלת  ביום,  שעות   9 עובדת 

חוגים במקביל, לא סוכרתית, ובכן?
נתן, אב המשפחה שלנו, היה סוכרתי. לצערנו – 
שלא  לאכול,  שאהב  סוכרתי  מאוזן.  לא  סוכרתי 
ללכת  אהב  שלא  גופנית,  פעילות  לעשות  אהב 
בקיצור,  רפואיות.  בדיקות  לעשות  או  לרופאים 
אהב  שלו.  בדרך  החיים  את  שאהב  סוכרתי 
“לא אוכל בריא”, כפי שנהג  לאכול, אוכל חולה, 
לומר. סוכרתי שתמיד היה אופטימי, אמר וחשב: 
“לי זה לא יקרה”! והמשיך בדרכו בעקשנות רבה. 
אבל אנחנו, המשפחה, בעיקר אני, חיינו במצוקה, 
היכולת  בחוסר  אונים,  וחוסר  מתמשך  תסכול 
שלנו להשפיע עליו ולראות מהצד איך לאט לאט 
כל פעם איבר אחר בגוף מפסיק לתפקד כהלכה. 
זה התחיל עם הראייה שהיתה שש-שש, עיני נץ 
אצל  ביקר  לא  נתן  בשיניים,  המשיך  לו,  קראתי 
רופא שיניים עד גיל 50, מעניין כמה חדרים בוילה 
בנטורופתיה  עבור  מימנתי...  השיניים  רופא  של 
מקוללת שדפקה לו את הרגליים וכבר לא יכולנו 
לטייל יחד כפי שאהבנו. בלב פנימה ידעתי שקשה 
שביכולתו,  כל  לעשות  מנסה  באמת  שהוא  לו, 
ובאמת מבין שהוא צריך לשנות הרגלים. אבל לא 

הצליח, והמחלה לקחה אותו.
ביום שנפרדנו מנתן נשבעתי שאעשה את הכל 
שנמצאים  ומשפחותיהם  לסוכרתיים  לעזור  כדי 
רוצה להאמין שלו  אני  במצבים הדומים לשלנו. 
נוספים,  סוכרתיים  עם  מפגש  מקום  לנתן  היה 
חולים,  קופת  כמו  ובודק  שיפוטי  לא  מקום 
שלדעתי נהגו בו בכפפות של משי, מקום בו היה 
יכול לשתף ולהתייעץ עם אנשים במצבו, שלחלק 
הקשיים,  על  להתגבר  מצליחים  וחלק  קשה 
לכן ביקשתי להקים את  הוא היה במקום אחר. 
יהיה  שזה  תקווה  וכולי  לבית.  קרוב  הזה  הסניף 
מקום מפגש שיתן ידע ויעביר מידע על חידושים 
שיועברו על ידי מומחים בתחום, מוצרים חדשים 
ידי חברות שונות שקיבלו תו תקן  המופצים על 
אני  ובבקשותיכם,  בכם  תלוי  הכל  האגודה,  של 

כאן לשירותכם.
כל הכבוד וישר כוח, שרה.

מכתב שנשלח למערכת ומצאנו 
לנכון לפרסמו:

ֲאחֹוִתי!
ֹלא  ָׁשִנים.  ָוֵחִצי  ֵׁשׁש  ְּכָבר  ֵאַלי  ְמחּוֶּבֶרת  ַאְּת 

ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ִקַּבְלִּתי אֹוָתְך ֶאל ֵחיִקי. 

ַּגם  ַאְך  ַחִּיים,  ֵאיָנם  ַחַּיי  ֶׁשִּבְלָעַדִּיְך  ֲאִני  יֹוַדַעת 
ִאָּתְך ַהַחִּיים ֹלא ַּגן ֶׁשל ׁשֹוַׁשִנים.

ָמה  יֹוִמי,  ֵסֶדר  ֶאת  ִּבְנִחיׁשּות  ִלי  ַאְּת  ַמְכִּתיָבה 
ֶאְלַּבׁש, ָמה אֹוַכל ּוָמַתי, ֵּכיַצד ֲאַבֶּלה, ֲאִפילּו ֶאת 
ַהַחִּיים  ִצְמַצְמְּת. ְּתמּוַרת ַסם  ֶמְרָחב ֲחלֹומֹוַתי 

ֲאִני ֲאָמֶתָך ַהֶּנֱאָמָנה.

יֹוַדַעת ֲאִני ֶׁשֵאיִני עֹוָׂשה ִעָּמָך ֶצֶדק.

ָּבֶהם  ִּבְמחֹוזֹות  ְלַהְצִליַח  אֹוִתי  ַאְּת  ַמְכִריָחה 
ָלעֹוָלם ֹלא ָהִייִתי ְמׁשֹוֶטֶטת לּו ָהָיה ַהָּדָבר ָּתלּוי 

ִּבְרצֹוִני ִּבְלַבד.

ֲאִני ַקּׁשּוָבה ָלְך, ֲחֵרָדה ָלְך ַוֲחֵרָדה ְלגֹוָרִלי, ִאם 
ֹלא ֲאַרֶּצה אֹוָתְך אֹו ֹלא ֶאְׁשַמע ִלְפקּוָּדֶתְך.

ָלְך  ְלהֹודֹות  ֲאִני  ֶׁשְּצִריָכה  טֹוֲעִנים  ָּדָבר  יֹוְדֵעי 

ְּבָכל יֹום, ִּכי ֶאת ֶׁשַאְּת ַמֲעִניָקה ִלי ַרק ָהֱאֹלִהים 
ַמֲעִניק ִלְבִרּיֹוָתיו ָעֵלי ֲאָדמֹות.

ִיָּתֵכן ֶׁשְּכפּוַית טֹוָבה ִהְנִני, ַאְך ֹלא ֵמרֹוַע אֹו ַּכָּוַנת 
ְלִהְתמֹוֵדד  ַהָּדָבר, ֶאָּלא ֵמחּוְלָׁשִתי  ַנֲעָׂשה  ָזדֹון 

ִאָּתְך.

ַמְבִטיָחה ֲאִני ֶׁשֶאְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר. ֶאְׁשקֹוד ַלֲהִּכיֵרְך, 
ְּפעּוָלֵתָך  ַּדְרֵכי  ֶאת  ְּכֵאַבִיְך,  ֶאת  ָּגְחמֹוַתִּיְך,  ֶאת 
ְוִלְחיֹות  ֶׁשַאְּת  ְּכִפי  ְלַקְּבֵלְך  ֲאַנֶּסה  קֹוֵלְך.  ְוגֹוֵני 

ְלִציֵּדְך ַּבֲהָבָנה ּוְבַהְׁשָלָמה.

אֹוי ֲאחֹוִתי, ַמְׁשֵאַבת ָהִאיְנסּוִלין ֶׁשִּלי!..

חגית זיו, מושב רגבה



מאת דן אבן
משתנות  בדם  הסוכר  רמות 
גורמים  בהשפעת  תדיר  באופן 
שעשויים  הגורמים  שונים. הכרת 
הסוכר  ברמות  לשינויים  להוביל 

כדי  סוכרת,  עם  שאובחנו  לאנשים  הכרחית  בדם 
סיבוכי  למניעת  מאוזנות  סוכר  רמות  על  לשמור 
לכליות,  נזקים  דם,  וכלי  לב  מחלות  סוכרת, לרבות 

עיוורון ורגל סוכרתית ומניעת היפוגליקמיה.
גורמים לעלייה ברמות הסוכר בדם

מזון
 אכילה מרובה וכן ארוחות עתירות פחמימות מהוות 
קיימים  בדם.  הסוכר  רמות  את  המעלים  גורמים 
גם מזונות שמעלים במיוחד את רמות הסוכר בדם, 
כלומר  גבוה,  גליקמי  אינדקס  עם  מזונות  ובכללם 
יחידות  מ-70  גבוהים  הגליקמי  האינדקס  כשערכי 
)לסוכר ערך אינדקס גליקמי של 100 יחידות, ושאר 
להוביל  עשויה  שאכילתם  לו(,  מושווים  המזונות 
לעלייה חדה ומהירה של הסוכר בדם, כמו פריכיות 
למשל   – גבוה  גליקמי  אינדקס  עם  ירקות  וכן  אורז, 

תפוח אדמה אפוי, שעועית ירוקה וגזר לבן.
חוקרים ישראלים ממכון ויצמן ואוניברסיטת תל אביב 
פרסמו כי גם ממתיקים מלאכותיים מעלים את רמות 
הגורם  הכימי  המנגנון  את  תארו  ואף  בדם,  הסוכר 

לתופעה.
לחץ

בדם  הסוכר  רמות  את  להעלות  עלול  נפשי   לחץ 
בתנאי  שחיה  אוכלוסייה  כי  נמצא  רבות  ובעבודות 

לחץ חשופה לעלייה בסיכון לסוכרת.
כי  העלה   ,2016 בינואר  שפורסם  ישראלי,  מחקר 
נמצאים  בחייהם  נפשית  מצוקה  שחווים  גברים 
בסיכון גבוה ב-53% לפתח סוכרת סוג 2. גם באשר 
לסוכרת סוג 1, מחקר ישראלי מהמרכז הרפואי קפלן 
העלה כי בתקופת מלחמת לבנון השנייה שאופיינה 
בחיים תחת לחץ ואיומי אזעקות עלה ב-27% שיעור 
בצפון   17 גיל  עד   1 סוג  סוכרת  עם  המאובחנים 
הארץ, ללא עלייה באזורים אחרים במדינה. בשנים 
האחרונות דווח על מקרים של חיילי צה”ל שפיתחו 
בבתי  להכרה  וזכו  הצבאי,  שירותם  במהלך  סוכרת 
במהלך  שנגרם  מהלחץ  כתוצאה  כנפגעים  משפט 

השירות הזכאים לפיצוי כספי.
לחוץ,  כשהגוף  לתופעה,  ההסברים  אחד  לפי 
העצבים  למערכת  מאותת  במוח  ההיפותלמוס 
תהליך  ומתחיל  המוח  יותרת  ובלוטת  האוטונומית 
וקורטיזול,  אדרנלין  הלחץ  הורמוני  של  ייצור 
את  לגוף  לתת  שמטרתם  תהליכים  שמפעילים 
האנרגיה לרוץ ולברוח מפני סכנה. כאשר ההורמונים 
דם  סוכר   – גלוקוז  יותר  מפיק  הכבד  משוחררים, 
“להילחם או לברוח” במקרה  שיספק את האנרגיה 
משתמשים  לא  כשהם  האנשים,  רוב  אצל  חירום. 
באנרגיה הנוספת הזו, הגוף מסוגל לספוג מחדש את 
אלו  בעיקר  מהאנשים,  חלק  אצל  אבל  הדם.  סוכר 
הנמצאים בסיכון לפתח סוכרת סוג 2 - כמו אנשים 

עלולה  הכרונית  העודפת  הסוכר  רמת   - שמנים 
להעלות את הסיכון למחלה.

חוסר פעילות גופנית
ברמות  בעלייה  ככלל  גופנית מאופיין  פעילות  חוסר 
הגופנית  הפעילות  השפעות  כי  אם  בדם,  הסוכר 
ויש אנשים אצלם התחלת פעילות  אינדיבידואליות, 
גופנית מתפרשת על ידי הגוף כלחץ, ומלווה בשבועות 
בעקבות  בדם  הסוכר  ברמות  בעלייה  הראשונים 

הפרשה עודפת של הורמוני לחץ כמו קורטיזול.
או  אינסולין  של  מדי  נמוך  מינון 

תרופות לסוכרת 
שימוש  או  אינסולין  של  מדי  נמוכה  כמות  הזרקת 
עלולים  מדי  נמוכים  במינונים  לסוכרת  בתרופות 

להוביל לעלייה ברמות הסוכר בדם.
מחלות 

מחלות עלולות להוביל לעלייה ברמות הסוכר בדם. 
הגוף מפריש הורמונים כדי להילחם במחוללי מחלות 
כמו זיהומים למיניהם והורמונים אלה עשויים להעלות 

את הסוכר בדם.
כאב 

כתוצאה  כאב  למשל  קצרות,  לתקופות  הן  כאב, 
כאב  כמו  ארוכות  לתקופות  והן  שמש,  מכוויה/כווית 
גב כרוני – עשוי להשפיע על הפרשת הורמונים מסוג 

קורטיזול המלווה בעלייה ברמות הסוכר בדם.
התרופתי  הטיפול  להזנחת  להוביל  עלול  גם  כאב 
בקרב חולי סוכרת, וכך להשפיע עוד יותר על עלייה 

ברמות הסוכר בדם.
המחזור החודשי 

 הווסת היא תקופה סוערת של שינויים הורמונאליים 
מלווה  להיות  שעשויה  בכאבים,  גם  לעתים  המלווה 
מחקר  על  שנסמך  בתיאור  בדם.  בסוכר  בעלייה 
בקיץ  ופורסם  בהודו  בריאות  נשים  בקרב  שבוצע 
הווסת,  לפני  ימים  כמה  המחזור,  לאורך   ,2013
ופרוגסטרון  אסטרוגן  מסוג  ההורמונים  כשרמות 
תחילת  עם  ואילו  בדם,  הסוכר  גם  עולה   – בשיאן 
למצבן  ושבות  בדם  הסוכר  רמות  יורדות  הווסת 
התקין. לפרוגסטרון מיוחסת ההשפעה המרכזית על 
עלייה ברמות הסוכר בדם. עם זאת, מחקרים מורים 
כי השפעות המחזור החודשי על רמות הסוכר בדם 
אינן השפעות קבועות, ומשתנות בין נשים – ולכן יש 
לבחון לכל מטופלת בנפרד האם המחזור החודשי 

משפיע על רמות הסוכר בדמה. 
התייבשות 

הסוכר  ברמות  לעלייה  לגרום  עלולה   התייבשות 
נוזלים. חוקרים  אובדן  בנפח הדם המצטמצם עקב 
מוביל  שצום  בעוד  כי  דיווחו  הסוגיה  את  שבחנו 
לירידה ברמות הסוכר בדם, התייבשות מובילה דווקא 
לעלייה בקצב ייצור הגלוקוז ולעלייה ברמות הסוכר 
בדם. עם זאת, במחקר נמצא כי שתי התופעות – צום 
והתייבשות – עלולות להוביל להיווצרות קטונים בדם 

בקרב אנשים עם סוכרת סוג 1.

גורמים לירידה ברמות הסוכר בדם
 חוסר מזון 

 חסרים תזונתיים, דילוג על ארוחות, מיעוט פחמימות 
במזון, צום וכן התפתחות תת תזונה – כל אלה הם 
ברמות  לירידה  להביא  שעשויים  תזונתיים  מצבים 

הסוכר בדם.
וולפסון  הרפואי  מהמרכז  ישראלים  חוקרים 
בכתב   2015 במאי  דיווחו  העברית  ומהאוניברסיטה 
לצד  גדולה  בוקר  ארוחת  Diabetologia כי  העת 
ארוחת ערב קטנה מביאות עם הזמן לירידה ברמות 
היפרגליקמיה  של  אירועים  ומפחיתות  בדם  הסוכר 

)סוכר גבוה בדם( בקרב אנשים עם סוכרת סוג 2.
מזונות מסוימים 

יש מזונות שהוכחו במחקרים ככאלו הגורמים לירידה 
ברמות הסוכר בדם. כך מצאו כי קינמון מפחית את 
רמות הסוכר בדם, בהמשך למחקר בריטי שמצא כי 
יומית של שני גרם קינמון משפרת את איזון  צריכה 

הסוכרת, ומפחיתה לחץ דם בקרב סוכרתיים.
כמו כן, בעבודות רבות נמצא כי חילבה מפחית את 
רמות הסוכר והכולסטרול בדם. החילבה מכיל חומר 
פעיל בשם טריגונלין - התורם להפחתת סוכר בדם, 
את  ומקטין  במעי  ג’ל  היוצר  מסיס  סיב   - וגלוקומנן 

ספיגת הסוכר מהמעי לדם.
חליטת עצי זית מפחיתה אף היא את הסוכר בדם. 
נמוך בערכים  גליקמי  אינדקס  עם  נוספים  מזונות 
של 55 יחידות ומטה המומלצים לסוכרתיים, שאינם 
מובילים לעלייה ברמות הסוכר בדם, כוללים פסטה 
שיבולת  דייסת  מלא/שיפון,  לחם  מלאה,  מחיטה 
עץ,  תפוחי  עדשים,  בטטה,  אפונה,  )קוואקר(,  שועל 

שזיפים וסויה.
קפה ואלכוהול, בעיקר על בטן ריקה, נקשרו לירידה 
ברמות הסוכר בדם, ואנשים השותים הרבה אלכוהול 

נמצאים בסיכון לפתח נפילות סוכר.
מחקר ישראלי מצא כי שתיית יין אדום במידה מתונה 
לירידה  ומובילה  הסוכרת  עם  מיטיבה  ובקביעות 
במשך  ליום  יין  כוס  שתיית  בדם.  הסוכר  ברמות 
לירידה  במחקר  הובילה  ברציפות  חודשים  שלושה 

של 15% בערכי הסוכר בדם.
באשר לשתיית קפה, מחקר מהולנד העלה כי שתייה 
בדם  הסוכר  רמות  את  מפחיתה  קפה  של  קבועה 
קשרו  גם  מחקרים  מספר  סוכרת.  למנוע  ועשויה 

צריכת קפה לסיכון מופחת להתפתחות סוכרת. 
או  אינסולין  של  גבוהים  מינונים 

תרופות לסוכרת 
שימוש  או  אינסולין  של  מדי  גדולה  כמות   הזרקת 
עשויים  מדי  גבוהים  במינונים  לסוכרת  בתרופות 

להוביל לירידה ברמות הסוכר בדם.
מסוימות  תרופות  בנטילת  הפסקה  או  סיום 
שמפחיתות את רמות הסוכר בדם צריכים להיעשות 
ולא  במינון  מדורגת  הפחתה  תוך   – בהדרגה 
ברמות  חדה  לעלייה  לגרום  שלא  כדי  בפתאומיות, 

הסוכר בדם.
ויינשטיין,  חוליו  פרופ’  הכתבה:  בהכנת  סייע   *
מנהל יחידת הסוכרת במרכז הרפואי וולפסון וחבר 

המועצה הלאומית לסוכרת. 
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הגורמים שמשפיעים
על רמות הסוכר בדם

מאת: בתיה אלימלך, דיאטנית 
קלינית מומחית לסוכרת, יועצת 

התזונה של א.י.ל האגודה 
הישראלית לסוכרת.

ומותאם  נכון  חיים  אורח  לנהל  שמצליח  מי 
במניעת  מסוימת  במידה  לסייע  יכול  למחלה, 
כלים  מספר  בה.  להלן  הקשורים  סיבוכים 
המחלה  לצד  לחיים  לסייע  שיכולים  חשובים, 

להיראות טובים יותר.
מתוקים - . 1 באכילת  להגזים  לא 

מחלת הסוכרת אינה תוצאה של אכילת 
המוצרים  אלו  אולם  מתיקה,  דברי 
לאחר  בתפריט  להגביל  שיש  הראשונים 
כרונית  גילוי המחלה. סוכרת היא מחלה 
מוחלטת  בהימנעות  קושי  ויש  וממושכת 
ממתוקים לכל החיים. למזלנו היום ישנם 
)שמכילים  סוכר  ללא  רבים  מוצרים 
שוקולד,  עוגיות,  עוגות,  כגון  פחמימות( 
גלידות, היכולים להוות אלטרנטיבה טובה 

לחולי הסוכרת.
פחמימות - . 2 באכילת  להפריז  לא 

הפחמימות מתפרקות בסופו של תהליך 
העיכול לסוכרים ובשל כך אכילה מוגברת 
גורמת  אחת  בארוחה  פחמימות  של 
קבוצת  בגוף.  הסוכר  ברמות  לעלייה 
הפחמימות כוללות: לחם, פירות, מאפים, 
כוסמת,  קינואה,  אדמה,  תפוחי  אורז, 
פול,  חומוס,  שעועית,  אפונה,  עדשים, 
ומוצרי  תירס  קורנפלקס,  שועל,  שיבולת 

חלב נוזליים.
אין . 3 האוכל:  בכמויות  להפריז  לא 

איסור מוחלט על אכילת פחמימות לחולי 
הסוכרת, אך בזמן הארוחה יש לשים לב 
פחמימות  לאכול  עדיף  כן  כמו  לכמויות. 
המפחיתים  תזונתיים,  סיבים  המכילות 
ובכך  ספיגת הפחמימות במעי  את קצב 
לדוגמא:  בדם.  הערכים  לשיפור  עוזרים 

לחם מקמח מלא, אורז מלא וקטניות.
מדידות . 4 סוכר -  לנטר  להפסיק  לא 

ביותר  חשוב  מדד  הן  עצמיות  סוכר 
אישית  המצב  תמונת  קבלת  המאפשר 
בזמן ניהול הסוכרת. ישנן השפעות רבות 

השיטה  ולכן  הסוכר  בערכי  לתנודות 
היא  המחלה  את  לנהל  ביותר  הטובה 
מסקנות  והסקת  מדידות  באמצעות 

מהערכים הנבדקים.
היא . 5 גופנית  פעילות   - להתעצל  לא 

ביותר  והטבעיות  היעילות  השיטות  אחת 
להורדת רמות הסוכר בדם. בזמן פעילות 
הסוכר  הכנסת  של  עידוד  יש  גופנית 
לראות  ניתן  מכך  וכתוצאה  לתאים 
ירידה בערכי הסוכר בדם, גם ללא עזרה 
מתרופה חיצונית. חשוב לבדוק את ערכי 
לשמור  כדי  ואחריו,  האימון  לפני  הסוכר 
לרמה  מתחת  ירדו  לא  הסוכר  שערכי 

הרצויה.
לא לאלתר - הטיפול התרופתי במחלת . 6

הסוכרת מותאם באופן אישי לכל מטופל 
הנובעים  רבים  משָתנים  בחשבון  ולוקח 
יש  המטופל.  של  והרגליו  חייו  מאורח 
או  התרופות  לנטילת  רבה  חשיבות 
אין  הרופא.  הנחיית  פי  על  האינסולין 
או  הטיפול  המשך  על  לבד  להחליט 

הפסקתו. יש להתייעץ עם גורם מוסמך.
חשיבות . 7 ארוחות - יש  על  לדלג  לא 

רבה לאכילה מסודרת והימנעות מצבירת 
ירידה  למנוע  כדי  מזון,  ללא  רבות  שעות 
מסוכנת של רמות הסוכר )היּפֹוגליֶקמיה( 
אחרות  ותרופות  האינסולין  בהשפעת 
ליצור  נסו  הסוכר.  ערכי  את  המורידות 
בתוכו  הכולל  מובנה  יום  סדר  לעצמכם 

ארוחות מסודרות ומזינות.
הנאות . 8 הטיפול   - להתחכם  לא 

בהיפוגליקמיה )ירידה חדה בערכי הסוכר 
ל70 מ”ג ד”ל ומטה( הוא שתייה של חצי 

 15 3 כפיות סוכר או  כוס מיץ, או נטילת 
נוזל  כף של  או  גלוקוז,  גרם של טבליות 
לאכול  יש  דקות   10-15 לאחר  גלוקוז. 
לעליית  עד  קרקרים   2 או  לחם  פרוסת 
ההזדמנות  איננה  זו  לנורמה.  הערכים 
חבילת  או  עוגה  תבנית  חצי  לאכול 
רוצים  אנו  אמנם  שלמה.  בונבוניירה 
להעלות את ערכי הסוכר אך לא במחיר 

של עלייה מופרזת.
לא להתעצבן - כיוון שהגוף הוא יחידה . 9

הוליסטית אחת, אין אפשרות להפריד בין 
ומצוקה  והנפש. למתח נפשי, לחץ  הגוף 
לכן  הסוכר,  ערכי  על  חזקה  השפעה  יש 
ולנסות להפיג את  חשוב ללמוד להירגע 
חדות  תנודות  למנוע  מנת  על  המתח 

ברמות הסוכר בדם.
כלל . 10 מחלה  היא  להזניח - סוכרת  לא 

מערכתית. כאשר היא אינה מאוזנת, היא 
עלולה לגרום לפגיעה במערכות ואיברים 
הכליות,  הדם,  וכלי  הלב   – בגוף  רבים 
תכנית  על  להקפיד  יש  העור.-  העיניים, 
בדיקות  עריכת  התקופתית,  המעקב 
לשינויים  מוגברת  לב  ותשומת  מקיפות 

שחלים בגופך עם הזמן.

הסוכרת היא מחלה שניתן לשלוט בה ולאזן 
אותה - למדו את עצמכם והקפידו על עשרת 

הִדיברות, למען חיים יפים ובריאים יותר.

עשרת הדיברות
לטיפול בסוכרת



ָהֲאִכיָלה ִהיא ְּפעּוָלה רּוָחִנית. ַהָּבָׂשר, 

ַהֶּלֶחם ְוַהַּיִין ֵאיָנם ֶאָּלא חֹוֶמר ַהֶּגֶלם 

ֶׁשִּמֶּמּנּו ְמעּוָצב ָהרּוַח. 
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הינם  נרחב  שן  והרס  וכואבת  נרחבת  עששת 
השיניים  רופא  אצל  תקופתי  ביקור  התוצאה. 
יאפשר איתור מוקדם של מוקדי עששת וטיפול 
בשלב התחלתי. בדיקת חלל הפה אצל החולה 
הסוכרתי מהווה בדיקה הכרחית ושגרתית, כחלק 
מוקדם  טיפול   – בסוכרת  והטיפול  מהאבחון 
זיהום.  מוקדי  וסילוק  ועששת  חניכיים  במחלות 
בכל מקרה של אבחנה ראשונית לחולה סוכרתי, 
יש להפנותו לביצוע בדיקה מקיפה של חלל הפה 

על ידי רופא שיניים.
 

מאת: ד”א נתן אילגייב, 
היחידה לכירורגיית פה 

ולסת, סורוקה

דוקטור, 
 אני רק שאלה

חלל הפה

כיצד  מאוזנת,  אינה  כשהסוכרת 
היא משפיעה על חלל הפה?

השפעתה של הסוכרת הלא מאוזנת מתבטאת 
השיניים,  עיקריים:  מטרה  איברי  בשלושה 

החניכיים וריריות הפה. 
אצל  שכיחה  תופעה   – השורף  הפה  תסמונת 
חולי סוכרת הינה צריבה עזה בחלל הפה. למרות 
סיבה  נמצאה  לא  השורף  הפה  שלתסמונת 
“ממשית”, היום   מתעצמת ההערכה כי מדובר 
בהפרעה עצבית, אף על פי שהבנה עמוקה של 
הפה  תסמונת  מאיתנו.  רחוקה  עדיין  התופעה 
צריבה  בתחושת  המאופיין  מצב  הינה  השורף 
בפה, בעיקר בריריות הפה, ללא כל גורם פיזיולוגי 
מורכב,  השורף  הפה  בתסמונת  הטיפול  ברור. 
ונעשה בדרך כלל על ידי מומחים לרפואת הפה, 
כשמטרתו היא שיפור באיכות חייו של המטופל. 
בחלל  יומיומי  כאב  הם:  לאיבחון  הקריטריונים 
כאשר  היום,  שעות  רוב  במהלך  הנמשך  הפה, 
גופני,  גורם  וכל  תקינות  נראות  הפה  ריריות 

מערכתי או מקומי, נשללו.
מחמירה  מאוזנת  לא  סוכרת   – חניכיים  מחלת 
את שכיחות ואת חומרת מחלת החניכיים. לאדם 
סוכרתי הסיכוי לחלות במחלת חניכיים הינו פי 3 
מאדם בריא באותו הגיל. מחלת החניכיים עשויה 
ישנו  הסוכרת.  של  מוקדם  בשלב  כבר  להופיע 
שכאשר  כך  בדם,  הגלוקוז  רמות  לבקרת  קשר 
מחלת  גם  יותר,  גרועה  בדם  הגלוקוז  בקרת 
החניכיים עלולה להחמיר. מומלץ לחולי סוכרת 
מנת  על  חניכיים  רופא  עם  ולהתייעץ  להיבדק 
במידת  מוקדם  וטיפול  נכונה  לאבחנה  להגיע 

הצורך.
לא מאוזנת מביאה  סוכרת   – יובש בחלל הפה 
הדבר  הפה.  בחלל  ליובש  הגורם  רוק,  למיעוט 
הנובע  נוזלים,  מואץ של  כתוצאה מאיבוד  נגרם 
מהטלת כמות שתן רבה. במצב בריא, הרוק מצוי 
בפה בכמות רבה, מכיל אנזימים אנטי-חיידקיים 
ולשלמות מרכיבי  ודואג ללחות  וחלבונים שונים 
חלל הפה. מיעוט הרוק פוגע בתפקודו התקין של 
חלל הפה, ומביא לפגיעה בריריות הפה ובשיניים. 
חריצים,  ביובש,  מתבטאת  בריריות  הפגיעה 

דלקת וגירוי בזויות הפה. ריריות חלל הפה נראות 
אדומות, מודלקות ולעיתים ְמכּוָיבֹות )מלשון ִּכיב(, 
והלשון יבשה. קשיים בלעיסה, בבליעה, בטעימה 
העיקריות  התלונות  אלו   – המזון  ובהחלקת 
חשוף  הפה  בנוסף,  בפה.  מיובש  הנובעות 
לזיהומים פטרייתיים. נפוץ בעיקר זיהום בפטרייה 
ממשפחת הקנדידה – פטריה המתבטאת בדרך 
כלל בשכבה לבנבנה על גבי הלשון או בחך. אין 
טיפול ביובש הפה אשר יחזיר את הפרשת הרוק 
לרמתה התקינה בכל שעות היום. למעשה, איזון 
בהפרשת  לשיפור  שיביא  הוא  הגלוקוז  רמות 
הרוק, ובכך גם לשיפור במרבית התלונות הנלוות. 
לעיסת  מלאכותיים.  רוק  תחליפי  מספר  קיימים 
סוכר(  )ללא  חמוצה  סוכריה  מציצת  או  מסטיק 

מגבירות את הפרשת הרוק לתקופה קצרה.
עששת – עששת מופיעה ביתר שאת אצל חולי 
בנוסף  הרוק.  מיעוט  עקב  מאוזנת  לא  סוכרת 
מכני  ובסילוק  השיניים  בשטיפת  הרוק  לתפקיד 
של חיידקים, הרוק מכיל גם חומרים העוזרים לשן 
להתמודד עם מתקפה חיידקית ולהשיב לעצמה 
בכמות  השינוי  בעקבות  שנספגו.  המינרלים  את 
הרוק ובהרכבו בסוכרת, השן חשופה למתקפת 
חיידקים גורמי עששת, ויכולת ההתגוננות נפגעת. 



בעניין
סוכרת והשמנה
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סוכרת סוג 2 נקשרה בעבודות רבות לעודף משקל 
והשמנת יתר. ל-75% עד 80% מחולי הסוכרת יש 
עודף משקל או השמנת יתר. לנשים עם השמנת 
יתר סיכון גבוה פי 6.7 לסבול גם מסוכרת, ובקרב 
הסיכון  את   12.4 פי  מעלה  יתר  השמנת  גברים 
החולים  בבית  שבוצע  ישראלי  מחקר  לסוכרת. 
בחן  סוכרתיים,  בקרב  השמנה  אודות  בילינסון 
מדגם של 382 חולי סוכרת סוג 2, והעלה כי לנשים 
סוכרתיות נטייה גדולה יותר להשמנה המתבטאת 
במדד השמנה ממוצע )31.9 יחידות( הגבוה מזה 
שנמדד בקרב גברים )29.2 יחידות(. מחקר שבוצע 
סוכרת,  למניעת  האמריקאית  התכנית  במסגרת 
 5% של  קלה  הפחתה  שמנים,  בקרב  כי  העלה 
7% בלבד במשקל העודף בעקבות פעילות  עד 
בשבוע  דקות   150 במשך  סדירה  מתונה  גופנית 
ההתפתחות  את  משמעותית  מעכבת  או  מונעת 

של סוכרת סוג 2.

הקשר הביולוגי בין עודפים במשקל לעלייה ברמות 
כי  וההערכות  לאשורו,  ברור  אינו  בדם  הסוכר 
השמנה מובילה לשינוי בתפקוד תאי הגוף, והופכת 
וכך  האינסולין,  להורמון  יותר  עמידים  את התאים 
מונעת את ספיגת הסוכר על ידי התאים ותורמת 
זה, התאים  להצטברות עודפי סוכר בדם. במצב 
המייצרים אינסולין עובדים בפעילות יתר, ומובילים 
בו  לצב  עד  אינסולין,  בייצור  לכשל  בהדרגה 
צורך  ויש  עוזרות,  אינן  כבר  לסוכרת  התרופות 
ככלל, משקל  אינסולין.  טיפולים בהזרקות  לקבל 
ההשמנה  כשמדד  מוגדר  בוגר  אדם  אצל  תקין 
משקל  עודף  יחידות,  ל-25   18.5 בין  BMI הוא 
ל-30   25 בין  הוא  ההשמנה  כשמדד  מוגדר 
ההשמנה  כשמדד  מוגדרת  יתר  השמנת  יחידות, 
או  חולנית  יתר  והשמנת  יחידות,  ל-30  הוא מעל 
קיצונית מוגדרת כשהמדד מעל 40 יחידות. בקרב 
ילדים ובני נוער, אחוזוני גדילה הם שמתארים את 

גובה והמשקל  התפלגות 
והנטייה להשמנה.  

העוסקים  המחקרים  רוב 
של  רפואיים  בסיבוכים 
כי  מעידים  השמנה 
העודף  שהמשקל  ככל 
הסיכון  כך   – יותר  גדול 

לתחלואה עולה.  
 – “כמוני”  באדיבות 

חברים לבריאות
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ניצול האינדקס הגליקמי 
במהלך היום

ארוחת הבוקר שומרת על 
כוחותיכם כל היום 

אוכלים  שאינם  באוכלוסייה  האנשים  מספר 
מדאיגה  תופעה  זוהי  וגדל.  הולך  בוקר  ארוחת 
מאוד. אנשים האוכלים ארוחת בוקר הם רגועים 
מחקרים  יותר.  וחברותיים  יותר  מאושרים  יותר, 
את  משפרת  בוקר  ארוחת  שאכילת  הוכיחו 
מצב הרוח, את הערנות, את הריכוז ואת הזיכרון. 
מסייעת  בוקר  ארוחת  שאכילת  יודעים  תזונאים 
להפחית  ועשויה  ממשקלם  להפחית  לאנשים 
את רמת הכולסטרול בדם. אנו יודעים שהיא גם 
מסייעת בייצוב של רמת הגלוקוז בדם. ויתור על 
התייבשות  לעייפות,  לגרום  עשוי  הבוקר  ארוחת 

ואובדן אנרגיה.
ארוחת בוקר בעלת אינדקס גליקמי גבוה עלולה 
בוקר  ארוחת  לדגני  רעב.  לתחושת  לכם  לגרום 
וללחמים רבים יש אינדקס גליקמי גבוה, ומשום 
כך הם משביעים אתכם מייד, אך גורמים לרעב 
להתפרץ במהירות כאשר האנרגיה נגמרת ורמת 
במזונות  לבחור  נסו  צונחת.  בדמכם  הגלוקוז 
הבוקר  לארוחת  נמוך  גליקמי  אינדקס  בעלי 
עד  מעמד  להחזיק  לכם  יהיה  קל  כמה  ותראו 

ארוחת הצהריים.
הבוקר  ארוחת  על  המוותרים  מהאנשים   75%
אומרים שאין להם זמן לאכול, ולכן כללנו רעיונות 
אינדקס  בעלי  ובריאים  מהירים  למזונות  רבים 
בוקר  ארוחת  הנכם מעדיפים  נמוך. אם  גליקמי 
חמה  בוקר  ארוחת  החוצה,  בדרככם  נוזלית 
ומלאה או סתם חטיף מדגנים מלאים תפוח עץ 
דבר  שתמצאו  מבטיחים  אנו  לעבודה,  בדרככם 

מה שיסייע לכם להחזיק מעמד במשך היום.

ארוחות בוקר ערבות לחיך בעלות 
אינדקס גליקמי נמוך

משקה  .1 ושתו  פירות,  לחם  פרוסת  קלו 
שוקולד חם על בסיס חלב רזה.

והניחו  .2 מלא  מקמח  מאפינס  מעט  קלו 
גבינת  וקורט  חתוכות  טריות  פטריות  מעל 

מוצרלה. חממו בגריל עד שהגבינה נמסה.
זרעי  .3 וכפית של  4 שזיפים מגולענים  השרו 

שיתרככו.  עד  חמים  מים  במעט  פשתה 
הוסיפו לקערת דייסה על בסיס חלב ושפכו 

מעל כפית דבש.
שפשפו על פרוסה קלויה של לחם שאור שן  .4

שום אחת. מרחו אבוקדו והניחו מעל פלחי 
עגבנייה בשלה ופרוסת פסטרמה.

יוגורט דל שומן בטעם וניל  .5 הוסיפו לקערת 
פרוסות אפרסק ותותים חתוכים ומעל פזרו 

מוזלי קלוי.
הכניסו ליוגורט פירות דל שומן 2 כפיות של  .6

שקדים מרוסקים, בננה אחת או אגס, וספל 
דגנים בעלי אינדקס גליקמי נמוך. 

7.  2 רזה,  חלב  כוס   ¼ ביצים,   2 יחד  הקציפו 
כפיות סוכר וכפית תמצית וניל. הכניסו לתוך 
פירות  לחם  של  עבות  פרוסות   4 העיסה 
משומן  טפלון  במחבת  בינוני  בחום  וטגנו 
3 דקות מכל צד עד שיזהיבו.  2 או  למשך 
פרוסות  או  במחבת  מטוגן  אגס  עם  הגישו 

תפוח עץ ומעט קינמון.
מרחו על לחם מקמח מלא גבינת ריקוטה  .8

אוכמניות  מעט  מעל  והוסיפו  טרייה 
משומרות.

הכינו קערה גדולה של דייסה חמה והוסיפו  .9
על  צקו  קפואות.  אוכמניות  מעט  פנימה 

המנה יוגורט דל שומן וקשטו בסוכר חום.
תדלוק עם ארוחת צהריים בעלת 

אינדקס גליקמי נמוך
היא  למרות שלעיתים קרובות ארוחת הצהריים 
עליה  לדלג  לא  מאוד  חשוב  מהירה,  ארוחה 
ולזכור לתדלק את הגוף אם עברו 4 או 5 שעות 
מאז ארוחת הבוקר. ארוחת הצהריים אינה חייבת 
נוטים  הנכם  אם  למעשה,  גדולה.  ארוחה  להיות 
לישנוניות אחרי ארוחת הצהריים, עדיף שתאכלו 
ארוחה קלה של חלבונים, ירקות ומנה קטנה של 

פחמימות )גם ספל קפה יעזור(. 
קווים מנחים לארוחת הצהריים 

אינדקס  .1 בעלי  פחמימות  עתירי  מזונות 
מלאה,  מחיטה  לחם  כגון  נמוך,  גליקמי 

פסטה או אטריות, קטניות.
חלבונים כגון דגים, בשר רזה, עוף, גבינה או  .2

ביצה.
ירקות להגדלת הנפח שישביעו אתכם. .3
פירות לקינוח. .4

ארוחת צהריים מחוץ לבית
לדעת  ומתקשים  צהריים  ארוחת  קונים  אתם 
כיצד לבחור מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך? 
בעלי  למזונות  דוגמאות  מביאה  להלן  הרשימה 
במסעדה.  לאכול  שתוכלו  נמוך  גליקמי  אינדקס 
רבות מהמנות המסורתיות בתפריטי המסעדות 

האתניות הן בעלות אינדקס גליקמי נמוך משום 
שהן מבוססות על קטניות או דגנים.

קינוחים בעלי אינדקס גליקמי 
נמוך

קל מאוד להכין קינוח בעל אינדקס גליקמי נמוך, 
ניתן  שמהם  רבים  בסיסיים  שלמרכיבים  משום 
להכין קינוחים, כגון פירות ומוצרי חלב, יש אינדקס 

גליקמי נמוך.
אנשים ממעטים לאכול קינוח בעיקר בשל אורח 
חיים עמוס ובשל החשש לעלות במשקל. באופן 
להוביל  דווקא  עלול  קינוח  על  ויתור  מפתיע, 

לתוצאות תזונתיות שליליות.
והחלב,  הפירות  לצריכת  לתרום  עשוי  הקינוח 
הם  קינוחים  אותם.  לאכול  מרבים  שאין  מזונות 
בדרך כלל עתירי פחמימות, ומשמעות הדבר היא 
שהם מסוגלים להשפיע על מרכז השובע שלנו 

ולסמן לנו שהארוחה הסתיימה.

קינוחים בעלי אינדקס גליקמי נמוך
דובדבנים: פרי קיץ. הגישו דובדבנים עם יוגורט 
מעט  הוסיפו  דבש.  בתוספת  שומן  דל  פשוט 
הסיבים  של  התכולה  להגדלת  פשתה  זרעי 

התזונתיים.

משמשים  אפרסקים,  גלעינים:  עם  פירות 
ונקטרינות בחנויות מצביעים על תחילת העונה 
החמה. אפרסקים ונקטרינות טעימים מאוד עם 
גלידה או עם יוגורט. פזרו מעט קינמון על פלחי 

משמש טרי וחממו אותם מעט בגריל.

אגסים ותפוחי עץ: אלה מצויים בשיאם בסתיו 
ובחורף, אולם ניתן להשיגם כל השנה. ההכנה 
הם  לפרוסות.  ובחיתוך  בשטיפה  פשוט  כרוכה 

מהווים קינוח מעולה לארוחה.

שלהם  שומן  דל  מגוון  חפשו  ויוגורט:  גלידה 
כתוספת לפירות.

האינדקס   – הגלוקוז«  »מהפכת  מתוך: 
ולשמירה  הסוכרת  לריפוי  וחשיבותו  הגליקמי 
קיי  ברנד-מילר,  גני  פרופ‹  הבריאות, מאת  על 
פוסטר פאואל ופרופ‹ סטפן קולאגיורי, בהוצאת 

פוקוס, חברים לבריאות.

האם ידעתם?
ויתור על ארוחת הבוקר אינו דרך 
טובה להפחית את צריכת המזון 

שלכם. מי שמוותר על ארוחת הבוקר 
נוטה לפצות על המזון שוויתר עליו 

על ידי אכילת חטיפים רבים יותר 
במשך היום.

48סושי
58קוסקוס מרוקאי עם גרגרי חומוס 

40מרק אטריות מקמח לבן 
39טורטייה עם שעועית יבשה ברוטב עגבניות

 אטריות תאילנדיות מאורז עם ירקות 
40)פא-תאי(

52ספגטי בולונז
30עלי גפן ממולאים באורז

39רביולי
30טאבולי

24עדשים ואורז )מג’דרה(
40עדשים הודיות )דאל(

עוברים לתזונה
עם אינדקס גליקמי נמוך



פעילות גופנית
חכמה ומהנה
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מאת: ד”ר מארק היימן
התרופה  היא  גופנית  פעילות  הנראה,  כפי 
בקדם- בסוכרת,  לטיפול  ביותר  הטובה 
כמו  פועלת  היא  אחרות.  ובמחלות  סוכרת 
חייהם  את  להציל  יכולה  היא  קסם.  שיקוי 
התרופות  מכל  יותר  רבים  אנשים  של 
תרופת  זו  הייתה  אילו  יחד.  גם  והחיסונים 
המלאי  כל  את  לקנות  יכולים  היינו  מרשם, 
מדענים  בבוקר.  מחר  לגמלאות  ולפרוש 
מכנים את הפעילות הגופנית בשם “תרופה 
רב-מטרתית”, שכן היא יעילה לכל הבעיות 

והמחלות. 

בין השאר,  רבים.  יתרונות  יש  גופנית  לפעילות 
היא:

בתאים  • לאינסולין  הרגישות  את  משפרת 
ובשרירים. 

מאזנת ומורידה את רמת הסוכר בדם.  •

השומן  • ולהפחתת  במשקל  לירידה  תורמת 
הבטני.

מסייעת לשליטה בתיאבון ומפחיתה תשוקות  •
למזונות מזיקים. 

מורידה את לחץ הדם.  •

מורידה את רמת הטריגליצרידים והכולסטרול  •
מסוג LDL )“הרע”(.

•  HDL מסוג  הכולסטרול  רמת  את  מעלה 
)“הטוב”(. 

•  CRP-מפחיתה דלקת )מורידה את רמת ה
וציטוקינים דלקתיים אחרים. 

משפרת מצבי כבד שומני שנגרמים מתנגודת  •
לאינסולין.

המיטוכונדריה  • תאי  מספר  את  מעלה 
וממריצה את תפקודם, מה שמאיץ את חילוף 

החומרים ומאריך את תוחלת החיים. 

גנים  • ומפעילה  הגנים  ביטויי  את  משפרת 
המשפרים את הרגישות לאינסולין ומרפאים 

סוכרת וקדם-סוכרת. 

בקרב  • המין  הורמוני  תפקוד  את  מאזנת 
גברים ונשים כאחד. 

מסייעת לתיקון ולמניעה של הפרעות זקפה  •
נגרמות  קרובות  שלעיתים  גברים,  אצל 

מסוכרת ומקדם-סוכרת. 

משפרת את הריכוז ומצב הרוח, יוצרת קשרים  •
מגבירה את  אותם,  ומשפרת  המוח  תאי  בין 
האנרגיה ומסייעת לשינה ולתפקוד התקין של 

מערכת העיכול. 

זה הזמן לפעול! שלבו פעילות 
אירובית ואימוני כוח 

דקות.   30 בת  להליכה  יום  מדי  שתצאו  רצוי 
התקדמותכם.  אחר  ועקבו  צעדים  מד  השיגו 
של  יעד  לעצמכם  והציבו  יום  מדי  בו  השתמשו 
10,000 צעדים ביום. כדי לרפא סוכרת או מצב 
בפעילות  צורך  יש  קדם-סוכרת,  של  חמור 
ממושכת יותר בעצימות גבוהה יותר. רוצו, רכבו 
על אופניים, רקדו, שחקו במשחקי ספורט, קפצו 
על טרמפולינה או עשו את כל מה שגורם לכם 
הנאה. לעיתים קרובות, איזון רמת הסוכר מחייב 
תגיעו  שבמהלכה  ממושכת,  אירובית  פעילות 
)ארחיב  שלכם  המרבי  מהדופק  ל-70%-85% 
על כך בהמשך(, ושאותה תבצעו במשך עד 60 
דקות בתדירות של 6-5 פעמים בשבוע. מעט זה 
התחילו  משובח.  זה  הרי  המרבה  כל  אבל  טוב, 
הקצב  את  בהדרגה  והגבירו  ביום  דקות  ב-5 
והעצימות. כל מה שאתם זקוקים לו הוא זוג נעלי 

התעמלות טובות. 

אימוני הפוגות )אינטרוולים(: 
מהירות היא שם המשחק 

חילוף  את  להמריץ  שניתן  הוכיחו  מחקרים 
החומרים, לשרוף יותר קלוריות כל היום ולהפחית 
קילוגרמים רבים יותר במשקל באמצעות פעילות 

גופנית קצרה יותר. 

במקום האימונים האירוביים, תוכלו לבצע אימוני 
הפוגות בני 30 דקות בתדירות של 3-2 פעמים 
לכם  להעניק  עשויה  זה  מסוג  פעילות  בשבוע. 
יתרונות רבים יותר בזמן קצר יותר. תוכלו לבנות 

את אימון ההפוגות שלכם כך: 

5 דקות חימום  •

10 אינטרוולים שבמהלכם תגבירו את קצב  •
באימון  הרצוי  הדופק  לתחום  שלכם  הלב 
 30 למשך  בהמשך(  טבלה  )ראו  הפוגות 
שניות, ולאחר מכן תורידו אותו לתחום דופק 
המטרה לאימון אירובי רגיל למשך 90 שניות. 

5 דקות מנוחה  •

אימוני כוח: חזקו את השרירים 
שלכם 

גם לאימוני כוח יש חשיבות רבה, שכן הם עוזרים 
לבניית מסת השריר ולשמירה עליה, מה שתורם 
אחד  והאנרגיה.  הסוכר  של  החומרים  לחילוף 
הוא  ולסוכרת  להזדקנות  העיקריים  הגורמים 
איבוד מסת שריר. המונח הטכני לתופעה זו הוא 
המשמעותית  הקלוריות  שריפת  “סקרופניה”. 
השרירים  אם  בשרירים.  מתרחשת  ביותר 

שלכם מדולדלים ומלאים שומן, תפתחו תנגודת 
לאינסולין ותזדקנו במהירות רבה יותר. 

הדופק  תחומי  את  לחשב  כיצד 
שלכם

הוא  רגיל  אירובי  לאימון  המטרה  דופק  תחום 
70%-85% מהדופק המרבי 

את  )הפחיתו   220  – גילכם   = המרבי  הדופק 
גילכם מ-220( 

התחום הנמוך = x 0.70 דופק מרבי 

התחום הגבוה = x 0.85 דופק מרבי 

אם אתם נוטלים תרופות, כגון חוסמי  שימו לב: 
בטא, המשוואה הזו אינה תקפה עבורכם. 

 90%-85% הוא  הפוגות  לאימון  הדופק  תחום 
מדופק המטרה. 

התחום הנמוך = x 0.85 דופק מרבי

התחום הגבוה = x 0.90 דופק מרבי 

אני ממליץ לכם להשתמש במד דופק כדי לוודא 
שאתם בתחום הנכון. 

אתם  שונות.  בדרכים  שריר  מסת  לבנות  ניתן 
אימון,  בגומיות  יד,  יכולים להשתמש במשקולות 
להיעזר  גם  תוכלו  כושר.  ובמכשירי  בכדורים 
אמנויות  תרגול  באמצעות  גופכם  במשקל 
לחימה, יוגה או פילאטיס. באופן אישי, אני אוהב 
שלוש  משיג  אני  כך  שכן  יוגה,  לתרגל  במיוחד 
מטרות באימון אחד – כוח, מתיחות והרפיה. אם 
אתם עושים יוגה “חמה”, תקבלו באותו מחיר גם 
סאונה וניקוי רעלים! ייתכן שתזדקקו למעט עזרה 
אבל  שלכם,  האימונים  שגרת  את  לבנות  כדי 
זאת שלוש  ועשו  אוהבים  בחרו את מה שאתם 

פעמים בשבוע. 

שמרו על גמישות: התמתחו 
יוגה  או  מתיחות  בעזרת  גמישות  על  השמירה 
מפעילויות  הנובעים  וכאבים  פגיעה  מונעת 
ניתן  יוגה  של  מסוימים  סוגים  בעזרת  אחרות. 
 – ומתיחות  כוח  אירובי, אימוני  גם להגיע לאימון 
והכול בפעילות אחת. נסו לבצע מתיחות במשך 
5 דקות לפחות לפני אימון ולאחריו. בנוסף, עשו 

אימון מתיחות בן 60-30 דקות פעמיים בשבוע. 

זה הזמן לפעול! גלו את עולם 
המשחקים 

יש לי וידוי. אני שונא לעשות פעילות גופנית. אני 
לא  לא!  ממש  להתעמל?  אבל  לשחק,  אוהב 

תמצאו אותי במכוני כושר. 

על  לשמור  כדי  ושונים  רבים  דברים  עושה  אני 
כושר גופני, ואני ממליץ גם לכם לנסות ולמצוא 
את הפעילויות שגורמות לכם הנאה. את האימונים 
הקונבנציונאליים שמרו לזמנים שבהם פשוט אין 

לכם זמן לשחק. 

בזמן  ליהנות  או  לשחק  לכם  מתחשק  אם 
הפעילות: 

המוזיקה  • את  השמיעו  התריסים,  את  סגרו 
האהובה עליכם ורקדו ללא מעצורים. 

סקווש,  • )טניס,  ספורטיבי  במשחק  שחקו 
כדורסל, כדורגל, כדורעף(.

תוכלו לשחק  • לליגת חובבים שבה  הצטרפו 
יחד עם שחקנים אחרים ברמה שלכם. 

חפשו  • איתו.  ללכת  או  לרוץ  מישהו  מצאו 
בקבוצת התמיכה שלכם חבר שתוכלו לצרף 

לפעילות גופנית מהנה. 

עשו משהו בטבע – צעדו, רכבו על אופניים,  •
גלשו על גלגיליות, החליקו על רולר בליידס, 
גופכם  את  יחזקו  אלו  פעילויות  וכדומה. 

ונפשכם כאחד. 

בחורף,  • סקי   – עונתית  גופנית  פעילות  עשו 
או צעידה על החוף בקיץ. שמרו על  שחייה 

גיוון כדי שלא תשתעממו. 

הצטרפו לחוגים – פעילות קבוצתית מִקלה  •
לחוגי  הצטרפו  ולהתקדם.  להתמיד  עלינו 

ספינינג, יוגה, ריקוד, זומבה. 

פעם  • לפחות  או  יום  מדי  שונה  משהו  עשו 
בשבוע. 

תרגיל כתיבה: למה אני לא 
מתעמל? מה התירוצים שלכם 

להימנעות מפעילות גופנית? 
אין לי מספיק זמן.  •

אני לא אוהב להתעמל.  •

אני לא יודע איך לעשות זאת.  •

אין לי כוח לפעילות גופנית.  •

אני מרגיש נבוך כשאני מתעמל.  •

אני סובל מפציעות או מפחד להיפצע.  •

קר בחוץ/חם בחוץ.  •

אני לא יכול להרשות לעצמי להצטרף לחדר  •
כושר או לשכור מאמן פרטי. זה יקר מדי. 

ילדי  • הספר,  בבית  ההתעמלות  בשיעורי 
הכיתה נהגו לצחוק עליי. 

פעילות גופנית היא עבודה קשה מדי עבורי.  •

אני לא אוהב להזיע.  •

אני מפחד לקבל התקף לב או שבץ מוחי. •

או  במציאות  מעוגנים  האלה  התירוצים  האם 
שמא יש בכל זאת משהו שאתם יכולים לעשות 
ממקור  נובעת  הבעיה  המקרים,  ברוב  בעניין? 
שליליות  אסוציאציות  מוטיבציה,  היעדר   – אחר 
על  להתגבר  קשה  נמוכה.  עצמית  הערכה  או 
הדחף להימנע מפעילות, וייתכן גם שאתם גוררים 
שתתחילו  אחרי  אבל  מהעבר,  כואבים  רגשות 
להתאמן, לא תבינו מדוע לא עשיתם זאת קודם.

פוקוס,  בהוצאת  לסוכרת,  לא  הספר:  מתוך 
ספרים לבריאות



החשש
היפוגליקרמיה במהלך סקס

פחדים  זיהו  ישראלים  חוקרים 
בוגרים  בקרב  מיני  מגע  מקיום 
סוג  סוכרת  עם  שאובחנו  צעירים 
במהלך  מהיפוגליקמיה  חשש   .1
סקס זוהה אצל כשליש מהנבדקים

וככל המחלות  כרונית  1 היא מחלה  סוג  סוכרת 
הכרוניות משפיעה על היבטי חיים רבים, לרבות 
קיום קשרים רומנטיים וחיי המין. בהיותה מחלה 
סוכרת  הדם,  כלי  בתפקוד  השאר  בין  הפוגעת 
עלולה להוביל להפרעות בתפקוד המיני ובחשק 
המיני. בנוסף, אנשים עם סוכרת סוג 1 חשופים 
לסיכון של היפוגליקמיה )צניחת סוכר(. לכן, אצל 
חלקם עלולים להתפתח פחדים וחששות סביב 
את  ישראלי חדש שבחן  מיני. מחקר  מגע  קיום 
סוכרת  עם  אנשים  אצל  מין  מיחסי  החששות 
סוג 1, העלה סוגים שונים של פחדים הקשורים 
ליחסי מין בקרב הנבדקים, וחשף שכשליש מהם 
במהלך  היפוגליקמיה  התקפי  לפתח  פוחדים 
פיזית  נעימות  לא  בתחושות  המלווים  סקס, 
ונפשית, לרבות רעד, הזעות, סחרחורות, בחילות, 
רוח  ומצב  בלבול  נמוכה,  מוטורית  קואורדינציה 
רע וכן התפתחות חרדה תמידית מהיפוגליקמיה. 
וסוכרת  לאנדוקרינולוגיה  מהיחידה  חוקרים 
שבמרכז  לילדים  ספרא  החולים  בבית  נעורים 
גרטנר  ממכון  צוותים  בשיתוף  שיבא,  הרפואי 
בתל  בריאות  ומדיניות  אפידמולוגיה  לחקר 
תל  באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  השומר, 
איכילוב,  החולים  ובית  חולים מכבי  קופת  אביב, 
עם  מטופלים   53 של  המין  הרגלי  את  בחנו 
סוכרת סוג 1 בגיל 28 בממוצע, כמחציתם )27( 

גברים, וזאת על סמך שאלונים האומדים הרגלי 
אחד  אף  היפוגליקמיה.  מהתקפי  וחששות  מין 
מהנבדקים במחקר לא חווה התקף היפוגליקמיה 
חריף בעת מגע מיני, אך 40% דיווחו על אירועי 
היפוגליקמיה מתונים. כשליש מהנבדקים )35%( 
במהלך  מהיפוגליקמיה  חוששים  הם  כי  דיווחו 
סקס. 14% ציינו כי הם עשויים להתקשות להבחין 
היפוגליקמיה  של  תסמינים  בין  סקס  במהלך 
לתסמינים של עוררות מינית. מקרב אלו שדיווחו 
כי חוו התקפי  61% העידו  ופחדים,  על חששות 
בהשוואה  מיני,  מגע  בעת  מתונים  היפוגליקמיה 
דיווחו  שלא  אלו  מבין   )26.5%( בלבד  לרבע 
קיום  בעת  מהיפוגליקמיה  משמעותי  חשש  על 
מגע מיני. כמו כן, רובם המכריע של המטופלים 
על  דיווחו  זוג  בנות  או  בני  ללא   1 סוג  בסוכרת 

חשש מהיפוגליקמיה במהלך סקס )94.4%(.

אינם  כי הם  ציינו   מעל לשני שליש מהנבדקים 
למנוע  כדי  כלשהי  מקדימה  פעולה  מבצעים 
אירועי היפוגליקמיה במגע מיני, למשל בהפחתת 
אכילת  מתוכנן,  מיני  מגע  לפני  האינסולין  מינון 
חטיפים להעלאת רמות הסוכר בדם ו/או מדידה 
של רמות הסוכר בדם לפני קיום מגע מיני. מכלל 
הנבדקים במחקר, 59% דיווחו כי הם כמעט אף 
)גלוקוז(  הסוכר  רמות  את  מודדים  אינם  פעם 
אף  כמעט   )37%( וכשליש  סקס,  לפני  בדם 
כרבע  סקס.  אחרי  מדידות  מבצעים  אינם  פעם 
מהנבדקים )27%( העידו כי לעתים הם שוכחים 
מגע  קיום  אחרי  האינסולין  משאבת  את  לחבר 
סוכרת  למשאבת  שמחוברים  הנבדקים  מיני. 
אשר העידו על חשש מהיפוגליקמיה בעת סקס 
דיווחו על אכילת חטיף לפני קיום מגע מיני – כדי 

בדם.  הסוכר  ברמות  דרמטית  מירידה  להימנע 
להימנע  נוטים  לא  הם  כי  העידו  הנבדקים  רוב 
מחלת  בגלל  מין  יחסי  מקיום  מוחלט  באופן 
רובם   .)92%( סובלים  הם  שממנה  הסוכרת 
משתיית  להימנע  נוטים  אינם  הם  כי  העידו  אף 
שהם  מהסיבה  רק  מין  יחסי  לפני  אלכוהול 
מאובחנים כסוכרתיים )80%(. החוקרים מסכמים 
נטייה  יש   1 סוג  סוכרת  עם  צעירים  לבוגרים  כי 
מסוימת לפתח חששות מהיפוגליקמיה במהלך 
סקס, בעיקר לאלו שאין להם בני או בנות זוג ואלו 
שחוו אירועים שכאלה בעבר. החוקרים קוראים 
למטפלים באנשים עם סוכרת סוג 1 להגביר את 
המטופלים,  של  המין  בחיי  להפרעות  המודעות 
כדי להציע להם תמיכה או להפנותם לשירותים 
רפואיים רלוונטיים שיוכלו לסייע להם.  השפעתה 
זוהתה בעבודות שונות  חיי המין  של סוכרת על 
מאוניברסיטת  אמריקאי  מחקר  כך,  בעבר. 
וושינגטון מצא בשנת 2013 כי גברים עם סוכרת 
של  גוברות  בעיות  על  הזמן  עם  מדווחים   1 סוג 
אימפוטנציה )אין אונות( ששכיחותן עלתה בקרב 
גברים שהיו במעקב רפואי מ-5.5% בשנת 1994 
בתחילת המעקב ובסמוך לאבחנה ועד שהבעיה 
הקיפה כשליש מהנבדקים )33.6%( בשנה ה-16 

למעקב.

חמיאל,  פנחס  אורית  פרופ’  השתתפו  במחקר 
בן- פרומקין  רחל  ד”ר  לבק,  נעה  טיש,  אפרת 

ירון,  מריאנה  ד”ר  בר-אל,  גרף  חנה  ד”ר  דוד, 
ולנטינה בויקו ופרופ’ ליאת לרנר-גבע,   
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הליכה קצרה לאחר הארוחה 
משפרת מצבם של סוכרתיים

מאת: דן אבן
גוברת המודעות לחשיבותה  בשנים האחרונות 
רמות  על  גופנית סדירה לשמירה  פעילות  של 
מאוזנות של סוכר בדם, מניעת סוכרת, ומניעת 
שכבר  אנשים  בקרב  סוכרת  של  סיבוכים 
עשוי  גופנית  פעילות  של  נכון  אובחנו.  תזמון 
הסוכר  רמות  את  במידה משמעותית  להפחית 
בדם לאחר ארוחות, ולא בהכרח נדרשת פעילות 
העלו  שונים  מחקרים  זו.  למטרה  אינטנסיבית 
בשנים האחרונות כי גם פעילות מתונה עשויה 
כי  זילנד  מניו  חדש  מחקר  מצא  כעת  לעבוד. 
אצל סוכרתיים, פעילות גופנית מתוזמנת לאחר 
הארוחה, שמסתכמת בעשר דקות הליכה בלבד 

– מובילה לאיזון הנדרש ברמות הסוכר.

הליכה אחרי ארוחת ערב
לתזונת  המרכז  במסגרת  שנערך  במחקר 
והשמנה  סוכרת  לחקר  לאומי  ומכון  האדם 
השתתפו  זילנד  בניו  אוטגו  שבאוניברסיטת 
 ,75 עד   18 מגיל   2 סוג  סוכרת  עם  בוגרים   41
במרפאות  גויסו  בממוצע.  הנבדקים   60 בגיל 
חולים  בבתי  סוכרת  ומרפאות  קהילתיות 
קבוצות:  לשתי  רנדומאלי  באופן  וסווגו  במדינה, 
הליכה  על  שבועיים  במשך  הומלץ  לאחת 
הקליניות  להמלצות  בהתאם  ביום,  שעה  חצי 
הומלץ  השנייה  ולקבוצה  לסוכרתיים,  העדכניות 
ארוחה  כל  לאחר  דקות  עשר  של  הליכה  על 
לניטור  תאוצה   מד  הוצמד  מרכזית.  לנבדקים 
עברו  והם  המחקר,  במהלך  הגופנית  הפעילות 
בדיקות מעקב מרפאתיות ביום תחילת המחקר, 
כעבור שבוע ובחלוף שבועיים. חודש לאחר תום 
לרמות  רציף  ניטור  לנבדקים  בוצע  ההתערבות 
הסוכר בדם כל חמש דקות, למשך שבוע. עקומה 
שהדגימה את רמות הסוכר בדם אצל הנבדקים 
הצביעה על רמות נמוכות ב-12% בקרב נבדקים 
בקבוצה השנייה, שהומלצה להם הליכה קצרה 
לאחר ארוחות, הבדל שהיה מובהק סטטיסטית. 
משמעותי  היה  השנייה  הקבוצה  לטובת  הפער 
ערב  ארוחת  לאחר  בוצעה  כשההליכה  במיוחד 
הסוכר  רמות  אז  בפחמימות,  עשירה  שהייתה 
בהשוואה  ב-22%  נמוכות  היו  בדם  שנמדדו 
פעילות  על  לה  שהומלץ  הראשונה,  לקבוצה 
גופנית סדירה ללא התייחסות למועד הארוחות. 
במהלך  מת  הנבדקים  אחד  כי  דיווחו  החוקרים 
למחקר  אין  כי  העלתה  בדיקה  אולם  המחקר, 
כי  ציינו  החוקרים  בנוסף,  המצער.  לאירוע  קשר 
אחת ממגבלות המחקר היא שלא בוצע מעקב 
להרגלי הפעילות הגופנית של הנבדקים במהלך 
ועד  ההתערבות  שלב  מתום  ההפסקה  חודש 
לביצוע המדידות. החוקרים מסיקים כי לפעילות 

משמעותית  תרומה  סוכרת  עם  לאנשים  גופנית 
מרכזיות,  ארוחות  לאחר  מיד  מבוצעת  כשהיא 
הסוכרתי  אוכל  שבהם  ארוחות  לאחר  ובייחוד 
כמויות גדולות של פחמימות, והם קוראים לעדכן 
בהתאם.  לסוכרתיים  הקליניות  ההמלצות  את 
לאחר  קצרה  הליכה  כי  מוסיפים  החוקרים 
לאינסולין  המעבר  את  למנוע  עשויה  ארוחות 
בקרב אנשים עם סוכרת סוג 2 ואף לסייע להם 

להקפיד טוב יותר על משקל תקין. 

פעילות גופנית סדירה
נכון להיום, ההמלצות הקליניות לסוכרתיים מעל 
סדירה  גופנית  פעילות  לביצוע  קוראות   18 גיל 
או  בשבוע  דקות   150 במשך  בינונית  בעצימות 
בעצימות גבוהה 75 דקות בשבוע, ובנוסף פעילות 
קבוצות  כל  את  המערבת  השרירים  לחיזוק 
השרירים הגדולות לפחות פעמיים בשבוע, וזאת 
אורח  על  כחלק מההמלצות הכלליות לשמירה 
על  הקפדה  עישון,  הפסקת  לרבות  בריא,  חיים 
גופנית  פעילות  השמנה.  ומניעת  נכונה  תזונה 
ולתסמונת  סדירה מפחיתה את הסיכון לסוכרת 
המטבולית, ובקרב סוכרתיים היא מהווה מרכיב 
לפי  הסוכרת.  איזון  את  ומשפרת  בטיפול  חיוני 
לחולי  גופנית  לפעילות  מרשם  מתן  ההנחיות, 
סוכרת צריך להתייחס לנתוני החולה ולסיבוכים 
מהם הוא סובל, המלצות כלליות לעידוד פעילות 
גופנית – לרבות באמצעות הליכה לפחות שלושה 
למקום  אופניים  על  רכיבה  או  בשבוע,  ימים 
במעלית,  במקום  במדרגות  עלייה  העבודה, 
לחיזוק  פעילות  ביצוע  צעדים,  בסופר  שימוש 
טווחי  ושיפור  בשבוע  פעמיים  לפחות  השרירים 
להקפיד  יש  כן,  כמו  ושיווי משקל.  יציבה  תנועה, 
הכרוכים  סיכונים  למניעת  זהירות  אמצעי  על 
סוכרתיים,  אצל  מדי  מאומצת  גופנית  בפעילות 
כשיש  גופנית  פעילות  מביצוע  להימנע  ובייחוד 
כמו  ולקטוזיס.  בשתן  או  בדם  לקטונים  עדות 
בלילה  גופנית  פעילות  מביצוע  להימנע  יש  כן 
גדולה מדי ברמות  לירידה  לפני השינה, מחשש 
ובמידה  ולהיפוגליקמיה,  הפעילות  לאחר  הסוכר 
לצרוך  יש   – השינה  לפני  פעילות  ומבוצעת 

אחריה פחמימות. לחולים המטופלים באינסולין 
מומלץ שלא להזריק בגפיים לפני פעילות גופנית 

מהסיכון שספיגת האינסולין תואץ. 

בממצא  תומכים  האחרונות  מהשנים   מחקרים 
הן  ההליכה  יתרונות  על  ומצביעים  החדש, 
לסוכרתיים והן במניעת סוכרת. כך, למשל, מחקר 
בעצימות  הליכה  דקות   15 כי  מצא  אמריקאי 
מתונה לאחר כל ארוחה מסייעות לוויסות הסוכר 
בדם באנשים מבוגרים הנמצאים בסיכון לפתח 
ארוכה  אחת  להליכה  בהשוואה   .2 סוג  סוכרת 
)45 דקות( המבוצעת בבוקר או אחר הצהריים, 
במחקר  נמצאו  ארוחות  אחרי  קצרות  הליכות 
יעילות באופן משמעותי בהפחתת רמות הסוכר 
בדם עד שלוש שעות לאחר ארוחת הערב. מחקר 
אמריקאי נוסף שנערך בקרב 12 אנשים בריאים 
1, העלה כי הליכה  ו-12 אנשים עם סוכרת סוג 
מפחיתה את רמות הסוכר בדם לאחר ארוחות: 
כשנבדקים בריאים לא היו פעילים לאחר ארוחה, 
ב-113%  גבוהות  היו  שלהם  בדם  סוכר  רמות 
בהשוואה לרמות הסוכר בדם כשהם הלכו לאחר 
רמות  הליכה  ללא  הסוכרתיים,  בקרב  ארוחה. 
בהשוואה  ב-145%  גבוהות  היו  בדם  הסוכר 
אמריקאי  מחקר  הליכה.  לאחר  הסוכר  לרמות 
שלישי מאותה השנה מצא כי גם בקרב אנשים 
מסודרת,  גופנית  פעילות  לבצע  נוהגים  שלא 
אלו שהולכים במשך היום נמצאים בסיכון נמוך 
יותר לפתח סוכרת. נמצא כי אנשים שהלכו יותר 
ב-30%  נמוך  בסיכון  היו  ביום  צעדים  מ-3,500 
לפתח סוכרת בהשוואה לאלה שהלכו הכי פחות. 
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אוכלים נכון
לחם

איך בוחרים את 
הלחם הבריא 

ביותר?
מאת: 
אלה 

הר-נוי
ב”ימים ההם” היינו 
למכולת  נכנסים 
המדף  על  ורואים 
סוגי  שלושה 

כיום  וחלה.  שחור  לחם  לבן,  לחם  לחמים: 
שונים  מקמחים  לחמים  סוגי  אינספור  יש 
טוב  הוא  לחם  איזה  לדעת  ולפעמים קשה 
הכיתוב  או  הלחם  צבע  ולא,  לבריאותנו. 
בהכרח  לא  אריזתו,  על  בריאות”  “לחם 
מעידים על תכונותיו הבריאותיות. “אין היום 
הגדרה ברורה ללחם בריאות” מסבירה טל 
חולים  בקופת  קלינית  דיאטנית  שדה–קון, 
מאוחדת, מחוז מרכז שרון, כי על הצרכנים 
יהיה  לחם  איזה  לפענח  המשימה  מוטלת 
את  נבחר  איך  אז  עבורם.  ביותר  הבריא 
הלחם  כמה  עד  לקבוע  ניתן  שלנו?  הלחם 

בריא על סמך מספר פרמטרים:

קמח  
 הרכיב העיקרי בלחם הוא הקמח. קמח בבסיסו 
מתונה  לעליה  שגורמת  מורכבת  פחמימה  הוא 
של הסוכר בדם ולתחושת שובע לאורך זמן. אבל 
כיום, קיימים סוגי קמח רבים שמשפיעים באופן 
שונה על רמות הסוכר בדם. “ככל שהקמח יותר 
או שיפון  טבעי כמו למשל קמח מחיטה מלאה 
יותר סיבים תזונתיים והוא בעל  מלא, הוא מכיל 
שדה- מסבירה  יותר”  נמוך  גליקמי  אינדקס 
עד  המלמד  מדד  הוא  הגליקמי  “האינדקס  קון 
כמה אכילת מזון מסוים משפיע על עליית רמת 
ככל  הסוכר בשעתיים עד שלוש לאחר ארוחה. 
יגרום  הלחם  יותר,  נמוך  הגליקמי  שהאינדקס 
ולתחושת  בדם  סוכר  של  יותר  מתונה  לעלייה 
שובע שתחזיק לזמן ארוך יותר”. אז מה זה בעצם 
עם  שנטחן  קמח  הוא  מלא  קמח  מלא?  קמח 
הקליפה והגרעין. הסיבה שקמח מלא הוא בריא, 
נמצאים  והמינרלים  הויטמינים  שהסיבים,  היא 
בקליפה ובגרעין של החיטה. בלחם לבן הקמח 
היתרונות  ולכן  והגרעין  הקליפה  עם  נטחן  לא 
התזונתיים אובדים. פעם הלחם היה מקמח טבעי 

הפכה  המזון  תעשיית  השנים  עם  אבל  ומלא, 
או  טבעי  פחות  מעובד,  ויותר  ליותר  הקמח  את 
במילים אחרות- יותר לבן. “תעשיית המזון יצרה 
את הקמח הלבן כדי להאריך את חיי המדף של 
המוצרים ולשפר את הטעם” מסבירה שדה-קון 
“הבעיה היא שככל שהלחם עובר יותר עיבוד, הוא 
מקבוצת  ויטמינים  בעיקר  ויטמינים  פחות  מכיל 
B, מינרלים כמו מגנזיום וברזל וסיבים תזונתיים. 
בנוסף, הערך הגליקמי של הלחם עולה. לכן, כדאי 

לבחור לחם שהקמח בו הוא כמה שיותר מלא”.
 “לחם שיפון מלא )לחם גס ודחוס מדגנים מסוג 
חולי  של  לאוכלוסייה  במיוחד  מתאים  שיפון( 
סוכרת בשל הערך הגליקמי הנמוך שלו” מפרטת 
הם  המומלצים  ברשימת  כך  “אחר  שדה-קון 
מלאים.  מדגנים  ולחמים  מלאה  מחיטה  לחמים 
האחרון ברשימה הוא הלחם הלבן הכולל כמובן 
גם פיתות, חלות וכדומה”. רבים מסיקים כי לחם 
הצבע  אבל  מלא.  מקמח  מיוצר  שחור  או  כהה 
עלול להטעות. “אם הלחם שחור זה לא בהכרח 
אומר שהלחם מלא” מבהירה שדה-קון “הצבע 
יכול לנבוע מתהליך שנקרא קרמליזציה.  הכהה 
רכיבים  בכוונה.  צבע  מוסיפים  אפילו  לפעמים 
סוכר,  ביניהם:  לחם  לצביעת  משמשים  רבים 
קרמל, מולסה ולתת כהה. ניתן לדעת אם רכיב 
רשימת  קריאת  באמצעות  ללחם,  מוסף  כזה 
מחיטה  לחם  בנוסף,  האריזה.  שעל  הרכיבים 
הרבה  כהה.  להיות  צריך  בהכרח  לא  מלאה 
לחמים מלאים אינם כהים”. אז איך אפשר לדעת 
לחמים  להעדיף  מומלץ  מלא?  אכן  הלחם  אם 
רשימת  את  לקרוא  ניתן  אז  סגורה,  באריזה 
הרכיבים והערכים התזונתיים, כדי שאפשר יהיה 
המטעות,  היצרן  ומהגדרות  מהצבע  להתעלם 
יכול  מלא  “לחם  הקטנות.  לאותיות  ולהתייחס 
להיקרא כך גם אם הוא מכיל רק 50% קמח מלא 
והיתר תערובת קמחים אחרים” אומרת שדה-קון 
“היום יש נטייה לערבב בין קמחים וחשוב לבדוק 
קמח  סוגי  של  משילוב  מיוצר  אכן  הלחם  אם 
האריזה.  על  חטוף  במבט  תסתפקו  אל  שונים. 
על  להופיע  עלול  שיפון”  אחוז   100“ כמו  כיתוב 
אריזת לחמים שמיוצרים מקמח שיפון שמעורבב 
עם קמח מסוגים אחרים. אם ברשימת הרכיבים 
שיש בלחם יופיע רק קמח שיפון מלא או קמח 
חיטה מלאה, ולא סוגי קמח אחרים, ניתן לדעת 
שזה לחם מלא. לעומת זאת, אם הקמח מעורבב, 
נוספים.  קמח  סוגי  יופיעו  הרכיבים  ברשימת 
מציינים  לא  כלל  בדרך  שהיצרנים  היא  הבעיה 
עקרוני  באופן  אבל,  הרכיבים.  ברשימת  כמויות 
הרכיב הראשון שמופיע ברשימת הרכיבים תמיד 
יהיה הרכיב הכי דומיננטי במוצר. לכן, ניתן לדעת 
קמח  איזה  כשבוחנים  דומיננטי  הוא  קמח  איזה 

נמצא ראשון ברשימת הרכיבים”.

עלולות  ההגדרות  גם  הצבעים,  רק  לא   כאמור, 
ולחם  אחיד  לחם  לבן,  “לחם  מבלבלות.  להיות 
על  כתוב  אם  “גם  הך  היינו  ממש  זה   - שחור 
זה לא אומר שהלחם  “כהה” או “שחור”  הלחם 
אינו בהכרח לחם  גם לחם כפרי  מקמח מלא”. 
מלא. “אין הגדרה ללחם כפרי” מסבירה שדה-קון 
“לחם כפרי יכול להיות שילוב בין סוגי קמח שונים 
ניתן  למשל  כך  מלאים.  מדגנים  בהכרח  שאינם 
למצוא על המדפים לחם המוגדר “לחם כפרי”, 
הראשון  הרכיבים,  פירוט  את  תקראו  אם  אך 
הרכיב  יופיע  כך  אחר  לבן,  קמח  יהיה  ברשימה 
וקמח  יהיה כתוב קמח מלא  כך  ורק אחר  מים, 

שיפון”.

סיבים תזונתיים 
 “סיבים מסייעים באיזון רמות סוכר ובהורדת 

הכולסטרול והשומנים בדם ולכן הם טובים 
לבריאות הלב וכלי הדם ולאנשים הסובלים 

מסוכרת” מסבירה שדה-קון “הסיבים לא 
מתעכלים במערכת העיכול ויש להם יכולת 

לספוח אליהם כל מיני חומרים. כך שהם 
בעצם עובדים כמו מנקי רחובות- אוספים את 
הפסולת מהגוף בדרך החוצה”. ככל שהקמח 

יהיה יותר טבעי ופחות מעובד הוא יכיל יותר 
סיבים. קמח מחיטה מלאה או שיפון מלא, מכיל 

יותר סיבים תזונתיים מלחמים אחרים. ישנם 
גם סיבים תזונתיים המוספים באופן מלאכותי 

ללחם. “כמות הסיבים תופיע בטבלת הערכים 
תזונתיים” אומרת שדה-קון “ההמלצה למבוגר 
היא לצרוך כ- 25 גרם סיבים ליום. אבל אנו לא 

מקבלים סיבים רק מהלחם, אלא גם מפירות, 
ירקות קטניות, אגוזים ועוד”.

נתרן  
 “באופן כללי, לחם, גם “לחמי בריאות” למיניהם, 

מכילים כמויות די גדולות של נתרן” מסבירה 
שדה-קון “כולנו זקוקים למלח בכמות מסוימת. 
החומר נתרן כלורי, המעניק לאוכל טעם ועוזר 

בשימורו, חשוב לתפקודו התקין של הגוף. הנתרן 
הוא מינרל חיוני המווסת את מאזן המים בגוף, 

מסייע בויסות דחפים עצביים, התכווצות תקינה 
של שרירים ועוד. אבל, עודף נתרן מהווה גורם 

סיכון ליתר לחץ דם, הגורם העיקרי להתקפי לב 
ושבץ מוחי. ההמלצה למבוגרים היא לצרוך עד 
2400 מ”ג נתרן ליום. כ- 80% מצריכת הנתרן 
היומית מקורה ב”מלח נסתר” הנמצא בלחם, 
דגני בוקר, חטיפים, אבקות מרק, אפילו מוצרי 

חלב”. רוב האוכלוסייה צורכת כמויות נתרן 
גבוהות בהרבה מהמומלץ. לכן, כששוקלים 

איזה לחם לקנות, כדאי לבדוק את כמות הנתרן 

בטבלת הערכים התזונתיים, גם בלחמים 
המוגדרים כלחמי בריאות, ולנסות לבחור לחם 

המכיל כמות נתרן נמוכה יחסית. שדה-קון 
מסבירה כי המזון הוא דל מלח כשהוא מכיל עד 
100 מ”ג נתרן ל- 100 גרם מוצר. מעל 500 מ”ג 

נתרן ל- 100 גרם מוצר, כמות המלח נחשבת 
גבוהה מאוד.

קלוריות   
לחם הוא פחמימה מורכבת ולכן הוא משביע. 
באופן כללי, בפרוסת לחם מסוגים שונים יש 

כמות קלוריות שווה פחות או יותר: כ- 70-80 
קלוריות לפרוסה. בניגוד למה שרבים חושבים, 

לחם מלא מכיל את אותה כמות הקלוריות 
כמו לחם לבן. פיתה ממוצעת מכילה קלוריות 
של כשלוש פרוסות לחם רגיל. לחמנייה יכולה 
גם להגיע לכמות קלוריות של 4 פרוסות לחם, 
וכן- גם לחמניות שחורות אינן דלות בקלוריות 

מהלבנות. פרוסת חלה מתוקה תכיל כמאה 
קלוריות. קלוריות נוספות יכולות להתחבא 
בלחמים המכילים אגוזים, זיתים ותוספות 

אחרות. בפרוסת לחם כזו יכולות להיות בין 90 
ל- 100 קלוריות. לחם קל אינו בהכרח בריא 

יותר בהרכבו התזונתי. היתרון שלו בכך שהוא 
מכיל כמות נמוכה יחסית של קלוריות. מרבית 

הסוגים של לחם קל או חלה קלה יכילו כמחצית 
הקלוריות של לחם רגיל )כ- 40 קלוריות 

לפרוסה(. אבל שימו לב, בחלק מהמקרים 
לחם שמוגדר “לחם קל” יכיל יותר קלוריות ויש 
לבדוק על העטיפה כמה קלוריות יש בפרוסה 
ולא להסתמך על ההגדרה של היצרן. “הלחם 
הקל יותר אוורירי ופחות משביע מלחם רגיל 
ולכן בדרך כלל אוכלים ממנו יותר. יש אנשים 

שפסיכולוגית אוהבים לאכול נפח, כמות 
ולהרגיש שהם אוכלים והלחם הקל יאפשר להם 

לאכול יותר” מוסיפה שדה- קון.

שומן   
“המרכיב העיקרי בלחם הוא הפחמימה 
המורכבת, מה שאומר שהוא דל בשומן” 

מסבירה שדה-קון “אם זה לחם שהוספו לו 
אגוזים או זיתים- זה יכול להעלות מעט את 

כמות השומן. בנוסף, שימוש במרגרינה המכילה 
שומן טרנס הוא נפוץ בתעשיית הלחם. אם 

ברשימת הרכיבים מופיעה המילה “שומן צמחי 
מוקשה” כדאי להעדיף לחם אחר”.

תוספות   
בלחמים רבים יש תוספות, שיכולות לפעמים 

להשפיע על הערך התזונתי של הלחם. 
“כשמוסיפים ללחמים שעורה או שיבולת שועל, 

זה יכול להוסיף מבחינת בריאות בעיקר בגלל 
תוספת הסיבים. יש גם לחמים שמוסיפים להם 

סויה וזה יכול להעשיר את רמת החלבון” אומרת 
שדה-קון “לעומת זאת, הגרעינים והאגוזים 
המפוזרים על הלחם או בתוכו אולי יוצרים 

רושם “בריא”, אבל התוספת שלהם היא זניחה 
מבחינה בריאותית”. כאמור, תוספות כגון זיתים 

או אגוזים עלולות להעלות את הערך הקלורי 
של הלחם.

באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

ַהָּקֶפה - ָׁשחֹור ַּכֵּגיִהּנֹום, ָחָזק 

ַּכָּמֶות ּוָמתֹוק ָּכַאֲהָבה.

 )ִּפְתָּגם טּוְרִקי(
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ַטָּבִחים ַרִּבים ִמַּדי ְמַקְלְקִלים 

ֶאת ַהָּצִלי. )ִּפְתָּגם ַאְנְּגִלי(

סלט פטריות ועגבניות קלוריות לסלט כולו: 480 קלוריות ׀ פחמימות לסלט כולו: 33 גרם פחמימות

סלט ברוקולי טרי קלוריות לסלט כולו: 960 קלוריות ׀ פחמימות לסלט כולו: 32 גרם פחמימות

אנטיפסטי קלוריות לסלט כולו: 500 קלוריות ׀ פחמימות לסלט כולו: 59 גרם פחמימות

בתאבון

מתוך חוברת מתכונים:
מתכוני סלטים לסוכרתיים

 מרכיבים לסלט
 • 6 פרחי ברוקולי טרי )אפשר עם הגזע(

 • שלושה פלפלים אדומים או צהובים
 • ½ כוס בצל ירוק קצוץ

• ½ כוס עירית קצוצה
מרכיבים לרוטב

 • ¼ כוס שמן זית
 • ¼ כוס חומץ 5%

 • 2 כפיות חרדל דיז’ון
 • שתי שקיות ממתיק מלאכותי

 • שתי כפיות סויה
 • מלח ופלפל

• ½ כוס שקדים מולבנים פרוסים

סלטים עלולים להכיל פחמימות וקלוריות רבות ולהוות מלכודת לסוכרתיים. 
ריכזנו 3 מתכונים לסלטים בריאים מאת: גליה סיון

חגים רבים, מסיבות וחתונות מתאפיינים באוכל משמין - מהכנפיים בתחילת המנגל, דרך החומוס, הטחינה 
והפיתות ועד הקינוחים המושחתים. כדי לשמור על איזון, הפתרון של סוכרתיים בחגיגות האלה הוא למלא 
את הצלחת בסלטים. אבל למרות שהם נתפסים כבחירה דיאטטית, בריאה ודלת פחמימות, במקרים רבים 

סלטים דווקא משבשים את איזון הסוכר בגלל הפחמימות המסתתרות ברטבים ובתוספות שונות כגון פירות 
יבשים ופיצוחים, והם עלולים להכיל קלוריות רבות.

 
עמית ספיר סרי, דיאטנית קלינית במכון סוכרת במכבי שירותי בריאות, מספקת מתכונים לסלטים טעימים - 

ללא תוספת סוכר ודלים בפחמימות - שלא יוציאו אתכם מאיזון.

מרכיבים לסלט
• ½ קילו עגבניות שרי בצבעים שונים

• סלסלת פטריות שמפיניון
 • 5 גבעולי בצל ירוק

• 6 עלי בזיליקום טריים
 מרכיבים לרוטב

  • 3 כפות שמן זית
 • 2 כפות חומץ בלסמי

 • חצי שקית ממתיק מלאכותי
• מלח ופלפל לפי הטעם

 אופן ההכנה
 1. חוצים את העגבניות.

 2. את הפטריות חותכים לפרוסות דקות.
 3. קוצצים את הבצל הירוק לטבעות דקות.

 4. את עלי הבזיליקום קורעים ביד לחתיכות גסות.
5. בקערה מערבבים את מרכיבי הרוטב ובקערה 

 נפרדת מערבבים את הירקות ללא הבזיליקום.
6. מערבבים את הרוטב עם הירקות ולבסוף 

מפזרים עלי בזיליקום.
מומלץ להגיש קר.

מרכיבים לסלט
 • קישוא

 • ½ חציל
 • 2 פלפלים אדומים

 • קולרבי
 • ¼ ראש כרובית

 • גזר בינוני
• 2 עגבניות

מרכיבים לרוטב
• 3 שיני שום כתושות

 • 3 כפות חומץ בלסמי או סויה
 • 2 כפות שמן

• מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה
1. פורסים את כל הירקות לפרוסות ואת 

הכרובית מחלקים לפרחים ומניחים בקופסה 
 רחבה או בתבנית אפייה.

2. יוצקים מעל את הרוטב ומשרים כשעה.
3. מוציאים את הירקות ומניחים ישירות על 

הגריל בהדרגה – תחילה את הגזר, הכרובית 
והקולרבי. לאחר 5 דקות מוסיפים את שאר 

הירקות.
4. בזמן הצלייה מומלץ להבריש את הירקות 

במרינדה.

אופן ההכנה
1. קוצצים את הברוקולי דק )למי שיש - מוו

 מלץ במכשיר “סלייסר”(.
 2. חותכים את הפלפלים לקוביות קטנות.

3. קוצצים את הבצל והעירית, מוסיפים 
 ומערבבים.

4. מערבבים את הרוטב ואז מערבבים את כל 
 הירקות עם הרוטב.

5. מפזרים מעל את השקדים.
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טיפול בסוכרת
בגיל השלישי

מבוגרים מעל גיל 65 נמצאים בסיכון 
מוגבר לסוכרת וסיבוכי סוכרת. הבאנו 
מיטבי  לטיפול  המנחים  הקווים  את 
ההסתדרות  של  הזהב  בגיל  בסוכרת 

הרפואית בישראל
באדיבות “כמוני” – חברים לבריאות

הסוכרת  מחלת  מתפשטת  האחרונות  בשנים 
רקע  על  בכללן.  וישראל  המערב  במדינות 
ל-1.2  החולים  במספר  תלול  לגידול  האומדנים 
כ-200  היום  כבר   ,2030 עד  ישראלים  מיליון 
כרבע  המהווים   ,65 גיל  מעל  ישראלים  אלף 
סובלים   – אלה  בגילים  המבוגרת  מהאוכלוסייה 
אלפי  עשרות  כי  וההערכות  מאובחנת,  מסוכרת 
בארץ  סובלים   65 גיל  מעל  נוספים  מבוגרים 

מסוכרת שטרם אובחנה.
האחרונות  בשנים  נדרשים  הרפואית  בקהילה 
מבוגרים  עם  להתמודדות  מנחים  קווים  לנסח 
נוטלים  כבר  שחלקם   ,65 גיל  מעל  סוכרתיים 
כי  חשש  ויש  נוספות,  כרוניות  למחלות  תרופות 
עלולה  תרופות  של  מדי  גבוהה  כמות  העמסת 
להזיק להם. כמו כן, מחסור במחקרים הממוקדים 
מידע  מאפשר  אינו  סוכרת  עם  בקשישים 
להתפתחות סיבוכי  לסיכון  באשר  כיום  מקיף 
בקרב  לסיכון  בהשוואה   ,65 גיל  סוכרת מעל 

חולים צעירים יותר.
קיים גם שוני גדול בתמהיל האוכלוסייה המבוגרת 
– שחלקה מורכבת ממבוגרים עצמאיים שחיים 
בביתם, ומהעבר השני חלקה מאנשים השוהים 
במוסדות שונים ותלויים במטפלים תלות נפשית 
וגופנית, כשרבים נמצאים בתווך בין שני הקצוות.

המכון  במסגרת  הנושא  את  שבחנה  ועדה 
הרפואית  ההסתדרות  של  ברפואה  לאיכות 
לסוכרת  הישראלית  האגודה  נציגים  וכללה 
דחופה,  רפואה  פנימית,  לרפואה  והאיגודים 
פודיאטרית,  אנדוקרינולוגיה  אנדוקרינולוגיה, 
המועצה  לצד  משפחה,  ורפואת  ילדים  רפואת 
משרד  להנהלת  המייעצת  לסוכרת  הלאומית 
הבריאות, פרסמה בשנת 2017 המלצות בנושא, 
בהן נקבע כי ישנה כיום תחושה כי “הטיפול הניתן 
אינו משביע רצון ויש צורך לשפרו..”המסקנה כי 
גם  אז   50-40 לבני  טוב  )לסוכרת(  טיפול  אם 
אנשים בגילי 80-70 יוכלו ליהנות ממנו – אינה 

בהכרח נכונה”.

גורמי סיכון לסוכרת וסיבוכיה 
בגיל השלישי 

בסוכרתי  המלצות לטיפול  הכולל  עמדה  בנייר 
מלווה  הזיקנה  כי  הוועדה  מבהירה  המבוגר, 
סוכרת, לרבות  להתפתחות  רבים  סיכון  בגורמי 

ירידה טבעית בהפרשת אינסולין, עלייה בתנגודת 
בביצוע  ירידה  שומן,  ברקמת  עלייה  לאינסולין, 
פעילות גופנית ונטילת תרופות שקשורות לסיכון 
פסיכיאטריות,  תרופות  לרבות  למחלה,  מוגבר 

חוסמי בטא,  סטטינים וסטרואידים למיניהם.
כמו כן, האוכלוסייה המבוגרת של סוכרתיים חולה 
מחלות  לרבות  לסוכרת,  נלווית  בתחלואה  יותר 
לב וכלי דם, השמנה, סיבוכים בדרכי העיכול כגון 
חוזרות.  ונפילות  דיכאון,  כליה,  מחלות  עצירות, 
בנוסף, ירידה קוגניטיבית בגיל המבוגר מפחיתה 
יותר את היכולות לניהול עצמי של הטיפול  עוד 

בסוכרת.

יעדי איזון סוכרת בגיל 
השלישי

על יעדי האיזון מעל גיל 65 למנוע היפוגליקמיה 
קשישים  בקרב  גובר  לו  שהסיכון  מצב   –
למנוע  וכן  בהמשך,  שיפורט  כפי  סוכרתיים, 
מצבי היפרגליקמיה שעלולים לסכן חיים בקרב 
קשישים ולמנוע מצבים נוספים שפוגעים באיכות 
השתנה   – נוקטוריה  לרבות   – הקשישים  חיי 
לילית – המלווה בסיכון מוגבר לנפילות והפרעות 

בראייה.
לקשישים  עצמאיים:  סוכרתיים  קשישים 
האיזון  יעדי  לתמיכה,  זקוקים  שאינם  עצמאיים 
ביחס  משמעותי  באופן  שונים  אינם  לסוכרת 
דהיינו  קשישים,  שאינם  מבוגרים  לסוכרתיים 
 ,7% )HbA1C( סביב  מסוכרר  רמת המוגלובין 
רמת גלוקוז בדם בצום – בין 100 ל-140 מ”ג/
ד”צ ורמת גלוקוז בדם שעתיים לאחר הארוחה 

– עד 160 מ”ג/ד”צ.
קשישים סוכרתיים הנזקקים לתמיכה: בקבוצה 
ממצבי  הימנעות  היא  העיקרית  המטרה  זו, 
היפרגליקמיה מסכני חיים, ויעדי האיזון הם רמת 
גלוקוז  רמת  ל-8%,  מתחת  מסוכרר  המוגלובין 
בדם בצום – עד 160 מ”ג/ד”צ ורמת גלוקוז בדם 

שעתים לאחר הארוחה – עד 200 מ”ג/ד”צ.
קשישים  בקרב  שבריריים:  סוכרתיים  קשישים 
המטרה  הגוף,  במשקל  ירידה  עם  סוכרתיים 
היא הימנעות מהיפוגליקמיה, שכן הם  העיקרית 
ולפי ההנחיות  זו,  מוגבר לתופעה  מצויים בסיכון 
אצל  פרטנית  מחודשת  להערכה  זקוקים  הם 

הרופא בהתאם למצבם.
לפי הוועדה, “עלינו לקבוע את יעדי האיזון הרצויים 
וספציפית  אישית  ולהתאימם  שלנו  למטופל 
עם  במשותף  זו  קביעה  לקבוע  מאוד  רצוי  לו. 
ולתעד  או מטפליו..  בני משפחתו  ו/או  המטופל 

זאת ברשומה הרפואית”.

אבחון ומעקב אחר סוכרתיים 
בגיל השלישי 

והמעקב  בגיל המבוגר  בתהליך אבחון הסוכרת 
הכלייתי,  התפקוד  הערכת  בעת  המחלה,  אחר 
כי  בחשבון  לקחת  יש  כי  הוועדה  מבהירה 
אומדן הערכת התפקוד הכלייתי באמצעות ערך 
ה-GFR בבדיקות דם משתנה בהתאם לגיל, מין, 
מסת  עם  קשישים  ובקרב  ותזונה,  שריר  מסת 
שריר נמוכה עלול להתקבל בבדיקה ערך תקין 
למרות תפקוד כלייתי ירוד, ולכן אין להסתמך על 
למדדי  התכנית  נתוני  לפי  בלבד.   GFR-ה ערך 
איכות בקהילה של המכון הלאומי לחקר שירותי 
בריאות ומדיניות בריאות ומשרד הבריאות לשנים 
2013-2011, קרוב למחצית מהקשישים מעל גיל 
75 שאובחנו עם סוכרת )48.8%( פיתחו פגיעה 

כלייתית.

מניעת היפוגליקמיה בגיל 
השלישי 

 ככלל, יעדי איזון של רמות הסוכר בדם אליהם יש 
לשאוף – גבוהים יותר בקרב קשישים סוכרתיים 
בהשוואה לצעירים עם סוכרת, וזאת לאור הרצון 
להפחית את הסיכון להיפוגליקמיה, המהווה את 
היא   – התפרצה  ואם  הסוכרת,  מסיבוכי  אחד 
קשה ביותר בגיל המבוגר בהשוואה לגיל צעיר. 
הקשיש  בגיל  ההיפוגליקמיה  מתסמיני  חלק 
להוביל  ועלולים  לבבי  או  מוחי  אירוע  מדמים 

לאבחון מוטעה.
בגיל  להיפוגליקמיה  מוגבר  לסיכון  הסיבות  בין 
האינסולין  בפינוי  האטה  למנות  ניתן  השלישי, 
ואפינפרין  גלוקגון  והפרשה מושהית של  מהגוף, 
בדם.  הגלוקוז  בערכי  לירידה  בתגובה  מהגוף 
להתפתח  מתחילים  בו  הגליקמי  הסף  כן,  כמו 
תסמיני היפוגליקמיה יורד עם הגיל, כאשר בקרב 
להופיע  מתחילים  התסמינים  צעירים  סוכרתיים 
ב-18  גבוהה  בדם  הגלוקוז  כשרמת  בממוצע 
מ”ג/ד”צ מהרמה בה מתחילים להיפגע תפקודים 
כדי  מספק  התרעה  זמן  לזמן  ויש  קוגניטיביים, 
לטפל בעצמם, בעוד שבקרב קשישים סוכרתיים 

זמן ההתרעה קצר יותר.
היפוגליקמיה  מניעת  לצורך  כי  קובעת  הוועדה 

בקרב סוכרתיים מעל גיל 65, מומלץ:
בתרופות  מטיפול  שניתן  כמה  עד  * להימנע 
ממשפחת סולפונילאוראה, המעכבות את תעלת 
האשלגן בתאי הבטא בלבלב וכך מעודדות את 
הלבלב להפריש יותר אינסולין, ובמיוחד מתרופות 

ארוכות טווח במשפחה זו כגון גלובן/גליבטיק.
תרופות  של  המשולבת  בתגובה  * להתחשב 

נוספות.
* לשקול טיפול תרופתי מונע אנטי-היפרגליקמי, 

שאינו גורם להיפוגליקמיה.
הקשישים,  של  מודעותם  את  * להעלות 
המוגבר  לסיכון  בהם  והמטפלים  משפחותיהם 

להיפוגליקמיה ולדרכים למניעת מצב זה.
אינו  מהיפוגליקמיה  החשש  כי  קובעת  הוועדה 
בקרב  באינסולין  טיפול  מתן  לאי  טיעון  מהווה 
בעת  אולם  לכך,  הזקוקים  סוכרתיים  קשישים 
לקחת  הרופא  על  באינסולין,  טיפול  התאמת 
בחשבון את יכולת ניהול הטיפול על ידי הקשיש 
ומטפליו, ניטור גלוקוז ביתי, הבנת הטיפול והסיכון 
הכרוך בו ווידוא יכולת לזיהוי ומניעת היפוגליקמיה 
ואלו  במידה  היפוגליקמיה  באירועי  מהיר  וטיפול 

מתרחשים.

התאמת טיפול תרופתי 
לסוכרתיים בגיל השלישי 

 בהתאמת הטיפול התרופתי לסוכרתיים קשישים, 
מונה הוועדה מספר המלצות:

הבחירה  תרופת  היא  מטפורמין  ביגואנידים: 
מותנית  והיא  סוכרתיים,  לקשישים  הראשונה 
בהעדר התוויות נגד ואי הופעה של תופעות לוואי. 
מומלץ להימנע מטיפול במטפורמין כאשר ערך 
ה-GFR-e )ערך תפקוד כלייתי האומד את קצב 

סינון הדם בכליות( נמוך מ-30 מ”ל/לדקה.
גליטזונים: אין לטפל בתרופות אלו באנשים עם 
מכל  נוזלים  צבירת  או  ובצקות  לב  ספיקת  אי 

סיבה.
התרופות  לרוב  בניגוד   :DPP4 אנזים  מעכבי 
קיימים מחקרים  זו  לסוכרת, בתרופות מקבוצה 
בקרב  ויעילותן  בטיחותן  את  שהוכיחו  ייעודיים 
בתרופות  מדובר  זאת,  עם  סוכרתיים.  קשישים 
טרם  הארוך  לטווח  ובטיחותן  יחסית,  חדשות 

ידי  על  מומלצות  אלו  תרופות  לכן,  נבדקה. 
הוועדה כתרופת הבחירה השנייה )קו שני( לאחר 

ביגואנידים )מטפורמין(.
שהיא  זו,  תרופות  בקבוצת   :SGLT2 מעכבי 
החדשה ביותר מהטיפולים התרופתיים לסוכרת, 
קשישים  אצל  במיוחד  להתייבשות  סיכון  קיים 
הנוטלים גם תרופות משתנות מסיבות אחרות וכן 
– כלומר  ל’אורטוסטטיק היפוטנשן’  סיכון מוגבר 
לכן  לעמידה.  מישיבה  במעבר  דם  לחץ  נפילת 
בתרופות  בשימוש  יתר  זהירות  לנקוט  מומלץ 
אלה בקרב קשישים, לרבות ביצוע מעקבים אחר 
שימוש  על  ממליצה  הוועדה  הכליות.  תפקודי 
בתרופות אלה בקרב קשישים סוכרתיים בהיעדר 

התוויות נגד ותופעות לוואי.

טיפול באינסולין בגיל השלישי
בנוגע  הוועדה  ניסחה  חשובים  עקרונות  מספר 

לטיפול באינסולין בקרב קשישים סוכרתיים:
בצעירותם   1 סוג  בסוכרת  שלקו  * קשישים 

חייבים להמשיך לקבל אינסולין גם בזקנתם.
 1 סוג  סוכרת  עם  שמאובחנים  הקשישים  כל   *
בזקנתם – חייבים טיפול באינסולין, אם כי מדובר 

במצב נדיר.
בצעירותם,   2 סוג  בסוכרת  שלקו  * קשישים 
יידרשו לו גם  ונזקקו לאינסולין בצעירותם, לרוב 
בזקנתם, אם כי אלו הלוקים בשבריריות – כלומר 
ירידה משמעותית במשקל הגוף – יכולים ברובם 

להיגמל מאינסולין.
* ישנם קשישים עם סוכרת סוג 2 ומשך מחלה 
כתוספת  לאינסולין  הזמן  עם  שיזדקקו  ארוך, 
חד  בזאלית  כמנה  ולרוב  בתרופות,  לטיפול 

פעמית.

* לקשישים הנדרשים לאינסולין לראשונה בגיל 
ולהתחיל  הטיפול  את  לפשט  מומלץ  המבוגר, 
באינסולין מסוג אחד – רצוי אנאלוג בזאלי, במנה 

אחת ליום בבוקר.
* כשאנאלוג בזאלי במנה אחת ליום אינו מספיק, 
טווח  קצר  אנאלוג  אינסולין  להוסיף  מומלץ 
נטייה  יש  שבה  בארוחה  או  העיקרית,  בארוחה 
להשתמש  אף  וניתן  להיפרגליקמיה,  מוגברת 
בתערובת מוכנה מראש, כזו שחוסכת מהקשיש 
 3-2 להזרקה,  התמיסות  בהכנת  הצורך  את 

פעמים ביום.
הקשיש,  בגיל  באינסולין  טיפול  התחלת  בעת   *
יכולת  לרבות  שיקולים,  למספר  להתייחס  יש 
)מתגורר  ערירי  היותו  הקשיש,  של  העצמאות 
לבד( או עם קרוב משפחה/ מטפל, האם תנאי 
מגוריו מאפשרים לו לקבל גלוקגון בעת הצורך? 
סובל  הוא  האם  היטב?  להזריק  יודע  הוא  האם 
מרעד בידיים? האם מחלה מפרקית מונעת את 
לעשות  יודע  הוא  האם  כהלכה?  להזריק  יכולתו 
לצורך  הנדרשים  הנלווים  באביזרים  שימוש 
מהות  את  מבין  הוא  והאם  אינסולין?  הזרקת 

הטיפול?
בשנים  הגובר  הצורך  את  מדגישה  הוועדה 
האחרונות בחידוד המסרים הייעודיים המתייחסים 
לסוכרתיים מבוגרים, על רקע היקף גדול במיוחד 
 .65 גיל  של מחלת הסוכרת באוכלוסייה שמעל 
של  איכות  למדדי  הלאומית  לפי נתוני התכנית 
ומדיניות  בריאות  שירותי  לחקר  הלאומי  המכון 
 ,2013-2011 לשנים  הבריאות  ומשרד  בריאות 
 )28.6%(  74 עד   65 בגילי  מהישראלים  כרבע 
 )32.4%( 84 75 עד  בגילי  וכשליש מהישראלים 
שיעור  יורד  דווקא   85 גיל  מעל  בסוכרת.  לוקים 
המאובחנים בסוכרת שוב לעבר רבע מאוכלוסייה 

זו )24.4%(
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
תסמונת בליתיָאז צֹוֲחִקים

)ִּתְסמֹוֶנת ָּבִליִתי. ְנָערֹות ַהַּמִּגיעֹות ַלֲחַדר ַהִּמּיּון ְלַאַחר ִניְסיֹון ִהְתַאְּבדּות ִלְכאֹוָרה. ַעל ִּפי ַהִּמְׁשָּפט “ָּבִליִתי ַּכּדּוִרים”.(
YH – )ֵאייטש ַווי = קיצור של airetsyh(: חֹוֶלה ְּבַמָּצב ֶחְרָדִּתי. 

QI )ְמַנת ִמְׂשָּכל( + ainep, העדר. = ַאְיְקיּוֶּפְנָיה: חֹוֶלה ַּבַעל ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה ְנמּוָכה. 
ַאְמּבּוָלטֹוִרי. ָּפצּוַע אֹו חֹוֶלה ַהְּמסּוָּגל ְלִהְתַהֵּלְך ְּבכֹוחֹות ַעְצמֹו ַעד ָלַאְמּבּוַלְנס. 

ֶאֶפְקט ָמָראָקה tceffe acaram(( : חֹוֶלה ִטיֵּפׁש. כלומר - ַלחֹוֶלה ֵיׁש ַרק ְנאּורֹון ֶאָחד ַּבּמֹוַח, ְוָלֶכן ְּכֶׁשְּמִזיִזים ֶאת רֹאׁשֹו ִנְׁשָמע ַרַעׁש 
ּדֹוֶמה ְלֶזה ֶׁשל ַהְּכִלי ַהּמּוִזיָקִלי ָמָראָקה. 

ֶאְקס = ִנְפַטר.
ִּביטּוִחיִטיס = ָּפצּוַע ִלְכאֹוָרה ַהָּבא ַאֲחֵרי ְּתאּוַנת ְּדָרִכים ְלִהיָּבֵדק ְלָצְרֵכי ִּביטּוַח.

גֹוֶמר = חֹוֶלה ַטְרָדִני ֶׁשֵאין לֹו ְּבָעָיה ַמָּמִׁשית. באנגלית: remog ראשי תיבות: moor ycnegreme ym fo tuo teg. בעברית: 
ַעְחָמש = ראשי תיבות: “עּוף ֵמֲחַדר ַהִּמּיּון ֶׁשִּלי!”

GMG, ראשי תיבות: ּגּוְרִניְׁשט ִמיט ּגּוְרִניְׁשט, ביידיש: כלום עם כלום. ִּג’י ֶאם ִּג’י = חֹוֶלה ְמדּוֶמה.
RND, ראשי תיבות: etaticsuser ton od = ִּדי ֶאן ַאר = חֹוֶלה ְּבַמָּצב סֹוִפי ֶׁשֵאין ְמַבְּצִעים ָעָליו ַהְחָיָאה.

TND, ראשי תיבות: hcuot ton od )לא לגעת!( = ִּדי ֶאן ִטי: 1. חֹוֶלה ַּבַעל ַמֲחָלה ִמיָּדֶּבֶקת. 2. חֹוֶלה ַהְּמַצֶּפה ְלִיעּוץ ִחיצֹוִני ְוֵאין 
ְלַטֵּפל ּבֹו ַעד ָאז. 

חֹוֶלה ַאְלְצַהְייֶמר = ָהַלְך לֹו ַהִּדיְסֶקט...
ַּכְרִטיס ְלִכיּוּון ֶאָחד = ָוואן ֵוויי ִטיֶקט. חֹוֶלה ְּבַמָּצב סֹוָפִני. גם: ְּפֶרה ֶאְקס.

CLT, ראשי תיבות: erac gnivol rednet = ִטי ֶאל ִסי. חֹוֶלה ֶׁשְּבָעָיתֹו ָהֲאִמיִּתית ִהיא ַהּצֹוֵרְך ִּבְתׂשּוֶמת ֵלב. 
ֶתן ָעָלה לֹו ָלרֹאׁש...( ֶתן = חֹוֶלה ַהְּמַאֵּבד ֶאת ְצִלילּותֹו. )ַהּׁשֶ ִעְקבֹות ַאיי ְקיּו ַּבּׁשֶ

SBP - ִּפי ִּבי ֶאס = חֹוֶלה ְמדּוֶמה. ברוסית: פסיו-בליט-ִסיְנְדרֹום, ַהחֹוֶלה ִמְתלֹוֵנן ַעל ְּכֵאִבים ְּבָכל ּגּופֹו.
ִּפיצּוִייִטיס = חֹוֶלה ַהַּמִּגיַע ְלֵבית חֹוִלים ַאֲחֵרי ְּתאּוָנה ְּבַמְחָׁשָבה ַעל ַהִּפיּצּוִיים ֶׁשְּיַקֵּבל.

SBK - קּולּו ּבּוָג’ה ִסיְנְדרֹום = ִּכּנּוי ְלחֹוֶלה ַהִּמְתלֹוֵנן ַעל ְּכֵאִבים ְּבָכל ּגּופֹו. שיבוש של ערבית: ַהּכֹל ּכֹוֵאב!
ִקיִּביִניָזְצָיה = ִסילּוק חֹוֶלה ְמדּוֶמה ֵמֲחַדר ַהִּמּיּון. בעקבות: ֵלְך ִקיִּביִני...

ָטֶיִרים = ְרצּועֹות ַהּׁשּוָמן ַהִּמְצַטֵּבר ְסִביב ַלָּמְתַנִים, ַלְּיֵרָכִיים. ַּגם: ְצִמיִגים, ִריּפּוד.
ַּגן ַחּיֹות. הֹוָפַעת ַחְיַּדִקים ַרִּבים ְּבֶפַצע ְמזֹוָהם.

בּוַע. ִּביקּור ָּגדֹול. ִּביקּור ֶׁשֶּנֱעָרְך ְּבָראׁשּות ְמַנֵהל ַהַּמְחָלָקה, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַּפֲעַמִים ַּבּׁשָ
HG – )ִּג’י ֵאייְטש( = ַהְנָחָיה ְמרּוֶמֶזת ְלַסֵּים ַמֵהר ִטיּפּול. ָראֵׁשי ֵּתיבֹות: “ּגֹוְמִרים הֹוְלִכים”. גירסת TTHG = ּגֹוְמִרים הֹוְלִכים ִּתיק ַּתק.

בשביל לאזן טיפ-טיפה את המצב, נציין שגם לחולים יש )לפעמים( דיעה מגובשת לגבי   
הרופא המטפל, למשל:

רֹוֵפא ְמדּוֶמה... )עֹוד ֹלא ִנְכָּתב ַהַּמֲחֶזה ָהֲאִמיִּתי(
ֶתן ָעָלה לֹו ָלרֹאׁש...( ֶתן = רֹוֵפא ַהְּמַאֵּבד ֶאת ְצִלילּותֹו. )ַהּׁשֶ ִעְקבֹות ַאיי ְקיּו ַּבּׁשֶ

ַסְנְּדָלר = ִּכּנּוי ֲעָמִמי ְלרֹוֵפא ֲחַסר ִּכיָׁשרֹון.
ֶּפְרסֹוָנאִליִטיס = ּתֹוָפָעה ֶׁשְּלִפיָה ַּדְוָקא ֵאֶצל ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַחְבֵרי ֶסֶגל ֵּבית ַהחֹוִלים ִמְתַּגּלֹות ַּתָּקלֹות ְרפּוִאּיֹות...

הֹוֵלְך ָּפאָרא.. = רֹוֵפא אֹו ִמְתַמֶחה ַהִּמְסַּתֵּבְך ָּבַאְבָחָנה.
ֶאגֹו = ַהֵּיֶצר ָהֶאנֹוִכי ַהַּמְפִריַע ְלִחיּבּור ָהָאָדם ְלַעְצמֹו ְוַלְּיקּום. לטינית.

ּוְבַמְחָׁשָבה ְׁשִנָּיה: ִאם ֶזה ָמה ֶׁשָהרֹוְפִאים חֹוְׁשִבים ָעֵלינּו, – ְּכָבר ָעִדיף ָלַקַחת
ְּתרּופֹות ָסְבָתא = ֶאְמָצִעי ֲהָקָלה ֲעָמִמִּיים ַלַּמֲחלֹות ּוֵמחּוִׁשים...

איך החולים נראים )לפעמים( בעיני רופאים.

                                                             
זאביק זהבי
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לעשות סדר 
בארון התרופות

זה הזמן לניקיון יסודי ולעריכת סדר 
)לא רק לסוכרתיים ולא רק בפסח( 

בארון התרופות. 
לאור  במיוחד  חשוב  התרופות  בארון  סדר 
נכון,  לא  בשימוש  עלולות,  שתרופות  העובדה 
עושים?  מה  לבריאות.  קשים  לנזקים  לגרום 
את  מנקים  בצד.  ושמים  מהארון  הכל  מוציאים 
הארון היטב ומסדרים אותו חזרה לפי ההוראות 

הבאות: 

מיקום הארון 
ארון התרופות צריך להיות במקום שאינו חשוף 
גם להיות רחוק  ועליו  אור חזק,  או  לחום, לחות 
להחזיק  לא  מומלץ  ילדים.  של  ידם  מהישג 
תרופות, ויטמינים או תוספי מזון בחדר האמבטיה 
לא  ממליצים  המחמירים  והלחות.  החום  בגלל 

להחזיק את ארון התרופות גם במטבח.

מדבקה עם רשימת מספרי טלפון 
על ארון התרופות מומלץ להדביק מדבקה עליה 
יהיו רשומים מספרי הטלפון של בית המרקחת 
שלכם(,  הרוקח  של  אישי  טלפון  )או  השכונתי 
מוקד קופת החולים אליה אתם משתייכים ומגן 

דוד אדום.

זרקו תרופות )לא לפח!(
למרות  תרופות,  לאגור  נוהגים  רבים  אנשים 
מיעילותן  מאבדות  מקולקלות  שתרופות 
מסוכנות.  להיות  עלולות  מסוימים  ובמקרים 
שימו  תקינות  שאינן  או  תוקפן  שפג  תרופות 
בשקית בצד ואל תשליכו לפח. תרופות המגיעות 
לאתרי סילוק אשפה, מתפזרות בסביבה ועלולות 
לגרום לנזקים ולזיהום סביבתי. חשוב שתרופות 
יעברו טיפול המתאים לחומרים מסוכנים והטמנה 
תוקפן  שפג  תרופות  להשליך  ניתן  מבוקרת. 

בחלק מהסניפים של קופות החולים. 

תרופות שצריך להשליך:
תרופות שפג תוקפן - 

כל תרופה שפג תוקפה צריכה להיזרק, גם אם 
כימי  שינוי  שהיה  ייתכן  כי  תקינה,  נראית  היא 
התרופה.  של  החיצונית  בצורה  מתבטא  שלא 
לאחר תאריך התפוגה התרופות עלולות לאבד 
מצאתם  אם  לנזקים.  לגרום  ואף  השפעתן  את 
תרופות שלא נמצאות באריזתן המקורית ולכן לא 

קיים תאריך תפוגה - השליכו גם אותן. 

תרופות מקולקלות - 
תרופות לפעמים מתקלקלות לפני שפג תוקפן. 
במרקם  או  בריח  בטעם,  לשינויים  ערניים  היו 
השליכו  אלו.  במקרים  התרופות  את  והשליכו 

שבורות,  טבליות  הבאים:  במקרים  גם  תרופות 
השתנה.  שצבען  כאלה  או  מתפוררות  סדוקות, 
לזו.  זו  נדבקות  או  נסדקו  שהתרככו,  כמוסות 
שלהם  הצבע  או  שהמרקם  קרמים  או  משחות 
בהם  שנוצרו  תמיסות  או  סירופים  השתנה. 

גבישים או שינויי צבע.

תרופות שאריזתן נפגמה - 
או  נסדקו  שהתקשו,  משחות  שפופרות  השליכו 
אבד  שלה  שהמכסה  תרופה  כל  זרקו  דולפות. 
הארוזות  בתרופות  שמדובר  במידה  נשבר.  או 
בבליסטר )אריזת מגש בה צד אחד שקוף, השני 
אלומיניום וכל כדור עטוף בנפרד(, אם הבליסטר 

נוקב יש לזרוק את התרופה.

סמנו את התרופות. 
את התרופות שנותרו שמרו באריזתן המקורית, 
יחד עם העלון לצרכן. באמצעות טוש, רשמו על 
האריזה את תוקף התרופה, למה היא משמשת, 
ואת המינון המומלץ בצורה שתהיה מובנת לכם. 
)תרופה  גנרית  תרופה  קיבלתם  בהם  במקרים 
מומלץ  פעיל(  חומר  אותו  אך  שונה  שם  עם 
לרשום על האריזה גם את שם התרופה הקודמת 
שתרופה זו החליפה. כך תמיד תוכלו לזכור איזו 

תרופה זו ולמה היא מיועדת.

ארזו את התרופות נכון. 
חשוב להקפיד לסגור היטב את אריזות התרופות. 
חלק מהתרופות מגיעות עם סופח לחות )פלסטיק 
או שקית קטנה(. את סופח הלחות יש להשאיר 
שמגיע  הגפן  צמר  את  זאת,  לעומת  באריזה. 
כשהתרופות  לזרוק.  אפשר  מהאריזות  בחלק 
ארוזות בבליסטרים, אסור להוציא את הכדור עד 
השימוש. מומלץ לא לגזור את הבליסטר לקבלת 
גלולות נפרדות, כי תאריך התפוגה כבר לא יהיה 
רשום על הכדורים. אין לחצות תרופה שאין עליה 
פס חציה. אם חציתם תרופה בעלת פס חציה - 
את החצי השני יש ליטול בפעם הבאה שתזדקקו 

לתרופה - ולא אחרי.

איחסון התרופות נכון. 
יש תרופות שאמורות להישמר בקירור ותרופות 
לחלק  החדר.  להישמר בטמפרטורת  שאמורות 
עלול  הקירור  קירור,  דורשות  שלא  מהתרופות 
או  האריזה  על  להסתכל  חשוב  לנזק.  לגרום 
האחסון.  תנאי  מהם  לדעת  כדי  לצרכן  העלון 
שימו לב אם יש לשמור בקירור מרגע הרכישה 
אין להחזיק תרופות  או מרגע פתיחת התרופה. 
לכך.  מיועדת  התרופה  כן  אם  אלא  במקפיא, 
לאור  רגישות  בעלון שלהן שהן  תרופות שכתוב 
שהקופסא  ולהקפיד  חשוך  במקום  לאחסן  יש 

שלהן תהיה תמיד סגורה. 
בצעו השלמות. 

דברים  מספר  יש  מסודר,  כשהארון  עכשיו 
שמומלץ שתדאגו שיהיו בו תמיד:

בכוויות,  לטיפול  משחה  ראשונה:  עזרה 
נוזל לחיטוי, משחה המזרזת הגלדת  או  משחה 
פצעים, פדי גזה, פלסטרים, תחבושות ודבק נייר 

בגליל.

תרופות: 
לשיכוך  חום,  והורדת  כאבים  לשיכוך  תרופות 
שרירים,  צוואר  גב,  כאבי  )כמו  חזקים  כאבים 
ושיעול,  הצטננות  על  להקלה  וכדומה(,  שיניים 
אלרגיות  בעקיצות,  לטיפול  גרון,  בכאבי  לטיפול 
וגירויי עור, לטיפול בפטריות ושפשפות ולעצירת 
מד  גם  התרופות  בארון  שיהיה  מומלץ  שלשול. 

חום. 
 

ייעוץ מקצועי:
המרכזית  הועדה  חבר  חלד,  ישראל  מגר’ 

בהסתדרות הרוקחים 
בשירותי  בכירה  רוקחת  לוביץ  אסתי  מגר’ 

בריאות כללית
 

באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”



רפואה משלימה/משולבת בטיפול בסוכרת: 
סקירה מבוססת הוכחות

רֹוב ָהֲאָנִׁשים ַהְּגדֹוִלים ֵמתּו 

ֵמֲאִכיַלת ֶיֶתר ֶׁשל ַעְצָמם. 

)סר הנרי טיילור(

ד”ר עופר 
כספי, מומחה 

ברפואה פנימית 
וברפואה משלימה, 

מנהל הרפואה 
האינטגרטיבית, המרכז 
הרפואי רבין, פתח תקוה

של  רחב  במגוון  עוסקת  המשלימה  הרפואה 
בעיני  כאלטרנטיביים  הנחשבים  טיפול  תחומי 
חושב  הרחב  שהציבור  .אלא  הרפואי  הממסד 
מצביעים  רבים  אפידמיולוגים  מחקרים  אחרת. 
על כך שהציבור נעזר בשיטות טיפול אלו בדרך 
ולא  תומך,  לומר  שלא  משלים  כטיפול  כלל 
גם  כך  הקונבנציונאלי.  לטיפול  כאלטרנטיבה 
המשלימים  הטיפולים  מרבית  .מטרת  בסוכרת 
המטבולי  הפרופיל  את  לשפר  רק  לא  הינה 
הטווח  ארוכי  הסיבוכים  שכיחות  את  ולהקטין 
הנגזרים מן המחלה, אלא גם ,ואולי בעיקר, לקדם 
את בריאות המטופל בראיה הכוללת, כאדם ולא 

רק כחולה.

זו  )אינטגרטיבית)  המשולבת  שהרפואה  מכאן 
העולמות  בשני  מושכל  שימוש  לעשות  המנסה 
באדם  מתמקדת  והאלטרנטיבי,  הקונבנציונלי 
מפתח  נקודת  זוהי  במחלה.   מאשר  פחות  לא 
המובאת  ההוכחות  מבוססת  הסקירה  להבנת 
בפרק זה,  שיש לראותה כניסיון כן ואמיתי לסייע 
נבונים  צרכנים  להיות  בסוכרת  החולים  לציבור 
של הטיפול המשלים. שם המשחק הוא רפואה 
רופא  עם  התייעצות  לאחר  אישית  מותאמת 
לא  וחשוב  כדאי  מה  לדעת  בכדי  אינטגרטיבי 
פחות – מה לא כדאי לאמץ כטיפול משלים מתוך 

עולם הרפואה המשלימה.

לה  ואסור   - איננה  המשלימה  הרפואה  מטרת 
מאחר  זאת  בצמח.  תרופה  החלפת   - להיות 
אפקט  רבים  תזונה  ולתוספי  מרפא  ולצמחי 
היפוגליקמי משמעותי העלול לסבך טיפול תרופתי 
קיים, או ליצור חלילה רעילות משל עצמו.” “טבעי” 
אינו בהכרח ערובה לבטיחות וליעילות. רק מיעוט 
ממה שנמכר היום בחנויות הטבע או באופן מקוון 

באינטרנט אכן יעיל ובטוח לשימוש.

אורחות חיים: תזונה, תנועה 
וניהול מתחים

בדומה לרפואה הקונבנציונאלית החלק החשוב 
בסוכרת  האינטגרטיבית  בהתערבות  ביותר 
והבסיס לכל שאר ההתערבויות קשור באורחות 
מתחים  ובניהול  בתנועה  ובתזונה,  בכלל,  החיים 

בפרט.

תזונה
(דיאטה  הפחמימות  בכמות  להגבלה  בנוסף 
חמצון  בנוגדי  עשירה  ולתזונה  דלת-סוכר) 
ועניה   ( ופירות  ירקות  של  הצבעים”  (”חמשת 
בשומן רווי מן החי (בשר אדום על סוגיו השונים) 
תקין  גוף  משקל  על  לשמירה  המסייעת  גישה, 
(כולסטרול  השומנים  במשק  הפרעה  ומניעת 
על  המבוססת  לתזונה  כי  הוכח  וטריגליצרידים) 
מדד גליקמי  ועומס גליקמי( - שיטות המדרגות 
את הפחמימות השונות על פי השפעתן על רמת 
לא  חשובה  פיזיולוגית  השפעה  בדם,  הגלוקוז 
פחמימות  דם.  וכלי  לב  מחלות  במניעת  פחות 
שמתפרקות  אלו  הן  גבוה  גליקמי  מדד  בעלות 
במערכת העיכול במהירות ובקלות ולכן גורמות 
בדם.  הגלוקוז  בערכי  ומהירה  חדה  לעלייה 
לעומתן, פחמימות שמתפרקות לאט משחררות 
גליקמי  מדד  ולהן  לדם,  הדרגתי  באופן  גלוקוז 

נמוך.

פחמימות  בצריכת  יתרון  סוכרת  שלחולי  מכאן 
גבוה.  לא  אך  ובינוני  נמוך  גליקמי  מדד  בעלות 
סובין  מלא,  (קמח  מלאים  למאכלים  כי  יצוין 
מדד  יש  תזונתיים  סיבים  המכילים  )ולמאכלים 
המעובדים,  מקביליהם  של  מזה  נמוך  גליקמי 
יכולה  תזונתיים  סיבים  או  שומן  של  נוכחות  וכי 
בכך להקטין את  לעכב את ספיגת הפחמימות, 
לוקח  הגליקמי  העומס  ואכן,  הגליקמי.  העומס 
גם  אלא  הגליקמי,  המדד  את  רק  לא  בחשבון 
העומס  של  הערך  לכן,  הפחמימות.  כמות  את 
להעריך  בכדי  יותר  נכונה  צורה  הוא  הגליקמי 
את המזונות שמכילים פחמימות. מומלץ לחולי 
סוכרת לצרוך מזונות שהעומס הגליקמי שלהם 
לא  )20-אך  ל   10 (בין  בינוני  או   10( (עד  נמוך 
גבוה (מעל .)20 ניתן למצוא באינטרנט טבלאות 
רבות המסייעות בבחירת המזונות על פי המדד 

והעומס הגליקמיים.

תנועה
גוף  משקל  על  לשמירה  נוסף  חשוב  מפתח 
גופנית  פעילות  הוא  מאוזנים  סוכר  וערכי  תקין 
ואנאירובית  אירובית  לפעילות  .בנוסף  סדירה 
מסורתית  המשויכות  תנועה  לשיטות  סדירה 
לעולם הרפואה המשלימה כמו טאי-צ’י ויוגה יש 
אפקט מוכח הן על איזון הסוכרת ואיכות החיים, 
ונוירולוגים  חיסוניים  ביוכימיים,  מנגנונים  על  והן 
המחלה  מהלך  על  הארוך  בטווח  המשפיעים 

וסיבוכיה.

ניהול מתחים
אלא שלסטרס  סטרס,  נטול  עולם  לדמיין  קשה 

וגופני אפקט דו-סטרי על סוכרת המחייב  נפשי 
התייחסות רפואית רצינית, הרבה מעבר להמלצה 
סטרס  כי  מוכיחים  מחקרים  הילוך”.  “להוריד 
להיווצרות המחלה באמצעות שיפעול  הן  תורם 
במערכת  ופגיעה  ההורמונאלית  המערכת 
על  השפעה  באמצעות  למהלכה  והן  החיסונית, 
אורחות החיים, התזונה, איכות השינה, השמנת-
רפואי  ולמעקב  התרופתי  לטיפול  היענות  יתר, 
.גם כאן, שיטות גוף-נפש ,כמו מדיטציה, היפנוזה 
ומגע  (אקופרסורה/שיאצו ) יכולות לסייע לחולי 
באיכות  והן  המחלה  מדדי  באיזון  הן  הסוכרת 

החיים.

צמחי מרפא ותוספי תזונה
רבים  סוכרת  חולי  כי  מראים  סקרים  כאמור, 
משתמשים בתוספי תזונה ובצמחי מרפא מתוך 
המחלה  בתחילת  הסוכר.  ערכי  את  לאזן  ניסיון 
נוהגים כך רבים במטרה להימנע מטיפול תרופתי 
משלבים  הם  המחלה  התקדמות  עם  אך  פומי, 
זה  ובכלל   , התרופות  עם  ה”טבעי”  הטיפול  את 
ניתן לחלק  מינונן.  אינסולין במטרה להקטין את 
את עולם צמחי מרפא ותוספי התזונה בסוכרת 

לארבע קטגוריות:

הגברת  שמטרתם  תזונה  ותוספי  מרפא  צמחי 
  ginseng  הפעילות או הרגישות לאינסולין – כמו
צמחי  וסויה,   ונדיום  כרומיום,  מגנזיום,  קינמון, 
ספיגת  תזונה שמטרתם הקטנת  ותוספי  מרפא 
פחמימות במעי - לדוגמא ,שיבולת שועל. צמחי 
כללית  תמיכה  שמטרתם  תזונה  ותוספי  מרפא 
ובתחלואה  הלוואי  בתופעות  ובטיפול  במניעה 
,צ’יה  אלפא-ליפואית  חומצה  לדוגמא   - מלווה 
וסליניום. צמחים ותוספי תזונה שמטרתם הורדת 

רמות הסוכר בדם במנגנון לא ידוע.

יש לבקש שמות של מספר מוצרי מדף וחברות 
איכותיות המייצרות את המוצר ולהשוות ביניהם. 
והייצור שלהם.  יש לברר מהו סטנדרד העבודה 

היום נושאים מפעלים רבים תווי תקן של איכות.

יש להתעניין איזה תכשיר מסוים נבדק במחקר 
ולהשתדל לקנות אותו - כפי שיין נבדל באיכותו 
בין היצרנים השונים בשל איכות הענבים ותהליך 

הפקת היין, כך גם צמחי מרפא ותוספי תזונה.

לגבי הסטנדרטיזציה  ברורות  הנחיות  יש לבקש 
של התכשיר כדי לוודא שאכן המוצר איכותי. כפי 
שיש  במה  אלא  בקנקן  להסתכל  לא  שמומלץ 
כיום  הקיים  נסבל  הבלתי  המצב  גם  כך  בתוכו, 
במרבית מדינות העולם ובישראל בו אין בהכרח 
התאמה בין התוית שעל תוסף התזונה או צמח 
המרפא לבין תוכן המוצר. יש לבקש שמות של 

מספר בתי מרקחת או חנויות לדברי טבע וצמחי 
מרפא אמינים ולהשוות מחירים. כמו בכל תחום 
כלכלי אחר, התחרות, הביקוש וההיצע מכתיבים 
את מחירי השוק. מוצר יקר יותר אינו בהכרח טוב 
לתוספי   - ממבצעים  במיוחד  להיזהר  יש  יותר. 
לכל  כמו  תפוגה  תאריך  מרפא  וצמחי  תזונה 
מוצר שתאריך  לקנות  אין  מזון.  רכיב  או  תרופה 

התפוגה שלו חלף.

יש  הטבעית,  בצורתם  בצמחים  כשהמדובר 
בוטני  זיהוי  שיש  ולוודא  טריים  צמחים  לדרוש 
המעידה  תעודה  המוכר  בידי  ושיש  שלהם, 
שהצמח נקי מזיהום חיידקי או פטרייתי. משרדי 
מרישיון  כחלק  זאת  דורשים  והבריאות  התמ”ת 
מרפא  וצמחי  תזונה  תוספי  הייצור.  או  היבוא 
יכולים להיות מזוהמים גם במתכות כבדות ואפילו 

בתרופות  (כולל לסוכרת.)

הן  ושוב  שוב  לברר  יש  תרופות  ונוטלים  במידה 
לגבי  המרקחת  בבית  והן  המטפל  הרופא  אצל 
אינטראקציות בין צמחי המרפא ותוספי התזונה 
לבין התרופות אותן נוטלים. הן שכיחות ומסוכנות 

- במיוחד בסוכרת!

יש להקפיד לקנות רק מוצרים שעמדו בסטנדרט 
ומחברות  לאומי,  בין  תקן  תו  בעלי  גבוה,  ייצור 
מוכרות. וכמובן - להתייעץ עם רופא אינטגרטיבי.

סיכום
סוכרת הינה מחלה רב-מערכתית ולא בעיה של 
“מתיקות-יתר”. לפיכך, חשוב לאבחן את המחלה 
מוקדם ככל האפשר ולטפל בה בצורה נמרצת 
כבר משלביה הראשונים. לאורחות החיים מקום 

מטיפול  לחשוש  ואין  הסוכר  משק  באיזון  מרכזי 
תרופתי, כולל אינסולין, כשהדבר נדרש. עיכובים 
לרפואה  מיותרת.  תחלואה  פירושם  מיותרים 
ומניעת  סוכרת  באיזון  חשוב  מקום  המשלימה 
באלפי  הקליני  הניסיון  על  בהסתמך  סיבוכיה 
המחקרים  יחסית  מעטים  עדיין  אך  חולים, 
תקציב  העדר  בגלל  (בעיקר  זו  יעילות  שהוכיחו 
הנתמך  מהמחקר  בשונה  שכזה,  למחקר  ייעודי 
האפקט  )להעצמת  התרופות  תעשיית  ידי  על 
ההיפוגליקמי של התערבויות אלו ולמניעת סכנה 
של אינטראקציה בין צמחים ותוספים ובין תרופות 

יש להתייעץ עם רופא אינטגרטיבי מומחה.

הערת העורך המדעי: הרופאים הקונבנציונליים 
אינם נגד הרפואה המשלימה, כשם שהרפואה 
מה  כל  תרופתי.  טיפול  נגד  איננה  המשלימה 
שיכול לעזור בריפוי, בטיפול או אפילו בהקלה 

של מחלת הסוכרת – יבוא על הברכה!
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יָבה,  ַח ִעם ַהֵקּ ה ְמאֹד ְלִהְתַוֵכּ  ָקֶשׁ

ֵאין ָלּה ָאְזַנִים...  ְגַלל ֶשׁ ִעיָקר בִּ ְבּ

מחקר שנערך בקרב אנשים שמנים עם סוכרת 
סוג 2 שאינה מאוזנת מצא כי מתוך אלה שעברו 
ניתוח בריאטרי, אחד מתוך ארבעה הגיעו ליעד 
מסוכרר  המוגלובין   - המחלה  באיזון  הנכסף 
הניתוח.  לאחר  שנים  חמש  מ-6%,  גבוה  שאינו 
אינטנסיבי  טיפול  שקיבלו  הסוכרתיים  מתוך 
לסוכרת ללא ניתוח, רק אחד מ-20 הגיע לכזה 
על  שנערך  המחקר  בדם.  הסוכר  ברמות  איזון 
ידי חוקרים ממרפאת קליבלנד באוהיו כלל 150 
מטופלים עם סוכרת סוג 2 שאינה תחת שליטה 
)ההמוגלובין המסוכרר הממוצע – 9.2%( והשמנה 
יחידות(. הגיל הממוצע של  27 ל-43  )BMI בין 
בממוצע  סוכרת  עם  חיו  והם   49 היה  הנבדקים 
8.4 שנים. 44% מתוכם נזקקו להזרקות אינסולין. 
המטופלים חולקו לשלוש קבוצות שקיבלו טיפול 
תרופות  שכלל  אינטנסיבי  רפואי  טיפול  שונה: 
בריאטרי  ניתוח  בלבד,  החיים  באורח  ושינויים 
מסוג מעקף קיבה לצד טיפול רפואי אינטנסיבי 
או ניתוח בריאטרי מסוג שרוול קיבה לצד טיפול 
את  פגשו  המטופלים  כל  אינטנסיבי.  רפואי 
השנתיים  במשך  חודשים  שלושה  כל  רופאיהם 
שלושת  במשך  חודשים  שישה  וכל  הראשונות 
התאמות  לבצע  כדי  שאחריהם,  החודשים 
האינטנסיביים  הרפואיים  בטיפולים  נדרשות 
מסוכרר  המוגלובין  של  למטרה  להגיע  במטרה 
הכל  סך  משמעותיות.  לוואי  תופעות  ללא   6%
דווח  לא  המעקב.  את  השלימו  מטופלים   134
על סיבוכים חמורים של הניתוחים, פרט למקרה 

אחד בו היה צורך בניתוח חוזר.

צניחה בהמוגלובין 
המסוכרר ובצורך 

באינסולין
 ההמוגלובין המסוכרר החציוני בקרב המטופלים 
ל-7.3%  מ-9.3%  המחקר  שנות  בחמש  צנח 
השרוול  ובקבוצת  הקיבה  מעקף  בקבוצת 
קלה  ירידה  לעומת  זאת  ל-7.4%.  מ-9.5% 
הטיפול  בקבוצת  ל-8.5%,  מ-8.8%   - בלבד 
הרפואי האינטנסיבי. הירידה ברמות ההמוגלובין 
דומה  הייתה  הניתוח  בעקבות  המסוכרר 
במטופלים עם השמנה מתונה יחסית )BMI של 
27 עד 34( ומטופלים עם BMI של 35 ומעלה. 
בקרב הסוכרתיים שעברו ניתוח בריאטרי שיעור 
המטופלים שהגיעו ליעד של המוגלובין מסוכרר 
6% או פחות לאחר חמש שנים היה גבוה הרבה 
יותר בהשוואה לסוכרתיים שקיבלו טיפול רפואי 
אינטנסיבי בלבד – 29% בקבוצת ניתוח המעקף 
הגיעו ליעד וכך גם 23% בקבוצת ניתוח השרוול, 
האינטנסיבי.  הטיפול  קבוצת  בלבד   5% לעומת 
נתון מרשים נוסף הוא שאחוז המטופלים שנזקקו 

לטיפול באינסולין צנח מ-47% ל-12% בקבוצת 
מעקף הקיבה ומ-45% ל-11% בקבוצת ניתוח 
בלבד  ל-40%  מ-53%  ירידה  לעומת  השרוול, 
בקבוצת  באינסולין  לטיפול  שנזקקו  בסוכרתיים 

הטיפול האינטנסיבי.

שיפור גדול יותר 
בבריאות ובאיכות החיים

 התוצאות היו משמעותיות יותר בקרב סוכרתיים 
במשקל,  בירידה  גם  בריאטרי  ניתוח  שעברו 
בקבוצת   23% על  שנים  חמש  לאחר  שעמדה 
השרוול  ניתוח  בקבוצת   19% הקיבה,  מעקף 
וכן  בלבד  האינטנסיבי  הטיפול  בקבוצת  ו-5% 
בדם(  )שומנים  הטריגליצרידים  ברמות  בירידה 
מעקף,  ניתוח  שעברו  באלו   40% על  שעמדה 
באלו  ו-8%  שרוול  ניתוח  שעברו  באלו   29%
שקיבלו טיפול אינטנסיבי בלבד ובירידה ברמות 
בקבוצת   32% על  שעמדה   LDL הכולסטרול 
ו-7% בקבוצת  30% בקבוצת השרוול  המעקף, 
בבריאות  השיפור  גם  האינטנסיבי.  הטיפול 
המטופלים  דיווחו  עליו  החיים  ואיכות  הכללית 
יותר  גבוה  היה  מפורט  סקר  מילוי  באמצעות 
בקרב אלו שעברו ניתוח בריאטרי: בסולם של 0 
נקודות   17 של  ממוצעת  עלייה  הייתה   ,100 עד 
באלה  נקודות   16 מעקף,  ניתוח  שעברו  באלה 
ו-0.3 נקודות בלבד באלה  ניתוח שרוול  שעברו 
החדש,  המחקר  אינטנסיבי.  טיפול  רק  שקיבלו 
החוקרים  כעת  יחסית.  קטן  מדגם  על  מבוסס 
מטופלים  יותר  באמצעות  להרחיבו  מתכננים 
ומעקב ארוך יותר – כדי לאושש את הממצאים 
הסוכר  ברמות  המשופרת  השליטה  אם  ולבחון 
מחלת  לסיבוכי  מופחת  לסיכון  קשורה  בדם 
וכליה.  עיניים  לב,  מחלות  לרבות  הסוכרת, 
האחרונות  בשנים  שפורסמו  מחקרים  מספר 
כבר הראו כי ניתוח בריאטרי מעלה משמעותית 
הסוכר  ברמות  טווח  ארוך  לאיזון  הסיכוי  את 
על  מצביעים  המחקרים  סוכרתיים.  בקרב  בדם 
שיעורי הצלחה )ערכי סוכר תקינים ללא שימוש 
שנה  בחצי  בממוצע  ויותר   70% של  בתרופות( 
הראשונה וכ-40% בממוצע הצלחה עד 5 שנים 
לאחר הניתוח. השיפור באיזון הסוכרת לא מיוחס 
נראה  מהניתוח.  הנובעת  במשקל  לירידה  רק 
להטבה.  המובילים  נוספים  מנגנונים  שקיימים 
הצרה  או  קיצור  כי   2013 בשנת  דיווחו  חוקרים 
של הקיבה מובילים לחידוש בתפקוד תאי בטא 
ניתוחים  בישראל,  האינסולין.  ובהפרשת  בלבלב 
בריאטריים כלולים בסל הבריאות לחולי סוכרת 
לא מאוזנת, החל מ-BMI של 30 ומעלה. למרות 
זמינות הניתוחים ויתרונותיהם האפשריים, חשוב 
הוא  אך  עזר,  כלי  הוא  בריאטרי  ניתוח  כי  להבין 
נדרשת  הניתוח  להצלחת  קסמים.  מטה  אינו 

שינויים  על  להקפדה  המטופל  מצד  השקעה 
 - אחר  ניתוח  כל  וכמו  והתנהגותיים,  תזונתיים 
חמורים.  חלקם  בסיכונים,  כרוך  בריאטרי  ניתוח 
לפני החלטה של מטופל לעבור את הניתוח, עליו 
לשקול את היתרונות מול החסרונות ולדעת מה 

צפוי לאחר ניתוח בריאטרי. 

באדיבות “כמוני – חברים לבריאות”

הסוכרת לא מאוזנת?
קיצור קיבה עשוי לסייע



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

המשך בעמודים הבאים

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 
סוכרזית  נוזלי;  סטיוויה  סוכרזית  שקיות(;   100( כפית 

סטיוויה טבליות המתקה באריזות 74 ו-300 טבליות.
גלידות פלדמן - פלקו                               

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

שוקו; גלידל פרי אננס ומרגריטה אשכולית;
דג טעים

גפילטע פיש )קציצות דג( לייט
דנשר )1963( בע”מ                      

משמש;  אננס,  שדה,  תות  בטעמים:   Tusso ג’לי 
פטל,   תפוזים,  ענבים,  בטעמים:  מרמולייט  תרכיזי 
תפוחים, לימון; שקיות סוכלרוז )אריזת 100, 200 ו-20 
שקיות( טבליות סוכלרוז )אריזת 150 ו- 300 טבליות(; 
ממתיק אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס 
סטיביה )100 שקיות, 150 שקיות(; ממתיק אישי נוזלי 
סוכלרוז  סטיקס;  סוכלרוז  הסטיביה;  צמח  בסיס  על 
טוויסטר; TUSSO עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת 
סוכר, TUSSO עוגת מאפינס שיש ללא תוספת סוכר; 

ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ
לחמניות קלות מקמח מלא )מארז 6 יחידות(, לחמניות 

קלות מקמח כוסמין מלא )מארז 6 יחדות(.
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
; סודה בטעם  ליים  7UP FREE; סודה בטעם למון 

אננס; סודה בטעם פירות יער 
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 
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 
יום;  יום  עם תוספת סיבים פרה ביוטיים(; לחם מלא 
לחמניות ביס כוסמין )מארז 8 לחמניות במשקל 50 

גרם(;
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; לחם מלא )מותג רמי לוי(, 

לחם שיפון קל )מותג רמי לוי(;
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; 

לחם שחור מקמח מלא;
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 דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם שחור אחיד 

קל; לחם קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון 
פלוס  מלא  לחם  מלא;  קמח  ירוק  לחם  קל;  אמיתי 
שיפון; לחם מלא פלוס כוסמין; לחם חיטה מלאה שגם 

ילדים אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
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; פריגת  light משקה 
 light  פריגת קלוריות,  דל  לימונענע  בטעם  קל 

משקה קל בטעם תפוזים דל קלוריות;
מור ים מרקטינג

מחית תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים 
עם אפרסק, מחית תפוחים עם תות

מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 
גרם(   125( שומן   0% שוקולד  בטעם  חלב  מעדן 
יוגורט   Muller simply fruit 0% ;רביעייה מארז 
ביו אפרסק, Muller simply fruit 0% יוגורט ביו 
ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,יער פירות 
אננס,  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,תות
 ; דובדבן  ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0%

Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תפוח אגס;
 מכוורת עמק חפר 

מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ

קונפיטורה דומדמניות שזיף לייט; קונפיטורה משמש 
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;

מנה א. י. בע”מ

פריכיות אורז מלא, פריכיות אורז מלא ללא תוספת 
מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות אורז מלא 
עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז 

מלא 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

וניל  שוקו  קרמריה  לה  לייט;  שוקו  שלגונים  מאגדת 
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(; לייף וולנס סטיביה 100 שקיות 

לייך וולנס סוכרלוז 100 שקיות;
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                                                                                                      

מאגדת שלגוני לייט מיני בטעם יוגורט ופרי יער, 
מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות )6 יחידות במאגדת(; 
מאגדת שלגוני לייט וניל ריבת חלב, מאגדת שלגוני 

לייט שוקולד עם ריפל בטעם שוקולד; מאגדת שלגוני 
מיני  לייט עם ציפוי בטעם אפרסק, מאגדת לייט מיני 

סנדביץ’, מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה 
ומנגו, קרמיסימו 1.33 ליטר לייט שוקו וניל; 

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 
דיאט אפרסק )גביעי 100 גרם ו 150 גרם(, דנונה פרי 
בתחתית 0% תות, אקטיביה 0% אוכמניות חמוציות; 
בטעם  זירו  דנונה  גרם;   150  1.7% ביו  דנונה  יוגורט 
, דנונה זירו בטעם פסיפלורה   קוקוס  0% 150 גרם 

0% 150 גרם;  

שלגוגו
משמש;  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרח  שלגוני 

)המכירה ברח” שמוטקין 8 ראשל”צ(. 
פריטיקל פסיפלורה; ארטיקל בטעם פטל;

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  

100 0%
 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

תרופות, מיכשור רפואי 
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 
ואנגלית.  רוסית  ערבית,  בעברית,  הדרכה  והוראות 
לשימוש  מקלונים   –  CONTOUR PLUS  מקלוני
עם מכשיר לבדיקת סוכר; CONTOUR – מד סוכר 
 MICROLET 2 דוקרן  כולל  כיול  ללא  מתקדם 
לדקירה עדינה מאוד – הערכה כוללת מכשיר, נרתיק, 
בעברית,  הדרכה  והוראות  מחטים  מקלונים,  דוקרן 
 –  CONTOUR מקלוני  ואנגלית;  רוסית  ערבית, 
סוכר  לבדיקת  מכשיר  עם  לשימוש  מקלונים 
CONTOUR; DEXCOM G4 PLATINUM – מד 
סוכר רציף מאושר לילדים מגיל שנתיים ולמבוגרים, 
כולל משדר קטן, סנסור לשבוע ימים מפלטינה למניעת 
גירויים, מסך צבעוני ומגוון התרעות להשגת איזון מיטבי 
ומניעת מצבי היפוגליקמיה והיפרגליקמיה; גרבי קופרון 
רגישות  רגליים  כפות  ובעלי  לסוכרתיים  גרביים   –
, חיידקים  המכילות פרורי נחושת שקוטלות פטריות 
ווירוסים ומונעות ריח רע מכף הרגל, הגרב מותאמת 
לסוכרתיים; מחטי  COMFORTLANCE  – מחטים 
איכותיות ועדינות ביותר המותאמות למגוון דוקרנים ) 
G32 – עדינה ביותר בצבע צהוב, G30 – עדינה בצבע 
בצבע  רגילה   G 23ו כחול  בצבע  דקה   G28 סגול, 
 KETOSTIX - ירוק לבעלי עור עבה(; מקלוני שתן
ו/ סוכר  לבדיקת  שתן  מקלוני   , KETODIASTIX
שירות   –  COZMO אינסולין  משאבות  אצטון;  או 
פרפריות  מגוון  COZMO  כולל  אינסולין  למשאבות 

מתקדמות
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-
Accu- משאבה:      Chek Performa Nano

למשאבות:   מתכלה  ציוד   ;Chek Spirit Combo
  Infusion set(( Accu-Chek TenderLink,
Accu- מידע:  Accu-chek Flexlink;מערכות 
 ;Chek 360, Accu-Chek Smartpix
 Accu-Chek Multiclix, Accu-Chek,:דוקרנים
מכשור   ;Softclix, , Accu-Chek Safe-T-Pro
 UEDE גרמניה  מתוצרת  דם  לחץ  למדידת  ביתי 
דגם  לזרוע,   Comfort 20/40  Visomat דגם   ,
 –  Frio נרתיקי  היד,  לפרק    Visomat Handy
פתרונות קירור לתרופות; אלפרסן – קרם קצף לעור 
יבש עבור רגל סוכרתית; Timesulin- מכסה חכם 
האינסולין  מזרק   –  Dailly Dose האינסולין;  לעט 

הקטן בעולם
פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 

יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 
)מכיל  טיפולי  פורטה  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
Urea בריכוזים שונים(, יו-לקטין קרם פורטה טיפולי 
יו-לקטין  טיפולי,  גוף  תחליב  יו-לקטין  הרגל,   לכף 
לכף  טיפולי  פילינג  ג’ל  יו-לקטין  טיפולי,  ידיים  קרם 
הרגל, יו-לקטין אל סבון טיפולי, יו-לקטין שמפו טיפולי, 
יו-לקטין קרם פנים טיפולי. אייקר / אייקר פורטה - 
מגבונים לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים. 
נטורל - שמן אמבט.  / אמול  / אמול פורטה  אמול 
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
אלטמן בריאות שותפות כללית

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   -
צרבת   –  TZAREVET X טיפולי;   סבון  תחליב 
ותפוז.  לימון  מנטה,  בטעמים   X,  Calcichew D3

קלצ’יצ’ו אקסטרא 3D בטעם לימון;
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; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעם סמבוק;

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
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא 

בלבד: באייר ישראל בע”מ, ברינגר אינגלהיים ישראל 
בע”מ, מארק שארפ ודוהם MSD, נובונורדיסק 

)פארמדיה(, נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס.

ׁשּום ִאיׁש ֵאינֹו ּבֹוֵדד ְּכֶׁשהּוא אֹוֵכל 

ְסָּפאֶגִטי, ֶזה ּדֹוֵרׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 

ְּתׂשּוֶמת ֵלב )מורלי(
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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 

  

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

הרגל  “כף  בנושא:  הרצאה  התקיימה  מאי: 
הסוכרתית מניעה וטיפול” המרצה: מוניקה מיכאלי 

אחות מומחית בסוכרת קופת חולים מאוחדת 
בריא  חיים  אורח  בנושא:  הרצאה  התקיימה  יוני: 
מחנכת  קנטי  לאה  ד”ר  המרצה:  החדש   בעידן 
הסתיימה  תקין”  חיים  ל”אורח  הסדנה  סוכרת 

בתחילת יולי, מנחת הסדנה ד”ר לאה קנטי 
הרצלייה - רמת השרון  -  יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר

בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 
טל: 9512706 09 נייד: 053-3342609, 

ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00
יוני: התקיימה הרצאה: “זכויות כלכליות רפואיות” 
המרצה: אופיר צוברי, עו”ד משרד מרקמן טומשין 
בית  הסתיים  רפואיות.  כלכליות  לזכויות  מומחה 
הספר לסוכרתיים שכלל שש פגישות עם רופאים 

ומומחים בתחום 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

“בית המתנדב” רח’ אחד במאי 56, חולון 
טל: 03-5033391, נייד: 053-3345693  
שעות פעילות: יום שני בין 11:00-09:00

חיפה -  יו”ר - מורי הוד - 
053-3379062 ו 04-6902346 

בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
לשמור  “כיצד  בנושא:  הרצאה  התקיימה  מאי: 
וסדוק,  עבה  בעור  טיפול  הרגל,  כף  בריאות  על 

בפטרת ויבלות?”
מלווה  קארט  קוסמטיקס  חברת  ההרצאה: 

בהדגמות. 
צ’י מדיטציה  יוני: התקיימה הרצאה בנושא: טאי 
ושיפור  שלווה  רוגע,  המקנה   - איטית  בתנועה 

הבריאות עם דגש
מדריך  ליננברג  בועז  המרצה:  סוכרת.  לבעיות 

מוסמך ממכון וינגייט 
סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 

קרית   ,17 הגטאות  מורדי  רח’  כהן  אלי  מתנ”ס 
מוצקין, 

טל: 04-8306680 נייד: 053-3350287  
שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30

ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי  
ג’,  פעילות:  ימי   ,054-4512336  - נייד  טלפון 

10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00
מאי: הסתיימה סדנה בת 5 פגישות בנושא “מפות 
הסדנא  מנחת  הסוכרת”  עם  והתנהלות  שיחה 
נוספת  סדנה  סוכרת.  אחות  להבי,  שוש  הגב’ 
לפנות  ניתן  להרשמה  תשרי,  חגי  אחרי  תתקיים 

ליו”ר הסניף מיכה להבי 
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

טל:    ,2 יחיעם  דרך  כצנלסון,   - גמלאים  מועדון 
ד’  ימי פעילות:   050-6479461  /  04  9000795-

18:00-16:30
גליל  יולי: התנדבות לארגון כנס סוכרת בביה”ח 
ישראלית  אגודה  עם  בשיתוף  בנהריה  מערבי 

לסוכרת       
יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד,  נתניה -  

אחות. / חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 
רח’ אחימאיר 9 נתניה  

נייד: 050-5534438 
ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  

ומניעת  הטיפול  “ניהול  הרצאה:  התקיימה  מאי: 
אחות  כפרי  אסתי  הגב’  המרצה:  סוכרת”  סיבוכי 

אחראית 
יחידת הסוכרת בית חולים לניאדו

הווה  עבר,   – “סוכרת  הרצאה:  התקיימה  יוני: 
ועתיד” המרצה, מר ירון שיף, מנהל מכירות, פריגו    
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

מאי: הרצאה: “להפחית צריכת פחמימות ולחיות 
טוב” )סיפור אישי של התמודדות( כולל טעימות 

ועוגות למכירה
גנטיקאית  מדענית,  זליגמן,  יהודית  ד”ר  המרצה: 

ואמא לילד סוכרתי
יוני: הרצאה: “חשיבות הפעילות הגופנית בסוכרת” 
מרצה, ניצה וזאנה, אחות מרפאת סוכרת בבי”ח 

קפלן רחובות
בית  העור,  ובריאות  מרפא  צמחי  הרצאה:  יולי: 

מרקחת מדיקה הכין דוכן למכירת מוצרים. 
 ,N.D נטורופתית  דגן-עזריאל,  שמחה  המרצה: 

רכזת הדרכה מורז צמחי מרפא
בסוכרת,  טיפול   – השעה  צו  הרצאה:  אוגוסט: 
המרצה: ד”ר דניאל ים, מומחה להורמונים, חיסון 

ותזונה, מכון וייצמן
אחות  הינדי,  עמליה  גב’   – יו”ר    - לציון  ראשון 

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
 70500 3 קריית עקרון,  מען למכתבים: השקמה 

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

מאי: התקיימה הרצאה: “כיצד לשמור על בריאות 
כף הרגל טיפול בעור עבה וסדוק, בפטרת ויבלות” 
יאנה סיומינה מדריכה ראשית  של  מרצה, הגב’ 

חברת קארט קוסמטיק. 
יוני: התקיימה סדנא בנושא: “מה יוצא לי מהגישה 

החיובית בחיי ובהתמודדות עם  הסוכרת?” 

סניפי  מרכזת  גרנטשטיין,   איילה  נירה  המנחה: 
אגודה ישראלית לסוכרת  

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 
עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי

בית האישה לשלום, רח’ יאנוש קורצ’אק 5 )מקלט 
11(, ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00     
מועצה אזורית גזר: יו”ר – גב’ חנה סיבוני 

יוני: התקיימה הרצאה בנושא: “רגליים אלו נועדו 
בעיות  למניעת  הרגל  בריאות  קידום  להליכה” 
וייס,  דניאל  המרצה,  סוכרת.  חולי  אצל  שכיחות 

מומחה לבעיות כף רגל 
כרמיאל-משגב: יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן 

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

מאי: התקיימה הרצאה בנושא: “חידושים בהבנת 
מנהל  עמיר בשקין,  ד”ר  2” המרצה:  סוג  סוכרת 
היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת המרכז הרפואי 

לגליל מערבי.
הפה  “בריאות  בנושא:  הרצאה  התקיימה  יוני: 
בחולה הסוכרתי” המרצה: ד”ר טל ברג מומחית 
ברפואת הפה. רופאה בכירה במחלקה לכירורגיה 

פה ולסת, מרכז רפואי רמב”ם, חיפה    
יולי: התקיימה הרצאה בנושא: “עולים על מסלול 
סוכרת?”   לאיזון  גופנית  פעילות  בין  ומה  בריאות, 
המרצה: הגב’ ענת גרהם, מנהלת מכון פיזיותרפיה 

כללית של כרמיאל  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה 
גרנטשטיין מנהלת הסניפים לטלפון: 

03-9508222 שלוחה 5 
בין השעות 15:00-08:00 ו/או להשאיר הודעה 

בתא הקולי
משוב על מפות שיחה בסניף ירושלים - 

המנחה: שוש להבי
דברים  לי  סידר  זה  הסדנה.  על  רבה  תודה   – חוה 
קודם.  לעשות  מה  להבהיר  היה  קשה  אבל  שידעתי 
קטנים.  צעדים  לעשות  התחלתי  ידע.  הרבה  קיבלתי 

הבנתי איך אני יכולה להמשיך...
אליעזר – התגבשו תובנות המסייעות להתנהלות נכונה 
ההמחשה,  אמצעי  הסוכרתי.  של  היום-יום  בחיי  יותר 
של  יותר  ברורה  תמונה  לקבל  עזרו  מצגות(  )מפות, 

המחלה וההתמודדות עמה.
והעיקר  תחושותיהם  את  והביעו  ברצון  באו  אנשים 
איש  כולנו מתמודדים,  לא סוף העולם,  שזה  הרגישו 

איש בדרכו...
ציון – נתן לי דרך לחיים טובים יותר, להתמודדות יותר 

טובה ולמחשבה חיובית לחיים...
דבורה – היה הרבה שיתוף ולימוד מניסיונם של אחרים, 
לדעת שאתה לא לבד במערכה. אני לא סוכרתית, נלוויתי 
לבעלי ולמדתי איך לתמוך בו ואיך לקבל כלים לחיים עם 

התמודדויות אישיות שלי.
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