
עמ’ 6
טכנולוגיה בשירות הסוכרת

עמ’ 7-9
המעקב אחר רמות הסוכר 

בדם

עמ’ 11
לחיות עם סוכרת, 

סיפור אישי: אריקה כץ

גיליון מס’ 128 | פברואר 2018 | שבט תשע”ח

ביטאון האגודה הישראלית לסוכרתאיל

פעמיים סוכר - רופאים 
ומטפלים עם סוכרת 

עמ’ 26-29

עשרת הדיברות למניעת סיבוכי הסוכרת
עקבו אחר רמות הסוכר בדם )ניטור עצמי( ושמרו על רמות סוכר תקינות

הקפידו על ביצוע בדיקות תקופתיות

הקפידו על תזונה מתאימה וביקור תקופתי אצל הדיאטנית

הקפידו על פעילות גופנית מתאימה וקבועה

הימנעו מעישון

שמרו על הרגליים - בדקו וטפלו באופן יומיומי

עקבו אחר לחץ הדם שלכם ושמרו על רמות תקינות

היבדקו אצל הצוות המטפל באופן קבוע, כולל הדרכת אחות 3 פעמים בשנה

השתדלו להימנע מלחצים נפשיים מיותרים

היבדקו אצל רופא השיניים פעמיים בשנה )שיניים וחניכיים(
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הכתבות והפרסומות בעיתון זה הן 
אינפורמטיביות בלבד, ולא נועדו לשמש 

הצעה לטיפול או לרכישה. אין לראות במידע 
המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות 

רפואי, תוך התאמה אישית וספציפית ללקוח 
והתחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. 
המידע עשוי שלא להתאים לכל סוגי הקוראים.

בעולם מלא 
בהבטחות

אני סומכת על 
יו-לקטין 

של ד״ר פישר

הסדרה המובילה בטיפול 
אינטנסיבי ומניעת יובש 
עור מכף רגל ועד ראש

לעור הכי יבש שיש

*למעט יו-לקטין שמפו.

אחד הסיבוכים השכיחים ביותר של מחלת הסוכרת היא תופעת 
יומיומית על היגיינה, טיפול והענקת  ״כף רגל סוכרתית״. שמירה 
זיהומים  לחות לכף הרגל מסייעים לצמצום הסיכוי להתפתחות 

ופציעות בכף הרגל.

יו-לקטין קרם פורטה טיפולי לכף הרגל
והקלה  אינטנסטיבי  לטיפול  במיוחד  ומרוכזת  עשירה  נוסחה  מכיל 
מידית לעור יבש במיוחד, סדוק ומחוספס בכפות הרגליים. התכשיר 
וסדוקות  יבשות  רגליים  ואחיות לטיפול בכפות  רופאים  ע״י  מומלץ 
במיוחד. להשלמת הטיפול השתמשו ביו-לקטין ג׳ל פילינג טיפולי לכף הרגל. 

סדרת יו-לקטין פותחה על מנת לתת מענה לצורכי עור יבש במיוחד. 
תכשירי הסדרה מבוססים על נוסחאות עשירות, המשלבות מרכיבי 
לחות פעילים לשיפור מיידי במצב עור יבש, מחוספס ומגורה. טיפול 
קבוע בתכשירי יו-לקטין תורם לבריאות העור גם בטווח המיידי וגם 
בהשפעה מצטברת, התורמת למראה עור בריא וצעיר יותר בעתיד.

המחמיר,  סנסיטיב  מבחן  את  בהצלחה  עברו  הסדרה*  תכשירי 
המעיד על התאמה במיוחד לעור עדין ויבש.
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חלפה שנה של פעילות מוגברת ובה 
מספר נקודות ראויות להארה.

הוועד  המנהל.  לוועד  בחירות  נערכו 
נעים שחאדה,  פרופ’  ובראשו  החדש, 
בכל  ריענון  לבצע  כוונותיו  על  הכריז 
את  לחזק  כדי  האגודה,  פעילויות 
כוללות  אשר  הפעילויות,  מעמדה. 

אך לא מסתכמות בכך, הן הקמת סניפים חדשים, תוך חדירה מסיבית 
הסוכרת  שכיחות  בהן  אשר  אלו,  אוכלוסיות  מוחלשות.  לאוכלוסיות 
הערבי,  המגזר  הן:  האוכלוסייה  מממוצע  משמעותית  גבוהה  היא 
המגזר החרדי, ריכוזי אוכלוסייה אתיופית וחלק מריכוזי העלייה מברית 
 3 הוקמו  הוועד,  נבחר  מאז  הראשונה  בחצי השנה  המועצות לשעבר. 
סניפים חדשים – בכרמיאל, באום אל פאחם ובשפרעם. ראוי לציון כי 
בשתי ערים אלו שיתוף הפעולה עם ראש העירייה, צוותו ומתנדביו הוא 

יוצא דופן. 
שני הכנסים השנתיים - לציבור הרחב ולסקציה המקצועית - התברכו 

במספר משתתפים גדול.
ריבוי הכנסים המקצועיים יוצר קושי למשתתפים אשר נאלצים לוותר 
יום עבודה. למרות שהכנס המדעי שלנו הוא בתשלום לעומת כל  על 
יתר הכנסים הניתנים בחינם, הוא אופיין בהשתתפות מלאה של כ-300 
פרה-רפואיים  מקצועות  בעלי  ועוד  דיאטנים  אחיות,  חוקרים,  רופאים, 
ובנוכחות כמעט מלאה של מובילי הדעה והעומדים בראש המטפלים 

במלחמה בסוכרת בישראל.
בכנס לציבור הרחב השתתפו כאלפיים אנשים ואולם ההרצאות בו יש 
כ-1,000 מקומות היה מלא וגדוש למן תחילת ההרצאה הראשונה ועד 
על  מידע  לתת  מצליחים,  וגם  מנסים,  אנו  האחרונה.  ההרצאה  לסיום 

נושאים אשר לרוב הקהל אין גישה יום יומית אליהם. 
כבשנים קודמות שיתפנו פעולה עם ימי עיון ובדיקות לקהל הרחב אשר 
רמב”ם  לציון,  בראשון  הרופא  אסף  בחולון,  וולפסון  החולים  בתי  עם 
אנשים  מאות  נכחו  אלו  מימים  אחד  בכל  בנהריה.  והגליל  בחיפה 
להשתתף  העצום  הביקוש  בגלל  להירשם מראש  צורך  היה  ובחלקם 

בהם.
מספר  הגדלת  הן:  החדש  המנהל  הוועד  של  נוספות  מטרות  שתי 
החברים והתרמה של הציבור להגדלת מקורותיה של האגודה. פעולה 
ורצוננו  הבריאות  משרד  של  התמיכה  מהורדת  יוצא  פועל  הינה  זו 
להפנות חלק  האגודה. מטרתנו  שנותנת  השירותים  לפגוע ברמת  לא 
והכוונה בבתי הספר  מתרומות אלו חזרה לרשות המקומית להדרכה 

למניעה ולהכרת הסוכרת.
שגרתיים  בלתי  ואירועים  למקומות  השנה  הגיעה  האגודה  של  הניידת 
כמו מרכז ותחנת הכוח של חברת החשמל  בחדרה, יום בריאות אזורי 
ויום בריאות האישה  בריאות בטייסת חצרים  יום  גזר,  במועצה האזורי 

בפיקוד המרכז של צה”ל.
ירח, במסורת של  בשנה שעברה התחלנו, בבית הספר האזורי בבית 
מתן הרצאות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים על הסוכרת, מניעתה 
ושמירה על אורח חיים בריא. אנו רואים את שאיפת בתי הספר לאמץ 
פעילות זו ויש לנו הזמנות נוספות מבתי ספר באר שבע ובראשון לציון. 

אנו מקווים שתופעה מבורכת זו תתרחב בעתיד הקרוב.
בסיכום: שנה מבורכת בפעילויות ובתכניות מגוונות לשנת 2018.

יחד אנחנו חזקים יותר.

שלום חברים,

הוגדרה   2 מסוג  סוכרת  לכם,  כידוע 
בישראל  רק  בינלאומית.  כמגיפה 
למספר  שנה  מדי  מתווספים  הקטנה, 
מ-20,000  יותר  הקיים,  הסוכרתיים 
חברים מתוקים חדשים. מנתוני מחקר 
רבים  אלפים  כי  ללמוד  ניתן  שונים 
זו,  בספירה  “מתפספסים”  נוספים 

ואינם נלקחים בחשבון למרות שלוקים בסוכרת גלויה.

היכולת למנוע, או לכל הפחות, לעכב/לדחות בשנים רבות את הופעת 
הסוכרת, קיימת וכבר הוכחה מדעית כיעילה. אין חולק על העובדה כי 
מניעת מחלה היא הגישה המנצחת מכל זווית ראיה אפשרית. כך גם 
לגבי סוכרת. עדיף למנוע סוכרת מאשר לטפל בה. עדיף אדם בריא 
על אדם שזקוק לטיפולים ולבדיקות רפואיות שונות. עדיף אדם הולך 
על רגליו מאשר קטוע רגל. עדיף אדם רואה מאשר אדם עיוור. אין כל 
חילוקי דעות לגבי העובדה כי עדיף לו לאדם להיות בריא מאשר חולה.

הנכון?  לכיוון  פועלים  אנו  אין  כך,  אם  מדוע  ברורים,  כה  הדברים  אם 
מונע  מה  סוכרת,  למנוע  אפשר  וגם  כדאי  שגם  מסכימים  כולנו  אם 
מאתנו ליישם הלכה למעשה תכנית לאומית למניעת סוכרת בישראל? 
התשובה היא: מקורות מימון. תכנית לאומית למניעת סוכרת, על מנת 
שתהיה יעילה, כלומר, שתעצור תחילה את המשך עליית מספר הלוקים 
ראשון מסע  בשלב  לכלול  חייבת  לצמצומם,  תביא  ובהמשך  בסוכרת 
פרסום ארצי נרחב ומתמשך באמצעי המדיה השונים, במטרה ליידע 
והרבים, על איום הסוכרת, תוך  את הציבור הרחב, על מגזריו השונים 
קריאה לאלה שבסיכון, לבוא ולהיבדק. בשלב שני, אמורה התכנית למיין 
את הנבדקים על פי תוצאת הבדיקה, לבודד את אלה שאובחנו כלוקים 
ייעודית. השלב השלישי  ב”סוכרת סמויה” ולהכניסם לתכנית מניעתית 
אמור להיות המשך המעקב. תכנית מסוג זו מחייבת היערכות הולמת 

ומשאבים בהתאם. 

מתברר  ישראלי,  מחקר  של  מנתונים  מאד.  יקר  בסוכרת  הטיפול 
קופות  מארבע  באחת  רק  סוכרת  חולי  של  העלות   ,2013 בשנת  כי 
את  נוסיף  אם  מיליארד ₪!!   8.3 לסכום של  הגיעה  בישראל,  החולים 
עוד  לנו  בעובדה שהמדע ממציא  ונתחשב  הנוספות  הקופות  שלושת 
ועוד תרופות וטכנולוגיות חדישות ויקרות, )שחלקן כבר נכללו בסל מאז 
2013(, סביר להניח שהנטל הכלכלי בישראל עבור מחלת הסוכרת הוא 

הרבה יותר גבוה. אולי כפול ואף יותר. 

עלות התכנית הלאומית למניעת סוכרת בישראל תלויה בהיקפה, אולם 
גם בכך שתיעשה בכל האוכלוסייה בישראל ולאורך שנים רבות. מדובר 
בהוצאה בסדר גודל של מיליונים עד עשרות מיליונים, העשויה להביא 
לא רק לשיפור בריאות אזרחי ישראל כי אם גם לצמצום של מיליארדי 

שקלים.

בימים אלו הוקמה הקרן הציבורית למניעת סוכרת בישראל, אשר שמה 
למטרה לקדם הלכה למעשה, יישום תכנית למניעת סוכרת בישראל. 

אנו מברכים על כך, מחזיקים אצבעות חזק ומאחלים הצלחה.

בברכה ובאיחולי בריאות, פרופ’ חוליו וינשטיין – העורך המדעי

  

דבר המערכת
דבר המנכ”ל

מוטי פרלמוטר
דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת

 פרופ’ נעים שחאדה 
דבר העורך

זאביק זהבי
דבר העורך המדעי

פרופ’ חוליו וינשטיין

ַּתְמִצית ָהְרפּוָאה ַהּמֹוֶדְרִנית 

ִהיא ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ִלְחיֹות 

ִעם ַהְּדָבִרים ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַקֵּים 

ִּבְלֲעֵדיֶהם.

אנחנו  בפניכם  המונח  בגיליון 
לכם  להביא  תמיד,  כמו  משתדלים, 
בנושאי  וטיפים  חשובה  אינפורמציה 
כך   – למשל  כמו  שונים,  בריאות 
כך  או  שלכם,  העיניים  על  תשמרו 
תתכוננו לפגישה עם הרופא, או איך 
ואפילו  הרגליים  כפות  על  לשמור 

כמה ימי מחלה מגיעים לכם.

אנשים  הרבה  הזאת  שבתקופה  מפני  זה?  את  עושים  אנחנו  ולמה 
מתפתים להיכנס לאינטרנט ולחפש שם מידע לגבי המחלות שלהם, 
כולל רעיונות לטיפול אפשרי, ויש בזה לפעמים גם סכנה מאד גדולה: 

מי יודע אם המידע שלכם הוא אמין, נכון ובא ממקור בטוח?

בעניין הזה אנחנו אומרים שחשוב לבדוק מי עומד מאחורי האתר או 
המאמר שאתם קוראים ומבקשים להסתמך עליו. אולי זה מישהו שיש 
לו אינטרס אישי, כמו חברת תרופות מסחרית שלא מתאימה לכם או 
אנשים לא מקצועיים שמבטיחים לכם תרופות פלא או הבטחות שווא 
כמו לרפא אתכם מסוכרת... מי שיגיד לכם להשתמש רק בטיפול שלו 
כאפשרות יחידה – היזהרו ממנו! יש תמיד כמה אופציות ולא רק אחת!

חשוב לבדוק אם המידע הרפואי הוא עכשווי או ישן, האם הוא מתייחס 
למחקרים עדכניים.

מקורות  כמה  לקרוא  יש  בלבד.  אחד  מקור  על  להסתמך  לא  חשוב 
לודא  חשוב  בנושא.  רחבה  יותר  תמונה  לקבל  כדי  מידע  ולהצליב 
חינוכי   ,)ac( אקדמי   ,)gov( ממשלתי  הוא  אליו  שנכנסתם  שהאתר 

)edu( או ארגוני מקצועי )org(. קראו גם מה כותבים אודות האתר.

והכי חשוב – אם יש לכם צורך במידע, התייעצו קודם כל עם הרופא 
שלכם, זה שבודק ומכיר אתכם באופן אישי. הרופא הכי מפורסם או ידוע 
באינטרנט לא יודע אם המידע שהוא כותב עליו נכון לגביכם ומתאים 

לכם. אל תקנו כל מה שמוכרים לכם ברשת. ראו, הוזהרתם!

תמיד חשוב לנו לדעת שאתם קוראים את רשימת המוצרים בעלי תו 
אגודה המתפרסמת כאן קבוע, מה שאמור לעזור לכם בצריכה הנכונה 
מושקעים  מחשבה  והרבה  כסף  שהרבה  מוצרים,  אותם  של  והנבונה 

בהם – לטובת חולי הסוכרת.

ידי  על  שניתנים  אוכל  של  מתכונים  לכם  מביאים  אנחנו  הפעם  גם 
מומחים לתזונה לסוכרתיים ובהם הצעות למנות ראשונות מצד אחד 
סיבים  על  מאמר  גם  הקשר,  באותו  והוספנו,  שני.  מצד   – ולתוספות 

תזונתיים.

הגיליון הנוכחי מכיל הרבה סיפורים אישיים של חולי סוכרת. באדיבות 
ומטפלים  רופאים  של  סיפורם  את  מביאים  אנחנו  היום  ישראל  עיתון 
שהם סוכרתיים בעצמם והחליטו לעזור לחולים אחרים מתוך ניסיונם 

האישי וכן סיפורה של חולת סוכרת נעורים מזה 75 שנים.

ויש לכם, כמו תמיד, מבחר של פתגמים על רפואה, בנימה הומוריסטית, 
להעלאת המורל.

אז – העיקר להיות בריא, שיהיה תענוג להביט בראי!..
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סל  ועדת  יו”ר  פרסם  שעבר,  בחודש 
את החלטות  גמזו  רוני  פרופ’  התרופות 

הוועדה.
חברות  על  ביקורת  מתח  גמזו,  פרופ’ 
התרופות וקרא להורדת מחירים ומנכ”ל 
טוב  סימן  בר  משה  הבריאות  משרד 
הוסיף כי “התרופות נהפכות יקרות יותר 

מדי שנה”.
בצד  התרופות  של  הגבוהה  העלות 

התקציב שניתן לסל, העמידו את חברי הוועדה בפני החלטות לא פשוטות.
השנה נוספו לסל מגוון טיפולים לסוכרת ועבור מספר תרופות, המטפלות 

בסוכרת מסוג 2 הורחבה מסגרת ההכללה בסל.
GLP- מסוג ותרופה  אינסולין  תרופות חדשות, המשלבות   2 נכנסו  לסל 

1 בזריקה אחת. 
סוכר ללא  לניטור  טכנולוגיה חדשה  נכנסה   1 סוג  סוכרת  עם  למבוגרים 

דקירה FLASH באמצעות סריקה בלבד וללא הצורך בדקירה.
.SGLT2 ו  GLP1 כמו כן, הורחבו התוויות של תרופות תחת הגבלה מסוג
אנו באיל רואים בכל תוספת צעד מבורך, המרחיב את האופציות הטיפוליות 
ומקל על חולי הסוכרת, אך אין ספק שאי כניסתם של תרופות ממשפחת 
ג’נוביה   ,)Onglyza( אונגלייזה   ,)Trajenta( טרג’נטה   DPP4- מעכבי
בארסנל  רציני  מחסור  מהווה  עדיין   Galvus(( וגאלבוס   )Januvia(
תרופות  רוכשים  מטופלים   120,000 ומעל  היות  הסל  במסגרת  הטיפולי 

ממשפחה זו על חשבונם הפרטי.
האגודה הישראלית לסוכרת תמשיך לפעול מול מקבלי ההחלטות לקידום 

איכות חייהם של הסוכרתיים בישראל ולקבלת הטיפול המיטבי.
אני נרגש ושמח לעדכנכם כי בתקופה האחרונה נפתחו 2 סניפים חדשים 

לאגודה:
סניף אום אל פאחם וסניף שפרעם

בראש סניף אום אל פאחם עומד, ד”ר ריאד טאהר, מביה”ח רמב”ם ולצידו 
פועלות גב’ נסרין אגבריה, אחות במקצועה וגב’ נג’אח ג’ברין, פעילה למען 

בריאות הציבור.
עם  באיזור.  חברתית  פעילה  ג’אלי,  מונא  עומדת  שפרעם,  סניף  בראש 

תמיכה נרחבת של מועדון הבריאת בעיר.
הסניפים החדשים מעניקים מענה להעלאת המודעות למחלת הסוכרת 

במגזר הערבי וכן מקור למידע ותמיכה לסוכרתיים תושבי האיזור.



המעקב אחר רמות 
הסוכר בדם
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כל מה שצריך לדעת
רמות  אחר  עוקבים  כיצד 
הסוכר בבית? מתי מומלץ 
הסוכר  רמות  את  למדוד 
לשבש  עלול  ומה  בדם? 
הבדיקה?  תוצאות  את 

מדריך מקיף לאנשים עם סוכרת סוג 1 
מאת:  דן אבן

מרכזי  רכיב  מהווה  בדם  הסוכר  רמות  מדידת 
בטיפול באנשים עם סוכרת סוג 1, לצד הטיפול 
ביצוע   – מחקרים  ולפי  באינסולין,  התרופתי 
בדיקות לאורך היממה משפר את איזון הסוכרת 
ומונע סיבוכים, ויעיל אף יותר מתרופות בהורדה 
בדם.  מעקב  המסוכרר  ההמוגלובין  ערכי  של 
רצוף אחר רמות הסוכר בדם חיוני לצורך חישוב 
במצבים  להזרקה  הנדרשת  האינסולין  כמות 
משתנים, למשל לאחר ארוחות, פעילות גופנית או 
צום ממושך. הטיפול באינסולין דורש כיום מדידת 
רמות סוכר בדם לפחות ארבע פעמים ביום ולרוב 
הרבה מעבר לכך. ככלל, מומלץ למדוד את רמות 
הסוכר בדם בבוקר, לפני כל ארוחה ולפני השינה, 
חשד  ויש  טוב  מרגישים  לא  שבו  מצב  בכל  וכן 
נמוך מדי  סוכר  או  )היפרגליקמיה(  סוכר  לעודף 
מדידות  לבצע  צורך  יש  לעתים  )היפוגליקמיה(. 
השפעת  את  לבחון  כדי  הארוחות,  לאחר  גם 
בשוק  זמינים  כיום  לגוף.  שהוזרק  האינסולין 
מכשירים המאפשרים מדידה לרמות הסוכר תוך 
נטילת כמות מזערית של דם, המספקים תוצאות 
תוך 5 עד 15 שניות בלבד וברמת דיוק גבוהה עם 
טווח טעות של 10% בלבד. חלק מהמאובחנים 
לניטור  למכשירים  מחוברים   1 סוג  סוכרת  עם 
רציף של רמות הסוכר בדם, וחלקם גם מצוידים 
אינסולין  מתן  שמאפשרות  אינסולין  במשאבות 
גם  ישנן  כיום  יומיומיות.  בהזרקות  צורך  ללא 
של  מודל  לפי  הפועלות  משוכללות  משאבות 
לרמות  בדיקות  מלאכותי’, המבצעות  ‘לבלב 
סוכר  לניטור  מכשיר  באמצעות  בדם  הסוכר 
המאפשר  באופן  למשאבה,  המקושר  בדם 
אינסולין בהתאם לתוצאות הבדיקה באופן  מתן 

אוטומטי, ללא התערבות מצד המטופל.

מדידת רמות הסוכר בדם בבית
גלוקומטר למדידת רמות הסוכר בדם
בדם  הסוכר  רמות  למדידת  המרכזי  המכשיר 
אביזר  הוא  הסוכרת  חולי  רוב  בקרב  שבשימוש 
מכשירי  ברוב  גלוקומטר.  בשם  נייד  טכנולוגי 
במחט  אצבעו  את  דוקר  המטופל  הגלוקומטר 
מקלון  גבי  על  דם  טיפת  ומטפטף  פעמית  חד 
ומחשב  לגלוקומטר,  המחובר  ‘סטיק’,  גם  הקרוי 

את רמות הגלוקוז בדם.

טכנולוגיה
בשירות הסוכרת

מאת ד״ר שלומית קורן
סוכרת  יחידת  מנהלת 
אסף  הרפואי  במרכז 
הרופא )ע”ש יצחק שמיר(

קיימת  האחרונים  בעשורים 
בשכיחות  מטאורית  עלייה 
במקביל  הסוכרת.  מחלת 
והתרחב  התעצם  זו  לעלייה 
המחקר בתחום, במיוחד בהיבט 

בשנים  עדים  אנחנו  מכך,  כתוצאה  הטיפולי. 
האחרונות  למהפכה של ממש בטיפול בסוכרת. 
בנוסף לתוספת של תרופות חדשות רבות לסל 
הטיפולי נוספו אמצעים טכנולוגיים רבים לטיפול 

וניהול מחלת הסוכרת.
שתעלים  התרופה  נמצאה  לא  שעדיין  אף 
טכנולוגיים  פיתוחים  יש  כיום  המחלה,  את 
מחיישנים  יותר:  טובה  חיים  איכות  שמאפשרים 
מתישות  דקירות  במקום  לזרוע  המחוברים 
ומשאבות  המחלה  לניהול  אפליקציה  וכואבות, 
מהחידושים  כמה  ריכזנו   - מתקדמות  אינסולין 

להתמודדות טובה יותר עם מחלת הסוכרת. 
ניטור סוכר: 

שימוש בטכנולוגיה לניטור ואיזון רמות סוכר אינה 
הנרחב   השימוש  היא  לכך  דוגמא  חדש.  רעיון 
במדי סוכר ביתיים. החל משנות ה-80 המאוחרות 
לכל  וזמינה  ביתית  הפכה  סוכר  רמת  מדידת 
המטופלים. עם השנים הפכו המכשירים מהירים 
רמת  דם.  של  מזערית  כמות  דורשים  והם  יותר 
טווח   10%( טובה  אלו  מכשירים  של  הדיוק 
מאות  של  נתונים  לאגור  מסוגלים  והם  טעות( 
ייעודית  הניתנות לפריקה לתוכנה  סוכר  בדיקות 
של  לאנליזה  המטפל  הצוות  את  המשמשת 

התוצאות והתאמת הטיפול. 
בשנים האחרונות אושרו לשימוש בישראל מספר 
 Continuous Glucose( רציפים  סוכר  מדי 
או  ״סנסור״  גם  הנקראים   )Monitoring
אחת  בנקודה  לגוף  מחובר  המכשיר  ״חיישן״. 
ומודד את הסוכר בנוזל הבין-תאי, בשכבה התת 
מאות  שנצברות  כך  דקות,  מספר  מדי  עורית, 
הארוחות  לפני  ובלילה,  ביום  ביממה  מדידות 
טובה של התנהגות  ומתקבלת תמונה  ואחריהן, 
הסוכר לאורך היממה. המכשיר מזהה גם מגמות 
ברמות הסוכר ומראה אם רמת הסוכר נמצאת 
לראות  ניתן  התוצאות  את  בירידה.  או  בעלייה 
בתוכנת מחשב  נישא,  צג  גבי  על  צורות:  בכמה 
המטופל  כך  אינסולין.  משאבת  בצג  או  ייעודית 
הסוכרתי יכול לראות את ערכי הסוכר בדמו בזמן 
כמות  את  ולהתאים  בדקירה  צורך  ללא  אמת 
גם מספקים  שלו.  המכשירים  והמזון  האינסולין 
הסוכר  ברמות  חריגה  של  לאירועים  התראות 
לרבות   – והיפרגליקמיה  היפוגליקמיה   – בדם 
היפוגליקמיה  למנוע  ומאפשרים  הלילה  בשעות 
לילית. מד הסוכר הרציף כלול בתנאים מסוימים 

נעורים  סוכרת  לחולי  הממלכתי:  הבריאות  בסל 
עד גיל 18, לנשים עם סוכרת סוג 1 המתכננות 
סוג  סוכרת מכל  עם  ולמבוגרים  בהריון  או  הריון 
שהצריכו  קשים  היפוגליקמיה  אירועי  שני  שחוו 

פנייה למיון או אשפוז. 
הסוכר  מדי  לשוק  נוסף  שחקן  נכנס  לאחרונה 
הרציפים: מערכת הפריסטייל ליברה המאפשרת 
בדקירות  צורך  וללא  מדויק  באופן  סוכר  למדוד 
לציין  יש   .FLASH בטכנולוגית  ובכיולים, 
לאירועים  התראות  מספקת  אינה  זו  שמערכת 
מערכת  היפרגליקמיה.  או  היפוגליקמיה  של 
בסל  לאחרונה  אושרה  ליברה  הפריסטייל 
הבריאות בינואר 2018 לשימוש למבוגרים מעל 
משתמשים  שאינם   1 מסוג  סוכרת  עם   18 גיל 

במכשיר לניטור סוכר רציף. 
כל מדי הסוכר הרצופים נמצאו יעילים בהפחתת 
ומביאים  לילית,  בעיקר  היפוגליקמיה,  אירועי 

לשיפור מסוים באיזון הסוכר.  
אפליקציות בפלאפון לניהול 

מחלת הסוכרת: 
בטכנולוגיה,  יותר  כיום מתמצאים  הסוכרת  חולי 
טכנולוגיות  יותר,  זמינים  השונים  המכשירים 
חדשות צצות חדשות לבקרים ומגוון האפשרויות 
יכולות להיות כלי עזר למטפל  גדל. אפליקציות 
על  לימוד  כגון  חינוכי  תוכן  העברת  ידי  על  הן 
שימוש בתרופה חדשה או מכשיר ניטור חדש, והן 
ככלי לעורר מוטיבציה. אפליקציות יכולות לתמוך 
בפעולות יומיומיות של חולי סוכרת כגון : מדידת 
נטילת  בריאה,  אכילה  גופנית,  פעילות  סוכר, 

תרופות ופתרון בעיות. 
  The Marker בעיתון  שפורסם  שוק  מחקר 
ישראל  מתושבי  ש-72%  כך  על  דווח  ב-2015 
מתושבי   74% סמארטפון.  בבעלותם  מחזיקים 
מחזיקים   49 גיל  ועד  התיכון  בגילאי  ישראל 
במכשיר חכם, בעוד שרק כמחצית מבני 50 ויותר 
השנתי  הסוכרת  בכנס  בסמארטפון.  מחזיקים 
של סוג 1 נאמר המשפט המהדהד הבא: “רבים 
מד  את  לעיתים  שוכחים  המטופלים  מהילדים 
הסוכר שלהם, אבל הסלולרי? תמיד איתם”. לשם 
כך יש פיתוחים רבים המקשרים בין מד הסוכר 
שיוצרים  החכמים,  לטלפונים  )הגלוקומטר( 

תקשורת בין הסוכרתיים לסובבים אותם.
היא  החכם  בטלפון  לשימוש  אחת  דוגמא 
אפליקציה השואבת נתונים ממד סוכר רציף או 
שומרת  חוטי,  בחיבור  או  משדר  ע״י  גלוקומטר 
וצוות  משפחה  שבני  כך  ב״ענן״  הנתונים  את 
בזמן  הסוכר  נתוני  את  לראות  יכולים  רפואי 
אמת. חישבו על ילד בגיל גן עם סוכרת נעורים 
שאימו יושבת בעבודה ויכולה לראות בזמן אמת 
את הסוכרים שלו שנמדדים ע״י מד סוכר רציף 
מציעה  כזה  מכשיר  החכם.  לטלפון  ומשודרים 
 .Dexcom G5 Moblie חברת מדטרוניק בשם
הפועלות  ייעודיות  אפליקציות  הן  נוספת  דוגמא 

מתוך מכשיר הסמארטפון. ישנן אפליקציות ניהול 
בֹות כמות  הסוכרת המתעדות רמות סוכר, ְמַחּׁשְ
אינסולין.  מינוני  על  להחליט  ועוזרות  פחמימות 
את המידע ניתן להציג בגרפים ולנתח את המצב 
הקיים, ללמוד על תגובת הגוף לתרחישים שונים 
אפליקציות  וישנן  בהתאם.  מסקנות  ולהסיק 
מתן  ע״י  בריא  חיים  אורח  בניהול  התומכות 
או  קלוריות  ספירת  תזונתי,  לתפריט  הנחיות 
ֶמָּטה  גופנית.  פעילות  לגבי  והמלצות  פחמימות 
וחבריו    Liangע״י ב-2011  שפורסמה  אנליזה 
בעיתון הרפואיDiabetes Medicine מצאה כי 
שימוש באפליקציות אלו שיפר איזון סוכרת עם 
ירידה ממוצעת של 0.5% בהמוגלובין המסוכרר. 
הירידה הייתה משמעותית יותר בקרב סוכרתיים 
עם סוכרת מסוג 2 ביחס לסוכרתיים עם סוכרת 

מסוג 1. 
משאבות אינסולין: 

 הטיפול במשאבות אינסולין שהחל בשנות ה-70 
סוכרתיים  בקרב  תאוצה  הוא  אף  וצובר  הולך 
כ-50%  מהמדינות  )בחלק  נעורים  סוכרת  עם 
משתמשים  נעורים  סוכרת  עם  מהמטופלים 
עם  סוכרתיים  בקרב  וגם  אינסולין(  במשאבת 
לסוכרת  המועדף  הטיפול  זהו   .2 מסוג  סוכרת 
וכולל  1. הטיפול מתאים לרוב המטופלים  מסוג 
לאורך  אינסולין  של  בסיסית  רציפה  הזלפה 
מהמטול  התערבות  דורשת  שלא  היממה,  כל 
ותוספת בולוסים הניתנים על ידי המטופל בעת 

אכילה או לצורך ״תיקון״ רמות הסוכר. 
במשאבות  טיפול  יעילות  הוכיחו  רבים  מחקרים 
ויציבות  טווח   ארוך  לאיזון  הנוגע   בכל  אינסולין 
הפכו  השנים  עם  היממה.  במהלך  הסוכר  רמת 
אלחוטיות  אף  חלקן  יותר,  קטנות  המשאבות 
ללא צורך בצנרת מסורבלת, נוחות יותר לתפעול 
איזון  על  המקלות  אפשרויות  של  מגוון  ובעלות 

רמות הסוכר. 
לבלב מלאכותי: 

הנשמע  השם  למרות  מלאכותי?  לבלב  מהו 
שהן  קיימות  במערכות  מדובר  בדיוני  כמדע 
רציף  סוכר  ומד  אינסולין  משאבת  של  שילוב 
ואלגוריתם בקרה, הנמצא לרוב במכשיר טלפון 
סלולרי חכם. מד הסוכר הרציף משדר את רמות 
מורה  חישוב,  לאחר  וזה  החכם,  לטלפון  הסוכר 
למשאבה כמה אינסולין להזליף או במקרה של 
סוכר נמוך, עוצר את פעילות המשאבה. מערכת 
כזו מסוג Minimed 670G אושרה בשנת 2016  
לחולי   -FDAה האמריקאי  התרופות  מנהל  ע״י 

סוכרת מסוג 1 מעל גיל 14. 
לסיכום:  

אך  הסוכרת  למחלת  מרפא  נמצא  לא  אמנם 
את  משרתת  בהחלט  המתקדמת  הטכנולוגיה 
אירועי  לנוחות, הפחתת  תורמת  הסוכרת,  חולי 

היפוגליקמיה ושיפור באיזון.  

התהליך דורש מספר שלבים:
הגלוקומטר,  • האביזרים:  כל  את  להכין  יש 

אביזר הכולל מחט זעירה לדקירת האצבע 
וסטיקים חד פעמיים.

כדי  • הדקירה  לפני  הידיים  את  לשטוף  יש 
בדם  להתערבב  וחיידקים  מלכלוך  למנוע 

ולעוות את תוצאות הבדיקה.
ולהכניסו  • מהאריזה  סטיק  להוציא  יש 

לגלוקומטר.
אחת  • דם  טיפת  הסטיק  על  לטפטף  •יש 

יש להציב את  לצורך הבדיקה.  שמספיקה 
ואין  הדם  לטיפת  מעלות  ב-90  הסטיק 
לגרוף דם מהאצבע אל הסטיק. ניתן להוציא 
טיפת דם לאחר דקירה באמצעות המחט 

והפעלת לחיצה קלה על האצבע.
כעבור מספר שניות בודדות, 5 עד 15 שניות,  •

הסוכר  רמות  ערכי  את  הגלוקומטר  יציג 
בדם.

מכשירים משוכללים מאפשרים לשמור היסטוריה 
ואף  קודמות  במדידות  בדם  הסוכר  רמות  של 
החכם  ולטלפון  למחשב  המידע  את  להעביר 
המדידות  את  לתעד  גם  מומלץ  )סמארטפון(. 

בכתב ביומן מיוחד.
אנשים שנזקקים למדידות תכופות יכולים להקל 
ידי החלפת האצבעות שמהן  על אי הנוחות על 
ניטלת טיפת הדם או החלפת המיקום להחדרת 

המחט על האצבע.
 ישנם גלוקומטרים כיום שמאפשרים גם מדידה 
של  במידה  החיונית  בדם,  הקטונים  לרמות 
תסמינים שמעלים חשד לקטואצידוזיס, ומדידות 
יותר  למדויקות  נחשבות  אף  בדם  קטונים 

מהמדידות בשתן.
כבלים  כוללים  כיום  הנמכרים  גלוקומטרים 
לצפות  ומאפשרים  למחשב  המתחברים 
ממושכת,  תקופה  לאורך  המדידות  בתוצאות 
כדי לבחון תנודות אופייניות ברמות הסוכר בדם 
ונטייה לאורך שעות היממה לרמות חריגות של 
סוכר בדם – רמות גבוהות )היפרגליקמיה( ורמות 

נמוכות )היפוגליקמיה(.
גלוקומטרים אינם כלולים בישראל בסל הבריאות 
הממלכתי, אך נמכרים בהנחות דרך כל תכניות 
הביטוחים המשלימים של קופות החולים )פרט 
לתכנית “לאומית כסף” של לאומית שאינה מקנה 
הנחה לרכישת המכשיר(, ואחוז ההנחה משתנה 
בביטוחים  כן,  כמו  שונים.  למכשירים  בהתאם 
המשלימים של קופת חולים מכבי הזכאות ניתנת 
זהב”  וב”לאומית  שנים  לשלוש  אחת  למימוש 

אחת לשנה.

גלוקומטרים  מספר  פותחו  האחרונות  בשנים 
למדידת רמות הסוכר בדם המאפשרים דקירה 
שטחית בלבד. מכשירים מתקדמים אלה נמכרים 
כיום באופן פרטי בלבד. אחת הטכנולוגיות הקרויה 
‘גלוקוטרק’ )GlucoTrack( שפותחה בישראל 
 Integrity-Applications חברת  ידי  על 
כיום בעולם שאינה דורשת דקירה  היא היחידה 
המערכת  בדם.  הסוכר  רמת  מדידת  לצורך 
אוזן  לתנוך  המוצמד  קליפס  באמצעות  מודדת 
את רמות הסוכר בדם בדיוק של 99%. המכשיר 
והתרופות  המזון  במינהל  רישום  בהליכי  נמצא 
האמריקאי )ה-FDA(. כמו כן, פיתוח נוסף הקרוי 
‘פריסטייל ליברה’ מאפשר מדידה לרמות הסוכר 
בדם ללא דקירות חוזרות וללא כיול, באמצעות 
במרכזה,  זעירה  שמחט  מטבע  בגודל  מדבקה 
קריאה  שמאפשרת  שבועיים,  כל  המוחלפת 
בגודל  מכשיר  באמצעות  בדם  הסוכר  לרמות 
טלפון נייד המועבר עליה בדומה למכשיר ברקוד 
בסופרמרקט. המכשיר גם מאפשר לקבל מעבר 
הסוכר,  כיוון  את  גם  בדם  הסוכר  רמת  לקריאת 
כדי לדעת האם הסוכר עולה או ירד – מידע חיוני 

לצורך התאמת האינסולין.
מד ניטור סוכר רציף

בדם  רציף  סוכר  לניטור  חדשים  מכשירים 
קריאה  ומאפשרים  האחרונות  בשנים  משווקים 
השומן  בשכבת  )גלוקוז(  הסוכר  לרמות  רציפה 
התת עורית, וזאת באמצעות מד סוכר רציף ובלעז 
 Continuous Glucose של  )קיצור   CGM
‘סנסור  החלופיים  בשמות  או   )Monitoring
בנקודה  לגוף  ‘חיישן’. המכשיר מחובר  או  רציף’ 
כל  ומדווח  ברגל(  או  בבטן  בזרוע,  )לרוב  אחת 
דקה עד 5 - בהתאם למכשיר - על רמת הסוכר 
או  בירידה  נמצאת  הסוכר  רמת  האם  ומזהה 
סוכר  נפילות  מפני  להתריע  במטרה  בעלייה, 
והזרקת  התזונה  את  להתאים  לחולה  ולאפשר 
גם  המכשירים  בגוף.  הסוכר  לרמות  האינסולין 
מספקים התראות לאירועים של חריגה ברמות 
והיפוגליקמיה  היפוגליקמיה   – בדם  הסוכר 
למנוע  ומאפשרים  הלילה  בשעות  לרבות   –
כלול  הרציף  הסוכר  מד  לילית.  היפוגליקמיה 
בתנאים מסוימים בסל הבריאות הממלכתי, לפי 
ובמסגרת   ,2011 מינואר  הבריאות  משרד  חוזר 
הנלווים  האביזרים  לרבות  לחולים  מסופק  זו 
בתנאים  עצמית,  השתתפות  ללא  המתכלים 

הבאים:
• לילדים עם סוכרת סוג 1 עד גיל 8 שנים שקיים 
קושי להשיג איזון בטיפול במחלתם עם אפיזודות 
נמוך )מתחת ל-70 מ”ג ד”ל(  חוזרות של סוכר 
בשבוע,  פעמים  ארבע  על  העולה  בתדירות 
שבועיים  במשך  הגלוקומטר  ברישומי  שתועדו 
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המעקב אחר רמות 
המשךהסוכר בדם

ששת  במהלך  רציפים(  בהכרח  )לא  לפחות 
החודשים שקדמו לבקשה.

• לילדים עם סוכרת סוג 1 מגיל 8 עד 18 שחוו 
עם  היפוגליקמיה  של  מתועדים  אירועים  שני 
שתועדו  הסוכר  )כשערכי  משמעותי  קליני  ביטוי 
ברישומי גלוקומטר בעת האפיזודה מתחת ל-50 

מ”ג/ד”צ(. 
• לילדים עם סוכרת מסוג 1 מגיל 6 וכן מבוגרים 
מהיפוגליקמיות  הסובלים   1 סוג  סוכרת  חולי 
של  אירועים  שני  שחוו  מודעות,  לא  חמורות 
או  מיון  לחדר  הפניה  שהצריכו  היפוגליקמיה 

הזעקת אמבולנס במהלך השנה האחרונה.
שאינן   1 סוג  סוכרת  חולות  בהיריון  לנשים   •
יינתן  עבורן   – ובמהלכו  ההיריון  לפני  מאוזנות 
החיישן לשנה וחצי לצורך השגת איזון, בהמלצת 

מרפאת סוכרת או מרפאה להיריון בסיכון.
רציף  סוכר  ניטור  מדי  כלולים  הבריאות  בסל 
 Minilink, Guardian, Guardian 2, מסוג 
בשימוש  כבר  שכיום   Freestyle Navigator
מד  וכן  בעבר,  בהם  שטופלו  אנשים  עבור  רק 
 Minimed Paradigm Real Time ניטור 
לאנשים  מינימד  אינסולין  למשאבת  שמתחבר 
הניטור  ומד  ולמשאבה,  רציף  לניטור  הזכאים 
מסוג  אינסולין  משאבת  לבעלי   Dexcom G4

אנימס.
לפי תנאי הסל, מד ניטור סוכר רציף מסופק עם 
האביזרים המתכלים באישור רופא אנדוקרינולוג 
ידי  ישירות על  ומסופק למבוטח  וקופת החולים 

חברות האספקה.
יחידת  מנהל  ויינשטיין,  חוליו  פרופ’  לדברי 
המועצה  וחבר  וולפסון  הרפואי  במרכז  הסוכרת 
הזכאים  מטופלים  “ישנם  לסוכרת,  הלאומית 
למד ניטור סוכר רציף בסל הבריאות, אולם אינם 
חפצים במכשיר, מאחר והוא דורש חיבור קבוע 
הסוכר  לרמות  בדיקות  לבצע  ומעדיפים  לגוף, 

באמצעות גלוקומטר”.

בבדיקות  בדם  הסוכר  לרמות  אומדן 
שתן

למדוד  ניתן  בדם,  הסוכר  רמות  למדידת  מעבר 
במטרה   - עצמאי  באופן  בשתן  סוכר  רמות  גם 
לאמוד קיומן של רמות גבוהות באופן חריג בדם, 
אולם בדיקות שתן נדרשות רק כאשר יש חשד 

לקטואצידוזיס. 
אמור  אינו  סוכר  “ככלל,  ויינשטיין,  פרופ’  לדברי 
להימצא בשתן, ולרוב סוכר מפונה דרך הכליות 
מ’הסף  גבוהה  בדם  כשרמתו  רק  בשתן  ומופיע 
מדידת  מ”ג/ד”צ.   180 של  ערך  שהוא  הכלייתי’, 
ערכות  ידי  על  מבוצעת  בשתן  הסוכר  רמות 
וסטריפ  שתן  לאיסוף  מיכל  הכוללות  עצמיות 

שמוכנס לתוך המיכל לאחר מתן שתן. כעבור שתי 
ישנה  מורה האם  גבי הסטריפ  על  דקות הצבע 
נוכחות של סוכר בשתן – במידה ומשתנה צבע 
הסטריפ בהתאם להנחיות המופיעות על הערכה. 
מאפשרות  בשתן  סוכר  למדידת  הערכות  רוב 
יש  בשתן.  וקטונים  בשתן  חלבון  של  מדידה  גם 
סוכר  מדידת  נדרשת  האם  הרופא  עם  להיוועץ 
בשתן לפני או אחרי ארוחות. יש להשתמש בשתן 
שלא היה מצוי זמן רב בשלפוחית השתן, ולכן לא 
לרוב  בוקר.  של  שתן  על  בדיקה  לבצע  מומלץ 
כשעה  לבדיקה  שתן  ולאסוף  לשתות  מומלץ 

לאחר מתן השתן האחרון באופן ספונטאני.
מתי יש למדוד סוכר בדם בבית?

באמצעות  בבית  בדם  הסוכר  רמות  מדידת 
שעות  לאורך  להתבצע  צריכה  גלוקומטרים 
ויציאה  חריגה  של  ממצבים  להימנע  כדי  היום, 
למדוד  רצוי  ככלל,  בדם.  הסוכר  ברמות  מאיזון 
וכן  ולפני השינה,  את הסוכר בדם לפני ארוחות 
בדיקה בבוקר, שהיא למעשה בתנאי צום. “כמו 
הארוחות,  לאחר  מדידות  לבצע  יש  לעתים  כן, 
לקבל  כדי  הארוחה,  לאחר  שעתיים  עד  כשעה 
אינדיקציה האם האינסולין שניתן לפני הארוחה 
וכן כדי לקבל הערכה לאופן בו  נכון,  היה במינון 
המזון משפיע על רמות הסוכר בגוף – השפעה 
אינדיבידואלית שמשתנה מאדם לאדם”, מסביר 
רמות  מדידת  נדרשת  לעתים  ויינשטיין.  פרופ’ 
 4-3 בין   – הלילה  באמצע  גם  בדם  הסוכר 
סוכר  נפילת  של  מצבים  לאתר  כדי   – בלילה 
סוכרת  עם  אנשים  המאפיינת  והיפוגליקמיה 
מהו  לדעת  כדי  וכן  באינסולין,  המטופלים   1 סוג 
השינוי שמאפיין את רמות הסוכר במצבים אלה. 
“יש מצבים בהם החולה  ויינשטיין,  לדברי פרופ’ 
קודם,  בערב/לילה  אינסולין  מספיק  הזריק  לא 
העלאת  נדרשת  ואז  היפוגליקמיה,  פיתח  ואז 
להגביל את  דווקא  צריך  ויש מצבים בהם  מינון, 
נוטה  כשהמטופל  השינה,  לפני  האינסולין  מינון 
להוביל  עלולה  אינסולין  ותוספת  סוכר,  לנפילות 
לבצע  יש  יותר”.  ודרמטית  גדולה  סוכר  לנפילת 
תחלואה,  במצבי  יותר  תכופות  סוכר  מדידות 
לאחר טראומה או ניתוח ולאחר החמרה במצב 
הסוכרת ובעת מחלה חריפה המלווה בקטונוריה 
לבצע  יש  כן,  כמו  בשתן.  קטונים  הימצאות   –
ואחרי פעילות  מדידה לרמות הסוכר בדם לפני 
וממושך  אינטנסיבי  ספורט  וכשמבוצע  גופנית, 
ויינשטיין,  פרופ’  לדברי  הפעילות.  במהלך  גם   –
“פעילות גופנית עשויה להתבטא בירידה ברמות 
ויש  אינדיבידואלית,  ההשפעה  אך  בדם,  הסוכר 
מטופלים שאצלם פעילות גופנית נתפסת כלחץ, 
שמובילים  לחץ  הורמוני  הפרשת  על  ומשפיעה 
בעיקר  בדם,  הסוכר  ברמות  לעלייה  דווקא 

גופנית  פעילות  לביצוע  הראשונים  בשבועות 
לרמות  בדיקות  מומלצות  כן  כמו  מוסדרת”. 
הסוכר בדם לאחר שינויים באורח החיים לרבות 
תגובת  את  לבחון  כדי  חדשים,  מזונות  אכילת 
הגוף למזונות, ובמצבים של שינוי התנהגותי אצל 
ילדים מטופלים, למשל  המטופל, לרבות בקרב 

בעת ישנוניות ושינת יתר.

בדיקות לרמות הסוכר בדם 
במעבדה

בדיקות דם לרמות הסוכר בדם עבור חולי סוכרת 
מבוצעות  במעבדה  ביתית.  במסגרת  מבוצעות 
ההמוגלובין  לרמות  שגרתיות  דם  בדיקות 
הסוכר  ערכי  את  HbA1C האומדת  המסוכרר 
ארבעת  עד  בשלושה  הממוצעים  )גלוקוז( 
להעריך  במטרה  לבדיקה,  שקדמו  החודשים 
את יעילות הטיפול התרופתי. בדיקה להמוגלובין 
מסוכרר מומלצת כל 4-3 חודשים, ולפחות אחת 
לשנה אצל חולי סוכרת ותיקים ומאוזנים, ואפשר 
לבצעה דרך רופא המשפחה. מדד זה מאפשר 
להעריך בקרב אנשים עם סוכרת האם מחלתם 
המסוכרר  ההמוגלובין  כשערך  ככלל   – מאוזנת 
נמוך מ-7%, אם כי כיום מבוצעת התאמה אישית 
ההמוגלובין  של  הסף  ערכי  של  מטופל  לכל 
המסוכרר הנדרשים עבורו, כפי שיפורט בהמשך. 
לפי הנחיות המכון לאיכות ברפואה בהסתדרות 
בבדיקה  מ-7%  גבוהות  תוצאות  הרפואית, 
בדם  הסוכר  ברמות  איזון  חוסר  על  מעידות 
ומחייבות פנייה לרופא כדי לבחון שינוי במשטר 
מומלץ  לסוכרתיים  בסוכרת.  התרופתי  הטיפול 
במעבדה  תקופתיות  דם  בדיקות  ביצוע  על  גם 
בדם  הכולסטרול  ולרמות  כליות  כבד,  לתפקודי 
שמעלים  גורמים  לאתר  כדי  שומנים(,  )פרופיל 
את הסיכון למחלות לב וכלי דם וסיבוכים נוספים.

משמעות תוצאות מדידות 
לרמת הסוכר בדם

רבים,  מגורמים  מושפעות  בדם  הסוכר  רמות 
לרבות התזונה, פעילות גופנית, אינסולין ותרופות 
למצבים  שניתנות  נוספות  תרופות  וכן  לסוכרת, 
איזון  ערכי  מקובלים  היו  בעבר  שונים.  כרוניים 
המלצות  לפי  בדם.  הסוכר  לרמות  אחידים 
האיגוד האמריקאי לסוכרת )ADA(, ככלל לחולי 
סוכרת הומלץ לפני הארוחות על מדידות בערך 
מדידה  על  השינה  ולפני  מ”ג/ד”צ,   130-90 של 
בערך  מדידה  כך,  מ”ג/ד”צ.   150-90 של  בערך 
המטופל  מצד  התייחסות  דרשה  מ-90  נמוך 
באמצעות אכילה או שתייה של מזונות המכילים 
רמות  את  חזרה  להעלות  במטרה   – סוכר 
נמוכה  מדידה  המאוזנת.  לרמה  בדם  הסוכר 
מערך של 70 מ”ג/ד”צ הוגדרה כ’היפוגליקמיה’, 

היפוגליקמיה  של  תסמינים  ומתפתחים  ובמידה 
לצורך  לעתים  יש  הכרה,  באובדן  המלווה  קשה 
רמות  להעלאת  גלוקגון  ההורמון  של  בהזרקה 
מ”ג/ד”צ   150 מעל  גבוהה  מדידה  בדם.  הסוכר 
קבועים  ערכים  לצד  כ’היפרגליקמיה’.  הוגדרה 
אלה, כיום השתנתה הגישה, והקהילה הרפואית 
דוגלת בהתאמת שלושה ערכים אינדיבידואלית 

לכל מטופל עם סוכרת סוג 1:
- ערך רצוי לרמות הסוכר בצום )למדידה בבוקר 

לאחר השינה(
- ערך סף עליון רצוי למדידות לאורך היום

- ערך רצוי למדידת ההמוגלובין המסוכרר בדם 
בבדיקות המעבדה התקופתיות

לדברי פרופ’ ויינשטיין, “ערכי היעד מותאמים לכל 
ותוחלת  גיל  לרבות  שונים,  נתונים  לפי  מטופל 
ומחלות  סיבוכים  הסוכרת,  משך  צפויה,  חיים 
האם  בבית,  נמצא  החולה  האם  לסוכרת,  נלוות 
החולה נוטה לפתח היפוגליקמיה וכיצד הוא מגיב 
של  מדי  גבוהות  או  נמוכות  רמות  של  למצבים 

סוכר בדם”.
חשש  בעיקר  יהיה  קשיש  לחולה  למשל,  כך, 
מהיפוגליקמיה – מצב העלול להיות מסכן חיים 
ולא מהיפרגליקמיה מתונה שמעלה סיכון  מיידי, 
לסיבוכים בעתיד ואינה בעלת משמעות לאנשים 
כן,  יחסית. כמו  קצרה  צפויה  חיים  תוחלת  עם 
מטופל מבוגר המתגורר לבדו בבית, וללא אדם 
סוכר  נפילת  על  להתריע  שעשוי  לצדו  נוסף 
באמצע הלילה, למשל, ידרוש זהירות יתר מפני 
גבוהים  עליון  סף  ערכי  והתאמת  היפוגליקמיה 
בהשוואה  יותר,  גבוהים  תחתון  סף  וערכי  יותר 

למטופל צעיר שחי בזוגיות.

מצבים שמשפיעים על 
תוצאות בדיקות סוכר בדם 

מספר מצבים עלולים לעוות את תוצאות בדיקה 
למדידת רמות הסוכר בדם. ככלל, כדי להפחית 
סיכון לשיבושים, מומלץ להקפיד על שטיפת ידיים 
לפני כל בדיקה ועל בדיקת טיפת הדם השנייה 
שיוצאת לאחר הדקירה בגלוקומטר ולא בדיקת 
על  המשפיעים  הגורמים  בין  הראשונה.  הטיפה 

הבדיקה:
יותר כשרמות  נמוכה  ככלל, אמינות הבדיקות   •
הסוכר בדם נמוכות. לכן – יש להתייחס לסימנים 
הבדיקה  בהם  במצבים  גם  להיפוגליקמיה 

מצביעה על ערכים תקינים של סוכר בדם.
ולבצע  הסוכר  ניטור  מד  את  לכייל  מומלץ   •
בדיקת אמינות אחת לחצי שנה במרפאה, בתנאי 
צום, כשבמקביל יש לבצע בדיקת דם במעבדה 
רמות  למדידת  מעבדתי  במכשיר  בדיקה  או 

.YSI הסוכר בדם בשם
מחזיקים  לרוב  )סטיקים(  הבדיקה  מקלוני   •
ותאי  נכון  לא  אחסון  אולם  כשנתיים,  מעמד 
רטיבות או חשיפה לטמפרטורה גבוהה עלולים 
מומלץ  לא  התוצאות.  את  ולשבש  בהם  לפגוע 
באריזה פתוחה  להשתמש במקלונים שאוחסנו 

או שתוקפם פג.
על  משפיעים  אוויר  לחץ  ותנאי  טמפרטורה   •

תוצאות הבדיקה.
לטיפת  שחודר  מזהם  של  מאוד  קטנה  כמות   •
לרבות  התוצאות,  את  לעוות  עלול  הדם 
שלא  בידיים  שימוש  לאחר  בדיקה  כשמבוצעת 
נשטפו כראוי, ולאחר שימוש בקרם ידיים העשוי 

להוביל לקריאה נמוכה יותר.
• מיקום נטילת טיפת הדם משפיע אף הוא על 
שמאפשר  המיקום  כי  ונמצא  הבדיקה  תוצאות 
בדם  סוכר  של  ביותר  מדויקות  רמות  קבלת 
נמוכה  וברמה  האצבעות,  בקצות  הוא  בבדיקה 
דם  ליטול  חשוב  לכן  בשוקיים.  או  בזרוע  יותר 
סימנים  הופעת  בעת  בייחוד  האצבעות,  מקצות 

להיפוגליקמיה.
תוצאות  על  להשפיע  עלול  בתרופות  שימוש   •
אוקסידציה  בשיטת  מבוצעת  כשהיא  הבדיקה 

של גלוקוז.
• רמות גבוהות של שומנים בדם )טריגליצרידים( 
עשויות להוריד את כמות הגלוקוז בנפח הבדיקה 

ולגרום לקריאה נמוכה יותר.
• המטוקריט בדם )Hematocrit( המבטא את 
היחס בין נפח כדוריות הדם האדומות לנפח הדם 
הכולל – עשוי ברמות חריגות לשבש את תוצאות 
שרמות  ככל  בדם:  הסוכר  לרמת  הבדיקות 
ההמטוקריט נמוכות יותר, במצבים של אובדן דם, 
יותר,  גבוהות  בדם  הסוכר  רמות  אנמיה,  לרבות 
גבוהות  ההמטוקריט  שרמות  ככל   – ולחילופין 
יותר, למשל בעת אובדן נוזלים וריכוז של דם, כמו 
בעת כוויות, התייבשות או לאחר ניתוחים – רמות 

הסוכר בדם ימדדו כנמוכות יותר.
“ברמה העקרונית חשוב  ויינשטיין,  פרופ’  לדברי 
אינה  בדם  הסוכר  לרמות  בדיקה  כי  לדעת 
בדיקה מדויקת מאוד והיא נתונה לשינויים שונים, 
ומטופלים לא צריכים להיות מופתעים אם יקבלו 
במכשירים  שיבצעו  בבדיקות  שונים  ערכים 
כי  הפרשים,  יש  תמיד  דקות.  מספר  תוך  שונים 
הסוכר מתנייד בזרם הדם ותלוי במשתנים רבים. 
למכשירים הביתיים למדידת סוכר יש טווח טעות 
לגיטימית של 12% עד 15% כלפי מעלה או כלפי 
בהערכה  אלא  מדויק,  במדד  מדובר  לא  מטה. 
האינסולין  מינוני  בהתאמת  שמסייעת  מבוססת 

הנדרשים”.

ויינשטיין,  חוליו  פרופ’  הכתבה:  בהכנת  סייע 
וולפסון  הרפואי  במרכז  הסוכרת  יחידת  מנהל 

וחבר המועצה הלאומית לסוכרת
 



לחיות עם סוכרת 
סיפור אישי אריקה כץ

אריקה כץ היא ניצולת שואה, 
סוכרתית מזה 75 שנה. 

“קיבלתי את הסוכרת בגיל 5, בשנת 1942, בזמן 
פשוט  גנטי,  כפגם  לא  השניה,  העולם  מלחמת 
כתוצאה משוק, מהלם. נקלעתי להפצצות מצד 
הגרמנים, ונפל עלי גלגל של טרקטור. כולם ברחו 
ולכן נשארתי תקועה  יכולתי,  ואני לא  למקלטים 
באופן  חולה,  הייתי  כבר  לילה  ובאותו  בחצר, 
פתאומי. המחלה התגלתה בעקבות צימאון גדול 
לקחו  מים,  של  ליטרים  שתיתי  רגיל,  היה  שלא 
שאולי  בהתחלה  חשב  הוא  שלנו,  לרופא  אותי 
התקררתי, עש לי בדיקות דם וראו מה שיש לי – 

סוכרת מסוג 1, סוכרת נעורים.

איך זה לחיות עם סוכרת 75 
שנה?

שיש  כנראה  הסוכרת,  עם  לחיות  אותי  לימדו 
התחלתי  מהר,  די  למדתי  רעה,  לא  קליטה  לי 
לקבל זריקות אינסולין, מהסוג הפשוט שהיה אז. 
התחלתי עם שלוש זריקות ביום. אמא שלי למדה 
והזריקה לי עד גיל 7, רק אחרי המלחמה למדתי 
להזריק בעצמי. בזמן המלחמה, מה אני אספר, 
לא היה כמעט אוכל ואם היה, הוא לא היה של 
סוכרתיים, אלא של כאלה שיכולים לאכול הכל. 
אני “ביליתי” במלחמה ביערות, בשלג בעובי שני 
מטר, בקור של 20 מעלות מתחת לאפס, בהרי 
הטטרה בסלובקיה. גרנו שם )אם אפשר להגיד 
כל  אותנו  כיסה  והשלג  ברזנט  כיפת  תחת  כך( 
לילה, וכל בוקר פילסנו את דרכנו החוצה, מתחת 
לשלג הזה. הכפר הכי קרוב לשם היה במרחק 7 
ק”מ, ואם רצינו לקבל איזשהו אוכל, היינו צריכים 
כמה  מלא,  בכסף  ולקנות  הזה,  לכפר  לרדת 
שהיה. אני כמובן קפאתי שם, אבל אני לא רוצה 
לספר פה את סיפור חיי, אין צורך. בכל אופן, אחרי 
קריטי,  במצב  והייתי  קילו   40 המלחמה שקלתי 
והכניסו אותי מיד לבית חולים ושם האוכל היחידי 
שקיבלתי היה חסה. חייתי על חסה עד שהצליחו 

לאזן אותי. וכן, למדתי לחיות עם הסוכרת.
לבית  אותי  והכניסו  לארץ  עליתי   1949 בשנת 
לאט  לאט  אותי.  איזנו  ושוב  לבילינסון,  חולים, 
הבעיות  ואת  שלי  החולשות  את  להכיר  למדתי 
שלי, ואת הצרכים שלי, ולמדתי איך לטפל בהם. 
בקופת  כמתנדבת  שנים  מ-15  יותר  עבדתי 

חולים, פעמיים בשבוע, כפקידת קבלה.”
מאד  אישה  כעל  עליה  העיד  המרפאה  מנהל   

שהיא  אמר,  יודע,  אני  ואחראית.  ישרה  נאמנה, 
זה לא מפריע  וכדורים אבל  מטופלת בתרופות 

לה בתיפקוד היומיומי.
“את הקריירה הקודמת שלי גמרתי, אני חושבת 
שמותר לי, בגילי. הייתי 26 שנים מורה לאנגלית 
שנים  עשר  הייתי  זה  אחרי  בחולון,  קוגל  בתיכון 
היתה  זו  בישראל.  צ’כיה  שגרירות  מזכירת 
הפסקתי  כי  שלי,  בחיים  יפה  הכי  התקופה 
עם  להתעסק  והתחלתי   ,17 בני  עם  להתעסק 
יותר  הרבה  היה  וזה  כנסת,  חברי  דיפלומטים, 
 ,1990 בשנת  שם  לעבוד  סיימתי  כמובן.  מעניין, 
יצאתי לגימלאות ואז חיפשתי תעסוקה. לא רציתי 
מנהלת  מסוימת  תקופה  הייתי  בבית.  לשבת 
בשבילי  לא  שזה  שראיתי  עד  בחולון  אקים  של 

ועברתי לקופת חולים. 
רופא המשפחה שלי שלח אותי לנטורולוג והוא 
פקד עלי לרדת במשקל, כמובן. עם כל הניסיונות 
שלו אמנם ירדתי 15 ק”ג, אבל הוא לא הסתפק 
בבעיה  שיטפל  סוכרת  לרופא  אותי  ושלח  בזה, 
חיי  מסיפור  הופתע  הרופא  שלי.  המרכזית 
חשב  הוא  לו.  היה  לא  עוד  כזה  שמקרה  ואמר 
כי  מיוחד,  מקרה  אני  ולמה  מיוחד,  מקרה  שאני 
אני אישה בריאה. אחרי כל כך הרבה שנים של 
סוכרת, אני עדיין אישה בריאה, כלומר, אין לי שום 

סימנים בולטים של פגיעה בגוף או בנפש.

מה הסוד שלך?
אין לי סוד. אני אוכלת בריא, אני משתדלת לחיות 
להזניח  לא  פעילה,  להיות  משתדלת  אני  בריא, 
שלא  כך  בעצמי  לטפל  ומשתדלת  עצמי,  את 
יהיו לי ירידות סוכר חדות, עד כמה שאפשר. אני 
וזה  לי, אבל לא הרבה.  יש  לי.  אומרת שאין  לא 
נקרא הישג. למרות המוגבלויות השונות שאסור 
לי לאכול את זה ואסור לי לעשות את זה, אפשר 
לכך  הדוגמה  אני   – עובדה  מאד.  יפה  לחיות 

שאפשר לתפקד כרגיל.”
עד מאה ועשרים אריקה!!!

ְּתרּופֹות ְיכֹולֹות ְלַרֵּפא ְּבִלי ֶעְזַרת 

רֹוֵפא, ֲאָבל רֹוֵפא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַרֵּפא 

ְּבִלי ְּתרּופֹות. 
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ָחַלְמִּתי ַעל ְפרֹוְיד! ֵאיְך ֲאִני ָצִריְך 

ְלָפֵרׁש ֶאת ֶזה?

ָלמּות, ּדֹוְקטֹור, הּוא ַהָּדָבר ָהַאֲחרֹון 

ֶׁשֶאֱעֶׂשה!” )פלמרסטון(
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סיבים תזונתיים 
כל מה שצריך לדעת מאת דנה ויילר פולק

המצויים   – תזונתיים  סיבים 
דגנים  ירקות,  בפירות,  בעיקר 
מהווים   – וקטניות  מלאים 
התורם  במזון  חשוב  רכיב 
רבות לבריאותנו, החל מטיפול 

משקל  על  לשמירה  סיוע  דרך  בעצירות, 
שונות  למחלות  הסיכון  הפחתת  ועד  תקין 
סרטן  גם  וכנראה  סוכרת  לב,  מחלות  בהן 
יש  מזון,  כל  עם  כמו  זאת,  הגס. עם  המעי 
את  להתאים  וחשוב  מדי”  “יותר  כזה  דבר 
ולמצב  לגיל  התזונתיים  הסיבים  צריכת 

הבריאותי.
סגנית   ,M.Sc דיאטנית  בכר,  עדינה  של  בעזרתה 
מחוז   - כללית  בריאות  בשירותי  מחוזית  דיאטנית 
שרון ושומרון, ריכזנו את מה שצריך לדעת על סיבים 

תזונתיים.

מהם סיבים תזונתיים?
שמקורן  מורכבות,  פחמימות  הם  תזונתיים  סיבים 
שהגוף  בצמח  חלקים  ומהווים  בלבד  בצמחים 
אחרים  לרכיבים  בניגוד  לספוג.  או  לעכל  יכול  לא 
אינם  צורכים  שאנו  הסיבים  וחלבונים,  שומנים  כמו 
בני  של  העיכול  במערכת  ומתעכלים  מתפרקים 
האדם, אלא עוברים שלמים יחסית בקיבה ובמעי אל 
מחוץ לגוף, ובשל כך אינם תורמים קלוריות. סיבים 
סיבים  מרכזיים:  סוגים  לשני  מתחלקים  תזונתיים 
מסיסים )המתמוססים במים( וסיבים בלתי מסיסים 

)שלא מתמוססים(.

סיבים מסיסים
סיבים מסיסים עוברים התססה על ידי חיידקי המעי 
והופכים לג’ל. ביכולתם לסייע להאט את עיכול המזון. 
“סיבים מסיסים ממתנים את העלייה ברמת הסוכר 
וכך מפחיתים את הסיכוי ללקות  והכולסטרול בדם 
במחלות לב וכלי דם ומאטים את ספיגת הסוכר בדם 
וכך מאזנים רמת סוכר, מה שמסייע לחולי סוכרת”. 
מסבירה בכר. סיבים מסוג זה ניתן למצוא בין היתר 
מאוד  בהם  העשירה  פסיפלורה  לרבות   - בפירות 
ירקות,  ופירות הדר,  יחסית לפירות אחרים, תפוחים 
שיבולת שועל, זרעי פשתן, שעורה, פסיליום וקטניות 

- לרבות אפונה יבשה ושעועית יבשה.

סיבים  של  סוג   - פרה-ביוטיים  סיבים  גם  קיימים 
מסיסים המהווים מצע טוב במיוחד לגידול החיידקים 
לבריאות  התורמים  פרוביוטיים(  )חיידקים  ‘הטובים’ 
נפיחות  עצירות,  מונעים  והעיכול,  החיסון  מערכת 
פרה- מינרליים. סיבים  ספיגת  ומשפרים  ושלשולים 

ביוטיים ניתן למצוא בדבש, עולש, ארטישוק ירושלמי, 
בננה, בצל, כרישה ושום. 

סיבים בלתי מסיסים
סיבים אלו לא עוברים התססה על ידי חיידקי המעי. 
סיבים בלתי מסיסים מעלים את נפח ומשקל הצואה 
ומעודדים את תנועתיות החומרים במערכת העיכול 
צואה  או  מעצירות  לסובלים  לסייע  יכולים  הם  ולכן 
בלתי סדירה וטחורים. סיבים אלה תורמים לתחושת 
העיכול  בדרכי  מחלות  במניעת  גם  ומסייעים  שובע 

ולפי מחקרים גם במניעת סרטן המעי הגס.

קמח  הם  מסיסים  בלתי  לסיבים  טובים  מקורות 
ודגנים  )וכמובן לחם מחיטה מלאה(  מחיטה מלאה 
בוקר  דגני  מלא,  אורז  כוסמת,  )בורגול,  מלאים 
כגון  וירקות  קטניות  אגוזים,  זרעים,  סובין,  מלאים(, 
ירוקה ותפוחי אדמה. רוב המזונות  כרובית, שעועית 
המבוססים על הצומח מכילים גם סיבים מסיסים וגם 
סוג  כל  של  הכמות  זאת,  עם  מסיסים.  בלתי  סיבים 

משתנה במזונות השונים. 

היתרונות של תזונה עשירה 
בסיבים

מסייעת לשמירה על המשקל
אין  העיכול,  במערכת  מתעכלים  לא  שהם  מאחר 
סיבים  שובע,  תחושת  מקנים  והם  קלורי  ערך  להם 
מחקר  המשקל.  על  לשמירה  מסייעים  תזונתיים 
בה  “מתירנית”,  דיאטה  כי  מצא  ב-2015  שפורסם 
כל שהנבדקים התבקשו לעשות זה לשלב בתזונה 
ביום,  סיבים  של  לפחות  גרם   30 שלהם  הרגילה 
בלחץ  ולירידה  במשקל  צנועה  לירידה  הובילה 
ומגבילות  מורכבות  לדיאטות  בדומה  זאת  הדם, 
 Annals העת  בכתב  שפורסם  המחקר,  יותר. 
חוקרים  ידי  על  ונערך   of Internal Medicine
עם  אנשים   240 כלל  מסצ’וסטס,  מאוניברסיטת 
תסמונת מטבולית. קבוצה אחת התבקשה להקפיד 
לצרוך לפחות 30 גרם סיבים ביום והשנייה להקפיד 
על דיאטה מגבילה ומורכבת. לאחר שנה, משתתפים 
בשתי הקבוצות ירדו במשקל והציגו שיפורים בלחץ 
הדם ועמידות לאינסולין. ההבדל בירידה הממוצעת 
במשקל בין הדיאטה המורכבת לדיאטה המתירנית 

יותר עמד על 0.6 ק”ג בלבד.

מסייעת לפעילות מעיים תקינה
הצואה  וגודל  משקל  את  מעלים  תזונתיים  סיבים 
והסיכון  יותר  קלות  היציאות  כך  אותה.  ומרככים 
לעצירות יורד. באלה עם צואה מימית, סיבים יכולים 
לסייע למצק את הצואה מאחר שהם סופחים נוזלים 

ונותנים נפח.

מסייעת לשמירה על בריאות 
מערכת העיכול

עשויה  בסיבים  עשירה  תזונה  כי  הראו  מחקרים 
הקשורות  שונות  לבעיות  הסיכון  את  להפחית 

המעי  לסרטן  ועד  מטחורים  החל  העיכול  למערכת 
הגס. 

הסיכון  את  כמפחיתים  הוכחו  תזונתיים  סיבים 
למחלות לב וכלי דם במחקרים רבים. סיבים מסיסים 
כולסטרול   LDL-ה רמות  בהפחתת  מסייעים 
כי  מצאו  גם  מחקרים  הרע”.  “הכולסטרול  המכונה 
תזונה עשירה בסיבים קשורה להפחתה בלחץ הדם 

ובדלקתיות.

 bmj העת  בכתב   2014 בשנת  שפורסם  מחקר 
מצא כי לאנשים ששרדו התקף לב סיכוי גבוה יותר 
לחיות זמן רב יותר אם הם יעלו את צריכת הסיבים 
התזונתיים – במיוחד סיבים מדגנים מלאים. החוקרים 
מאוניברסיטת הרווארד מצאו כי לאנשים שאכלו את 
כמויות הסיבים הגדולות ביותר שמקורם בדגנים היה 
סיכון נמוך ב-27% למות במהלך 9 השנים שלאחר 
הכמויות  את  שצרכו  לאלה  בהשוואה  הלב,  התקף 

הקטנות ביותר.

מסייעת לשליטה על רמות 
הסוכר בדם

את  להאט  יכולים  מסיסים,  סיבים  ובמיוחד  סיבים, 
ספיגת הסוכרים ולשפר את רמות הסוכר בדם. לכן 
התפתחות  למניעת  וגם  לסוכרתיים  חשובים  הם 

המחלה.

כמה סיבים מומלץ לצרוך?
הכמות המומלצת לצריכת סיבים תלויה במין ובגיל. 
“לנשים מגיל 18 עד גיל 50 מומלץ לצרוך 25 גרם 
בכר  מסבירה  ליום”  גרם   38 ולגברים  ליום  סיבים 
ומחדדת “כמות הצריכה המומלצת לילדים ואנשים 
מבוגרים יותר נמוכה יותר ומשתנה ועל כן יש להיוועץ 

בדיאטנית”.

עם  הסיבים המומלצת ממזון.  לצריכת  להגיע  עדיף 
זאת, אנשים מסוימים עשויים להזדקק לתוספי תזונה 
והשינויים  בסיבים  חוסר  קיים  אם  סיבים,  שמכילים 
רפואיים  במצבים  או  מספיקים  אינם  התזונתיים 

מסוימים כמו עצירות.

בכר  להזיק:  גם  עלולה  סיבים  של  מוגזמת  צריכה 
סיבים  גרם   50 לצרוך מעל  מומלץ  לא  כי  מסבירה 
ליום )כמות שלא קל להגיע אליה( וחשוב ללוות את 
צריכת הסיבים בשתיית מים מחשש לגזים, נפיחות, 
תת ספיגה, עצירות ואף חסימת מעיים. בשל חשש 
בצריכת  מוגבלים  מעיים  ניתוחי  לאחר  אנשים  זה, 
הסיבים בשלבים הראשונים שלאחר הניתוח וצריכים 
מאנמיה,  הסובלים  אנשים  גם  בדיאטנית.  להיוועץ 
אנשים עם סוכרת המטופלים באינסולין ואנשים עם 
בדיאטנית  להיוועץ  צריכים  דלקתיות,  מעי  מחלות 

בנוגע לכמות צריכת הסיבים.

מזונות עשירים בסיבים 
תזונתיים

דגנים  הם  לסיבים  טובים  מקורות  כללי,  באופן 
מלאים, פירות וירקות, קטניות, אגוזים וזרעים. מזונות 
מעובדים או מזוקקים כמו מיצי פירות מסוננים, לחם 

ופסטה לבנים וכדומה הנם דלים בסיבים.
ריכזנו את תכולת הסיבים במזונות נפוצים:

כוס עדשים מבושלות - 15.6 גרם סיבים
כוס אפונה יבשה חצויה מבושלת - 16.3 גרם סיבים

כוס שעועית שחורה מבושלת - 15 גרם סיבים
23 שקדים - 3.5 גרם סיבים

ארטישוק בינוני מבושל - 10.3 גרם סיבים
כוס ברוקולי מבושל - 5.1 גרם סיבים

כוס גרעיני תירס מתוק מבושלים - 3.6 גרם סיבים
תפוח אדמה אפוי קטן עם הקליפה - 2.9 גרם סיבים

רבע כוס רסק עגבניות - 2.7 גרם סיבים
כוס פטל - 8 גרם סיבים

כוס תותים - 3 גרם סיבים
אגס בינוני עם הקליפה - 5.5 גרם סיבים

תפוח בינוני עם הקליפה - 4.4 גרם סיבים
בננה בינונית - 3.1 גרם סיבים

תפוז בינוני - 3.1 גרם סיבים
 6.3  - מלאה  מחיטה  מבושל  ספגטי  של  אחת  כוס 

גרם סיבים
כוס אחת של גריסי שעורה )גריסי פנינה( מבושלים 

- 6 גרם סיבים
3/4 כוס דגני סובין - 5.5 גרם סיבים

כוס אחת של שיבולת שועל מבושלת - 4 גרם סיבים
כוס של אורז חום מבושל - 3.5 גרם סיבים

פרוסת לחם שיפון או לחם מחיטה מלאה - 1.9 גרם 
סיבים

)USDA( לפי נתוני משרד החקלאות האמריקאי *

 טיפים להגברת צריכת 
הסיבים בתזונה

רבים לא מגיעים לכמות הסיבים המומלצת לצריכה 
יומית. חשוב להעלות את צריכת הסיבים, אך חשוב 
לעשות זאת בהדרגה, כדי למנוע תופעות כגון גזים, 
לכם  שיסייעו  טיפים   7 ריכזנו  בטן.  וכאבי  נפיחות 

להעלות את צריכת הסיבים התזונתיים: 

עם  • כריכים  הכינו  מלאים:  לדגנים  החליפו 
לחם מקמח מלא ובחרו בדגנים מלאים בתור 
שלפחות  השתדלו  עיקרית.  למנה  תוספת 
יהיו  ביום  צורכים  שאתם  מהדגנים  מחצית 
מלאים. התחילו בתחליפים למוצרים המוכרים 
לכם, כמו פסטה מלאה וקוסקוס מלא, ולאחר 
מכן התנסו במוצרים קצת פחות מוכרים כמו 
קינואה וכוסמת. באפייה השתמשו בקמח מלא.

לחמים  • חפשו  לחם,  בוחרים  כשאתם 
או  מלאה  חיטה  שלהם  הרכיבים  שברשימת 
הראשונים  הרכיבים  הם  מלאה  חיטה  קמח 
ברשימה. באופן עקרוני הרכיב הראשון שמופיע 
הכי  הרכיב  יהיה  תמיד  הרכיבים  ברשימת 
דומיננטי במוצר. לכן, ניתן לדעת איזה קמח הוא 
ראשון  נמצא  קמח  איזה  כשבוחנים  דומיננטי 

ברשימת הרכיבים.

מכל  •  - ליום  ירקות  של  מנות   5 לפחות  אכלו 
צורות ההכנה. השתדלו לאכול  ובכל  הצבעים 
אותם עם הקליפה, כדי לקבל את מרב הסיבים 
התזונתיים. במלפפון בינוני עם קליפה, למשל, 
סיבים  גרם   1 רק  סיבים, לעומת  גרם  כ-2  יש 

במלפפון ללא קליפה.

פירות  • העדיפו  ושלמים.  טריים  פירות  נשנשו 
על  וגם  ביניים,  כמנות  חטיפים  פני  על  טריים 
בסיבים  מאוד  דלים  שהינם  פירות,  מיצי  פני 

תזונתיים.

קטניות.  • ותבשילי  מרקים  הכינו  קטניות.  שלבו 
הקטניות מספקות הרבה סיבים מסיסים, שגם 
הופכים את הנוזל של התבשילים לסמיך יותר 

ובעל טעם ייחודי.

בפרה-ביוטיקה  • מועשרים  חלב  מוצרי  בחרו 
שהם  פרו-ביוטיקה  עם  להתבלבל  )לא 

החיידקים עצמם(.

הכריך  • את  מרחו  וזרעים:  אגוזים   הוסיפו 
בטחינה משומשום מלא, פזרו על הסלט זרעים 

והוסיפו ליוגורט אגוזים.

 



איך לשמור
על כפות הרגליים

סל התרופות 2018: סוכרת

לשמירה  טיפים 
הרגליים  כפות  על 
סוכרת  לחולה 
אצלו  שהתרחשה 
בתפקוד  פגיעה 

העצבים
מאת ד”ר אלחנן לוגר

מנהל השירות לכף רגל וקרסול, מחלקה 
אורתופדית ב’, במרכז הרפואי תל-אביב

“כף רגל סוכרתית” )זיהום, נמק או כיב בכף הרגל( 
הסוכרת.  הסיבוכים השכיחים של מחלת  הוא אחד 
כ-10%-4%  המקצועית  בספרות  ההערכה  לפי 
הרגל.  בכף  מכיבים  סובלים  הסוכרת  חולי  מכלל 
להסתיים  זה  מצב  עלול  מועטים  לא  במקרים 

בקטיעות ברמות שונות של הגפיים, קטיעות המהוות 
בבתי  שמבוצעות  הקטיעות  מכלל   50% לפחות 

החולים. 
בכל  לסוכרת,  הלאומית  המועצה  נתוני   על-פי 
שנה מתרחשות בישראל כ-1,400 קטיעות איברים 

כתוצאה מהמחלה. 
פגיעה  הזמן  עם  להופיע  עלולה  סוכרת  חולי   אצל 
הדם  בכלי  פגיעה  )נוירופתיה(,  העצבים  בתפקוד 
מסיבות  הפצעים  ריפוי  במנגנון  והפרעה  ההיקפיים 
שונות. אבל, חלק ניכר מהפצעים והקטיעות ניתנים 

למניעה.
מי  אצל  הרגליים  כפות  על  להגן  מנת   על 
העצבים  בתפקוד  פגיעה  אצלו  שהתרחשה 

בשל סוכרת מומלץ:
ולחפש  .1 יום  מדי  הרגליים  כפות  את   לבדוק 

אודם,  נפיחות,  הופעת  כמו  סכנה,  סימני 
פצעים  דימום,  שריטות,  חתכים,  שלפוחיות, 
או הפרשה. במידה ומתגלים סימנים כאלו יש 

לפנות לרופא באופן מיידי.
יש לרחוץ ולטפל בכפות הרגליים פעמיים ביום,  .2

תוך הימנעות ממים קרים או חמים מדי. לאחר 
לחות  קרם  ולמרוח  היטב  לנגב  יש  הרחצה 
של  יובש  על  שמירה  תוך  יבשים,  אזורים  על 

המרווחים שבין האצבעות.
טיפול ביבלות ובציפורנים יש לבצע רק אצל מי  .3

שמוסמך לכך.
מדי יום יש לבדוק את הנעליים על מנת לגלות  .4

אזורי חספוס )תפרים בולטים, קפלים ועוד( או 
מחטים  אבנים,  כמו  בתוכם  זרים  גופים  קיום 

וכדומה.
אורתופד,  .5 ידי  על  חודשים   4 מדי  להיבדק  יש 

מומחה לכף רגל.
למנוע  .6 מנת  על  יחפות,  ברגליים  להלך  אין 

פגיעה בכפות הרגליים.
אין לחמם את כפות הרגליים מול תנור, בכרית  .7

מחממת או במים חמים, על מנת למנוע כוויות.
כפות  .8 של  חבלה  או  מעמס  מכל  להימנע  יש 

שימוש  על  הקפדה  ידי  על  וזאת  הרגליים, 
ומדרסים  לוחצות  ולא  רכות  רחבות,  בנעליים 
הרגל.  כף  מסוליית  לחץ  נקודות  על  המקלים 

את הנעליים מומלץ להחליף מדי פעם.

השנה נוספו לסל מגוון טיפולים לסוכרת – 
עבור מספר תרופות לסוכרת סוג 2 הורחבה 
שתי  לסל  נכנסו  בסל,  ההכללה  מסגרת 
תרופות חדשות המשלבות אינסולין ותרופה 
עם  ולמבוגרים  אחת  בזריקה   GLP-1 מסוג 
חדשה  טכנולוגיה  נכנסה   1 סוג  סוכרת 

לניטור סוכר ללא דקירה.
 Flash(( סוכר  לניטור  פלאש  טכנולוגית 
–  טכנולוגיה   Glucose Monitoring
את  המחליפה  בדם  הסוכר  רמות  לניטור 
)גלוקומטר(  יומיות  בדקירות  הצורך 
איכות  את  משמעותית  שמשפר  באופן 
החיים וצפוי לעלות את שיעור הסוכרתיים 
ששמים  במדבקה  המדובר  המאוזנים. 
סורקים  אותו  חיישן  שמכילה  הזרוע  על 
באמצעות קורא אלקטרוני, המציג את רמת 
לסל  נכנסה  הטכנולוגיה  העדכנית.  הסוכר 
שאינם   1 סוג  סוכרת  עם  מבוגרים  עבור 
המדבקות  רציף.  סוכר  במד  משתמשים 

ימכרו למטופלים בהשתתפות עצמית.
מקבוצת  תרופה   –  )Byetta( ביאטה 
מסגרת  הורחבה   .GLP-1-ל אנלוגים 
 2 סוג  סוכרת  חולי  עבור  בסל  ההכללה 
בין   BMI ל-9.0%,   7.5% בין   HbA1c
28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי 
לב  במחלת  חולים  שהינם  לפחות,  תרופות 
כלילית, מחלה סרברווסקולארית או מחלת 

כליה כרונית. 
ביידוריון )Bydureon( – תרופה מקבוצת 
מסגרת  הורחבה  כעת   .GLP-1-ל אנלוגים 
 2 סוג  סוכרת  חולי  עבור  בסל  ההכללה 

בין   BMI ל-9.0%,   7.5% בין   HbA1c
28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי 
לב  במחלת  חולים  שהינם  לפחות,  תרופות 
כלילית, מחלה סרברווסקולארית או מחלת 

כליה כרונית.
נוספת  )Jardiance( – תרופה  ג’ארדיאנס 
הורחבה  כעת   .SGLT 2 מעכבי  מקבוצת 
מסגרת ההכללה בסל עבור חולי סוכרת סוג 
2 העונים על כל אלה: המוגלובין מסוכרר 
קודם  טיפול  אף  על  ומעלה,   7.0% בערך 
למחלתם eGFR בערך 45 מ”ל/דקה/ 1.73 
מ”ר ומעלה ואבחנה של אחד מאלה: אוטם 
בשריר הלב, ניתוח מעקפים או מחלות לב 

איסכמית. 
מקבוצת  תרופה   –  )Victoza( ויקטוזה 
מסגרת  הורחבה   .GLP-1-ל אנלוגים 
סוג  סוכרת  חולי  עבור  בסל  ההכללה 
ל-BMI ,9.0% בין   7.5% HbA1c 2 בין 
28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי 
לב  במחלת  חולים  שהינם  לפחות,  תרופות 
כלילית, מחלה סרברווסקולארית או מחלת 

כליה כרונית.
– תרופה מקבוצת   )Trylicity( טרוליסיטי 
מסגרת  הורחבה   .GLP-1-ל אנלוגים 
סוג  סוכרת  חולי  עבור  בסל  ההכללה 
ל-BMI ,9.0% בין   7.5% HbA1c 2 בין 
28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי 
לב  במחלת  חולים  שהינם  לפחות,  תרופות 
כלילית, מחלה סרברווסקולארית או מחלת 
 –  )Lyxumia( ליקסומיה  כרונית.  כליה 
תרופה מקבוצת אנלוגים ל-GLP-1. הורחבה 

מסגרת ההכללה בסל עבור חולי סוכרת סוג 
בין   BMI ל-9.0%,   7.5% בין   HbA1c  2
28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי 
לב  במחלת  חולים  שהינם  לפחות,  תרופות 
כלילית, מחלה סרברווסקולארית או מחלת 

כליה כרונית.
מקבוצת  תרופה   –  )Forxiga( פורקסיגה 
שפועלות  תרופות   –  SGLT 2 מעכבי 
בכליה,  הגלוקוז  ספיגת  עיכוב  באמצעות 
זה  ובאופן  בשתן  הגלוקוז  הפרשת  הגברת 
הורחבה  כעת  בדם.  הסוכר  רמות  הורדת 
תינתן  והתרופה  בסל  ההכללה  מסגרת 
אלה:  כל  על  העונים   2 סוג  סוכרת  לחולי 
המוגלובין מסוכרר בערך 7.0% ומעלה על 
אף טיפול קודם למחלתם,  בערך 45 מ”ל/

אחד  של  ואבחנה  ומעלה  מ”ר   1.73 דקה/ 
מעקפים  ניתוח  הלב,  אוטם בשריר  מאלה: 

או מחלות לב איסכמית. 
המשלבת  זריקה   –  )Xultophy( זולטופיי 
אינסולין ותרופה מסוג GLP-1 שנכנסה לסל 
ללא תוספת עלות כאפשרות טיפול נוספת. 
המשלבת  זריקה   –  )Suliqua( סוליקווה 
מסוג GLP-1 שנכנסה  ותרופה  אינסולין 
טיפול  כאפשרות  עלות  תוספת  ללא  לסל 

נוספת. 
הבריאות  לסל  נכנסו  שלא  הטיפולים  בין 
ממשפחת  תרופות  הן  סוכרת  חולי  עבור 
 ,)Trajenta( טרג’נטה   DPP-4 מעכבי 
 )Januvia( ג’נוביה ,)Onglyza( אונגלייזה

וגאלבוס.
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?BMI מהו מדד
באנגלית  או  הגוף  מסת  מדד 
 Body Mass Index(
שמחושב  מספר  הוא   (BMI
אדם.  של  והגובה  מהמשקל 
גם  מושפע  שהמשקל  מכיוון 
גבוה  במשקל  אדם  מהגובה, 
יכול להיות רזה אם הוא גבוה 

מידת  את  למדוד  המקובלת  הדרך  לכן,  ולהפך. 
מדד  הגוף.  מסת  מדד  לפי  היא  בעולם  ההשמנה 
ה-BMI נמצא בשימוש כבר משנת 1840 והוא נותן 
אינדיקציה די אמינה לשומן הגוף בקרב רוב האנשים. 
אך  ישיר,  באופן  הגוף  שומן  את  מודד  לא   BMI-ה
אנשים  של   BMI-ה בין  קורלציה  מצאו  מחקרים 
לתוצאות שהתקבלו במדידה ישירה של השומן בגוף.

?BMI איך מחשבים מדד
הגוף  משקל  של  מחישוב  מתקבל   BMI-ה

)בקילוגרמים(, מחולק בגובה )במטרים( בריבוע.
לדוגמה, אדם שמשקלו 68 ק”ג וגובהו 165 סנטימטר: 

68 ÷ בריבוע )1.65( = 24.98.

מהו BMI תקין?
 ,)CDC( מחלות  לבקרת  האמריקני  המרכז  פי  על 
ה-BMI התקין הוא בין 18.5 ל- BMI  .24.9 מתחת 
ל-18.5 נחשב תת-משקל. אנשים שה-BMI שלהם 
 - משקל  עודף  כבעלי  מוגדרים   ,29.9 ועד   25 הוא 
 BMI כ”שמנמנים”.  אליהם  נתייחס  שלרוב  אנשים 
שעלולה  יתר  כהשמנת  מגודר  ומעלה כבר   30 של 

לסכן את הבריאות.
גם להשמנה יש כמה דרגות. BMI של 30 עד 34.9 
ו-BMI של 35-39.9   1 יתר דרגה  מוגדר כהשמנת 
מעל   BMI-ה כאשר   .2 דרגה  יתר  השמנת  מהווה 
או  חולנית  יתר  כהשמנת  מוגדר  המצב  יחידות   40
קיצונית )severe or morbid obesity(. סיווגים 
לעתים  כוללים  שונים  בריאות  ארגוני  של  מסוימים 
 BMI עם  אנשים  גם  חולנית  השמנה  של  בהגדרה 
מעל 35 יחידות )דרגה 2( שמתמודדים במקביל עם 

מחלות נלוות כגון סוכרת או יתר לחץ דם. 

?BMI למה משמש מדד
BMI היא שיטה זולה ופשוטה כבדיקת סקר לאיתור 
אנשים עם בעיות משקל שעלולות להוביל לבעיות 

אם  אבחוני.  כלי  אינו  עצמו   BMI-ה מדד  בריאות. 
בדיקות  לבצע  צריך  רופא  גבוה,   BMI יש  לאדם 
והערכות נוספות על מנת לקבוע אם המשקל העודף 

מהווה סיכון לבריאות.

מה החסרונות של מדד 
?BMI

BMI הוא מדד טוב, אבל לא מדויק. המגבלות שלו 
הן שהוא לא לוקח בחשבון משתנים כמו מגדר, גיל, 
מסת שריר ומבנה גוף. לכן, מדד ה-BMI לא בהכרח 
משקף את רקמת השומן. למשל, באותו BMI נשים 
באותו  גוף מגברים.  יותר שומן  להיות בעלות  נוטות 
להיות  נוטים  יותר, בממוצע,  מבוגרים  אנשים   ,BMI
בעלי יותר שומן גוף מצעירים יותר. לאתלטים עלול 
להיות BMI גבוה מאוד בגלל שהם שוקלים הרבה, 
שרירים  מאוד  מהרבה  נובע  הגבוה  המשקל  אבל 

ומעט מאוד רקמה שומנית.
בנוסף, ה-BMI הוא רק גורם סיכון אחד לתחלואה. 
לפתח  אדם  של  הסבירות  את  להעריך  מנת  על 
האמריקניות  ההנחיות  להשמנה,  הקשורות  מחלות 
המקצועיות ממליצות להתייחס גם להיקף המותניים 
מכיוון  לירכיים,  המותניים  היקף  בין  וליחס  אדם  של 
עצמה  בפני  סיכון  כגורם  נמצאה  בטנית  שהשמנה 
למחלות הקשורות להשמנה. כמו כן, יש לבדוק גורמי 
סיכון אחרים שיש לאדם כמו חוסר פעילות גופנית או 

לחץ דם גבוה.

האם יש שיטות אחרות 
למדידת השמנה?

קיימות שיטות אחרות למדידת ההשמנה שכוללות 
בין היתר שקילה תת-מימית וסריקת DXA - אמצעי 
ביותר את מסת רקמת השומן,  בדיוק הרב  שבודק 
אינן  אלה  שיטות  זאת,  עם  יחד  והעצם.  השריר 
מספיק זמינות, הן יקרות ולביצוען נדרש צוות מאוד 
להגיע  ברבות מהשיטות קשה  מכך,  יתרה  מקצועי. 

לסטנדרטיזציה בין המכשירים השונים או הבודקים, 
מה שמקשה על השוואת הנתונים.

מזה זמן רב חוקרים מחפשים שיטה יעילה ומדויקת 
כך  השמנה.  למדוד  כדי  הגוף  מסת  ממדידת  יותר 
קליפורניה  דרום  מאוניברסיטת  חוקרים  למשל, 
 BAI - body ”הציעו אלטרנטיבה: “מדד שומן הגוף
אחוז  את  ישיר  באופן  שמודד   adiposity index
השומן בגוף. מדובר בגישה חדשה להערכת השמנה, 
שנשענת רק על מדידת הגובה והיקף הירכיים, בלי 
להתייחס כלל למשקל הגוף. החוקרים בחרו בגובה 
המשתנים  שאלה  שנמצא  מכיוון  הירכיים,  והיקף 
הנוסחה  בגוף.  השומן  לאחוז  ביותר  הקשורים 
המורכבת ל BAI מבוססת על יחס בין היקף הירכיים 
לגובה והתוצאה שמתקבלת היא אחוז השומן בגוף. 
מדויק  אינו  עדיין  הוא  מגבלות.  יש   BAI ל  גם  אבל 
של  אחר  צוות  ארוכה.  בו  לשימוש  והדרך  מספיק 
חוקרים טוען שהיקף הצוואר הוא מדד אמין להשמנה 
בילדים. למרות הניסיונות, בינתיים לא נמצאה דרך 
וזמינה,  זולה  מספיק  גם  אך  יותר  מדויקת  שתהיה 

.BMI-שתחליף את מדד ה
מה ההבדל במדידת BMI בין ילדים למבוגרים?

בילדים  אופן  באותו  מחושב   BMI-ה של  המספר 
לפירוש  המשמשים  הקריטריונים  אבל  ומבוגרים, 
ובני  בילדים  שמתקבל  המספר  של  המשמעות 
בילדים  במבוגרים.  המשמשים  מאלה  שונים  נוער 
משתמשים במיקום באחוזונים ספציפיים לגיל ולמין. 
הסיבה היא שכמות השומן בגוף משתנה עם הגיל וגם 
בין בנים לבנות. את הנתונים מעמידים על עקומות 
שמשוות את הפרט מול מה שצפוי באוכלוסייה. ילד 
כסובל  מוגדר  ולמין  לגיל   95 אחוזון  BMI מעל  עם 
 BMI-כ מוגדר  משקל  עודף  ואילו  יתר,  מהשמנת 
לעומת   .95 לאחוזון  מתחת  אך   85 האחוזון  שמעל 
לא  במבוגרים   BMI-ה משמעות  בפירוש  זאת, 

מתייחסים לגיל או למין.
 

באדיבות “כמוני – חברים לרפואה”

 BMI כל מה שצריך לדעת
מאת אלה הר-נוי        



כך תתכוננו 
לפגישה עם הרופא

דע זכויותיך: כמה ימים אתה 
יכול להיעדר מהעבודה 

בתשלום אם אתה, ילדך, בן 
זוגך או ההורה שלך חולה

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

מה מגיע לכם?

כשאתה חולה
וחצי מחלה לכל חודש עבודה   עובד זכאי ליום 
היותר(. לא השתמשתם  לכל  )18 לשנה  מלא* 
בימים השנה? את ימי המחלה ניתן לצבור - עד 

90 יום סך הכל.

כאשר  השני,  המחלה  מיום  מתחיל   התשלום 
בגובה  הם  המחלה  דמי  והשלישי  השני  בימים 
מחצית השכר וביום הרביעי ואילך דמי המחלה 

הם בגובה השכר.

כשהילד חולה
ימי מחלה בשנה בשל מחלות   הורה זכאי ל-8 
של ילדיו )עד גיל 16(. את ימי המחלה האלה אי 
אפשר לצבור. ניצול ימי המחלה כשהילד חולה 
לעובד  הצבורים  המחלה  ימי  חשבון  על  הוא 
עצמו. ההורה זכאי לימי מחלה אלה רק אם בן 

זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו/עסקו.

העובד/ של  הבלעדית  בהחזקתו  הילד   אם 
העובד הוא הורה יחיד, הוא זכאי ל-16 ימי מחלה 

בשנה בשל מחלת ילד.

 אם המחלה של הילד )עד גיל 18( היא מחלה 
ממארת, העובד זכאי ל-90 ימים בשנה או 110 
ניצול  )כולל  הבלעדית  בחזקתו  כשהילד  ימים 
האלה  הימים  רגילה(. את  ילד  מחלת  בגין  ימים 
אי אפשר לצבור והניצול שלהם הוא על חשבון 
ימי  חשבון  על  או  לעובד  הצבורים  המחלה  ימי 
החופשה הצבורים לו - לפי בחירתו. עובד זכאי 
לימים אלה רק בתנאי שהוא עובד במשך שנה 

לפחות אצל המעסיק.

אם אתה הורה של אדם עם 
מוגבלות

 הורה של אדם עם מוגבלות )לקות פיסית, נפשית 
זמנית,  או  קוגניטיבית, קבועה  או שכלית לרבות 
אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי( זכאי 
ל-15 ימי מחלה בשנה לצורך מתן סיוע אישי. את 

על  הוא  והניצול  אי אפשר לצבור  הימים האלה 
חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד או על חשבון 
ימי החופשה הצבורים לו - לפי בחירתו. כל זאת 

בתנאי שהוא עובד אצל המעסיק לפחות שנה.

בבן  נעזר  שאינו  מוגבלות  עם  אדם  של  הורה 
זוג לטפל בילד, בנוסף ל-15 ימים של כל הורה 
נוספים  ימים   15 זכאי לעד  לאדם עם מוגבלות, 

בשנה. 

אם בן הזוג חולה
של  במקרה  בשנה  מחלה  ימי  ל-6  זכאי  עובד 
בן זוג שחלה והפך תלוי לחלוטין בעזרת הזולת 
אי  האלה  הימים  את  יום-יום.  פעולות  בביצוע 
אפשר לצבור והניצול הוא על חשבון ימי המחלה 

הצבורים לעובד.

אם מדובר במחלה ממארת, העובד זכאי ל-60 
ימי מחלה בשנה - על חשבון ימי המחלה או ימי 
החופשה הצבורים לו - במידה והוא עובד במשך 

שנה לפחות אצל המעסיק.

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

עובד זכאי לימים אלה רק אם לו או לבן זוגו הורה 
שמלאו לו 65 שנים ורק כאשר בן הזוג עובד ולא 

נעדר מעבודתו לצורך טיפול באותו הורה.

 ** הזכות לדמי מחלה מכל הסוגים ניתנת כנגד 
מצוינים  שבה  רופא,  על-ידי  חתומה  תעודה 
הפרטים האישיים של החולה, האבחון והתקופה 
בה החולה לא היה מסוגל/לא צפוי להיות מסוגל 

לעבוד.

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

בעיה יש לפנות לייעוץ משפטי.

המידע באדיבות האגודה לזכויות החולה 

הביקור 
אצל הרופא 

המומחה הוא 
אירוע יקר ערך. 

ריכזנו טיפים 
שיעזרו לכם 

להפיק ממנו את המרב
מאת אודי דנקר 

הנסיעה ארוכה, החניה רחוקה, אנו מגיעים בזמן, 
מעיינים  זה  בזמן  )לפחות(,  דקות   20 ממתינים 
בתיק, נזכרים בהיסטוריה הרפואית שלנו, מנסים 
 20 עוברות  להיכנס,  נקראים  ממצאים,  לפענח 
דקות )במקרה הטוב( ואנו יוצאים חזרה לשגרת 

היום.

מה קרה שם? מה הבנתי על מצבי? מה הביקור 
אצל הרופא חידש לי? מה עלי לעשות? מותר לי 
להיחשף לשמש? חבל שלא שאלתי על תופעות 
יש לי  ועכשיו  הלוואי! איך שכחתי לומר לו ש...... 

המון משימות, למה לא רשמתי?!

אצל  הביקור  מאיתנו.  להרבה  מוכרת  החוויה 
צריך  ערך!  יקר  אירוע  הוא  המומחה  הרופא 
להספיק כל כך הרבה, לרכז המון מידע, לשכנע 
לגבי הדחיפות והחשיבות של צרכינו. אך הביקור 
כה קצר, הרופא עמוס ולפעמים נשמע קצת חסר 
סבלנות. ריכזנו מספר טיפים שיעזרו להפיק כמה 

שיותר מהביקור הקרוב אצל הרופא המומחה:

רופא אמין וקבוע
המרפאה  האם  קבוע?  רופא  לכם  יש  האם 
במיקום נוח מבחינת משך ונוחיות הנהיגה, חניה, 
הללו  הדברים  כל  ציבורית?  תחבורה  של  גישה 
שחשוב.  מה  כל  לא  זה  אבל  מאוד,  חשובים 
בידע,  שיתוף  מידע,  למתן  מהרופא  מצפים  אנו 
חשובה  למצבנו.  ואמפתיה  הקשבה  סבלנות, 
המטפל  הרופא  עם  הבינאישית  הכימיה  ביותר 
כדי שנוכל לחוש בטחון ונוחות לשתף בשאלות, 
התלבטויות וחששות. אמון ברופא מהווה מרכיב 

חיוני בהגברת היענות והצלחה לטיפול.

האופן  את  הרופא  עם  לקבוע  ביותר  חשוב 
המוסכם עליכם להמשך התקשרות וקשר שוטף 
כגון: טלפון נייד, דוא”ל, השארת הודעה במשרד 
מעבר  הרופא  של  וההיענות  הזמינות   .SMS או 
איתות  קרובות  לעיתים  מהווה  הביקור  לשעת 

לרמת האמון והכימיה ביניכם.

אם אתם מחפשים רופא מטפל מתאים מומלץ 
קביעת  לפני  רופאים  על  מוקדם  מידע  להשיג 
תור להתייעצות, והרשת החברתית מהווה מקור 

עשיר לסוגיה זו.

אנשי  עם  אישי  קשר  לטפח  מומלץ  בנוסף 
הצוות של המכון הרפואי כגון האחות המתאמת, 
המזכירה הרפואית והעובדת הסוציאלית ולבקש 
מהם טלפונים ישירים. כשאנו יוצרים שיח מכבד 
ומקרב, פונים אל אנשי המקצוע בשמם הפרטי 
אישי  יותר  ליחס  זוכים  אנו  כשאפשר,  ומחייכים 

ויעיל.

לקבוע מטרה ברורה לביקור
הינם  המטפל  הרופא  אצל  הביקורים  רוב 
עם  שנגיע  חשוב  אבל  שוטף.  מעקב  למטרת 
יעילות  בדיקת  כגון:  משלנו  ממוקדת  מטרה 
מתן  בדיקות,  אחר  מעקב  התרופתי,  הטיפול 
החלטות  קבלת  לקראת  וייעוץ  ברורה  אבחנה 
משמעותיות שיש להן השלכות רגשיות, כגון ניתוח 
אפשרי או טיפול הכרוך בתופעות לוואי קשות או 

דורש היערכות מורכבת שלכם ושל המשפחה.

קובעים תור
את מועד הביקור כדאי לקבוע לשעה מוקדמת 
יותר.  בבוקר, כך זמן ההמתנה צפוי להיות קצר 
זאת  לציין  רצוי  יותר  ארוך  בביקור  צורך  יש  אם 
לפני  דקות   15 להגיע  רצוי  הטלפונית.  בהזמנה 
מילוי  בדלפק,  בהמתנה  צורך  יש  אם  המועד 

טפסים וכדומה.

דף ועט
ודף.  עט  עם  להגיע  חשוב  הרופא  אצל  לביקור 
רצוי להכין רשימת שאלות לפני הביקור ולהשאיר 
גם  לרשום  חשוב  התשובות.  את  לרשום  מקום 
שמות של תרופות, תכשירים, רופאים או מומחים 

אחרים עמם אנו בקשר כדי לא לשכוח.

הכנה מתאימה
חשוב להכין את התיק ערב לפני הביקור ולוודא 
ההיסטוריה  של  המסמכים  כל  את  בו  שיש 
תוצאות  רלוונטיים,  טפסים  שלכם,  הרפואית 
של  התחייבות  מכתבים,  וצילומים,  בדיקות  של 
וכמובן – את רשימת   )17 קופת החולים )טופס 

השאלות.

מומלץ לתייק את החומרים בקלסר מרווח באופן 
חיוניים  מסמכים  ההווה.  עד  מהעבר  כרונולוגי 
שחרור  ומכתבי  מחלה  סיכומי  דעת,  חוות  כגון 
מומלץ לשמור בניילוניות נפרדות לגישה מהירה. 
מסמכים אחרים כגון קבלות, בדיקות דם ואישורי 

מחלה אפשר לחורר ולתייק באופן רציף.

מלווה
ללוות  קרוב  מישהו  להזמין  מומלץ  לפעמים 
רגיש  בנושא  מדובר  לעיתים  בביקור.  אתכם 
בן/בת  משותפת.  והתייעצות  תמיכה  המצריך 

הזוג ממלאים תפקיד משמעותי בייצוג, תקיפות 
או שאלת השאלות שאנו לבד מתקשים לנסח. 
כדי  קרוב  של  הנוכחות  חשובה  פשוט  לעיתים 
לתמיכה,  לצידנו  ויהיה  הדברים  את  שירשום 

מעורבות ותזכורת.

לא ברור? שואלים
לא  במושגים  משתמשים  הרופאים  לעיתים 
מוכרים או מדברים בקצב מהיר ואנו לא לגמרי 
לבקש  שאלות,  לשאול  תתביישו  אל  מבינים. 
פשוט  בניסוח  אם  בין   - והמחשות  הבהרות 
יותר, ציור או שרטוט. לדוגמא בקבוצת התמיכה 
לילדים עם מחלות מעי דלקתיות חלקם חשבו 
ש”רמיסיה” זה דבר רע, כמו דפרסיה, ולא הבינו 
והפוגה  רגיעה   - חיובי  במושג  מדובר  שבעצם 

במחלה.

מסביב למחלה
מתייחסים  או  שואלים  אינם  רופאים  לעיתים 
לנושאים אישיים ושוטפים הנוגעים לאיכות החיים 
שלנו כגון: תזונה, שמירת משקל, פעילות גופנית, 
לחץ, שינה, עישון, שתיית אלכוהול ופעילות מינית. 
אלו  שנושאים  למרות  תשאלו.   – אלה  במקרים 
לזכור  חשוב  מביכים,  או  רגישים  הינם  לעיתים 
היום  בסדר  שגורה  נעלה  שאנו  סוגיה  כל  כי 
בדיקות  לגבי  לשאול  מאוד  חשוב  הרופא.  של 
לקראת  או  לאבחנה  הרלוונטיות  מוקדמות 

טיפולים מסוימים.

ברגע האחרון
רגע לפני יציאתכם מהביקור אצל הרופא שאלו 
את עצמכם: האם ברור לי מה עלי לעשות עכשיו? 
הטיפולית,  התוכנית  מהות  את  מבין  אני  האם 
איך משיגים את  סוגי התרופות, תופעות הלוואי, 
ומהן  ההשפעה  תורגש  מתי  העלויות,  הטיפול, 
בדיקות המעקב הנדרשות? ובעיקר - האם אני 
מרגיש בטוח ביכולת שלי לנהל את מצב המחלה 
שלי? אם התשובות אינן מספקות אז תחשבו מה 

חסר והשיגו את המידע. 

נוספים  וייעוץ  מידע  מקורות  מהרופא  בקשו 
מקדמת  החברתית  ברשת  להיעזר  ניתן  וכמובן 
באינטרנט,  אמינים  וייעוץ  מידע  ובאתרי  בריאות 

אנשי מקצוע נוספים, בני משפחה וחברים.

חשובים  בנושאים  לדון  שכחתם  שאם  כמובן 
ועליכם לשוחח באופן אישי עם הרופא, התקשרו 
נוח  הכי  באופן  הרופא  עם  ותקשרו  למרפאה 

שמוסכם על שניכם.

*אודי דנקר הוא פסיכולוג חינוכי ומנהל קהילת 
מחלות מעי דלקתיות באתר כמוני

ַּכָּמה ֵמַהְּתרּופֹות ַהּמֹוֶדְרִנּיֹות ָּכל 

ָּכְך ֲחָזקֹות, ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ָּבִריא 

ְּכמֹו ׁשֹור ְּכֵדי ָלַקַחְּת אֹוָתן...
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כמה ימי מחלה  
מגיעים לך?

איל



סוכרת
כך תשמרו על בריאות העיניים

ְמַעט ְמאֹד ֲאָנִׁשים הֹוְלִכים 

ָלרֹוֵפא ְּכֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲעִלים. רּוָּבם 

הֹוְלִכים ְלקֹוְנֶצְרט...

אם לא מטפלים 
בסוכרת עלולה 
להיגרם פגיעה 

מתמשכת בכלי הדם, 
בהם גם העיניים. איך 

ניתן לשמור עליהן?
מאת שירותי בריאות כללית, 

המחלקה לחינוך וקידום בריאות

הסוכר  ברמת  איזון  חוסר  של  מצב  היא  סוכרת 
בגוף  ניצול הסוכר  בדם. עקב הפרעה בתהליכי 
משמעותית  עלייה  נגרמת  לאנרגיה,  והפיכתו 
ברמת הסוכר בדם וברקמות השונות בגוף. אם 
נגרמת  אותה,  ומאזנים  בסוכרת  מטפלים  לא 

פגיעה הולכת ומתמשכת בכלי הדם.
פגיעה זו עלולה להתבטא בנזק לאברים שונים, 
ובהם גם לעיניים. חשוב למנוע סיבוכים והחמרה 
של נזקים כתוצאה מהסוכרת באמצעות שמירה 
על אורח חיים נכון, טיפול קבוע בסוכרת בהתאם 
ביצוע בדיקות באופן  להמלצות הצוות המטפל, 

קבוע ומעקב סדיר במרפאה.
נזקים  מוקדם  לגלות  גם  שניתן  לדעת,  חשוב 
פגיעה בראייה.  למנוע  כדי  ולטפל בהם  בעיניים 
עיניים,  בדיקות  באמצעות  זאת  לעשות  אפשר 
כולל בדיקת קרקעית העין, שמומלץ לבצע פעם 

בשנה, או בהתאם להמלצת הרופא.
הנקראת  בעיניים  לפגיעה  נתייחס  זה  במדריך 
רטינופתיה סוכרתית. המידע עשוי לסייע בהבנת 
מפני  חששות  ולהפחית  במחלה  הטיפול 
במקום  בא  אינו  הוא  אך  עימה,  ההתמודדות 
הביקור אצל רופא העיניים וההמלצות האישיות 

לטיפול שתקבלו ממנו.

על מבנה העין ותפקודה
כדי להבין כיצד הראייה עלולה להיפגע מסוכרת, 
נציג תיאור קצר של מבנה העין: עינו של האדם 
מילימטר.  כ-25  של  קוטר  בעלת  כדורית  היא 
ואליו  העין,  ארובת  בחזית  נמצא  העין  גלגל 
מחוברים שרירים המאפשרים את תנועת גלגלי 

העיניים בחופשיות.
המגנים  העפעפיים,  מכסים  העיניים  גלגלי  את 
עליהם וגם מפזרים בצורה אחידה את הדמעות, 
כך שהרטיבות תגיע לכל החלקים הקדמיים של 
של  הקדמי  בחלקו  משכבות:  בנויה  העין  העין. 

שקופה,  רקמה  זוהי  הקרנית.  מצויה  העין  גלגל 
המאפשרת את חדירת קרני האור לעין. בסמוך 
לקרנית נמצאת רקמה הנקראת לובן )סקלרה(, 
שהיא רקמת מגן לבנה ואטומה העוטפת את כל 

העין.
הקדמית  הלשכה  חלל  נמצא  הקרנית  מאחורי 
נמצאת  זה  חלל  מאחורי  שקוף.  נוזל  ובתוכו 
הקשתית, המקנה לעין את הצבע האופייני לכל 
אחד מאיתנו. במרכז הקשתית מצוי חור הנקרא 
אישון, ודרכו חודר האור אל העין. הקשתית היא 
המשך של השכבה הנקראת דמית, ונמצאים בה 

נימי דם המספקים לעין את הדם הדרוש לה.
מאחורי  העדשה.  נמצאת  הקשתית  מאחורי 
חלל  הנקרא  יותר,  גדול  חלל  נמצא  העדשה 
הזגוגית, ומאחוריו נמצאת הרשתית, כחלק מדופן 
ורגישה,  דקה  שכבה  היא  הרשתית  העין.  גלגל 
הקולטת את קרני האור שחדרו לעין ומתרגמת 

אותן למידע עצבי )נוירולוגי( המועבר אל המוח.
במרכז הרשתית מול האישון נמצא מרכז הראייה 
שאנו  לכך  אחראית  המקולה  מקולה.  הנקרא 
בחדות  שלפנינו  המרכזית  התמונה  את  רואים 
מהרשתית  המידע  הנכונים.  ובצבעים  ובבהירות 
אשר  הראייה,  בעצב  כולו  מתרכז  המוח  אל 
סיבים  באמצעות  המידע  העברת  על  אחראי 
השונים,  המוח  מרכזי  אל  המידע  את  המוליכים 

על מנת שנוכל להבין מה אנו רואים.
כיצד עלולה הסוכרת לפגוע 

בעיניים?
הפוגעות  מחלות  לכמה  לגרום  עלולה  הסוכרת 
בעיניים, וכדי למנוע נזקים לראייה חשוב לאבחן 
ולטפל בהן. הפגיעה המשמעותית  אותן מוקדם 
פגיעה  בגלל  להיגרם  עלולה  בעיניים  ביותר 
הדם.  בכלי  ישירה  מפגיעה  כתוצאה  ברשתית 
מחלה זו נקראת רטינופתיה סוכרתית )רטינה – 

רשתית בלועזית(.
מהי רטינופתיה סוכרתית?

בכלי  שינויים  עקב  נגרמת  סוכרתית  רטינופתיה 
פגיעה  לגרום  עלולה  היא  הרשתית.  של  הדם 
מהסיבות  אחת  זוהי  עיוורון.  כדי  עד  בעיניים 
המובילות לעיוורון בעולם המערבי, כולל ישראל.

להופיע  עלולה  סוכרת  עקב  ברשתית  הפגיעה 
המחלה  הופעת  הסוכרתיים.  מכלל  ניכר  באחוז 
קשורה למשך הזמן שבו יש סוכרת )ככל שהזמן 
של  איזון  ולחוסר  עולה(  הסיכון   – יותר  ממושך 

הסוכרת. 
בלתי  הרס  למנוע  שניתן  הן  הטובות  החדשות 
אם  הראייה  על  ולשמור  הרשתית  של  הפיך 
בה  ומטפלים  מאד  מוקדם  המחלה  את  מגלים 

כנדרש.

איך ניתן למנוע את הפגיעה? 
מפחיתה  הסוכרת  איזון  על  ששמירה  הוכח 
ברשתית.  לסיבוכים  הסיכון  את  משמעותית 
בנוסף, פעילות גופנית מבוקרת, שמירה על תזונה 
וטיפול  הדם  לחץ  איזון  מעישון,  הימנעות  נכונה, 
תרופתי כנדרש, הינם האמצעים המומלצים על 

מנת להישמר מפני סיבוכים אלה ואחרים.
כיצד מתפתחת המחלה? 

רטינופתיה סוכרתית מתפתחת בהדרגה וחשוב 
מוקדם.  בשלב  המחלה  התפתחות  את  לאבחן 
קיימים שני שלבים עיקריים להתפתחות המחלה:
Non-( ”השלב הראשון - “השלב הלא-שגשוגי
Proliferative( - מתאפיין בפגיעה בדופן של 
שונים  חומרים  בעין, שכתוצאה ממנה  הדם  כלי 
ועלולה  דולפים מכלי הדם אל רקמת הרשתית 
אם  )המקולה(.  הראייה  במרכז  בצקת  להיווצר 
דם  כלי  נסתמים  בזמן,  ומטפלים  מאבחנים  לא 
מקבלים  הרשתית  של  שונים  ואזורים  קטנים 

פחות אספקת דם וחמצן.
שגשוגית  “רטינופתיה   - השני  השלב 
שלב   –  )Proliferative Retinopathy(
מתקדם יותר של המחלה. הוא מתאפיין בצמיחת 
קשים  לסיכונים  הגורמים  בעין  פגומים  דם  כלי 
כבר  וגלאוקומה.  רשתית  היפרדות  כמו  לראייה, 
בשלבים המוקדמים עלול החולה להרגיש פגיעה 
ובצקת  דם  שטפי  בגלל  בראייה  משמעותית 

במרכז הראייה.
מהם סימני המחלה?

פעמים  אך  סימנים,  מגוון  סוכרתית  לרטינופתיה 
בסימניה.  מרגיש  אינו  סוכרת  עם  שחי  מי  רבות 
סימני  קבוע.  באופן  במעקב  להיות  חשוב  לכן 
העיניים  לרופא  מיידית  פנייה  המחייבים  אזהרה 

כדי לקבוע אבחנה ולקבל טיפול בהקדם הם:
טשטוש בראייה

ירידה בראייה
ראיית הבזקים וניצוצות

אובדן ראייה פתאומי
כיצד מאבחנים את המחלה?

באמצעות  העיניים  רופא  ידי  על  נקבע  האבחון 
בדיקות העיניים השגרתיות. בדיקות אלו יש לבצע 

מדי שנה, אלא אם כן המליץ הרופא אחרת.
הבדיקות השגרתיות הן:

בדיקת חדות הראייה
זוהי הבדיקה הראשונה אותה מבצעים בבדיקת 
העיניים. חדות הראייה נקבעת בעזרת לוח שהוא 
על  נקבעת  התוצאה  העולם.  בכל  סטנדרטי 
יכול  אותו  ביותר  הקטן  הגודל  בעל  המספר  פי 

הנבדק לזהות.
בדיקה באמצעות מנורת הסדק

זהו המכשיר העיקרי שבו יושב הנבדק מצד אחד 
מיוחד  מיקרוסקופ  ובעזרת  האחר  בצד  והרופא 
הנבדקים.  הפרטים  את  בהגדלה  הרופא  רואה 
גם  העיניים  רופא  נעזר  זה,  למכשור  בנוסף 
הרשתית  פרטי  את  לבדוק  כדי  שונות  בעדשות 
הרחבת  לאחר  נעשה  הדבר  הראייה.  ועצב 
אלה  טיפות  מיוחדות.  טיפות  בעזרת  אישונים 
פועלות תוך 20 – 30 דקות והשפעתן נמשכת עד 

כ-4 שעות.
נוסף  בברור  צורך  יש  שבהם  מצבים  ישנם 

באמצעות בדיקות העיניים הבאות:
אנגיוגרפיה עם פלואורסצאין

זורח,  חומר  מוזרק  שבו  מיוחד  צילום  זהו 
פלואורסצאין, לוריד אשר בזרוע. עם הגעתו של 
וכך  צילומים,  סדרת  מצלמים  לעיניים  החומר 
הרטינופתיה  של  יותר  מדויק  אבחון  מתאפשר 

הסוכרתית ודרגת חומרתה.
הדמייה של הרשתית והמקולה

הדמייה  לשימוש  הוכנסה  האחרונות  בשנים 
אופטית  טומוגרפיה  הנקראת  חדשה 
 OCT )Optical Coherence(  - קוהרנטית 
ניתן לקבל  זו,  Tomography. בעזרת בדיקה 
נתונים על בצקת, עובי רקמת הרשתית וממצאים 

מיוחדים בתוכה.
הבדיקות באמצעות אנגיוגרפיה עם פלואורסצאין 
מיועדות  והמקולה  הרשתית  של  והדמייה 
להערכת מחלה קיימת ברשתית, ולכן לא כל מי 

שיש לו סוכרת זקוק להן.
מהו הטיפול ברטינופתיה 

סוכרתית?
הטיפול במחלה זו מתחיל בשלבי המניעה שלה, 
לחץ  איזון  הסוכרת,  איזון  על  שמירה  כלומר: 
של  מוקדם  וגילוי  סדירות  עיניים  בדיקות  הדם, 
הממצאים הקשורים למחלה ברשתית. כל אלה 
עשויים, בצורה חד-משמעית, לעזור למי שיש לו 

סוכרת במניעת נזק בלתי הפיך לראייה.
הטיפול ברשתית מתמקד בכמה אמצעים:

שנה  מעשרים  למעלה  מזה   - בלייזר  טיפול 
המופיעים  השונים  בנגעים  בהצלחה  מטפלים 
הראו  הלייזר  טיפולי  לייזר.  בעזרת  ברשתית 
בברור כי הם מורידים את הסיכון לאיבוד הראייה 
את  “סוגרים”  השונים  הטיפולים  הארוך.  לטווח 
כלי הדם. במקרים של שגשוג  אזורי הדלף של 
כלי דם, הטיפול בלייזר הורס את האזור עם כלי 
הדם הלקויים. כך מתאפשרת זרימת דם תקינה 

ואספקת חמצן מלאה לאזור מרכז הראייה.
דם  ובעקבות שטפי  מסוימים  במקרים   - ניתוח 
בניתוח  צורך  יש  העין  חלל  לתוך  יותר  חמורים 
שבו מטפלים בדימום הממושך על מנת להחזיר 
נדרשים  יותר,  חמורים  במקרים  הראייה.  את 

ניתוחים לטיפול בסיבוכים שהתפתחו ברשתית.
האחרונות  בשנים   - לעין  המוזרקים  חומרים 
ברטינופתיה  הטיפול  בתחום  חידוש  הוכנס 
סוכרתית. החידוש הוא בשימוש בחומרים שונים 
לטפל  במטרה  העין  זגוגית  לחלל  המוזרקים 

בבצקות ובכלי הדם הבלתי תקינים.
מחלות עיניים נוספות 

המושפעות מסוכרת
לזרז  עלולה  סוכרת   - )קטרקט(  ירוד 
של  בעכירות  המתבטאת  ירוד,  של  הופעה 
הסוכרת,  בגלל  העין.  של  הטבעית  העדשה 
מוקדם  שנים  כמה  להתפתח  הירוד  עלול 
סוכרת.  ללא  מבוגרים  אצל  מאשר   יותר 
נעשה  והוא  יחסית,  קל  בירוד  הטיפול 
הבעיה.  את  לרוב  הפותר  ניתוח  באמצעות 
הירוד  עם  העדשה  את  מוציאים  בניתוח 
במקומה.  מלאכותית  עדשה  ומשתילים 
החיים. לכל  בדרך-כלל,  מחזיקה,  זו   עדשה 
גם  לגרום  עלולה  הסוכרת   - גלאוקומה 
אנשים  בקרב  יותר  שכיחה  שהיא  לגלאוקומה, 
שיש להם סוכרת לעומת מבוגרים ללא סוכרת. 
זוהי מחלה הגורמת נזק לעצב הראייה ולשינויים 
עיוורון.  כדי  עד  הראייה  בשדה  משמעותיים 
מוגבר,  עיני  תוך  לחץ  עקב  לרוב  נגרם  הנזק 
תקין.  עיני  התוך  כשהלחץ  גם  לעתים,  כי  אם 
בה  ומטפלים  מוקדם  המחלה  את  מגלים  אם 
 בעקביות, ניתן למנוע נזק מתמשך ובלתי הפיך.

פרופ’ דני געתון, מנהל מכון הגלאוקומה של הכללית 
בתל-אביב, ורופא בכיר במרכז הרפואי רבין

ייעוץ מקצועי: פרופ’ מרגלית גולדפרכט ז”ל, ד”ר 
דורית וייס, ד”ר דיאן לוין, כלנית קיי

עריכה וריכוז הפקה: שוש גן נוי, המחלקה לחינוך 
וקידום בריאות של הכללית 
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תוספות לארוחות לסוכרתיים

הן  ארוחות 
לחגיגה  הזדמנות 
אולם  קולינרית, 
רבים  סוכרת  חולי 
עצמם  מוצאים 
לפינת  נדחקים 
בתקווה  הסלטים 
שלא  לתוספות 
אותם  יוציאו 

מנות  לשלוש  הצעות  מאיזון. ליקטנו 
וטעימות,  עשירות  חגיגיות,  תוספת 
גם  מהן,  ליהנות  יוכלו  האורחים  שכל 
הסוכרתיים. אז מה נשתנה הלילה הזה?

רושטי סלק
קיימת לעיתים תפישה שגויה בנוגע לירק האדום 
והטעים הזה. חולי סוכרת רבים נמנעים מלאכול 
ממנו, בגלל טעמו המתקתק והפחמימות שהוא 
מכיל. “אמנם כמות הקלוריות והפחמימות בסלק 
בעגבנייה, למשל, אבל  אלו שיש  לעומת  גבוהה 
בסלק - בין שמבשלים אותו ובין שאוכלים אותו 
תזונתיים, דבר  סיבים  יש הרבה   - בקליפתו  חי 
בהשוואה  גליקמי נמוך  לו ערך  שמעניק 
לעגבנייה”, אומרת ד”ר רלי אּבל, מנהלת היחידה 
לתזונה ודיאטה במחוז מרכז של שרותי בריאות 
כללית. “כלומר, בזכות הסיבים התזונתיים, גם אם 
הוא מכיל קצת יותר פחמימות, קצב עלייתן בדם 
אנטיאוקסידנטים  מכיל  סלק  כן,  כמו  יותר.  איטי 
)נוגדי חמצון( מאוד חשובים מסוג אנטוציאנינים, 
דבר חשוב   - כלי הדם  על  שמסייעים בשמירה 

ביותר עבור סוכרתיים”.

רושטי סלק היא מנה יפיפייה שתקשט את שולחן 
ויכולה  ובטעמה,  בניחוחה  בצבעוניותה,  החג 
שאינם  למי  גם  וטעימה  נעימה  הפתעה  להיות 

סוכרתיים. המנה מתאימה גם לטבעונים.

המצרכים הדרושים לרושטי:
 4-6  סלקים בינוניים

2   תפוחי אדמה קטנים
 3-4 גבעולי בצל ירוק

חצי כוס קמח מצה
מעט שמן לטיגון )אפשר להמיר בחמאה(

מלח ופלפל שחור
כוסברה,  לקישוט:  ירוקים  עלים  להגשה: 
ישתלבו  )אלה  ושמיר  ירוק  בצל  פטרוזיליה, 
תזונתיים( כף  וערכים  צבע  ויוסיפו  בטעם  נפלא 
גדושה יוגורט לארוחה חלבית או כף שמנת טופו 

לארוחה בשרית.

 אופן ההכנה: 
את הסלק ותפוחי האדמה )לא מבושלים(  .1

מקלפים ומגרדים במגרדת 
את הבצל הירוק קוצצים .2
מערבבים את הירקות המגוררים והקצוצים  .3

בקערה עמוקה
מתבלים במלח ובפלפל לפי הטעם .4
מוסיפים את קמח המצה .5
מחממים מחבת גדולה, לתוכה יוצקים את  .6

השמן
המחבת  .7 במרכז  התערובת  את  מניחים 

ומשטחים אותה
מטגנים על אש נמוכה מצד אחד כ-4 דקות,  .8

הופכים ומטגנים את הצד השני
מקשטים בעלים הירוקים .9

שמנת  .10 כף  גם  מניחים  ההגשה  לפני  ממש 
טופו או יוגורט על המנה

ערכים תזונתיים )לכל הכמות(
לכמות  בהתאם  )משתנה  קלוריות   782
חלבון;  גרם   13.6 לטיגון(;  המשמש  השמן 
המשמש  השמן  לכמות  בהתאם  שומנים 
גרם  שומן(; 43  גרם  לטיגון )בכף שמן זית יש 10 
המנה  סיבים.  גרם   9.3 כולסטרול;   0 פחמימות; 

עשירה באנטוציאנינים.

פירה כרובית
מי לא אוהב פירה? ההמלצה לחולי סוכרת היא, 
ובפרט  אדמה  תפוחי  באכילת  להמעיט  כידוע, 
המזון,  של  הגליקמי  המדד  את  המעלה  בפירה, 
אך גם הם יכולים ליהנות מהפירה הזה, המבוסס 
ברובו על כרובית, אם יאכלו במידה. המנה טעימה 
מאוד, מנחמת ומשביעה כמו פירה תפוחי אדמה, 
נמוך בהרבה לצד ערך  אבל בעלת ערך קלורי 
גליקמי נמוך יותר. יש הטוענים כי עדיף להשתמש 
בתפוחי אדמה אדומים שהינם כביכול בעלי מדד 
לדברי  אך  הצהובים.  מהזנים  יותר  נמוך  גליקמי 

ד”ר רלי אּבל, מדובר בטענה מופרכת. “אין הבדל 
בערך הגליקמי בין תפוחי אדמה לזניהם השונים. 
הבטא  מכמות  ורק  אך  נובע  בצבעים  ההבדל 

קרוטן שיש בהם”.

 המצרכים הדרושים:
חלק  להמיר  )אפשר  בינוניים  אדמה  תפוחי   5 
מתפוחי האדמה בדלעת או בבטטות להעשרת 

הצבע והערכים התזונתיים של המנה(

 1 כרובית בינונית )כחצי ק”ג( מפורקת לפרחים

מלח,  שן שום )אופציונלי(

2-3  כפות שמן זית )אפשר להמיר בחמאה או 
בשמנת טופו(

 אופן ההכנה:  
מבשלים את תפוחי האדמה בקליפתם עד  .1

ריכוך
קולפים ומועכים את תפוחי האדמה למחית  .2

רכה וחלקה
שהם  .3 עד  הכרובית  פרחי  את  מבשלים 

רכים למגע אך לא מתפרקים, ומועכים את 
הכרובית

תפוחי  .4 למחית  הכרובית  את  מוסיפים 
האדמה ומערבבים

השום  .5 שן  את  מוסיפים  במלח,  מתבלים 
הכתושה ואת השמן ומערבבים

 ערכים תזונתיים )לכל הכמות(
שומן;  גרם   43.1 חלבון;  גרם   22.5 קלוריות;   1,015 
133.7 גרם פחמימות; 0 כולסטרול; 11.7 גרם סיבים.

ד”ר  תזונתיים:  ערכים  וחישוב  מקצועי   *יעוץ 
ודיאטה  לתזונה  היחידה  מנהלת  אּבל,  רלי 

במחוז מרכז של שרותי בריאות כללית

 

הבריאות שבטעם 
בישול לחולי סוכרת

מתכונים 
ועריכה – ד”ר 

רני פולק, 
מנהל המרכז 

לבישול 
בריא הדסה 

אופטימל
יעוץ תזונתי – רקפת אריאלי, 

המרכז לרפואת ספורט, הדסה 
אופטימל

מנה ראשונה
הגישו ארוחות עם מנה ראשונה - מנה ראשונה 
כלי מצוין לאלה שקשה להם לשבוע מבלי  היא 
תנסו  פחמימות.  של  בהר  הצלחת  את  למלא 
מנה  שלכם  המשפחתיות  לארוחות  להכין 
ראשונה. תשתדלו כי מנה זו לא תכיל פחמימות 
זו  בצורה  מעניינת  צמחונית  מנה  תהיה  אלה 
תעשירו את הארוחה שלכם בירקות, תפחיתו את 
הצפיפות הקלורית שלה וגם תשדרגו אותה מאוד 

קולינארית

רולדת בצק תרד ממולאת 
גבינת עיזים ורצועות סלמון 

מעושן
חומרים  )16 מנות(

350 גרם תרד טרי 

3 ביצים מופרדות

מלח ים אטלנטי

פלפל שחור גרוס

קורט אגוז מוסקט

100 גרם פרוסות סלמון מעושן בעישון טבעי

100 גרם גבינת עיזים 5% למריחה

אופן הכנה
מלאו סיר עם מים ומלח והרתיחו על אש גבוהה

חילטו את התרד במים הרותחים חליטה קצרה 
)כ20 שניות( וסננו

והתבלינים  החלמונים  עם  התרד  את  ערבבו 
במעבד מזון

וקפלו  מלח  קורט  עם  החלבונים  את  הקציפו 
פנימה את תערובת חלמוני הביצה והתרד

בנייר  מכוסה  תבנית  על  התערובת  את  שיטחו 
אפיה משומן לעובי אחיד של 1 ס”מ

 10 כ  200 מעלות  ל  אפו בתנור שחומם מראש 
דקות

והניחו  יבשה  מגבת  העבודה  משטח  על  שימו 
עליה נייר אפיה. 

הפכו את הבצק על הנייר

להתקררות  חכו  גליל,  ליצירת  הבצק  את  גלגלו 
הבצק ופיתחו את הגליל 

עיזים, הניחו רצועות סלמון כבוש  מירחו בגבינת 
וגלגלו חזרה באותו כיוון

פרסו לפרוסות והגישו

מרק טרטור הודי
חומרים

500 גר’ יוגורט עיזים 3%

250 מ”ל ציר ירקות

250 גר’ גבינת עיזים רכה 5%

2 כפיות זרעי כמון 

2 כפיות זרעי כוסברה

2 כפות מיץ לימון

2 מלפפונים מגורדים

4 שיני שום כתוש

4 כפות נענע קצוצה

פלפל שחור גרוס

מלח ים אטלנטי

אופן הכנה
קלו את זרעי הכמון והכוסברה וטחנו אותם מעט, 

עדיף עם עלי ומכתש

ערבבו את הציר עם היוגורט והגבינה

הוסיפו את שאר החומרים.

תנו למרק לנוח במקרר כשעה לספיגת הטעמים

תנו תיבול עם מלח ופלפל והגישו
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עודף במשקל: 
גזירה משמים?

ד”ר אנדריאס 
בוקס

מחלקה 
פנימית ג’ 

ומכון לסוכרת 
בית חולים 

אסף הרופא
בית ספר לרפואה ע”ש סקלר, 

אוניברסיטה תל אביב
שלמה  קופסה  לזלול  היכולים  אנשים  ישנם 
במשקל.  לעלות  מבלי  ביסקוויטים  של 
לעומתם, יש מי שעולים במשקל כאשר הם 
רק מסתכלים על הקופסה. מכאן מתבקשת 
הוא  במשקל  עודף  אם  מאתגרת:  שאלה 

בגדר גזירה משמים? 

דרך ההסתכלות על משקל הגוף עברה שינוים 
ההיסטוריות.  התקופות  לאורך  דרמטיים 
ציירים  או  וצוקמייר,  טולסטוי  כמו  סופרים 
כבריאים.  שמנים  אנשים  תיארו  רובנס,  כמו 
הסיבה לכך ידועה: מחלות קשות שהיו נפוצות 
הגוף”.  את  “אכלו  שחפת,  כמו  בתקופתם, 
יש  כאשר  יותר  לשרוד  שניתן  הייתה,  ההנחה 
בצורה  נקרא  “שמן”  אדם  כן  ועל  “רזרבה”, 

מנומסת: “בריא”. 

מגיפה עולמית
ישיר  קשר  שיש  הוברר,  האחרונים  בעשורים 
כמו:  שונות,  מחלות  לבין  יתר  השמנת  בין 
יתר לחץ דם, מחלות לב, שבץ מוחי,  סוכרת, 
יתרה  ועוד.  ברחם  הגס,  במעי  סרטן  ואפילו 
חולני  עודף  בין  ישירה  קורלציה  קיימת  מכך, 

במשקל לבין תמותת יתר. 

משקל  עולמית.  למגיפה  הפך  במשקל  עודף 
היחס  מאשר  משמעותי  פחות  עצמו  הגוף 
לגובה: אדם ששוקל 90 ק”ג וקומתו 2 מ’ אינו 
נחשב “שמן”. לעומת זאת, משקל דומה באדם 

בגובה של 1.65 מ’ מעיד על השמנה. 

הגדרת ההשמנה נקבעת, בין השאר, ע”י מנה 
של משקל הגוף בק”ג מחולקת לריבוע הגובה 
 .)Body Mass Index )BMI  - במטרים 
יחס זה מוגדר תקין בין 18.5 ל-BMI 25, היחס 
 30 ומעל  משקל,  כעודף  נחשב  ל-30   25 בין 

מאובחן  כהשמנה. 

היקף  למדד  יותר  מתייחסים  אנו  לאחרונה 
בגברים  מותניים  היקף  כאשר  המותניים, 
נחשב  ס”מ   88 מעל  ובנשים  ס”מ   102 מעל 

ישיר  קשר  נמצא  רבים  במחקרים  כהשמנה. 
בין מדד זה לסיכון לפתח מחלות שונות, כולל 

סוכרת. 

שיעורי ההשמנה נעים בין 20% ל-26% מכלל 
הגברים ובין 23% עד 35% מכלל הנשים. מעל 
60% מתושבי אמריקה סובלים מהשמנת יתר. 
בין 22% עד ל-58% מהילדים השמנים יסבלו 

מהשמנה גם בבגרותם. 

יותר בקרב נשים מאשר  נפוץ  עודף במשקל 
מצוי  הוא  ובאסיה(,  התיכון  )במזרח  בגברים 
רמת  בין  קשר  כל  אין  משפחה.  בני  בקרב 
ההצלחה  סיכויי  במשקל.  ועודף  ההכנסה 
ולהגיע  בילדות  במשקל  עודף  על  להתגבר 
בעודף  מאוד.  נמוכים  כמבוגר  תקין  למשקל 
תורשתיים  מרכיבים  רק  לא  קשורים  משקל 
סביבתיים  גורמים  גם  אלא  והורמונאליים, 
מזון  כמו  לקויים  הרגלים  עם  ומשפחתיים, 

שאינו מתאים והיעדר פעילות גופנית.

 הקשר למבנה הגנטי
הגנטי  המבנה  לבין  משקל  עודף  בין  הקשר 
איננו ברור די צרכו. עד כה אופיינו מעל ל-70 
במשקל,  לעודף  הקשורות  גנטיות  מוטציות 
בצורה זו או אחרת. רק במיעוט המקרים ניתן 
להצביע על קשר ישיר בין המוטציה הפגומה 
בכ-4%  לדוגמה,  כך  אדם.  בבני  הביטוי  לבין 
מגיל  במשקל  מעודף  הסובלות  מהמשפחות 
בקולטן  גנטית  מוטציה  נמצאה  מאוד  צעיר 
תחושת  על  בשליטה  שפוגעת  במוח,  מסוים 
הרעב והשובע. עדיין לא הובהר, האם מוטציה 
זאת היא הסיבה היחידה להתפתחות השמנת 
יתר באותן המשפחות, והאם טיפול ע”י הנדסה 

גנטית יוכל לפתור את הבעיה. 

יתר  משקל  בין  קשר  התגלה  זאת,  לעומת 
השומן.  ברקמת  המיוצר  לפטין  בשם  והורמון 
על  השולט  אחר,  מוחי  לאיזור  נקשר  הוא 
קטן  בשיעור  )היפותלמוס(.  השובע  תחושת 
ועודף  מופרז  תיאבון  עם  אנשים  של  מאוד 
משקל רציני התגלה פגם במבנה המולקולרי 
שלו, שמונע ממנו להשפיע על תחושת השובע. 
במעבדה,  “תקין”  לפטין  לייצר  כיום  ניתן 
פגום  לפטין  להם  שיש  אדם  לבני  שהזרקתו 
מדכאת את התיאבון ומביאה לירידה במשקל.

ממוחשבת,  הדמיה  בעזרת  נמצא  לאחרונה, 
לעומת  משמעותית  ירידה  יש  שמנים  שאצל 
דופאמין,  בשם  במוח  שמופרש  בחומר  רזים 
ומערכת  יתכן,  השובע.  לתחושת  הגורם 
הדופאמין מעורבת בנטייה להשמנה באמצעות 

הצורך לאכול יותר כדי להגיע לשובע.

המכונה    גן  על  נמצאה  נוספת  מוטציה 
 FTO-gene )Fat mass and obesity
מספר  לכרומוזום  קשור  והוא   )associated
אחד. הסבירות לפתח עודף משקל בנשאי הגן 
הפגום היא פי 1.7, בהשוואה למי שאיננו נשא. 
וגילוים  אלה  לגילויים  שהודות  היא,  התקווה 
הגורמים  בהבנת  להעמיק  ניתן  יהיה  נוספים 
לטפל  יתר,  השמנת  בהתפתחות  שמעורבים 

בהם ואולי אף למנוע את התופעה. 

אורח החיים וההשמנה
על  מכרעת  השפעה  נודעת  החיים  לאורח 
למשל,  ללמוד,  ניתן  כך  על  הגוף.  משקל 
הפימה.  משבט  האינדיאניים  של  מקורותיהם 
מובהק  מעודף  היום  סובלים  אלה  אינדיאנים 
במשקל, וכתוצאה מכך פיתחו שכיחות גבוהה 
של סוכרת מסוג 2. לפני כ-100 שנה היו אנשי 
השבט נוודים וחיו בתנאים כלכליים קשים, לכן 
הגוף שלהם למד “לחסוך” אנרגיה ולחיות על 
הממשל  כאשר  מינימאליות.  קלוריות  צריכת 
וסיפק את  האמריקאי הכניס אותם לשמורות 
צרכיהם, פחתה תצרוכת האנרגיה, מצד אחד, 
גברה.  שנצרכה  האוכל  כמות  זאת,  ולעומת 
המשיכה  זה  שבט  של  הגנטית  המערכת 
עלייה  והתוצאה:   כבעבר,  באנרגיה  ל”חסוך” 
פאראל  רוברט  בשם  חוקר  במשקל.  ניכרת 
 Thrifty באנגלית   זו  להתפתחות  קרא 

Genotype )גנוטיפ חסכני(.  

אכילה מופרזת ושתייה 
מתוקה

בגיל  הילדות, שנמשכת  בגיל  אכילה מופרזת 
העיקריות  הסיבות  אחת  היא  ההתבגרות, 
להשמנה. מזונות עתירי קלוריות ושומן נמכרים 
כיום במסעדות המגישות “אוכל מהיר”, שהפכו 
ניכר  גם לאתרים למפגשים חברתיים. שיעור 
לפחות  מזון  שם  הרוכשים  מהמתבגרים, 

פעמיים בשבוע, עלולים לפתח עודף משקל. 

ספר  בבתי  במיוחד  הנגישה  מתוקה,  שתייה 
בפרויקט  קלוריות.  עתירת  היא  בארה”ב, 
שפותח בבתי ספר אזוריים בקליפורניה הוצאו 
המכונות לממכר שתייה מתוקה ממתחם בית 
אוכל בריאה לתלמידים.  והוגשה מנת  הספר, 
הילדים  בשיעור  ירידה  נצפתה  כך,  בעקבות 

שסובלים מעודף במשקל.  

יעילות הפעילות הגופנית
חשובה  השפעה  יש  גופנית  פעילות  להיעדר 
יומית  הליכה  במשקל.  עודף  התפתחות  על 
אירובית מדכאות את התיאבון,  או התעמלות 

התחושה.  ולשיפור  במשקל  לירידה  גורמות 
לפעילות זאת חשיבות גדולה בהורדת הסיכון 

להתקפי לב, או לאירועים מוחיים. 

פעילות גופנית אירובית כוללת: הליכה, ריצה, 
טניס  משחק  שחיה,  אופניים,  על  רכיבה 
עד  שעתיים  בן  בה,  עיסוק  באמצעות  ועוד. 
במשקל,  לרדת  ניתן  שבועיות,  שעות  חמש 
בכמות  מחמירה  בהגבלה  צורך  ללא  אפילו 
בארה”ב,  כי  לציין  יש  זאת,  למרות  הקלוריות. 
אינם  מהאוכלוסייה  לשליש  רבע  בין  עדיין 
שהם  למרות  גופנית,  פעילות  כל  מבצעים 

מודעים לחשיבותה. 

לפעילות גופנית יעילה נודעת חשיבות מיוחדת 
הקשורה  גנטית,  מוטציה  עם  בחולים  גם 
בעלייה במשקל. למשל, שיעור ניכר מבני כת 
 ,FTO ההיימישים בארה”ב הם נשאים של הגן
שהוזכר לעיל. למרות זאת, אותם חברי הכת 
שמבצעים פעילות גופנית שוקלים בממוצע 3 
ק”ג פחות מאנשי הכת שאינם פעילים גופנית.

מה ניתן לעשות
בפרקים  כך  )על  ובריאות  מסודרות  ארוחות 
על  השמירה  ו”חשיבות  המזון”  ביד  “החיים 
אורח חיים בריא לחייהם של חולי הסוכרת”( 
היום.  כל  במשך  רצופה  אכילה  מונעות 
לעזור  עשויה  תמיכה  בקבוצות  השתתפות 

להתמדה בדיאטה ולירידה במשקל. 

במשקל,  בירידה  הצלחה  חוסר  של  במקרים 
להוסיף  ניתן  גופנית,  ופעילות  דיאטה  למרות 
שתי  בישראל  קיימות  כיום  תרופתי.  טיפול 
הבריאות  משרד  ידי  על  שאושרו  תרופות 
שגורמת   - קסניקל  במשקל:  בירידה  לטיפול 
- המדכאת  ורדוקטיל  לירידה בספיגת המזון, 
מה.  במידת  יעילות  שתיהן  התיאבון.  את 
בשילוב עם אורח חיים בריא ניתן להשיג ירידה 
נוספת במשקל, בממוצע של 3 ק”ג עד 5 ק”ג. 

לבצע  ניתן  קשה  השמנה  עם  בחולים 
“שמרנים”,  ניתוחים  כירורגיות.  התערבויות 
סביב  טבעת  השתלת  או  שרוול,  הכנסת  כמו 
יעילותם  קצרה.   לתקופה  יעילים  הקיבה, 
במחלוקת.  עדיין  שרויה  ארוכה  לתקופה 
יכולים  קיבה”,  “קיצור  כמו  רדיקליים,  ניתוחים 
לגרום לירידה של כ-50 ק”ג עד 70 ק”ג. הסיכון 
הניתוחי בפרוצדורות אלו לא קטן, ולכן חובה 

לבצען במרכז עם ניסיון בתחום.  

ניתוחים אלה באנשים מתאימים יכולים להציל 
חיים, היות ועודף חמור במשקל הוא גורם סיכון 
בכל  ההצלחה  החיים.  אורך  לקיצור  מובהק 

תלויה  “גדולים”,  או  “קטנים”  הניתוחים,  סוגי 
מקצועי,  רב  צוות  רק  הנכון.  החולה  בבחירת 
מעבר  נפשי,  בהיבט  גם  החולה  את  הבוחן 
לבעיה הרפואית, רשאי לבחור חולה שמתאים 

לגישה טיפולית זו. 

במשקל  עודף  אם  הפרק:  בתחילת  שאלנו 
היא:  החלקית  התשובה  משמים?  גזירה  הוא 
“כן”. אבל, במקביל, נגזרו מהשמים גם דרכים 

בעיקר  הגזירה,  רוע  עם  להתמודדות  מגוונות 
ופעילות  נכונה  תזונה  על  הקפדה  בעזרת 

גופנית.  

נכתב בשנת  זה  הערת העורך המדעי: פרק 
2007. בינתיים, הושקה בישראל לאחרונה גם 
“סאקסנדה”,  יתר,  בהשמנת  לטיפול  תרופה 

הניתנת בהזרקה יומית.
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
ָאז צֹוֲחִקים

ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהּכֹוֶשר

                                                             
זאביק זהבי פעילות גופנית בסוכרת

מומלץ או מסוכן?

25 איל פברואר 2018

ַהֵּבן-ָאָדם רֹוֶצה - ֶזה ְקָצת ֵאיכּות ַחִּיים ַמה ּׁשֶ
ִּכי ַּפְרָנָסה ְּכָבר ֵיׁש - ְועֹוד ְּביֹוֶׁשר

הּוא ָצִריְך ַעְכָׁשיו, ֵּבין ֶיֶתר ַהְּתָנִאים ָאז ַמה ּׁשֶ
ֶזה ַרק ָמכֹון - ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהּכֹוֶׁשר!

ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ָחֶזה ָזקּוף
אֹו ְלַסֵּלק ָּכל ֶּכֶרס ִמְׁשַּתֶּפֶלת

ת, זֹו ִעם ַּגג ָׁשקּוף ּוַבְּבֵרָכה ַהְּמחּוֶמֶמּ
ְׂשִכַּית ֶחְמָּדה - ִנְׂשֶחה ְּבֵמי ַהְּתֵכֶלת...

ִמיָכה ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָאָדם ָׁשפּוי - ִמַּתַחת ַלּשְׂ
חֹוֵרְּפ - ְוַעל ָּפָניו ִחּיּוְך ֶׁשל ֹאֶׁשר,

ַאָּתה “ַמְרִּביץ”, אֹוָתּה ָׁשָעה, ִׁשְבִעים ְׁשִכיבֹות ְסִמיָכה
ּוְכמֹו ִאיְדיֹוט קֹוֵרא ְלֶזה “ְׁשַעת ֹּכֶׁשר”...

ִּכי ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם, ָאְמרּו, ְּבָחְכָמָתם:
“ֶנֶפׁש ְּבִריָאה - ְּבגּוף ָּבִריא”... ְּכִאילּו...
ְוַהַּמְרָאה ָהַאְכָזִרית, אֹוֶמֶרת, ִמן ַהְּסָתם

ֶׁשֹּלא ָיַרְדָּת ֲאִפילּו ִקילֹו...
ָאז ֵלְך, ַטֵּפס ַעל ַהּסּוָלם, ּוִמְׁשקֹולֹות ָּתִרים

ְוִתְתַאֵּמץ ְוַתֲחרֹוק ִׁשַּנִים
ּוְתַקֵּבל, ְּכמֹו ּכּוָלם, ִהְּתַּכְוצּויֹות ְׁשִריִרים

ֵמרֹוב ָהְרִכיָבה ַעל אֹוַפַּנִים...
ְוַאל ִּתְׁשַּכח ֶּדאֹודֹוַרְנט, ִלְמִניַעת ֵריחֹות

ח! ְוִתְׁשַּתְחֵרר ִמֶּמַּתח - ַעל ַהֶּמַתּ
ְוָאז ָּתרּוץ ִריָצה ַקָּלה, ַעד ְּכלֹות ָּכל ַהּכֹוחֹות

ֲהֵרי ִּבְׁשִביל ִלְסּבֹול - ִׁשַּלְמָּת, ֶּבַטח...
ם “ָמכֹון” ְוִאם ְמַדְּבִרים ְּכָבר ַעל ְׁשִריִרים, ֶאְצִלי, ַהּׁשֵ

הֹוֵלְך ָּתִמיד ִעם ַאְרנֹוְלד ְׁשַווְרְצֶנֶּגר

ָּנכֹון, ָנכֹון, ְוִאם לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת, ַמה ּׁשֶ
ְּבַהְׁשָוָאה ֵאָליו - ֲאִני ְסָתם ֶּפֶגר!..

ִאם ָהִעיָּקר ִהיא ַהְּבִריאּות, 
ָאז ֵאיְך ֶזה ַהחֹוִלים

ֵאיָנם ָּבִאים ְלָכאן - ֵאיפֹה ָהֶרַוח?
ַאְך ַּכָּיֶאה ְוַכָּיאּות,

ְּבָכל זֹאת, ְּבִלי ַהְרֵּבה ִמִּלים
ַבח! ִנֵּתן לֹו, ַלָּמכֹון, ִצּיּון ַלּׁשֶ

אֹוְמִרים ְלָך: סּוָּכר ָּגבֹוַּה ֶזה ְּכמֹו ַרּפֹוְרט
ָּתִזיז ֶאת ַעְצְמָך, ַּתְרִּגיׁש ַאֶחֶרת

אֹוְמִרים ְלָך ֶׁשֲהִליָכה ֶזה ֹלא ַרק ְסּפֹוְרט
ֶזה ַּגם מֹוִריד ָקלֹוְריֹות ּוַמְפִחית סּוֶּכֶרת

ַהְּפִעילּות ַהּגּוָפִנית ָאְמָנם ִהיא ֹלא ַּבַּסל 
ְוִאם ֶזה ֹלא ָמכֹון – ֶזה ֹלא עֹוֶלה ְּביֹוֶקר

ָאז קּום ְוִהְתַעֵּמל! ַאל ִּתְהֶיה “ַׂשְחָקן ַסְפָסל”
ַּתְקִּדיׁש ְלֶזה ָׁשָעה ַקָּלה ָּכל ּבֹוֶקר

ַהְּסּפֹוְרָטִאים אֹוְמִרים ֶׁשַהַּטְבָלה ֹלא ְמַׁשֶּקֶרת
ַאל ְּתַרּמּו ֶאת ַעְצְמֶכם

ְּכֶׁשַהּסּוָּכר “קֹוֵפץ” ָלֶכם
ַחְסנּו ֶאת ַהּגּוף ֶׁשָּלֶכם ִמְּפֵני ַהּסּוֶּכֶרת!

ִּפְזמֹון חֹוֵזר ְוָׁשב:
ע ּוְדָמעֹות  /  ּוְנַחֵּלץ ַּת’ ֲעָצמֹות  ַנְׁשִקיַע ֶיַזּ

ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבאֹוֶׁשר!
 ִנְצַעד ְּבאֹון ַעל ֲהִליכֹון / ְוִנְתַקֵּדם ְּבִביָטחֹון -

ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהּכֹוֶׁשר!

מאת: בתיה אלימלך, 
דיאטנית קלינית

היא  גופנית  שפעילות  יודעים  כולנו 
במיוחד  לבריאותנו.  וחשובה  חיונית 
ברור  יתרון  ישנו  הסוכרת  לחולי 
הגופנית  הפעילות  של  בהשפעה 
הקצר  בטווח  הסוכר  ערכי  על  לטובה 
תגובות  לעיתים  זאת  ובכל  והרחוק. 
שבחרנו  הגופנית  לפעילות  הסוכר 
ועל  צפויות  לא  מעט  להיות  יכולות 
כן נדרש חולה הסוכרת לעשות הכנה 

מתאימה לפני יציאה לכל פעילות.

קצת על המנגנון- איך זה עובד?
ערכי  לשיפור  מסייעת  הגופנית  הפעילות 
הסוכר באמצעות מנגנון עוקף אינסולין. במצב 
טבעי  באופן  בגוף  שמופרש  האינסולין  רגיל, 
הוא זה שאחראי להכניס את הסוכר ממחזור 
פעילות  בזמן   ואילו  התאים.  תוך  אל  הדם 
האנרגיה  את  צורכים  השרירים  הגופנית 
ובכך  השרירים  הפעלת  לטובת  )הגלוקוז( 
צורך  ללא  בדם  הסוכר  רמות  את  מורידים 
כמעט בהפרשת אינסולין. כלומר הגוף בעצם 
בצורה  בו  ומשתמש  לגלוקוז  יותר”  “צמא 
יעילה ובכך הפעילות גופנית גורמת לגוף לנצל 
בצורה טובה יותר את הסוכרים ולהפחית את 

רמתם הגבוהה במחזור הדם.

ויחד עם זאת, בשל הניצול הגבוה של הסוכר 
להיות  יכולים  השרירים,  הפעלת  לטובת 
בצורה  יורדות  הסוכר  רמות  בהם  מצבים 
דרמטית מעבר לערכים הרצויים בדם )מתחת 
ל70 מ”ג לד”ל( כלומר מצב של היפוגליקמיה. 
לכן חשוב מאוד לנטר את רמות הסוכר בצורה 
מדוקדקת לפני, אחרי ואם ניתן אפילו במהלך 

הפעילות על מנת למנוע מצבי קיצון אלו.

בעיקר  מוכרת  ההיפוגליקמיה  תופעת 
בסוכרתיים אשר נוטלים תרופות או מזריקים 
רופא  עם  להיוועץ  מומלץ  כן  על  אינסולין. 
מומחה בתחום הסוכרת לגבי התאמת מינוני 
גופנית.  פעילות  בעת  תרופות  או  אינסולין 
לגמרי  שונה  טיפולית  תכנית  תינתן  לעיתים 
בעת פעילות גופנית לעומת תקופות שבהן אין 

פעילות סדירה.

במהלך  הורמונלית  הפרשה  בשל  שני,  מצד 
יעלו  שבו  מצב  יתכן  הגופנית,  הפעילות 
ולאחר  הפעילות  לאחר  מיד  הסוכר  ערכי 
לעיתים,  הסוכר.  בערכי  ירידה  תתרחש  מכן 
יכולה  הסוכרים  הפעילות על  של  ההשפעה 

להיות ממושכת ובאה לידי ביטוי במשך שעות 
בעצימות  כתלות  זאת  לאחריה.  ימים  ואף 
רבים  נוספים  ופרמטרים  משכו  האימון, 

המשפיעים על ערכי הסוכר בגוף.

 ההכנה:
חולה סוכרת חייב ללמוד את הגוף שלו ולהכיר 
לסוג  שלו  הסוכר  ערכי  של  התגובות  את 
הפעילות הנבחרת מבעוד מועד. בשום פנים 
ואופן לא מומלץ להגיע לפעילות אינטנסיבית 
כגון מרוץ או מרתון ללא הכנה והתאמה מראש 
האינסולין  או  התרופות  ונטילת  האכילה  של 

סביב הפעילות.

 התאמת האכילה:
ניתן להשפיע על ערכי הסוכר ולמנוע נפילות 
סוכר בעת פעילות על ידי מדידת סוכר ואכילת 

פחמימות לפני יציאה לפעילות.

טרם  יותר,  נמוכות  הסוכר  שרמות  ככל 
יותר  הפעילות, כך נמליץ לאכול כמות גדולה 
של פחמימה כארוחה מקדימה. זאת על מנת 
לטובת  הדרושה  האנרגיה  כמות  את  לאפשר 

קיום הפעילות.

אז כיצד נערכים לפעילות מבחינה תזונתית? 
פחמימות  ואכילת  סוכר  מדידת  ידי  על 

בהתאמה.

אם ערכי הסוכר עומדים על 100 מ”ג לד”ל או 
בארוחה  פחמימה  מנות   2 על  נמליץ  פחות, 
חלבון.  למנת  בנוסף  לפעילות  הקודמת 
לדוגמא 2 פרוסות לחם עם גבינה לבנה. בכל 
ערכי  על  לפעילות  לצאת  כדאי  לא  מקרה 
זה,  במקרה  לד”ל.  מ”ג  ל70  הקרובים  סוכר 
כדאי לאכול ולחכות כ30 דקות על מנת לוודא 

שערכי הסוכר עלו מעט.

מ”ג   100-150 על  עומדים  והערכים  במידה 
לד”ל מומלץ לאכול מנת פחמימה אחת עם 
פרי.  או  גבינה  עם  לחם  פרוסת  כגון  חלבון 

לא  ניתן  לד”ל  מ”ג   150-250 בין  בערכים 
לאכול פחמימות לפני ובערכים מעל 250 מ”ג 
ורק  הערכים  של  לירידה  לחכות  עדיף  לד”ל 

לאחר מכן לצאת.

בין  הקיים  הגדול  השוני  בשל  תמיד,  כמו 
הסוכרתיים ותגובות הסוכר המגוונות במצבים 
בחלק  להתאים  יכולות  אלו  המלצות  שונים, 
מהמקרים ויכולות שלא להיות רלוונטיות כלל 
במקרים מסוימים. ולכן המתאמנים הסוכרתיים 
חייבים לבצע עבודה עצמית מקדימה על מנת 
להתחיל  כדאי  ערכים  באילו  בדיוק  לדעת 
לפני,  לצרוך  יש  פחמימות  וכמה  פעילות 
במהלך ואחרי הפעילות על מנת לסיים אותה 
הטובה  ההתאמה  כלומר,  תקינים.  בערכים 

ביותר היא ההתאמה האישית לכל אחד.

ולכל מקרה כדאי תמיד להצטייד מראש עם 
וישנה  במידה  סוכר  ומד  בכיס  סוכר  שקית 
מנת  על  הסוכר  בערכי  צפויה  לא  ירידה 

לאפשר תיקון מידי.

כללי אצבע לשמירה על רמות 
סוכר תקינות בדם בעת פעילות:

אחרי •  פעילות,  לפני  סוכר  מדידת 
ובמהלכה אם ניתן

התייעצות עם רופא מומחה לסוכרת לגבי • 
התאמת מינוני תרופות

התייעצות עם דיאטנית מומחית בסוכרת • 
להתאמת ארוחות

הפעילות, •  לפני  מותאמת  ארוחה  אכילת 
במהלכה ואחריה

הערכות עם סוכר פשוט לעת חרום• 

ושיהיה בהצלחה!



פעמיים 
סוכר

באדיבות בת-חן אפשטיין אליאס, 
מוסף “שישבת”, ישראל היום 

)צילומים: אנצ’ו גוש(

ארבעה רופאים ומטפלים 
שמתמודדים כל חייהם עם סוכרת 

נעורים,  הפכו את המחלה למקצוע 
– כדי לעזור לאנשים במצבם

ללמוד  הלכתי  “אני 
ללכת  במקום  רפואה 
צוחק  לפסיכולוג”, 
ליבוביץ’,  גיל  פרופ’ 
לסוכרת  היחידה  מנהל 
במחלקה  בכיר  ורופא 
ה  י ג ו ל ו נ י ר ק ו ד נ א ל
פנימית  לרפואה  באגף 
בהדסה, שחי עם סוכרת 

קורה  מה  הזאת,  “הסקרנות   .)1 )סוג  נעורים 
בסוכרת ואיך מתמודדים איתה, היא שהובילה 
יודע אם באופן  אני לא  אותי ללימודי רפואה. 
המחקר  מתוצאות  ליהנות  אוכל  אני  אישי 
אם  אבל  עצמי,  את  גם  ולרפא  מנהל  שאני 
תהיה למחקר הזה תרומה לקהילה המדעית 

ולחולים, עשיתי את שלי”.

הוא בן 56, נשוי ואב לשישה ילדים. גדל בבאר 
שבע, בן אמצעי למשפחה בת שלושה ילדים. 
ולעיתים  במשקל,  מאוד  ירד   7 בן  כשהיה 
תכופות מצא את עצמו צמא מאוד. בדיקות דם 
הובילו לאבחנה שהוא סובל מסוכרת נעורים. 
לא  ילד, שעדיין  עבור  פשוטה  לא  התמודדות 
הבין את משמעות המילים המאיימות “אשפוז” 

ו”איזון”. 

די  חוויה  היתה  וזו  בסורוקה,  אותי  “אשפזו 
שונה  שאתה  מבין  אתה  אז  כי  טראומטית, 
על  חוזר  אתה  כמה  משנה  ולא  מכולם. 
אתה   - מכולם  שונה  לא  שאתה  המנטרה 
את  לדקור  אחרת,  לאכול  צריך  אתה  שונה. 
עצמך, לקבל זריקות. שלא לדבר על מצב של 
נפילת סוכר )היפוגליקמיה(, שגורמת לתחושה 
גם  לעיתים  מואצות,  לב  ולדפיקות  הזעה  של 
זאת  הכרה.  ולערפול  לבלבול  ריכוז,  לאובדן 

חוויה לא קלה, במיוחד לילד”. 

המחלה  עם  ההתמודדות  את  לקח  גיל 
הכרונית למקום הכי רחוק, והפך אותה לעיסוק 

המקצועי העיקרי שלו. והוא לא היחיד.

)48( מקיבוץ גשור שבגולן,  לילך יעקב שביט 
פוריה  החולים  בבית  סוכרת  מתאמת  אחות 

בניסיון  לסיעוד  הסבה  עשתה  בטבריה, 
ייעודית  מרפאה  ולהקים  חלום  להגשים 
לטיפול בסוכרת נעורים אצל מבוגרים. ואסים 
סעיד )29( מעתלית, מתמחה ברפואת ילדים 
כשהוא  מעגל  סוגר  שהוא  מרגיש  ברמב”ם, 
עובד באותה מחלקה שבה אבחנו אצלו את 
הסוכרת. וענת טימין )35( מהרצליה, דיאטנית 
בתזונה  להתמקצע  בחרה  בסוכרת,  מומחית 
כדי להיות טובה יותר מהדיאטניות שטיפלו בה 

בעברה.

כולם  הרפואה,  אנשי מקצוע מתחום  ארבעה 
חיים עם סוכרת נעורים, שהחליטו להתמקצע 
הם  המקצועיים.  בחיים  גם  הסוכרת  בתחום 
נחושים לנהל חיים רגילים, לא פוחדים מעומס 
אפשר  מאוזנות,  סוכר  רמות  שעם  ויודעים 
לעשות הכל. טרקים באנפורנה ובאנדים כמו 
ענת,  כמו  המדבר”  “מלכת  מסע  או  סקי  גיל, 
בלימודים  עמידה  או  לילך,  כמו  קרבי  שירות 
לפעמים  כן,  “אבל  ואסים.  כמו  מתישים 
האחרים  הרופאים  או  שהאחיות  צריך  אתה 
לאכול  לשבת  לך  יזכירו  הארוכה  במשמרת 
רגע כדי שלא תתמוטט מנפילת סוכר”, ואסים 

מחייך.

גיל מדגיש שסוכרת לא אמורה לתת הקלות. 
ארוכות,  ובתורנויות  במשמרות  עמד  הוא  גם 
וידע למצוא את הדרך לשמור על איזון סוכרתי 
לאורך כל שנות לימודי הרפואה באוניברסיטה 
העברית. תשוקתו למחקר הובילה לכך שכבר 
יצר קשר  בשלבים המוקדמים של הלימודים 
המחלקה  מנהל  אז  צ’ראסי,  ארול  פרופ’  עם 
אליו  להצטרף  בהדסה,  האנדוקרינולוגית 

למחקר העוסק בתאי בטא. 

“תמיד שנאתי בתי חולים ולא סבלתי רופאים, 
אז דווקא בהפוך על הפוך הלכתי לבית ספר 
המחלה  את  לחקור  לנסות  רציתי  לרפואה. 
ולראות  בבסיסה  עומד  מה  להבין  הזאת, 
מסקרן  משהו  יש  אותה.  למנוע  דרך  יש  אם 
וכשהלכתי  כרונית,  מחלה  עם  בהתמודדות 
ללמוד לא היה לי ספק שאני הולך להתעסק 
בסוכרת. בעבודת הגמר בדקתי את ההשפעה 
באמצעות  באינסולין,  אינטנסיבי  טיפול  של 
משאבת אינסולין, על שיפור תפקוד תאי בטא 

בסוכרת מסוג 2 בבני אדם”. 

פנימית  ברפואה  התמחה  השנים  לאורך 
ובאנדוקרינולוגיה, ובשנה האחרונה הוא מנהל 
גם  הכוללת  בהדסה,  הסוכרת  יחידת  את 
לומר  אתיימר  לא  “אני  קליני.  מעבדת מחקר 
שהנה אני מוצא את התרופה לסוכרת, אבל זה 
למקומות חדשים  אותך  שזורק  עולם מרתק, 

ונותן לך המון ידע על איך דברים קורים. משם 
בכל  הטיפול  על  להשפיע  בעתיד  נוכל  אולי 

מיני מחלות.

“התחושה הזו שאתה מגלה עולם חדש, יוצר 
עיניו  במחקר”,  בעיקר  קיימת  חדש,  משהו 
נוצצות. “אולי גם באמנות. ואני ממש אוהב את 
תחום המחקר. המחקר שלי מתמקד בתפקוד 
כיצד  סוכרת,  חולי  אצל  בטא  תאי  של  הלקוי 
יכולתם  ואת  הישרדותם  את  לשפר  אפשר 

להפריש אינסולין”. 

כאהבתו  המחקר  את  שם  הוא  במקרה  לא 
גם  אבל  למשפחתו.  האהבה  אחרי  השנייה, 
המרפאה  במסגרת  סוכרת  חולי  עם  המפגש 
מעניין אותו. “לרופאים יש נטייה לעבוד בצורה 
ולשלוח  אינסולין  להוריד  או  להעלות  טכנית. 
ביומיום,  הסוכרת  את  שחווה  כמי  לדיאטנית. 
המטופל  של  הקושי  איפה  להבין  מנסה  אני 
ולעזור לו לקבל את המחלה ואת ההתמודדות 

איתה.

להתאים  יום  בכל  צריך  בעצמי  שאני  “בגלל 
מבין  אני  אוכל,  שאני  לדברים  אינסולין  רמות 
יודע כמה זה מתסכל  כמה זה מתיש. אני גם 
להתמודד עם שינויים ברמת הסוכר על בסיס 
יומיומי. אז אני משתף את המטופל בכך שאני 
בעצמי חי עם סוכרת נעורים ועדיין מנהל אורח 

חיים נורמלי. זה נותן לו כוח”. 

איך חיים עם תלות באינסולין
אוטואימונית  מחלה  היא  נעורים  סוכרת 
החיסונית  כשהמערכת  המתפרצת  וכרונית, 
הבטא שבלבלב, האחראים  תאי  את  תוקפת 
לייצור אינסולין. למרות השם המטעה, המחלה 

יכולה להתפרץ גם בבגרות.

את  לייצר  מפסיק  הסוכרתיים  של  גופם 
אינסולין  בהזרקת  תלויים  וחייהם  האינסולין, 
רבות  בדקירות  ביום,  פעמים  כמה  סינתטי 
יתרה  ובהקפדה  בדם,  הסוכר  רמת  לבדיקת 
על אורח חיים בריא. סוכרתיים שאינם מאוזנים 
חשופים בטווח הקצר לתנודות מסכנות חיים 
עלולים  הארוך  ובטווח  בדם,  הסוכר  ברמות 
סוכרתיים  נכות.  כדי  עד  סיבוכים  לפתח 

מאוזנים יכולים לחיות חיים מלאים וטובים.

נעורים,  סוכרת  עם  איש  אלף  כ־50  בישראל 
נעורים,  לסוכרת  האגודה  וילדים.  בוגרים 
המתקיימת מתרומות, פועלת לקידום ולמימון 
נעורים,  לסוכרת  מרפא  למציאת  מחקרים 

ולשיפור איכות חייהם של הסוכרתיים.

שביט  יעקב  לילך 
להתגאות  יכולה 
אישיות  דרך  בפריצות 
שעשתה לאורך השנים 
עם  בהתמודדות 
 17 בגיל  כבר  הסוכרת. 
היא נלחמה בצבא כדי 
כמו  לנח”ל,  להתגייס 
כל בני הגרעין שלה. עד 

היום היא מחזיקה את המכתב של סגן קרפ”ר 
בנח”ל,  לשרת  מיוחד  אישור  לה  שנתן  דאז, 

רחוק מהבית.

היא  בנח”ל”,  הראשונה  הסוכרתית  “הייתי 
מתגאה. “בתקופה ההיא, נערים עם סוכרת היו 
לבית  קרוב  ולשרת  צריכים להתנדב לשירות 
ובמרחק של עד חצי שעה מבית חולים. אבל 

אני רציתי להיות קרבית, והתעקשתי.

“בסוף אישרו לי להתנדב, בזכות נתוני האיכות 
מיני  כל  עם  לנח”ל,  אותי  שיבצו  הגבוהים. 
הקלות. בלי שמירות, בלי תורנויות, בלי טירונות. 
לא עמדתי באיסורים האלה, כי התגייסתי עם 
כל הגרעין שלי ולא רציתי שיראו שאני היחידה 
שלא עושה. הייתי בהיאחזות נחושתן, בערבה 
גשור  בקיבוץ  משק  ובמחלקת  אילת,  ליד 

בדרום רמת הגולן, שם אני גרה עד היום”. 

אחרי   ,9 בגיל  הסוכרת  את  גילתה  היא 
שבבדיקת שתן שגרתית התגלו רמות גבוהות 
החולים  לבית  אותי  שלחו  “מייד  סוכר.  של 
כרמל, וכשאמרו לי שצריך להזריק לי אינסולין, 
רק  פחדתי.  כי  הארון,  מאחורי  התחבאתי 
כשאמרו שבלי זה אני לא אוכל לחיות, הבנתי 
כל  הזריקה  את  לקבל  אלא  ברירה  לי  שאין 

החיים”. 

הלכה  ל־ו’  ה’  כיתה  שבין  הגדול  בחופש 
לסוכרת  האגודה  של  הרפואית  לקייטנה 
נעורים. שם, לראשונה, הכירה עוד ילדים כמוה, 
והרגישה חופשייה. עם השנים החלה להתנדב 
וכיום היא מלווה  באגודה כמדריכה בקייטנות, 

את הקייטנות כאחות אחראית.

מילדותה היא זוכרת לרעה את מדידות הסוכר 
התכופות והזריקות המרובות. “זו היתה ממש 
זריקות.  רק  בה  שהיו  פרהיסטורית,  תקופה 
לעשות  למדתי  כי  לחיים,  לי  עזר  זה  בדיעבד 
לדעת  כדי  צעיר,  בגיל  מתמטיים  חישובים 
אני  אבל  המזרק.  את  למלא  אינסולין  בכמה 
אם  בשאלה  העיסוק  כדי  תוך  ששם,  חושבת 
שכשאהיה  הבנתי  ומתי,  וכמה  להזריק,  צריך 
גדולה אעסוק בתחום הרפואי, כי אני כל היום 

סביב הסוכרת”. 

אחרי הצבא ניסתה להתקבל ללימודי רפואה, 
ביולוגיה  ללימודי  פנתה  הצליחה,  וכשלא 
למחקר,  התחברתי  פחות  “אבל  בטכניון. 
שלא  ידעתי  התואר,  את  שסיימתי  ולמרות 

אעסוק בזה”. 

בקיבוץ  שונות  בעבודות  עבדה  נישאה,  היא 
 ,2005 בשנת  ילדים.  שלושה  לעולם  והביאה 
נתקלה  בחייה,  שינוי  לעשות  כשחיפשה 
במודעה שקוראת לאקדמאים לעשות הסבה 
אז  ברפואה,  לעסוק  רציתי  “תמיד  לסיעוד. 
לי. למדתי שלוש שנים בבית הספר  זה קרץ 
כך  ואחר  בצפת,  זיו  החולים  בבית  לסיעוד 

הלכתי לחפש עבודה בבית החולים פוריה.

רוצה  באמת  אני  אם  התלבטתי  “בהתחלה 
מילדות,  איתו  חיה  שאני  בתחום  לחפור 
ואחר  לביולוגיה,  סטודנטית  בתור  גם  אבל 
באמת  שאנדוקרינולוגיה  ראיתי  לסיעוד,  כך 
להדריך.  אוהבת  מאוד  ושאני  אותי,  מעניינת 
לסוכרת.  מתאמת  אחות  להיות  ביקשתי  אז 
כזה,  תפקיד  שאין  לי  אמרה  הסיעוד  מנהלת 

ואני אמרתי לה שיהיה”. 

השיקומית  במחלקה  לעבוד  התחילה  לילך 
חולי  הרבה  פגשה  שבמסגרתה  בפוריה, 
בסוכרת.  לטיפול  בהדרכות  ועסקה  סוכרת 
רמב”ם  החולים  בבית  לקורס  יצאה  ב־2011 
שנים  כחמש  ולפני  בסוכרת,  להתמחות  כדי 
החלה לעבוד כמתאמת סוכרת בפוריה. נוסף 
עובדת כאחות במכון האונקולוגי  היא  כך,  על 

בבית החולים.

וייעוץ  מטופלים  הדרכת  של  מערך  “יצרנו 
סוכרת.  עם  להתנהל  איך  השונות,  במחלקות 
איך  במחלקות  צוותים  להדריך  התחלתי 
למנוע  אפשר  ואיך  סוכרתית,  רגל  כף  לבדוק 

סיבוכים בהדרכה נכונה”. 

מטופלים  להדריך  אוהבת  בעיקר  לילך 
כאן,  לסוכרת.  מתוודעים  שרק  אלו  חדשים, 
כמי  שלה  היתרון  ביטוי  לידי  בא  אומרת,  היא 
שהמטופל  הדברים  עם  יום־יום  שמתמודדת 

עומד להתמודד איתם.

“אני משתמשת עם המטופלים באימרה סינית 
עתיקה, שאומרת ‘קח הרבה זמן עכשיו לדאוג 
הרבה  לקחת  תצטרך  שלא  כדי  לבריאות, 
הרבה  יושבת  אני  בעתיד’.  לחולי  לדאוג  זמן 
זה  מה  מסבירה  שעה.  לפחות  המטופל,  עם 

אינסולין, למה הוא חשוב, איך להזריק נכון.

עם  לשבת  זמן  יש  לאחות  מרופא,  “בשונה 
אישיים,  פרטים  לקחת  יכולת  לה  יש  מטופל. 
מי  שלו,  היומיום  את  מנהל  הוא  איך  לדעת 
האינסולין  רמות  את  ולהתאים  בו,  מטפל 
לתרום  יכולה  אני  ואז  חייו.  לאורח  והטיפול 
ואני  היפו,  זה  יודעת מה  אני  כי  מהניסיון שלי. 
תלות  עם  שלמים  חיים  לנהל  זה  מה  יודעת 
חווה  אני  הרי  נורא.  כזה  לא  וזה  באינסולין, 
עצמית,  בשליטה  הזה  הצורך  את  בעצמי 
שהוא לפעמים קשה, כי זה לא לעניין לשבת 
ליד שולחן ערוך ועמוס בכל טוב ולהגיד, ‘את 
זה אני לא אֹוכל, כי זה יעלה לי מאוד את רמת 

הסוכר’. 

אני  חולה,  לא  שאני  מדגישה  הזמן  כל  “אני 
סוכרתית. המחלה היא בזמן שאתה מקבל את 
הסוכרת, כי אין לך אינסולין ואתה צריך לקבל 
אותו ממקור חיצוני. אבל אחרי שאתה מנוטר 

ומקבל אינסולין, אתה סוכרתי. לא חולה”. 

השנה היא תסיים תואר שני בסיעוד כדי לעבוד 
המקצועי  החלום  בסוכרת.  קלינית  כמומחית 
לטיפול  מרפאה  פתיחת  הוא  שלה  הבא 

בסוכרת למבוגרים בצפון.

כזאת  מרכזית  מרפאה  שתהיה  רוצה  “הייתי 
על  ללמד  אפשר  שיהיה  הכל.  בה  שיהיה 
הטכנולוגיות, שתחנך איך לחיות עם הסוכרת 
ולמנוע את הסיבוכים שאחר כך מגיעים איתם 
יישבו נפרולוג  לבית החולים. במרפאה כזאת 
מומחה  אנדוקרינולוג  ב”א(,  לכליות;  )מומחה 
סוכרת, פדיאטור )רופא כף רגל(, אחות סוכרת 
ודיאטנית, כדי שאדם לא יצטרך ללכת מרופא 
כולם  שבו  אחד  מקום  לו  יהיה  אלא  לרופא, 

מרוכזים”. 

לסוכרת  האגודה  מקדמת  האחרונות  בשנים 
נעורים יוזמה להקמת מרפאות כאלו לבוגרים, 
במסגרת התוכנית הלאומית לטיפול בסוכרת. 
“רבים מהסוכרתיים הבוגרים נמנעים מטיפול 
במחלתם  כך  כל  הנדרשים  רפואי  וממעקב 
בגלל היעדר מרפאות המטפלות באופן ייעודי 
וייס,  רם  אומר  נעורים”,  סוכרת  עם  בבוגרים 
ומנהל  נעורים  לסוכרת  באגודה  רפואי  מנהל 
רות  לילדים  החולים  בבית  הילדים  חטיבת 
 2017 ברמב”ם. “התוכנית יצאה לדרך בשנת 

ונמשכת גם כיום, מול קופות החולים”. 

ילד אסור, ילד מותר
או  “מותר”  במזון  כילדים  התמידי  העיסוק 
“אסור” מעלה אצל כל אחד זיכרונות מתוקים. 
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לילך עדיין יכולה לחוש את טעמו של שטרודל 
לה  מכינה  היתה  שלה  שסבתא  התפוחים, 
כדי  סוכר,  תוספת  ללא  דק,  דק  עלים  מבצק 

שגם היא תוכל לאכול מהעוגה שלה.

“מה שאני זוכרת מהילדות זה בעיקר מה אסור. 
ההולדת,  ביום  עוגה  אסור  סוכר,  לאכול  אסור 
קוביית  לאכול  לי  מותר  היה  שוקולד.  אסור 
שוקולד ביום שבת, את מבינה מה זה לילדה? 
וניסו לא להגביל  וההורים שלי דווקא די פרגנו 

אותי יותר מדי, אבל הרגשתי חנוקה”. 

פסיכוסומטית  אלרגיה  פיתחה  היא  במקביל, 
גליקוגן  לה  נותנים  היו  שכנערה  אחרי  לדבש, 
בלילה.  סוכר  נפילות  כשחוותה  דבש  עם 
“הדבש היה אמור לבוא במקום משקה ממותק, 
כי הוא נמס בפה. לא סבלתי את זה. עד היום יש 
לי מחנק בגרון בכל פעם שאני אפילו מריחה 

דבש”. 

גם ענת הדיאטנית זוכרת שכל הזמן אמרו לה 
מה היא לא יכולה לאכול. “את הולכת לדיאטנית, 
משמשים  עם  ספר  לבית  אותך  שולחת  והיא 
מסביב  הילדים  כל  ביניים.  כארוחת  ושקדים 
המשמשים.  עם  ואת  טעימים,  כריכים  אוכלים 
אותי,  מבינות  לא  שהדיאטניות  הרגשתי 
דיאטנית  להיות  ברעיון  להשתעשע  והתחלתי 

כדי לעשות את זה אחרת. להיות שונה”. 

בגיל  אובחנה  ענת 
שהוריה  לאחר   ,12
חשה  שהיא  לב  שמו 
והולכת  הזמן  כל  רעב 
בתדירות  לשירותים 
אז  “גרנו  גבוהה. 
ומקופת  בחיפה, 
אותנו  שלחו  חולים 
כרמל.  החולים  לבית 
מייד,  אותי  אשפזו 

בכל  קורה.  מה  הסבירו  לא  לאינפוזיה,  חיברו 
כמה זמן באה אחות והזריקה לי אינסולין, ואת 
ידי דקירה של האצבע  בדיקות הדם עשו על 

וסחיטה שלה, מה שהיה מאוד כואב.

מה  כל  לי  וקנו  הלכו  הוריי  אותי,  לצ’פר  “כדי 
שמצאו שאפשר לאכול בלי סוכר, מה שהיום 
אנחנו יודעים שלא נכון לעשות, כי גם בדברים 
כאלה יש פחמימות. אבל הכוונה שלהם היתה 

טובה”. 

היום היא מקבלת בעיקר מטופלים עם סוכרת 
בהרצליה.  שלה  הפרטית  בקליניקה  נעורים 
“מגיעים אלי בעיקר כי יודעים שאני סוכרתית. 

פעמיים 
סוכר - המשך

בן  השבוע, למשל, התקשרה אלי אמא לנער 
16, שהלכה איתו לכל מיני מטפלים, אבל הוא 
תקווה  הביעה  היא  אחד.  לאף  התחבר  לא 
אני  ‘משלהם’,  אני  כי  שונה  יהיה  זה  שאיתי 

מבינה מה עובר עליו. 

חולה  להיות  צריך  שמטפל  אומרת  לא  “אני 
המוטיבציה  רמת  אבל  לטפל.  לדעת  כדי 
באה  כשאת  פלאים  עולה  הפעולה  ושיתוף 
מתוכם, כשיש לך מה שיש למטופלים. הם לא 
יכולים להגיד לי ‘את לא מבינה’, כי אני כן. אני 
יודעת מה זה היפוגליקמיה, אני יודעת מה זה 
כשנכנסים לך לתפריט. ככה אני חיה מגיל 12.

איך  המטופל  את  ללמד  היא  שלי  “המטרה 
לנהל  לה  לתת  ולא  הסוכרת,  בתוך  להתנהל 
לי את מה שהוא  יצלם  אותו. מבקשת שהוא 
אוכל, ואחר כך אנחנו עוברים יחד על כל מה 
שהוא רגיל לאכול, מנטרים את מד הסוכר או 
המשאבה בהתאם לתזונה, ואני מלמדת אותו 
שלו.  לאוכל  האינסולין  זריקות  את  לאזן  איך 
שלפחות  חושבת  אני  כיף.  זה  עובד,  כשזה 
בזה הצלחתי, להיות שונה מאלה שטיפלו בי 

והשאירו עלי רושם אחר”. 

למדידת  מכשיר  עם  מסתובבים  ארבעתם 
)חיישן  רציף  באופן  בדם  הסוכר  רמות 
אלקטרוני שקורא את רמות הסוכר בכל כמה 
וענת  ואסים  אך  ב”א(.  הבין־תאי;  בנוזל  דקות 
מעדיפים להזריק את האינסולין במקום להיות 
באופן  אינסולין  המזריקה  במשאבה  תלויים 

אוטומטי.

בימים  להתמודד  מנסים  שאיתה  הבעיה 
אלה גם באגודה היא שמבוגרים מעל גיל 18 
מתקדמות,  לטכנולוגיות  זכאים  אינם  כמעט 
אלא נדרשים לממן אותן מכיסם הפרטי - או 
להישאר עם הטיפול הישן, המבוסס על מדידת 

סוכר עצמאית.

יותר בטכנולוגיה  “אין לי ספק ששימוש נרחב 
סיבוכי  של  מניעה  יאפשר  המתקדמת 
לי  “כשגילו  ליבוביץ’.  פרופ’  מדגיש  המחלה”, 
מאוד.  פרימיטיבי  היה  הטיפול  הסוכרת,  את 
היו בדיקות שתן להערכת איזון הסוכר וזריקת 
זה  בהמשך,  ביום.  שתיים  או  אחת  אינסולין 
הוחלף בדקירות מרובות לצורך בדיקת סוכר 

וזריקות אינסולין ארבע־חמש פעמים ביום.

ענק,  בצעדי  התקדם  הטיפול  השנים  “עם 
וידידותיות  קטנות  אינסולין  משאבות  פותחו 
בזריקות  הצורך  את  שמחליפות  למשתמש, 
מרובות, ויש חיישני סוכר, שמראים את רמות 

הסוכר כל הזמן. משאבות האינסולין מתקשרות 
עם החיישנים ומפסיקות את הזלפת האינסולין 
והמטופל  יורדות  זמני כשרמות הסוכר  באופן 

נמצא בסכנה של היפוגליקמיה.

חיוני  אמת  בזמן  הסוכר  רמות  על  “המידע 
לצורך התאמה של מינוני האינסולין והאוכל כדי 
הטכנולוגיה  בערכים.  קיצוניות  תנודות  למנוע 
את  פוטרת  לא  עדיין  אבל  מאוד,  מתקדמת 
הפחמימות  כמות  את  מלהזין  המשתמש 

שאכל באופן ידני.

להימנע  ומשתדל  כלל  בדרך  מאוזן  אני  “גם 
כי  בסוכר,  חדות  לתנודות  שגורמים  מדברים 
האינסולין  בין  מלאה  התאמה  יש  תמיד  לא 
לתזונה. אבל גם אני לא חסין מטעויות בקבלת 

ההחלטות”. 

הבן של הרופא מזריק לעצמו
יחגוג  בדצמבר  ב־25 
שנה   21 ואסים  ד”ר 
“כן,  הסוכרת.  לגילוי 
הולדת  יום  כמו  זה 
הוא  אומר.  הוא  נוסף”, 
 8 ובגיל  בחיפה,  גדל 
סוכרת.  כחולה  אובחן 
הוא  ילדים,  רופא  אביו, 
שהסביר לו מהי סוכרת, 

כשהגיעו התוצאות של בדיקות הדם.

החיים  שכל  שלי,  אבא  מאוד.  מוזר  היה  “זה 
טיפל בי, פתאום אומר לי שיש לי מצב רפואי, 
שהוא, עם כל הידע שלו, לא יכול לרפא אותי 
ממנו. אבל הוא כן התחיל להסביר לי פרטים 
הסוכרת,  עם  לחיות  אפשר  איך  כמו  טכניים, 

איזו תרופה צריך לקבל ואיך מזריקים. 

“התאשפזתי ברמב”ם לשלושה ימים, ומהרגע 
למה  שקשור  דבר  כל  לדעת  רציתי  הראשון 
שקורה לי. מהיום הראשון ביקשתי מהרופאים 
את  ולדקור  סוכר  בדיקות  לעצמי  לעשות 
עצמי, כי זה עניין אותי. כל האשפוז זכור לי די 
לטובה, אולי גם כי קיבלתי המון מתנות של חג 

המולד”, הוא צוחק.

עבר  הבית  הדרך.  כל  לאורך  בו  תמכו  הוריו 
וגם אחיו )אח גדול ושתי אחיות  שינוי תזונתי, 
צעירות( השתתפו בטיפול, כשעזרו לו לשמור 
לעצמו.  יזריק  שהוא  והקפידו  התזונה  על 
“תמיד שידרו לי שהכל טבעי. שהעובדה שיש 
לי סוכרת לא אמורה להשפיע על החיים שלי 

יותר מדי”. 

בחיפה.  רפואה  ללמוד  התחיל   18 בגיל 
רופא,  להיות  רוצה  שאני  שמע  שלי  “כשאבא 
הוא שמח, אבל אמר לי, ‘תחשוב טוב טוב, כי 
זאת עבודה קשה, שדורשת הרבה חוסן נפשי 
כמה  עד  לעצמי  ואני חשבתי  והמון השקעה’. 
אני אוהב את זה. זה מקצוע מאתגר שמשלב 

מדע עם אנושיות ועם המון אחריות.

זה  אותי,  לימדה  שהסוכרת  משהו  יש  “ואם 
להגיע  רוצה  שאני  הבנתי  אישית.  אחריות 
בסוכרת.  לעסוק  ובעתיד  לאנדוקרינולוגיה, 
יודע שכשמטופל רואה רופא שמכיר את  אני 

הבעיה שלו מקרוב, הוא מרגיש אחרת”. 

שבה  הראשונה  הפעם  היו  הרפואה  לימודי 
“זה קצת  זמן.  היה מחוץ לבית לאורך  ואסים 
לי  דאגה  הזמן  שכל  שלי,  אמא  את  הפחיד 
ואם  מודאגת,  היא  היום  עד  הסוכרת.  בגלל 
אני לא עונה לה לטלפון לרגע, מבחינתה אני 
תמיד  אני  אז  בסוכר.  תנודות  בגלל  מפרכס 

עונה, אני יודע שזה כמו צו 8”. 

ברפואת  ראשונה  שנה  מתמחה  הוא  היום 
ילדים בבית החולים רמב”ם, אחד מהראשונים 
שהתגלתה  בילדים  לטפל  שנקראים 
על  אותם  מברך  “אני  נעורים.  סוכרת  אצלם 

הצטרפותם למועדון החדש ומסביר להם איך 
החיים שלהם עומדים להיראות מעכשיו. והכל 
בגובה העיניים, כי אני מדבר מניסיון אישי, לא 

רק ממה שלמדתי מהספרים”. 

כשהסוכר מטפס למעלה
אישיים.  יתרונות  גם  יש  מתברר,  לסוכרת, 
אמא  דרך  בעלה  את  הכירה  למשל,  ענת, 
לפיתוח  בחברה  כאחות  איתה  שעבדה  שלו, 
היתה  ענת  בדם.  סוכר  למדידת  מכשירים 
הזמינה  בעלה  של  ואמא  בחברה,  דיאטנית 
שני  עם  שלה   60 הולדת  יום  לחגיגות  אותה 

בניה. ענת התאהבה באחד מהם.

אכיר  גם  אני  הסוכרת  שדרך  קלאסי  די  “זה 
היתה  חמותה  מחייכת.  היא  לא?”  בעלי,  את 
אחראית לאיזון רמות הסוכר של ענת במהלך 
חודשים.  עשרה  לפני  הבכורה,  בתה  לידת 

“מאוד נוח שהיא גם אחות סוכרת. מאוד”. 

היא  הסוכרת.  בזכות  זוגיות  השיגה  לילך  גם 
לטיול  כשיצאו   20 כבני  היו  בעלה,  היום  ורוני, 
של כמה ימים מנחל צאלים עד למצדה. הם 
היו אז באותה חבורה מהקיבוץ, ובבוקר, אחרי 

סוכר  ערכי  עם  לילך קמה  מנגלים,  לילה של 
גבוהים מאוד.

קשה  לי  היה  אבל  אינסולין  הזרקתי  “אמנם 
הייתי חלשה. אז הלכתי מאחור  מאוד ללכת. 
עם החובש, ורוני והחבר’ה האחרים התקדמו. 
ושמענו  דרכים,  לפיצול  הגענו  כלשהו  בשלב 
שהם כבר ירדו למטה. התחלנו לרדת למטה, 
לזוז  יכולנו  לא  להידרדר,  התחילו  סלעים  ואז 
הבין  רוני  אלוהים.  פחד  אחורה.  או  קדימה 

איפה אנחנו נמצאים ועלה כדי לחלץ אותנו.

צריכים  והיינו  לנוח  קצת  ישבנו  כך  “אחר 
במצדה.  לנו  שחיכה  לרכב  בחזרה  להמשיך 
בקושי היו לי כוחות, אבל המשכתי ללכת, ורוני 
סיפר שהוא  הוא  בדיעבד  לי.  ועזר  אלי  נצמד 
כוח  אותי משם, אבל  יוציא  חשב שרק מסוק 
אנחנו  מאז  מאוד.  אותו  הרשים  שלי  הסבל 

יחד”. 
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מוצרים עם תו!
המאושרים  המוצרים  למפעל.  או  לחברה  ולא  בנפרד  מוצר  לכל  ניתן  האגודה  תו  לב!   שימו 
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות, שומנים, 

חלבונים או אחרת. אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות  המוצרים מופיעה הערה: תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ 

דיאטני אישי, והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

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, אשכולית אדומה  לימון  סירופ בטעמים:  עסיס 
דיאט,   אננס  דיאט,  לימונענה  דיאט,  פטל  דיאט, 
FIBRE1 דגני בוקר עתירי סובין, עסיס תרכיז דיאט 

תפוח,
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; 

לחמניות ביס מקמח מלא; 
גלידות פלדמן - פלקו                               

גלידל 900 מ”ל בטעמים: שוקו וניל, שוקו פקאן, וניל 
תות, ריבת חלב. 

בטעמים:  במאגדת(  יח’   8( “גלידל”  שלגוני  מאגדת 
שוקו, וניל, וניל תות, וניל פסיפלורה, אייס מוקה. 

מאגדת שלגוני “גלידל פרי” )8 יח’ במאגדת( בטעמים: 
פטל, דובדבן, למון ליים; מרגריטה אשכולית, אננס;

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 יחידות(.
הדרום תעשיות מזון בע”מ

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

מעורבת בטעם תות שדה ללא תוספת סוכר;
הרמזית 

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

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

ליטר,   1 בקבוק  ליטר,   1.5 בקבוק  זירו:  קוקה-קולה 
בקבוק 2 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, 

330 מ”ל, מארזים לנשיאה:  350 מ”ל, פחית  בקבוק 
ששיה )1.5 ל, 2 ל(, 6 פחיות )פרידג’פק(         

דיאט קוקה-קולה: בקבוק 1.5 ליטר, בקבוק 500 מ”ל, 
בקבוק 350 מ”ל, פחית 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 
ליטר,   1.5 בקבוק  אפרסק:  בטעם  תה  פיוז  דיאט 

בקבוק 500 מ”ל;
זנלכל בע”מ )יכין(

דיאט  סירופ  יכין  אשכולית;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין 
יכין  אננס;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  לימונענע;  בטעם 
בטעם  דיאט  סירופ  יכין  מנגו;  בטעם  דיאט  סירופ 
ענבים; יכין סירופ דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט 
יכין  תות;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  בננה;  תות  בטעם 
בטעם  דיאט  סירופ  יכין  תפוזים;  בטעם  דיאט  סירופ 
סירופ  יכין  דובדבן;  בטעם  דיאט  סירופ  יכין  תפוחים; 

דיאט בטעם לימון;

טופגאם תעשיות ממתקים בע”מ
תנת’ה – סוכריות ללא תוספת סוכר בטעמים: תות, 

לימון, מנטה, עוגיות קוקוס, קפה מקיאטו, קרמל;
טמפו משקאות בע”מ

בטעם  סודה  ליים;  למון  בטעם  סודה   ;7UP FREE
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 

 ;EXTRA FIBER ללא גלוטן. ברנפלקס
קונפיטורות 778 בטעמים: משמש לייט, 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(; פיתה ביס כוסמין )מארז 10 יחידות של 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; 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 לחם הארץ מקבוצת ברמן

לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם 5 דגנים; לחם 
חיטה מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם כוסמין ;

מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(
לחם דני קל, לחם גלילי קל, לחם קל קמח מלא

מאפיית דוידוביץ 
לחם ריחיים קל; לחם FIX חיטה מלאה; לחם 100% 

כוסמין
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

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

בורודינסקי
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; 
כוסמין  מקמח  כוסמין  פיתות   - תנעמי  מעדני  מותג 

מלא )10 יחידות במשקל 50 גרם(; 
מאפיית עלית )מזרחי( בע”מ

 10 )מארז  מלא  מקמח  קלוריות  דל  מיני  פיתות 
קלות  לחמניות  קלה;  חלה  קל;  דגנים  לחם  יחידות(; 

מקמח מלא )10 יחידות(.
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 עם 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; לחם כוסמין מלא;  
מבשלות בירה ישראל בע”מ )קרלסברג(

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 
פריגת  lightמשקה  מ”ל;   330 ליטר,  אשכוליות 1.5 
קל בטעם לימונענע דל קלוריות, פריגת light 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; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין 

מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה

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

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

טבליות המתקה באריזות 74 ו-300 טבליות.
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; 
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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; 

סוכריות  וולנס  לייף  שקיות;   100 סוכרלוז  וולנס  לייף 
ללא תוספת סוכר בטעמים: מנטה, לימון, תות.

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
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 
טבליות(, כרמית חופשי ממתיק נוזלי על בסיס סטיביה 
)200 מ”ל(, כרמית חופשי ממתיכל טבליות על בסיס 
על  טבליות  ממתיכל  קיפל  טבליות(,   1200( סכרין 
חופשי  כרמית  טבליות(,  ו-300   1200( סכרין  בסיס 
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 
פסיפלורה   בטעם  זירו  דנונה  גרם;   150  0% קוקוס  
0% 150 גרם; דנונה זירו בטעם פירות יער 0% 150 

גרם;
שלגוגו

קרחוני ארטיקל בטעמים: לימון, פטל, משמש, אננס, 
בטעם:  פריטיקל  קרחוני  אפרסק;  תה  לימונענע, 

פסיפלורה.
 תה ויסוצקי ישראל בע”מ

ויסוצקי קר )תיוני חליטת צמחים ופירות להכנה במים 
קרים, בתוספת סטיביה( בטעמים: אפרסק, לימונענע, 
פירות יער; סוכריות תה ירוק ויסוצקי בטעם  לימונית 
ולואיזה )מארז של 32 יחידות , משקל יחידה 2.2 גרם(;

תנובה                                                  
יופלה  דיאט  ג”ר;   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 

אפרסק  0% גביע 150 גרם; 
בהשגחת  גרם   150  0% אפרסק  עם  יופלה  דיאט 

בד”ץ; 
דיאט יופלה דובדבן 0%; גביע 150 גרם דיאט יופלה 

תות;   גביע 150 ג”ר, 0% 
 דיאט יופלה פירות יער 0%;   גביע 150 גרם

דיאט יופלה עוגת גבינה ותות 0%; גביע 150 גרם
גביע 150 ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות 0%; 

וניל עם אוכמניות בתחתית 0%,  יופלה בטעם  דיאט 
150 גרם; 

דיאט יופלה בטעם וניל עם מנגו בתחתית 0%, 150 
גרם

יופלה טבעי 1.5% גביע 200 ג””ר,  יופלה טבעי 1.5% 
גביע 150 ג”ר

 יופלה  0% דיאט גביע 200 ג”ר;  

 יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150 ג”
  משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר )סוי מג’יק(

דיאט יופלה עם אפרסק 0% 100 גרם, דיאט יופלה 
עם תות  0% 100 גרם

סוי מג’יק, מעדן סויה במתיקות מעודנת
סוי מג’יק, מעדן סויה בטעם טבעי.

תוספי מזון, תרופות, 
מכשור רפואי ומוצרי 

עזר
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

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

B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית
קרם רגליים ארומטי 

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 

ביטוח סיעודי לחולי סוכרת, ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי 
בריאות  ביטוח   סוכרת,  לחולי  חיים  ביטוח  סוכרת, 
סוכרת,  לחולי  עבודה  כושר  אי  ביטוח  סוכרת,  לחולי 

ביטוח משכנתא לחולי סוכרת.
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;
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 
ידי  על  לשימוש   –  Callus eliminator וסדוקים. 

אנשי מקצוע. Cuticle eliminator – לשימוש על 
ידי אנשי מקצוע.
גאמידה בע”מ

משחה    סוכרתית,  ברגל  לתמיכה  גבס  מערכת 
dermagran-B

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.
ויטאמד, תעשיות פרמצבטיות בע”מ.

קרם טיפולי פורטה לרגליים
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

;D 3 בטעם לימון; ויטמיןD קלצ’יצ’ו אקסטרא
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

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

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

.NEEDLE NOVOLIFE,  PENMATE
סיגמא בי די בע”מ

גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני
סילון ספורט שיווק בע”מ

 411V2; 1080 V6;  860 V6;  880 V5;  990 V4; 928
                                                                                                                         V2; 847 V2

סם-און בע”מ
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.
  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

פריגו ישראל טייקו דיאגנוסטיקה
גלוקומטר  ואביזריו.    XL עלית  אסנסיה  גלוקומטר 
קונפירם  אסנסיה  גלוקומטר  ואביזריו,  אספרי 
 Bayer: חברת  של  סוכר  לבדיקת  ערכות  ואביזריו; 
 ASCENSIA ELITE , ASCENSIA ELITE XL
עדינות  מחטים  מגוון   ,, ASCENSIA ESPRIT 2
 Insulin מתקדמת  אינסולין  משאבת   ,)unilet(

Pump Cozmo
קארט קוסמטיקס בע”מ

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

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

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

;Scholl בתוספת קרטין מבית

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

)פארמדיה(, נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס.

ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַצָּלף ְלרֹוֵפא? ַצָּלף 

הֹוֵרג ְּכֶׁשהּוא קֹוֵלַע ְלַמָּטָרה. רֹוֵפא 

הֹוֵרג – ְּכֶׁשֵאינֹו קֹוֵלַע ַלַּמָּטָרה...
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מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

 

 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 

  

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

להיווסדו.  שנה   20 חגג  הסניף   2017 בנובמבר 
התקיימה הרצאה בנושא “הקשר בין סוכרת ללב”, 

המרצה, ד”ר
יועצת  פנימיות,  למחלות  מומחית  חסון,  הילה 

סוכרת במכבי וקופ”ח מאוחדת.
בינואר 2018 התקיימה הרצאה בנושא “חידושים 
בתרופות לסוכרת”, המרצה, פרופ’ נעים שחאדה.

בפברואר 2018 תתקיים הרצאה בנושא “עדכונים 
משמעותיים בטיפולי אינסולין” , המרצה ד”ר רועי 
אלדור, מנהל יחידת סוכרת באיכילוב מרכז רפואי 

סוראסקי
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
בשם   הרצאה  התקיימה   2017 בנובמבר 
רויטמן  איתן  ד”ר  המרצה:  בסוכרת”,  “טכנולוגיה 
מרפאה טכנולוגית בסוכרת מכון אנדוקריני, ביה”ח 

מאיר 
בשם  הרצאה   התקיימה   2018 בדצמבר 
,יו”ר  זהבי  זאביק  של  בסוכרת”  ואמת  “מיתוסים 
סניף ראש העין, מפיק בטאון א.י.ל ומגזין הסוכרת 

בערוץ הקהילתי “הכל על סוכרת” 
בינואר 2018 התקיימה הרצאה בנושא “הזריקה 
הראשונה כל מיקרה לגופו” המרצה: ד”ר מיכאל 
ורופא  משפחה  לרפואת  מומחה  רופא  ויינפאס, 
סוכרת, הרבליסט קליני מוגש לציבור בחסות אלי 

לילי. 
יו”ר – מר ששון פנחס, מועדון לקשיש,  חדרה -  

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
בדצמבר 2017 התקיימה הרצאה בנושא “הקשר 
ישראלי,  סשה  ד”ר  המרצה:  ללב”  סוכרת  בין 
מכבי,  קופ”ח  סוכרת  יועצת  משפחה,  רופאת 

קופ”ח לאומית 
הסניף  חברי  פגישת  התקיימה   2018 בינואר 
הסוכרת  עם  החיים  על  ושיחה  שיתוף,  שכללה 

ודרכי ההתמודדות  
סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 

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

שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30

“על  בנושא  הרצאה  התקיימה   2018 בינואר 
בשקין  עמיר  ד”ר  מרצה:   “  12-B וויטמין  סוכרת 
במרכז  וסוכרת  לאנדוקרינולוגיה  היחידה  מנהל 

הרפואי גלילי מערבי
ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי,  

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

שיח”  “מפות  סדנת  התקיימה   2018 בינואר 
חמש  כללה  סוכרת,  אחות  להבי,  שוש  בהנחיית 

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

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

בדצמבר 2017 “הקשר בין סוכרת ללב”, המרצה: 
ד”ר סשה ישראלי, רופאת משפחה, יועצת סוכרת, 

מכבי 
“תזונה  בנושא  הרצאה   -  2018 בפברואר 
רוזה  המרצה,  בריא”  חיים  ואורח  לסוכרתיים 

דודלזון, אחות מוסמכת 
עו”ד,  רבינוביץ,  רינה רחמני  ד”ר   – יו”ר    - נתניה 

אחות. / חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 
רח’ אחימאיר 9 נתניה  נייד: 050-5534438    ימי 

פעילות: ג’ 18:30-16:30  
בנושא:  הרצאה  התקיימה   :  2017 בדצמבר 
וטיפול בכף רגל סוכרתית”, המרצה: מר  “מניעה 

סטפן ללוש –פודיאטור, מומחה לכף רגל  
ינואר 2018: התקיימה הרצאה בנושא  “הזריקה 
הראשונה כל מיקרה לגופו” מוגש לציבור בחסות 
אלי לילי, המרצה: ד”ר איבגני מושקוביץ’  מומחה 

לאנדוקרינולוגיה ופנימית  
ראש העין -  יו”ר - זאביק זהבי,  

   053-3342694 נייד:   054-4758567 טלפון: 
מפגש: ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30

בנושא  הרצאה  התקיימה   2017 בנובמבר 
“חידושים וטיפול תרופתי” עם יפעת פרייד-יצחק, 

אחות סוכרת
בדצמבר 2017 התקיימה הרצאה של חן ריגלר, 

אחות סוכרת ראש העין
פעילות  בנושא:  הרצאה  תתקיים   2018 בינואר 
גופנית וסוכרת, עם סמדר אייל, המרכז להתעמלות 

בונה עצם
רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת

 70500 עקרון,  קריית   3 השקמה  למכתבים:  מען 
טל: 941407  טל: 9414071–08  

נייד: 053-3319210
בדצמבר 2017, התקיימה סדנת בישול בהנחיית 

השף אהרון סולימה   
מודיעין : יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’    -  

ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00
עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 

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

בנובמבר 2017 התקיימה הרצאה בנושא: “הקשר 
בין סוכרת ללב” המרצה: ד”ר אנג’לינה דובינסקי, 

יועצת סוכרת של קופת חולים כללית ולאומית
2017 התקיימה סדנת אפיה בהנחיית  בדצמבר 

השף אהרון סולמה. 
בינואר 2018  התקיימה הרצאה בנושא: “הזריקה 
הראשונה - כל מיקרה לגופו” המרצה: ד”ר מיכאל 
ורופא  משפחה  לרפואת  מומחה  רופא  ווינפאס, 

סוכרת, הרבליסט קליני, בחסות חברת אלי לילי. 
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     

בינואר התקיימה הרצאה בנושא: “מניעה ראשונית 
יועצת סוכרת  לוין  של סוכרת, המרצה: ד”ר לאה 

מרפאת עכו          
יו”ר – גב’ חנה סיבוני, מרכז  מועצה אזורית גזר: 

יום לזקן, רח’ שמעון התרסי, בית חשמונאי 
בנושא:  הרצאה  התקיימה   2017 בדצמבר 
“פחמימות מנחמות האומנם, איך חיים בהגיון עם 
כל “הטוב הזה?”המרצה: זיו שפריר, דיאטן קליני, 
המחלקה לתזונה בית החולים שיבא תל השומר 

וקופת חולים מכבי
“הקשר  בשם:  הרצאה  התקיימה   2018 בינואר 
בין סוכרת ללב”, המרצה, ד”ר דובינסקי אנג’לינה, 
וולפסון,  ביה”ח  וסוכרת  מומחית ברפואה פנימית 
כללית  בריאות  שירותי  בסוכרת,  בכירה  יועצת 

וקופ”ח מאוחדת
“איך  בנושא  הרצאה  תתקיים   2018 בפברואר 
עדכונים  בסוכרת?”  החוקיות  זכויותינו  את  נמצה 
לאומי  בביטוח  הסוכרת  חולי  בזכויות  לשינויים 
וחברות הביטוח. המרצה, שרון עומסי, עו”ד משרד 

מרקמן טומשין. 
כרמיאל-משגב: יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן 

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

מול  הסוכרת  חולי  “זכויות   -  2017 בדצמבר 
המרצה:  המס”  ורשויות  לאומי  לביטוח  המוסד 
אופיר צוברי, עו”ד ממשרד עורכי דין “מרקמן את 

טומשין” 
בינואר 2018 התקיימה הרצאה בנושא “תכלעס 
כף רגל” המרצה: ד”ר דניאל וייס , פודיאטר מומחה 

ונשיא העמותה הישראלית לפודיאטריה. 
בהנחיית  אפיה  סדנת  תתקיים   2018 בפברואר 

השף אהרון סולמה.
אל  אום  סניף  פתיחת  את  ציינו   2017 בנובמבר 
ריאד  ד”ר  הסניף  יו”ר  חגיגית,  בישיבה  פאחם 

מחמיד הרצה על הסיכונים שבמחלת הסוכרת 
שפרעם,  סניף  פתיחת  את  ציינו   2018 בינואר 

הסניף ינוהל על ידי הגב’ מונא ג’אלי. 
איילה  לנירה  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

גרנטשטיין מנהלת הסניפים 
לטלפון : 03-9508222 שלוחה 5 

בין השעות 15:00-08:00 ו/או להשאיר הודעה 
בתא הקולי
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